
63

2
حول التشابه واالختالف: عن فلسطني/ إسرائيل

راهنا واألبرتهايد يف جنوب إفريقيا سابقًا

رائف زريق* وعازر دكور**

متهيد
أصدر احلاكم العسكري للضفة الغربية قبل عامني أمرًا عسكريًا خيصص خطوط حافالت 
آنذاك  األمن  وزير  وقام  اليهود.  للمستوطنني  واآلخر  الفلسطينيني  لألهايل  واحدها  منفصلة، 

موشيه يعلون بإلغاء األمر يف اليوم التايل بناء عىل تعليامت رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو.1
نود البدء من هذه القصة، والتي قد تشري يف ظاهرها إىل الفرق بني حالة فلسطني/إرسائيل 
وحالة جنوب أفريقيا. رصح يوهانيس جرهاردوس سرتيدوم )رئيس وزراء جنوب أفريقيا 
بني السنني 1954 و 1958( بأن جوهر األبارهتايد يكمن يف »عدم جلويس بجانب الساكن 
األصيل يف احلافلة« )مقتبس يف Welsh 2010, p.24(. إذا كان هذا جوهر األبارهتايد، فإنه 
يمكن للمرء أن حياجج بأن حالة فلسطني/إرسائيل ليست حالة أبارهتايد. ألنه يف فلسطني/ 
إرسائيل جيوز للفلسطينيني واليهود استعامل احلافلة نفسها. عليه قد يرغب البعض يف أن 

*    حمارض يف فلسفة القانون يف املركز األكاديمي- اونو، ومدير أكاديمي مشارك يف مركز مينريفا لآلداب جامعه تل أبيب.

** باحث. يعد حاليا لنيل الدكتوراه يف الفكر السيايس واالجتامعي.
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حياجج بأن فلسطني وجنوب أفريقيا مها قصتان خمتلفتان تارخييًا وأخالقيًا. قد يكون هذا 
صحيحا من ناحية، وليس صحيحا من ناحية أخرى، وبالتايل هتدف هذه الورقة إىل توضيح 

الشبه واالختالف عىل املستوى املفاهيمي والسيايس.2

1. مقدمة
تبدأ هذه الورقة من مظاهر/ حاالت االختالف، ومتيض نحو مستويات عميقة ألوجه الشبه 
بني أبارهتايد جنوب أفريقيا وحالة فلسطني/ إرسائيل. إن التحرك من املختلف للمتشابه ومن ثم 
العودة من جديد للمختلف تتيح لنا أن نعرض مسألة األبارهتايد كديناميكية وكسريورة تتعدى 
وصفها كمجرد حالة بنيوية ثابتة.3 نسعى عرب وصف/ رسم هذه السريورة التارخيية لتفسري رد 
الفعل اإلرسائييل الرسمي – من خالل وزير األمن السابق موشيه يعلون – عىل أمر الفصل يف 
احلافالت ومن ثم وضعه -أي الرفض- يف داخل سياق. ال جيب التعامل مع رد فعل يعلون من 
باب اعتباره حمض قضية عالقات عامة، من ناحية، وال من باب كونه ببساطة نابعا عن موقف 
أخالقي مبدئي، من ناحية أخرى. تربز أسئلة ملحة هنا: ملاذا اضطر لتغيري األمر العسكري؟ 
كيف باستطاعته أن يتمكن من السيطرة عىل األرايض املحتلة وأن ُيبقي الفلسطينيني حمارصين 
ومعزولني يف معازل بدون اللجوء جهرًا وعالنية لقوانني وترشيعات وقواعد أبارهتايد واضحة؟4
هذه الورقة يف جزء منها هي تارخيية، إذ إهنا حتاول وضعنا عىل الطريق الذي من شأنه يف 
النهاية أن يؤهل و»يثبت« املقارنة بني فلسطني/ إرسائيل مع حالة األبارهتايد. بكلامت أخرى، 
تفرس هذه املقالة األبارهتايد عىل أنه حكاية صريورة وليس جمرد كينونة. بالتايل، ولغرض 
الوضوح األكاديمي، من املهم التمييز بني األبارهتايد كظاهرة سياسية تارخيية عينية تطورت 
القانون  ناحية، وكظاهرة حمّرمة وجمّرمة حسب  أفريقيا يف فرتة زمنية معينة من  يف جنوب 
الدويل من ناحية أخرى )كرد عىل الرتتيب واملامرسات للنظام يف جنوب أفريقيا بني 1948 
و1994(. تعنى هذه الورقة بالسريورة األوىل، وال تعنى بسؤال القانون الدويل وإمكانية 
إدانة إرسائيل بجريمة األبارهتايد. هذا مع العلم أن هناك اهتامما متزايدا هبذا اجلانب القانوين 

.)ESCWA 2017،Dugard & Reynolds 2013 أنظر(
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تسعى هذه الورقة ليس فقط لتفسري وتوضيح  »الواقع« امُلعاش يف فلسطني، ولكن أيضًا 
للحديث عن الطريقة التي من خالهلا يتم بناء وإدراك ذلك الواقع: أي املخيال السيايس. 
ليس األبارهتايد واقعًا فقط ولكنه أيضًا عدسة يمكن للمرء من خالهلا أن يدرك الوقائع؛ 
أي تلك الوقائع التي تتشكل وتتمظهر وفقا للبنية اإليديولوجية واملبادئ املعيارية-السياسية 
الناظمة ملدارك ووعي كل من امُلستعِمر وامُلستعَمر. عىل هذا النحو، تتناوب هذه الورقة بني 

وصف الواقع والطريقة التي ُيدرك الواقع من خالهلا.
نحاول البحث، عىل وجه التحديد، يف سبب تعاظم توظيف املقارنة مع األبارهتايد يف 
كل من اخلطاب األكاديمي والفكري مؤخرًا فقط، عىل الرغم من أّن  إرسائيل  مارست عىل 
مدى عقود طويلة أنظمة الفصل والعزل. بعبارة أخرى، حتاول هذه الورقة البحث يف السبب 
وراء تأخر توصيف احلالة الفلسطينية باعتبارها حالة أبارهتايد، ويف العوائق املفهومية التي 
تقف حجر عثرة يف وجه املقاربة )هناك طبعا عوائق تتعلق باملصالح وموازين القوى، لكّن 

هذه الورقة لن تتطرق إليها(.
ق هذه الورقة أهدافها عرب حرص أربعة من العوامل التي صاغت ونظمت نظام حكم  حُتقِّ
األبارهتايد وديناميكياته يف جنوب أفريقيا، وتقارن أداء تلك العوامل يف حالة فلسطني/ 
الثيولوجيا السياسية؛  إرسائيل. تلك العوامل هي: )1( عالقات االقتصاد والعمل؛ )2( 
)3( َوْحَدة وثبات اإلطار اجليوسيايس الكيّل/ اإلمجايل؛ )4( دور ووظيفة اللغة. ونحاجج 
بأن هذه العوامل، منفصلة 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 اتباع سياسة التفرقة قانونيا وسياسيا. 
الفاعلة  نعتقد بأن تلك العوامل املذكورة أعاله، جمتمعة ومنفردة، كانت العوامل 
لـ»الوحدة املحتملة« يف جنوب أفريقيا القرن العرشين وحتديدًا، العوامل الفاعلة وراء 
خلق إطار موّحد جعل ما اصطلح عىل تسميته  بـ»األبارهتايد« واقعا ذا دالالت واضحة 
وحمددة ومفهومة. تطلب الواقع الذي أنتجته تلك العوامل تأسيس نظام للفصل العرقي 
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بسبب اإلطار املوّحد، واخللفّية املشرتكة، الذّين أخذا يف النمو يف جنوب أفريقيا. بكلامت 
أخرى، كان األبارهتايد نظامًا للفصل وللعزل يف داخل إطار واحد ُموّحد. األبارهتايد 
ليس فقط نظام فصل، إناّم نظام فصل ضمن وحدة سياسية-اقتصادية. لوال هذه الوحدة، 
ولوال هذا اإلطار املوّحد، يبقى نظام الفصل غري مرئي. مقابل هذا الطرح، نحاجج 
بأن تلك العوامل لعبت دورًا، حيث أضحى األبارهتايد مرئيًا وجليًا يف جنوب أفريقيا، 
فهم  إدراك/  يعيق  بام  فلسطني/ إرسائيل،  أدوارًا خمتلفة يف  تلعب  العوامل  تلك  وأن 
الواقع عىل أنه أبارهتايد.5 ما ينقص فلسطني حتى تصبح حالة أبارهتايد واضحة وجلية 
للعني هو ليس الفصل والعزل، إنام غياب الوحدة التي جيري يف داخلها هذا الفصل. 
األبارهتايد ليس جمرد عملية فصل، إّنام هو فصل داخل وحدة، أي فصل وعزل ما كان 

من املفروض أن ال يعزل أصال.
ينقسم هذا املقال إىل أربعة أقسام وينتهي بمالحظات ختامية. يف القسم األول، نضع أمام 
القارئ صورة موجزة للظروف التارخيية والسياسية التي أدت إىل مأسسة نظام األبارهتايد يف جنوب 
أفريقيا )1948-1994(. يف القسم الثاين، نتحرى العوامل األربعة التي نعتقد بأهنا حسمت شكل 
التمييز العنرصي الذي عزز أبارهتايد جنوب أفريقيا ونبني ديناميكياهتا وحمدداهتا. يف القسم الثالث، 
نرصف نظرنا إىل فلسطني/ إرسائيل ونبحث يف الكيفية التي من خالهلا صاغت العوامل األربعة 
ديناميكيات وقائع السيطرة والفصل عىل األرض. يف القسم الرابع، نعالج حاّلة الفلسطينيني يف 
إرسائيل والتي نعتربها حالة حدّية وُمَعِقّدة فيام ملقارنة فلسطني/ إرسائيل باألبارهتايد اجلنوب 
تشبيه  يف  واالختالف  التشابه  مواضع  حول  خمترصة  ختامية  بمالحظات  املقال  ينتهي  أفريقي. 

فلسطني/ إرسائيل بأبارهتايد جنوب أفريقيا عىل املستوى املفاهيمي والسيايس.  

الظروف التي جعلت األبارتهايد ممكنًا وضروريًا: منظور تاريخي-  .2
سياسي موجز

أي  أفريقيا كام عهدناها؛  لألبارهتايد يف جنوب  الرسمية  السياسة  تأسست  البداية،  يف 
كام صيغت مفاهيميًا، وأدينت دوليًا، رسميًا فقط يف 1948 بعد االنتخابات التي جاءت 



67

باحلزب القومي بقيادة د. ف. ماالن )D.F. Malan( للسلطة. هذا ال يعني أنه قبل ذلك مل 
تكن هنالك قوانني تفصل بني البيض، والسود، وامللونني. هناية حرب اإلنجليز والبوير الثانية 
)1899-1902( - التي تعرف أيضًا باحلرب اجلنوب أفريقية الثانية-  شكلت نقطة حتول يف 
تأسيس نظام عرقي رسمي، وتسلطي، ومتغلغل يف جنوب أفريقيا املستعمرة الربيطانية آنذاك. 
قوننة الفوقية العرقية وفرضها كانتا مركزيتني للتوافق بني القومية األفريكانية )ذات األصل 
اهلولندي، والتي طّورهتا مجاعة البوير/األفريكان( وتلك املتحدثة باإلنجليزية وانتاجهام كأّمة 
عرقية؛ أمة بيضاء. وعززت السياسات الرسمية يف أعقاب عام 1910 )السنة التي ُصكت 
حتى  ثابتا  بقي  والذي  واملوّحد  املستقل  السيايس  اإلقليم  شاكلة  عىل  أفريقيا  جنوب  فيها 
اليوم( التصنيف السكاين املعرف عرقيًا عىل مستوى األمة، والذي عرف السكان األصليني 
6.)Marx 1998, p. 86, 195( )واستثناهم من االمتيازات )لكنه قفز عن ُملّوين كيب تاون
يف حقبة ما بعد 1910، أقر مستعمرو وحكام جنوب أفريقيا مقدارا وافرا من القوانني 
بام  منهم كثريا من حقوقهم األساسية،  املحليني ونزعوا  السكان  واملراسيم ضد  التمييزية 
يشمل احلق يف التصويت )مثاًل، قانون متثيل السكان األصليني رقم 12 لسنة 1936(.7  
كام تم إقرار العديد من القوانني األخرى التي عززت الفصل، والتي كان أمهها قانون أرض 
السكان األصليني لعام 1913 الذي قّيد إمكانية اقتناء السكان األصليني األفارقة لألرض 
وبناء السكن وحرص ذلك يف 7.3 باملائة من جممل األرض جرى ترسيم حدودها حيزيًا 

8.)Marx 1998, p. 95( »والتي سميت بالـ »حمميات
لكن اجلديد الذي أتى به نظام األبارهتايد )1948-1994( كان يف حقيقة أنه تبنى التمييز 
مبدئًا توجيهيًا  البالد ورّسخه  التفرقة، كسياسة ممنهجة رسمية يف  العنرصي، وليس فقط 
نظام  املواصالت، فصل  أنظمة  العامة، فصل  املساحات  املساكن، فصل  وتنظيميًا: فصل 
التعليم، فصل دور السينام واملسارح، حظر العالقات اجلنسية بني األعراق )متازج األجناس( 
 Alsheh( وعالقات الزواج، هذا باإلضافة إىل الفصل والتمييز بني احلقوق السياسية واملدنية
p. 153-163 ,2017(. قّسمت احلياة يف كليتها إىل شقني. كان هذا الفصل قانونيًا، ومنظاًم 

واستند إىل  خصائص عرقية، وجرى وضعه حيز التنفيذ باستخدام وسائل عنف وحشية. مل 



68

يكن األبارهتايد فقط خليطًا أو تراكاًم لقوانني خمتلفة. لقد كان عالوة عىل ذلك مبدئًا أساسيا 
متخطيا لكل تلك القوانني، ومربرًا هلا، وشكل بحد ذاته مرجعا قانونيًا فريدًا الذي أمكن 
استنباط العديد من القوانني واألنظمة منه وتنفيذها. باختصار، تضمن األبارهتايد فلسفة 
شاملة للحياة واحلكم والتي تم ترشيعها وفرضها بالعنف.9 ولكن أحد األسئلة املهمة التي 
تشغلنا يف هذه الورقة هو: ملاذا قام األبارهتايد يف حينه فقط؟ وما الذي أشعل فتيله؟ وملاذا 

حتول يف تلك الفرتة حتديدا إىل حاجة سياسية وقانونية؟
مل يكن األبارهتايد كنظام منشود وكفلسفة للحكم حدثًا عارضًا أو سياسة مرجتلة. شارك احلزب 
القومي بانتخابات سنة 1948 حاماًل لشعار وبرنامج األبارهتايد وفاز باالنتخابات. يف عام 1947 
 )"Sauer Commission"( »وخالل احلملة االنتخابية، قام احلزب القومي بتأسيس »جلنة ساوير
ملعاجلة مسألة اللون )Stultz 1974, p. 136(. خلصت اللجنة أنه كان عىل البالد أن ختتار بني 
خيارين، أوهلام كان »االندماج ومن ثم االنتحار القومي« بينام كان اخليار الثاين »األبارهتايد ... ومحاية 
العرق األبيض النقي« )مقتبس من املصدر السابق(.  ووقعت توصية اللجنة عىل األبارهتايد ونقاء 
العرق األبيض. ُأعد هذا التقرير، بترصحياته اجللية، من طرف احلزب القومي )الذي بغالبيته من 
األفريكان( كرد عىل تقرير نظام الفصل املرتدد بعض اليشء والذي طرحته احلكومة التي كان عىل 
رأسها احلزب املوحد، والذي كان يعرف بـ«جلنة قوانني السكان األصليني« )أو ما عرف بـ»جلنة 
فاجان«( )نفس املصدر، ص. 138(. بينام أّيد تقرير فاجان سياسة الفصل إال أنه ما لبث أن أعلن 
أن »فكرة الفصل الكيل غري عملية متامًا« )مقتبس يف Welsh 2010، ص. 19( و أن »جمموعات 
السكان األوروبية واألصلية ستتواجد بشكل دائم جنبًا اىل جنب يف املدن، وسرتبطهم عالقات 

10 .)Stultz 1974, p. 138( »اقتصادية
قبل  ونصف  بقرنني  بدأ  أفريقيا  جلنوب  االستعامر  أن  نتذكر  أن  علينا  ذلك،  مع  لكن 
تأسيس األبارهتايد كسياسة رسمية.11 بالنظر إليه كذلك، يربز سؤال مرشوع: ملاذا انتظر 
املستوطنون البيض قرنني ونصف قرن لتأسيس نظام أبارهتايد رسمي ومعّرف بوضوح يف 
جنوب أفريقيا؟ السرب يف أغوار هذا السؤال يمكن أن يعطينا فكرة عن السبب يف اكتساب 

الوعي حول األبارهتايد يف فلسطني/ إرسائيل أمهية يف اآلونة األخرية فقط.
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أفريقية  الدولة اجلنوب  ُتعزى مأسسة األبارهتايد عام 1948 جزئيًا إىل أزمة داخل 
)والتي تقع خصوصياهتا االقتصادية والديمغرافية خارج نطاق هذه الورقة(. من الكايف 
يف هذه املرحلة اإلشارة إىل احلقيقة التي مفادها أن السنوات قبل األبارهتايد )1910-

1947( شهدت انتقال أفواج من السود إىل املدن التي كان معظم سكاهنا من البيض، 
والتي كانت مأهولة، لرخص إجياراهتا، بغالبية القوى العاملة يف تلك املدن. تسبب ذلك 
بنقص يف القوى العاملة لدى املزارعني البيض يف الريف. باختصار، تواجد عدد قليل 
جدًا من السود يف العقارات الزراعية للمالك البيض وتواجدت مجاهري غفرية منهم يف 
املدن )Welsh 2010, p. 34(. بني عامي 1921 و 1936، زاد عدد السكان األفارقة 
يف املدن بنسبة 94.5 باملائة وبني عامي 1936 و1946 ازداد جمددًا بنسبة 57.2 باملائة 

ليدنو عددهم من عدد االثني مليون أفريقي يف املدن )نفس املصدر(.
وعليه، فمن احلتمي أن ننظر لألبارهتايد كرد فعل للخطر احلقيقي الذي فرضه واقع 
االختالط: املدينة كانت املوقع الذي شكل هتديدًا للمحافظني األفريكان ألهنا كانت 
موقع احلياة املشرتكة – احليز الذي انخرط فيه البيض والسود سوية من خالل احلياة 
البيض كأرباب عمل والسود كموظفني  االقتصادية.  من الصحيح أن املدينة مجعت 
ُمستَغِلني، إال أن ذلك االنخراط كان حيزيًا واجتامعيًا. شكلت املدينة هتديدًا كام جاء 
يف خالصة تقرير الـ DRC )أكرب الكنائس اهلولندية اإلصالحية اجلنوب أفريقية( أنه: 
»يف أحياء الفقراء حتيا كافة األعراق بجانب بعضها البعض، يف بعض األحيان يف نفس 
املبنى الكبري. ويعملون جنبًا اىل جنب يف نفس املصنع. املشغلون احلرضيون هم أقل 
الناس اهتاممًا من األفريكان بصيانة اخلط الفاصل املستند عىل اللون، هم يريدون العاملة 

.)Welsh 2010, p. 11( »الرخيصة، بغض النظر عن اللون أو العرق
بالتايل فقد كانت املدينة املختلطة واملفتوحة هي »التهديد« يف جنوب أفريقيا. النقطة التي 
نسعى لتطويرها هنا هي أن األبارهتايد هي سياسة، أو نظام، الذي تطور يف مقابل خلفية 
االختالط واخلوف من نشوء حيز موّحد مشرتك. األبارهتايد ليس عزال وفصال فقط. هو 
أيضًا فصل داخل وحدة - سواء أكانت الوحدة حقيقية/ متخيلة أو مرغوبة/ مكبوحة، فهي 
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الظرف الذي حيصل فيه واقع األبارهتايد. إذا مل تكن هناك وحدة يمكن يف داخلها للفصل 
أن حيصل، فلن يكون هناك أبارهتايد. مجيع املواطنني األمريكيني مسموح هلم بالتصويت 
النتخابات الكونجرس، وحقيقة أن مواطني املكسيك ال حيق هلم التصويت للكونجرس 
األمريكي ال يعني بحد ذاته أن هناك وضع أبارهتايد - إذ مل يفكر أحد أصال أنه قد حيق هلم 
التصويت يف املقام األول. ولكن اذا ما تم استثناء املواطنني من ذوي األصول اهلسبانية أو 
السود من التصويت داخل الواليات املتحدة، فحينئذ سوف نلحظ وننتبه إىل استثنائهم. نحن 
نلحظ ما هو مستثنى إزاء خلفية االندماج املحتمل. بكلامت أخرى، اإلطار الكيل رضوري 
من أجل رؤية ما يتم فصله، كام أنه ال يمكن فهم االستثناء إال إذا فهمنا مبدأ »القاعدة«. 
»املستثنى« هو ما كان مرشحًا ألن يكون ضمن القاعدة، لكنه وجد نفسه خارجها. بدون 

هذا »الرتّشح« ال معنى للحديث عن االستثناء.  
ختربنا احلالة اجلنوب أفريقية، إذن، بأنه يف مرحلة معينة من تارخيها، كان هناك وحدة 
متزايدة، أو عىل األقل إمكانية متزايدة لتلك الوحدة من ناحية، بجانب رغبة/ إحلاح عىل 
الفصل من ناحية أخرى. لقد كانت اللحظة التي واجهت فيها العقلية العرقية التي تزعم 
الفوقية والنقاء واقع االختالط والقواسم املشرتكة هي حلظة تأسيس األبارهتايد الرسمي، 
أفريقيا  جنوب  يف  للبيض  بالنسبة  منه  مفر  وال  رضوريًا  كنظام،  األبارهتايد،  وجعلت 

االستعامري.12

ماذا الذي جعل من الفصل العنصري اجلنوب أفريقي، األبارتهايد،   .3
نظاما ضروريا ومنوذجيا؟ وما هي عوامل الوحدة املشتركة؟

ما هي العوامل التي جعلت ترتيبة األبارهتايد رضورية؟ مبدئيًا، سنوضح جمموعة من 
العوامل،  تلك  أن  سنحاجج،  وعليه  األبارهتايد.  لتطور  رضورية  نحسبها  التي  العوامل 
القرن  يف  أفريقيا  جنوب  يف  املمكنة  للوحدة  املشرتكة  اخللفية  خلق  يف  رئيسيًا  دورًا  لعبت 
العوامل  هذه  من  كوكبة  مناقشة  بعد  رضوريًا.  األبارهتايد  من  جعلت  وبالتايل  العرشين، 
ورشح آثارها، سنخترب أثرها يف حالة فلسطني/ إرسائيل. تلك العوامل هي: )1( عالقات 
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االقتصاد- العمل؛ )2( الثيولوجيا السياسية؛ )3( َوْحَدة وثبات اإلطار اجليوسيايس الكيّل/
اإلمجايل؛ و )4( دور ووظيفة اللغة. كل من هذه العوامل عىل حدة، متت مناقشتها عىل نحو 
العوامل قد دفعت باجتاه خلق  واسع يف األدبيات. ومع ذلك سنحاجج أن جمموعة هذه 
إطار موحد بداخله يصبح األبارهتايد مرئيًا. مكنت هذه العوامل والتي جعلت من نظام 
األبارهتايد حتميًا أيضًا من تشكيل احلركة املناهضة لألبارهتايد، والتي قامت تباعًا بتوجيه 
الوعي حول رضورة اإلطاحة باألبارهتايد وعجلت بنهايته - أي أن ظروف نشوء األبارهتايد 
محلت بذور نشوء حركة مقاومة األبارهتايد. سنبنّي الحقًا كيف لعبت هذه العوامل ذاهتا 
ذلك الدور يف جنوب أفريقيا، بينام قامت وتقوم بلعب أدوار خمتلفة  –ويف بعض األحيان 

عكسية- يف فلسطني/ إرسائيل.

3.١ عالقات االقتصاد والعمل يف جنوب أفريقيا
أول هذه العوامل هو حقيقة عالقات العمل. مبدئيًا، وّظفت جمتمعات االستيطان ثالث 
قوى عاملة حمتملة، أو خليطا منها. من املعروف أّن »املستعمرات املختلطة« دجمت السكان 
املرتبطني  العامل  أو  العبيد  بـ»استرياد«  الزراعية«  »املستعمرات  قامت  حني  يف  األصليني؛ 
بعقود مؤقتة، بينام فضلت جمتمعات »االستيطان النقي« توظيف املستوطنني البيض الفقراء 
14	p.	1996,	Shafir	1983;	Kimmerling(. كانت لالختيار بني كيفّية توظيف  )انظر 
القوى العاملة املختلفة نتائج مبارشة عىل أشكال النظام االجتامعي للمجتمعات االستيطانّية. 
البيض يف جنوب أفريقيا السكان األصليني السود بقدر ما  تارخييًا، استغل املستوطنون 
»احتاجوا«، ولكن عند هناية القرن التاسع عرش حتّول استغالهلم للسود إىل مرشوع شمويل 
 Fredrickson 1981,( هيدف ملنعهم من االشرتاك يف تقرير مصريهم يف شتى مناحي احلياة
p. 68-70, 190-191, 194(. عموما، اعتمد ثراء الرأسامليني البيض باألساس عىل العاملة 

السوداء الرخيصة )وملدى حمدود عىل »البيض من الطبقات الدنيا« حتى أواخر مخسينيات القرن 
املايض(. هبذا املعنى، كان من الصعب جدا  ضامن استمرار وإعادة انتاج نمط حياة وثراء البيض 
بدون تسخري القوى العاملة السوداء يف اقتصادهم )Dubow 2014, p. 17-18(. فعىل سبيل 
املثال، عندما واجهت مستعمرة كايب )أي رأس الرجاء الصالح( عام 1716 مشكلة نقص 
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القوى العاملة، اجتمع حاكم املستعمرة واملجلس السيايس التابع له ألخذ قرار بذلك الشأن 
وكان أمامهم خياران: إما استرياد عاملة بيضاء حرة أو »شبه حرة« من أوروبا، أو استرياد عبيد 
من جزر اهلند الرشقية اهلولندية )يقع قسم منها اليوم يف إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة(. 
اختارت األغلبية الساحقة باملجلس اخليار األخري )Tiryakian 1957, p. 387(. عنى ذلك 
يكونوا  بل وأن  ناحية،  أقلية، من  يبقوا  أن  البيض  فقط ُحكم عىل  ليس  أنه  التارخيي  القرار 

معتمدين عىل العاملة السوداء، من ناحية أخرى.13 
من اجلدير أن نالحظ أن الطريقة التي تشكل هبا االستعامر األورويب )يف القرن السابع 
عرش( يف جنوب أفريقيا كان مدفوعًا بشدة بحوافز اقتصادية، وإن مل يكن بصورة حرصية 
كذلك. هلذا، تم-ويف وقت مبكر من تاريخ االستعامر يف جنوب أفريقيا- اختاذ قرار 
يف ما يتعلق باملجتمع »املختلط« بعكس االستعامر االستيطاين األسرتايل أو الصهيونية.

سعى االستعامر األسرتايل إلجياد طبقة عاملة بيضاء، بينام سعت الصهيونية إىل تأمني قوة 
عاملة هيودية، وذلك من أجل تعزيز التجانس اإلثني للسكان املستقبليني وفقًا لألهداف 

.)Shafir	1996,	p.	15( االقصائية )القومية )األوروبية
الستكامل الصورة املرشوحة أعاله، سنقوم باستحضار اآلثار املختلفة لالستعامر األبيض 
)اهلولندي والربيطاين( يف جنوب أفريقيا. تطورت القومية األفريكانية )وقبلها البوير التي 
توالدت يف أعقاب انتهاء حقبة االستعامر اهلولندي( كرد عىل االستغالل االستعامري الربيطاين 
الكالسيكي )والذي حل حمل االستعامر اهلولندي الذي سبقه(. يف بداياهتا، عربت القومية 
األفريكانية عن نفسها كنقيض يف مواجهة االستغالل االستعامري الكالسيكي بغض النظر 
الكولونيايل  النمط  عىل  فعل  رد  األفريكانية  القومية  كانت  أخرى،  بكلامت  العرق.  عن 
الكالسيكي لعالقات العاملة )Alsheh 2017, p. 156(. فإن االستعامر املختلط الذي دفع 
به الربيطانيون يف جنوب أفريقيا أّدى إىل توظيف وتشغيل كافة املجموعات االثنو-عرقية 
األخرى كعاملة مستغلة، بينام أخذت القومية األفريكانية احلرصية التي بدأت بالتطور بعد 
االستقالل وإعالن احتاد جنوب أفريقيا يف 1910. منحى فوقيا وذلك من خالل تفضيل 
االستعامر النقي. كان هلذا االعتامد عىل القوى العاملة املحلّية السوداء، أثر كبري يف تشكيل 
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البنية االقتصادية التحتّية، إذ إّنه مل يكن من املمكن تصّور الثراء والغنى الذي حظي به البيض 
دون االعتامد عىل العاملة السوداء الرخيصة. لكن هذا االعتامد خلق حبال رُسيا بني جمتمع 

البيض وجمتمع السود يف جنوب أفريقيا.

3.2 الثيولوجيا السياسية يف لألبارهتايد يف جنوب أفريقيا
العامل الثاين املمكن لألبارهتايد هو دور الثيولوجيا السياسية يف املجتمع اجلنوب أفريقي. 
الكنيسة  أفريقيا أعضاء يف  الذين وطأت أقدامهم أرض جنوب  كان املستوطنون األوائل 
اإلصالحية اهلولندية )DRC(، وهم الذين تبعهم اهلوغونوتيون الربوتستانتيون الفرنسيون 
الحقًا بعد نصف قرن. كانت كال املجموعتني جزءًا من املعتقد الربوتستانتي، ورسعان ما 
أصبحت هذه اخللفية الدينية املشرتكة قوة عاضدة. ساهم الدين يف صناعة مجاعة البوير، 
ومع ذلك فقد تشكلت من جمموعة من األفراد املنتمني لبعضهم البعض ممن حتلوا بسمة 
املرء  أكثر حتديدًا، كون  بشكل  املحليني.  األصليني  السكان  ومتاميزة عن  متميزة  »عرقية« 
أبيضًا وكونه مسيحيًا كانا جانبني يعزز أحدمها اآلخر. كان املستعمرون بيضا »متحرضين« 
و مسيحيني بينام كان املحليون سودًا، »برابرة« ووثنيني، وبالتايل كان التناقض تامًا وحمكاًم 

.)Tiryakian 1957, p. 390(
ولكن يف وقت مبكر بدأت تلك املجموعات الدينية بالعمل التبشريي ومتكنت من 
حتويل بعض غري البيض اىل املسيحية لسبب بسيط وهو أن أولئك الذين اعتنقوا املسيحية 
)نفس  عبد مسيحي  إمكانية وجود  لعدم  نظرًا  العبودية  من  يطلق رساحهم  بأن  ُوعدوا 
املصدر، ص. 388(. وصل الربيطانيون الحقًا إىل جنوب أفريقيا مع حلول مطلع القرن 
التاسع عرش، وجاء معهم أعضاء يف جمتمع لندن التبشريي الذين دعوا للمساواة الدينية 
وتزوج أحد قادهتم )جوهانس فان دير كامب( بابنة مجاعة سوداء مستعبدة، ما أثار غضب 

األفريكان وشكل بداية العداوة بني البوير والربيطانيني )نفس املصدر(.
من املهم اإلشارة هنا أن سياسة األبارهتايد كانت قد بدأت يف احلقيقة داخل الكنائس 
نفسها يف منتصف القرن التاسع عرش. يف وقت مبكر من منتصف القرن التاسع عرش واجه 
جممع الكنيسة اإلصالحية اهلولندية )DRC( مسألة إذا ما كان جيب أن يتلقى الشخص 
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امللون الذي يتم قبوله كعضو يف الكنيسة املعاملة عىل أساس املساواة كام يتلقاها البيض. 
وكان جواب املجمع باإلجياب، وكنتيجة لذلك حرض البيض وغري البيض نفس الطقوس 
الدينية يف الكنيسة. وهذا هو بالضبط ما خلق اخلالف وأثار اخلصومة ضد غري البيض. 
حتت ضغط تلك املشاعر الشعبية، أصدر جممع كيب تاون مرسومًا مضادّا يتيح الفصل، 
مشددًا يف الوقت ذاته عىل أنه من املستحب أن يصيل الناس سوية وليس عىل انفراد.14 

.)Tiryakian 1957, p. 390(
بالتايل، ال يوجد أدنى شك بأن االستعامر اجلنوب أفريقي األبيض قد استحرض ثيولوجيا 
سياسية لتأسيس  –ولتربير- نفسه. استحرض البوير بالتحديد تلكم املظاهر الكالفينية التي 
وافقت حاجاهتم وواقعهم. ومنحوا الصدارة عىل وجه اخلصوص إىل مذهب القدرية )التعيني 
املسبق( و »مجاعة املختارين«. رأت تلك القراءة للكتاب املقدس السود خارج رمحة الرب 
وبالتايل غري أكفاء للفوز باخلالص. وركزوا عىل العهد القديم وعرفوا ذواهتم عىل أهنم مع 
بني إرسائيل معتربين غري البيض املحليني من نسل حام امللعون، ورأوا أن أفعاهلم كانت 
مشبعة بمعان مستنبطة من الوحي اإلهلي )Buis 1975, p.12-13(. جعلت تلك التطورات 
يف املذهب العميل للكنائس اجلنوب أفريقية ،الحقا، دور صيانة احلدود األفريكانية »منطقيًا«، 

والتقى هذا التأويل الديني مع أيديولوجيا الفصل لألفريكان.
عندما فاز احلزب القومي باالنتخابات عام 1948، رّصحت Die Kerkobde، الدورية 
الرسمية للـ  DRC )الكنيسة اإلصالحية اهلولندية(، بأهنا »ككنيسة لقد عملنا دومًا هلدف 
يف  )مقتبس  كنسية«  كسياسة  بحق  األبارهتايد  ُدِعي  الصدد  هذا  يف  األعراق.  بني  الفصل 
نحو كبري  متداخلة وخمتلطة عىل  األفريكانية  القومية  كانت   .)Matheba 2001, p. 114

يكتب:  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الكنائس  جممع  جعل  ما  هذا  الدينية.  احلامسة  مع 
»ليس من املفاجئ أن نجد أن كال من القومية، واللغة، والسياسة خمتلطة بشدة يف الكنيسة 
األفريكانية وأن من الصعب التمييز بينها بوضوح« )Tiryakian 1957, p. 393(. ولكن 
مل يتوقف اجلدل يف داخل DRC بام خيص قضية الفصل. عند املذكور أعاله، فقد عّدت الـ
DRCأي حماولة لتربير األبارهتايد عىل أهنا »هرطقة«، وبحلول منتصف الثامنينات، سحب 
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جممعها دعمها املستند إىل الكتاب املقدس وأي أشكال أخرى من الدعم لألبارهتايد - ليكون 
بذلك موقف الكنيسة قد أهنى دورة كاملة، بدأت يف معارضة الفصل، ثم حتّولت لتربيره 

.)Matheba 2001, p. 117( وانتهت إىل حتريمه
وبرغم أهنا غرست بذور األبارهتايد يف املقام األول، فقد غرست الثيولوجيا السياسية 
املسيحية بذور مقاومته أيضًا. املسيحية، كدين تبشريي جعل االستعامر التبشريي يف صلب 
عقيدته، كان مبلغ مهه نرش املعتقد، فقد مد يده للسكان السود املحليني، وبحلول منتصف 
املعتنقني  أعداد  حيث  من  عالية  نسبة  اىل  املسيحيني  السود  نسبة  وصلت  املايض  القرن 
باملرثاة   )Xhosa( »أدىل أحد أعضاء شعب »الكوسا .)Elphick 1997, p. 347, 350(
التايل: »يف البداية كانت لنا األرض وكان للرجل األبيض الكتاب املقدس، اليوم نمتلك 
الكتاب املقدس ويمتلك الرجل األبيض األرض« )مقتبس يف Welsh 2010, p. 30(. لقد 
كان هناك قسم من املهمة االستعامرية سعى إىل استعامر عقول السكان املحليني والتي متت 
بطريقة- من ضمن مجلة من الوسائل- عرب تأسيس املدارس املسيحية التبشريية. يف الواقع، 
عندما تأسس املؤمتر الوطني اجلنوب أفريقي للسكان األصليني )SANNC( سنة 1912، 
كان جل قادته أفارقة من ذوي التعليم املسيحي ممن تلقوا تعليمهم يف املدارس التبشريية 

.)Elphick 1997, p. 357(
مل تكن هناك إجابة واحدة يف طيات اخلطاب الثيولوجي املسيحي عىل مسألة ما إذا كانت 
لدى السود أرواح أم ال. كان من اعتقدوا بأنه كانت لدهيم أرواح – وعليه فقد نظر إليهم 
عىل أهنم متساوون. يف حني كانت الثيولوجيا املسيحية موردًا أيديولوجيا جيري استحضاره 
والنهل منه للتأسيس للفصل، والعزل، واألبارهتايد، فإهنا كانت تغرس يف الوقت نفسه جذور 
املقاومة، وهذا التناقض والغموض هو ما يمكن استخالصه من التطور التارخيي السابق 
الذكر.15 وعليه، يف حمطات معينة استحرض كال الطرفني بعض املصطلحات )الدينية( الشائعة 
لتعزيز وتربير مواقفه. وعليه، فإن الثيولوجيا املسيحية، من خالل املؤسسات الكنسية، مل 

تساعد فقط عىل تأسيس وتربير األبارهتايد، بل سامهت يف إدانته وإسقاطه أيضًا.
وكانت أول كنيسة جنوب أفريقية مستقلة تأسست سنة 1883 وعرفت بكنيسة ثيمبو 
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 .)Matheba 2001, p. 111( وأدارها أفارقة ونبذت الفوقية البيضاء )Thembu Church(
وكام حاجج Adam و Moodley، فإن حقيقة أن كال اجلانبني اكتسبا اهلامهم من املذهب 
الالهويت املسيحي نفسه أدت إىل اإلبقاء عىل »اخلصوم داخل حدود كونية معينة« وعليه فبينام 
سامهت الـ DRC يف تأسيس ورشعنة نظام األبارهتايد، فقد لعبت دورًا يف نزع الرشعية عنه 

.)Adam and Moodley 1986, p. 198( بام أدى إىل زواله

3.3 الَوْحَدة اجليوسياسية جلنوب أفريقيا كدولة واحدة جامعة 
تأسس احتاد جنوب أفريقيا )Union of South Africa( سنة 1910 ككيان سيايس 
واحد وموحد، وذلك بعد ثامين سنوات من هناية احلرب اجلنوب أفريقية. تبعًا لذلك، فإن 
مجيع اجلنوب أفارقة  –سواء أكانوا بيضًا، هنودًا، ملونني، أم سودا - فهموا وعّرفوا أنفسهم 
عىل أهنم جنوب أفارقة، بمعنى االنتامء للكيان السيايس جلنوب أفريقيا وتقاسم مصريه. يف 
هناية احلرب اجلنوب أفريقية سنة 1902، وقف الربيطانيون اىل جانب البوير/االفريكان، 
وبالتايل خلقت وحدة بيضاء. كنتيجة لذلك، أدت هذه الوحدة بني البيض إىل ظهور وحدة 
السود كمعارضة هلا )Clark & Worger 2013, p. 17-18(.16 امتدت الوحدة البيضاء 

لتشمل مجيع أرايض جنوب أفريقيا، وامتدت املعارضة لتكون قطرية وشاملة أيضا.
واستمر وجدان »تقاسم املصري« هذا حتى يف ذروة نظام األبارهتايد. تشري متابعة ردود 
ألنفسهم  نظروا  أهّنم   1970 عام  الصادر  البانتو  ألوطان  املواطنة  قانون  السود عىل  فعل 
باعتبارهم جنوب أفارقة أواًل وقبل كل يشء. إذ أطلق قانون مواطنة البانتو لعام 1970 
العنان لعملية بموجبها حرم السود من مواطنتهم يف دولة جنوب أفريقيا )أي تم حرماهنم 
من الرابط القانوين بني الفرد والدولة اجلنوب أفريقية(. عوضًا عن ذلك، ُمنح السود حقوق 
مواطنة )أي حقوقا سياسية ومدنية عىل سبيل املثال( يف البانتوستانات )املقتطعة من احلدود 
األصلية للدولة اجلنوب أفريقية( الذين تّم شملهم ضمنها. وعليه، فقد تم استثناء السود 
من املشاركة يف العملية السياسية املركزية التي تقرر الوضعية السياسية-القانونية الشاملة 
داخل األرايض التابعة للدولة اجلنوب أفريقية )Dugard 1980, p. 22-23(. هذا اإلجراء 
كان يعني أن السود تم تصنيفهم كمنتمني إىل البانتوستانات وأهنم مل يعودوا مواطنني جنوب 
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أفريقيني وبالتايل أضحوا »مواطنني« لـ«دول« مل يعرتف هبا دوليًا )»أوطان البانتو«( - وذلك 
رغم ابقاء األبارهتايد عىل تعريفها كجزء ال يتجزأ من أرض مجهورية جنوب أفريقيا )نفس 
املصدر، ص. 25(. كان االعرتاض عىل هذا املرشوع الذي ينزع املواطنة هائاًل وشديدا )من 
املعارضة األخرى( عىل استقالل  ANC والقوى السوداء  الوطني األفريقي  طرف املؤمتر 
األوطان ونزع القومية عن السود، وقد عرب عنه ببالغة يف ترصيح لألسقف ديزموند توتو 

بفرتة وجيزة بعد إعالن استقالل بانتوستان ترانسكي:
»بني عشية وضحاها سيصبح ]سود ترانسكي[ أجانب يف ما قد كان بالنسبة لكثري منهم 
أرض ميالدهم وسيجربون عىل تبني مواطنة بلد ال يعرفه كثري منهم عىل االطالق ومل يلعبوا 
أي دور يف اجياده. لقد أسهموا بطرقهم املختلفة يف رخاء حمبوبتهم جنوب أفريقيا واآلن يبدو 
أنه بجرة قلم سوف خيرسون حقًا مكتسبًا عزيزًا عليهم )مقتبس يف نفس املصدر، ص. 23(.

لقد خلقت هذه الوحدة السياسية خلفية مشرتكة يف مواجهة املستعمرين البيض. لقد 
تعامل املستعمرون البيض مع جنوب أفريقيا كوحدة واحدة واستخدموها كوحدة واحدة 
فجاء رد الفعل موحدا كذلك عىل املستوى القطري/الوطن. ظهر رّد الفعل األسود املوّحد، 
حني نرشت مسودة القانون اجلنوب أفريقي، والتي اشتملت عىل ثلة من البنود التمييزية 
بحق األفارقة )والتي زعمت أهنا سارية عىل كل جنوب أفريقيا عمومًا(، إذ عمت موجة 
من املظاهرات يف كافة أرجاء البالد. حترك السود كجامعة واحدة عىل مستوى القطر، وكان 
لذلك التحشيد عقبات ذات تأثري ونطاق واسعني عىل طبيعة املعارضة السياسية املنظمة 
للسود )Leatt et al. 1986, p. 90(. وقاد املؤمتر القطري للسود املعارضني عام 1910 
إىل تأسيس املؤمتر الوطني اجلنوب األفريقي للسكان األصليني )SANNC(، والذي سبق 
تأسيس املؤمتر الوطني األفريقي ANC )يف عام 1923(. بالتايل، كان غرض النضال ضد 
التمييز والفصل العنرصي، والحقا ضد األبارهتايد، خلق جنوب أفريقيا مغايرة وجديدة، 
ولكن ليس باملفهوم اإلقليمي أو االثنو-قومي احلرصي. عىل العكس، متحور النضال حول 
جنوب أفريقيا ككل – ككيان سيايس واحد وموّحد وجامع ألّمة مواطني جنوب أفريقيا. 

كان الرصاع عىل طبيعة هذا الكيان ومبادئه وليس عىل حدوده أو تقسيمه.
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3.4 دور ووظيفة اللغة)ات( يف جنوب أفريقيا
نناقش يف هذا القسم الفرعي األثر الذي ترتب عىل دور اللغة، وبالتحديد اإلنجليزية يف 
د لإلنجليزية هو قصة معقدة؛  جنوب أفريقيا االبارهتايد. يف هذا الصدد، الدور اجلامع واملوحِّ
حيث كام سنرى فقد انتهى األمر باالنكليزية للتحول إىل لغة األمر الواقع التي لعبت دورًا 

ُمَوَحدًا، برغم أنه كان هلا أثر أقل شأنًا من العوامل األخرى أعاله.
مع قدوم املستعمرين اهلولنديني يف القرنني السابع عرش والثامن عرش، تعلم السكان 
األصليون بعضًا من اللغة اهلولندية من أجل اإليفاء باحتياجات مستعمرهيم. مع ذلك، 
يدعى  حميل  لسان  إىل  الحقًا  حتولت  )والتي  اهلولندية  اللغة  هيمنة  استبدال  الحقًا  تم 
أفريكانز( هبيمنة اللغة اإلنجليزية بمجرد سيطرة الربيطانيني عىل رأس الرجاء الصالح يف 
مطلع القرن التاسع عرش. أطلق املستعمرون الربيطانيون العنان لسياسة األنجلزة هبدف 
التحول الثقايف، وأرسوا اإلنجليزية لغة أعىل شأنا من األفريكانية. بحلول عام 1822 
ُأعلنت اللغة اإلنجليزية اللغة الرسمية الوحيدة ومتت مداوالت املحاكم باإلنجليزية 
)Giliomee 2003, p. 197(. سعى الربيطانيون أوال وقبل كل يشء إىل دمج اهلولنديني، 
ولكن سعوا أيضًا لدمج آخرين. كان السكان املحليون هدفًا للصهر أيضًا، ولكن بدرجة 
أقل. جرت تلك األنشطة يف املدارس التبشريية ومع بعض النخب بالتحديد. مل يتقن 
أبناء النخب األفارقة األصليون باللغة اإلنجليزية فقط، بل اكتسبوا أيضًا روح العامل 
اإلنجليزي من أفكار، عادات، وفلسفة حياة )Orman 2008, p. 84(. استمرت اللغة 
اإلنجليزية يف كوهنا اللغة الرسمية الوحيدة حتى هناية احلرب اجلنوب أفريقية، وبحلول 
عام 1910 منحت اهلولندية/أفريكانز من جديد منزلة اللغة الرسمية، وتم بالتايل حتويل 

جنوب أفريقيا املوّحدة إىل كيان ثنائي اللغة بشكل قانوين.17
التي  البوير  مجاعة  من  سلبي  فعل  برد  واألنجلزة  للصهر  التعسفية  املحاولة  تسببت 
طورت قوميتها األفريكانية جزئيًا كرد فعل مقاوم لتلك املحاولة لفرض اإلنجليزية كاللغة 
الوحيدة واملهيمنة يف البالد. بكلامت أخرى، جعل ذلك من اللغة اهلولندية العالمة الفارقة 
للهوية القومية واالثنية للبوير/أفريكان. إذن يف حني َموَضع البوير/األفريكان أنفسهم يف 
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الناطقني  من  كجامعة  أنفسهم  وضعوا  فقد  ومسيحيني،  كبيض  األصليني  األفارقة  مقابل 
عنيد  نضال  يف  وانخرطوا  االنجليز  مواجهة  يف  اللغة  ناحية  من  بـ»اهلولندية/األفريكانز« 

.)Clark & Worger 2013, p. 28( الستعادة االعرتاف الرسمي بلغتهم
الفصل  إىل صون  النظام  اتبعها  التي  اللغوية  السياسة  األبارهتايد، سعت  حقبة  خالل 
بني كافة املجموعات – بني البيض والسود ولكن أيضا بني اهلولنديني واإلنجليز. مل هتدف 
احلكومة ابدًا إىل تشكيل أي لغة مشرتكة وموحدة. أقرت احلكومة قانون تعليم البانتو يف عام 
1953 والذي هدف إىل فرض تعليم لغة أم إلزامي يف التعليم االبتدائي، وفقط بعد ذلك 
التعليم األسايس سمح للطالب باالختيار بني اإلنجليزية واهلولندية كلغة ثانية يف املرحلة 
آلية للفصل  بقدر ما كان  املحلية  اللغات األصلية  الثانوية. مل يكن هدف احلكومة تطوير 
تتيح تعزيز اهلويات القبائلية واملحلية عىل حساب اهلوية املشرتكة. حتى أن نظام األبارهتايد 
شن محلة ضد مدارس التبشري التي تدرس باإلنجليزية والتي كانت نشطة داخل جمتمعات 

.)Orman 2008, p. 87( السود
األم  اللغة  بسياسة  بسياستني:  مرتبطًا  األبارهتايد  أضحى  املذكور،  النهج  خالل  من 
لتشجيع اهلوية القبائلية عىل حساب اهلوية القومية اجلامعة من ناحية؛ وبالقومية األفريكانية 
احلركة  شاب  أخرى.  ناحية  من  اإلنجليزية  اللغة  جتاه  بالعداوة  ارتبطت  والتي  احلرصية 
املناهضة لألبارهتايد االرتياب جتاه تلك السياسات التي هدفت لتقسيم املجموعات وبناء 
األم  اللغة  تكريس  سياسة  احلركة  تعترب  ومل  والشعوب،  والقبائل  األعراق  بني  احلواجز 
أنه كان ممارسة للتفريق وللسيادة  بالثقافة املحلية بقدر ما رأته عىل  كانعكاس الهتامم ما 
كلغة  األفريكانية  اللغة  إىل  السوداء  املجتمعات  نظرت  حال،  أي  العرقية. عىل  وللفوقية 

.)Fiske & Ladd 2004, p. 40( مضطهدهيم
ANC يف عام 1955( والذي حتدث بلغة حقوق  حتدث ميثاق احلرية )الذي تبناه الـ 
تبعًا  مجعية  هويات  عىل  وليس  الفردية  احلقوق  عىل  مستندا  ذاته  يف  كان  الكونية  االنسان 
لتعريفات قَبلّية ضيقة. وعليه احتاج الربنامج السيايس الذي خاطب كافة اجلنوب أفارقة إىل 
لغة مشرتكة من شأهنا أن ختاطب األمة ككل. بالتدريج، أضحت اللغة اإلنجليزية لغة األمر 
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الواقع للمؤمتر الوطني األفريقي ومن خالهلا عربوا عن مقاومتهم لنظام األبارهتايد وكان 
هلا أن تصبح لغة »الطموح، ويف هناية األمر لغة اهلوية القومية والتحرير للنخب السوداء« 

.)Alexander 2011, p. 312(
إذن، كانت هناك بعض العوامل التي جعلت من اإلنجليزية لغة األمر الواقع املهيمنة 
حلركة مناهضة األبارهتايد. أما العامل األول فهو أن األفريكانية- كام ذكر مسبقًا- كلغة، 
نظر إليها عىل أهنا لغة امُلضطِهد. ثانيًا، كون اللغة اإلنجليزية أخذت تصبح اللغة املشرتكة 
 .)de Klerk 1999 للجنوب أفارقة السود واللغة العاملية لالقتصاد والدبلوماسية )راجع
املدارس  يف  تعيلمها  السوداء  القيادات  من  العديد  بتلقي  املتمثل  التارخيي  للسبب  ثالثًا، 
مل تكن هناك  أنه  املسيحية )Anderson 1988, p. 110-182(. ورابعًا، حلقيقة  التبشريية 
أية لغة حملية واسعة التداول لدى السكان األصليني مرشحة لتوحيد كافة األقوام والقبائل 
واأللوان من حوهلا. إهنا باألحرى ملفارقة أن أضحت اإلنجليزية تدرجييا الوسيط »املحايد« 

الذي من خالله أمكن لكافة املجموعات أن تتواصل.
لنلّخص: برأينا، سامهت هذه العوامل األربعة ُمشرِتَكة يف خلق جمتمع واحد مشرتك، 
حيتوي عىل بعض العنارص التي جتمع الفئات املقموعة معا وتربطهم باملجموعة القامعة يف 
إطار هذه  أفريقي ككل. ضمن  اجلنوب  املجتمع  لوحدة  أساسا  بذلك  آن واحد، مشّكلة 

الوحدة، أصبح واقع التفرقة العرقية نشازا وعبارة عن استثناء غري مقبول. 

4.  فلسطني/ إسرائيل يف مرآة األبارتهايد
الثيولوجيا  االقتصادية/العاملية،  العالقات  آنفًا:  املذكورة  األربعة  العوامل  استطاعت 
السياسية، الوحدة اجليوسياسية لإلطار السيايس اإلمجايل، ودور ووظيفة اللغة)ات(، خالل 
مائتي عام من االستعامر أن ختلق نوعًا من السامت املشرتكة التي أعطت معنى وداللة للجنوب 
امُلشّكلة  للعوامل  لتلك  املتزامن  الوجود  فإن  ذلك  ومع  قومي-قطري.  كتصنيف  أفريقي 
للسامت املشرتكة أنتج احلاجة للفصل لدى املجموعات االجتامعية-العرقية األعىل منزلة 
كرد عىل اآلثار الوشيكة والضارة من وجهة نظرها واملرتتبة عىل واقع االختالط. مع ذلك، 
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كانت تلك العوامل بالتحديد، حينام بلغت أقىص هناياهتا، قد أتاحت جلهود التعبئة املناهضة 
لألبارهتايد أن تكون عىل درجة عالية من األمهية يف احلراك إلسقاط نظام األبارهتايد. ليس 
الغرض من ذلك الزعم بأن تلك العوامل جمتمعة كانت شاملة أو مصريية. ولكن مع ذلك، 
نزعم أن تلك العوامل كانت حاسمة يف تشّكل نظام االبارهتايد بداية، ويف سقوطه الحقا.
األبارهتايد،  بمقارنة  لالهتداء  إرسائيل  فلسطني/  إىل  االنتقال  وعند  ما سبق  يف ضوء 
جيب عىل املرء أن يقوم بذلك مع كثري من احلذر. يرجع السبب وراء لزوم ذلك إىل الوقائع 
القانونية واالجتامعية-السياسية املختلفة والتقسيامت التي يعيشها الفلسطينيون، والتي يمكن 
تصنيفها ضمن ثالث جمموعات خمتلفة )إن مل تكن مخس(،  والتي أنتجت مجلة خمتلفة من 
املطالب من ناحية كل واحدة منها. يطالب الالجئون الفلسطينيون بعودهتم يف املقام األول، 
ويطالب الفلسطينيون يف األرايض املحتلة بإهناء االحتالل وتقرير املصري القومي يف شكل 
الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة، بينام يصوغ الفلسطينيون يف إرسائيل مطالبهم يف 
 .)Zreik 2003a, 2003b, 2004 شكل املساواة الكاملة و/أو االستقاللية الثقافية )أنظر
ينبع السبب الثاين لتوخي احلذر من أو يرتبط باألوجه واملراحل العديدة للصهيونية. إنه ليس 
من السهل، أو احلكيم، أن توضع الصهيونية حتت عنوان واحد بدءًا من حركة بريت شالوم 
وانتهاء باحلاخام تسفي هيودا كوك، عىل الرغم من تعاميهم مجيعا )بدرجات متفاوتة( عن 
 .)Myers 2006 البعد اإلمربيايل-الكولونيايل التأسييس والفظ للمرشوع الصهيوين )أنظر
أكثر من ذلك، طورت الدولة الصهيونية وسائل وسبال عديدة خالل مراحل خمتلفة تعاملت 
من خالهلا مع املجموعات الفلسطينية املختلفة. ليست صهيونية ما قبل 1948 هي نفس 
صهيونية ما بعد 1948، ونظام التحكم يف األرايض املحتلة بعد عام 1967 خيتلف عن ما 
توّظفه إرسائيل يف داخلها يف تعاملها مع املواطنني الفلسطينيني )عىل الرغم من التشاهبات 
الواضحة( وذلك إذا ما تم التغايض عن مرحلة احلكم العسكري للمواطنني الفلسطينيني 

18)Sa’di 2013 ؛ وأنظرJabareen 2014 بني عامي 1948 و1966 )أنظر
عىل الرغم مما ذكر أعاله، فإننا نسعى للرشوع بمقارنة العوامل األربعة التي نوقشت آنفًا، 
مع األخذ بعني االعتبار املراحل املختلفة للصهيونية وأطر وأساليب التحّكم املتجددة التي 
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رزح ويرزح حتتها الفلسطينيون، عرب استعراض اخليوط املشرتكة بني تلك املراحل املختلفة 
يف تاريخ الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل. وعليه نعتقد أنه يمكننا أن نعقد مقارنات صاحلة 
 Jacobs & Soske ؛ أنظرDavis 2003 وبّناءة بني املرشوعني: األبارهتايد والصهيونية )أنظر

.)Pappé 2015 2015؛ أنظر

4.١ عالقات االقتصاد والعمل يف فلسطني/ إرسائيل
من حيث العالقات العاملية، فقد اختارت احلركة الصهيونية منذ بداياهتا املتأخرة يف فلسطني، 
العاملة اليهودية عوضا عن شمل الفلسطينيني ضمن قواها العاملة19. لقد منحت األولوية بالفعل 
للعاملة اليهودية عىل العاملة الفلسطينية عىل الرغم من أن العاملة الفلسطينية كانت أقل كلفة. يمكن 
أن يعزى هذا إىل موجة البواعث القومية التي اكتسحت وسط أوروبا ورشقها يف مطلع القرن 
العرشين، والتي كان هلا أثر تكويني عىل األيديولوجية الصهيونية الطليعية )قيادات ومستوطنني( 

يف تلك األوقات. هبذا املعنى، فإّن الصهيونّية قد اختارت نموذج االستيطان النقي.  
يف فلسطني، احتاج السكان اليهود-األوروبيون القابعون عىل التخوم الزراعية أعدادًا 
 .)Shafir	1996,	p.	14( املكتسبة حديثًا  أراضيهم  املاهرة حلصاد  العاملة غري  كبرية من 
الصهيونية إذن، كحركة استعامرية، كانت يف الوقت نفسه بحاجة لتأمني األرض ملستوطنيها 
واحتاجت مستوطنني ألراضيها )نفس املصدر، ص. 155(. أدت هذه الغاية املزدوجة إىل 
الثانية بلغة الصهيونية( )1904- الثانية )»العالياه«  جدال، ومعضلة خالل فرتة اهلجرة 

عىل  »االستيالء  ومها  للمرشوع؛  متباينة  عملية  أولويات  نارصا  معسكرين  بني   )1914
 .)conquest of labor( »مقابل »االستحواذ عىل العاملة )conquest of land( »األرض
يف هناية املطاف، اعترب »خالص العاملة« املبدأ التوجيهي الذي سريشد املرشوع الصهيوين 
يف  بنيوية  تعقيدات  الصهيونية  مساعي  واجهت  لذلك،  كنتيجة  األرض«.  »خالص  إىل 
طريق توسعها اإلقليمي )أنظر نفس املصدر، ص. 214(. تطور نمط االستعامر القومي 
هذا ليخضع بدوره كافة أهداف االستعامر األخرى ملسعى حتويل الرتكيبة الديمغرافية للبقع 
الديمغرافية« لالستيطان  بـ»املصلحة  النمط  االستعامرية. بكلامت أخرى، اسرتشد ذلك 

النقي ولكنه قّيد نزعته التوسعّية )نفس املصدر، ص. 160(.



83

عىل أي حال، طرأت حتوالت عديدة عىل املنطق الناظم اآلنف ذكره. جرى االنحراف 
األول واألقل شأنًا يف هذا النموذج بعد تأسيس دولة إرسائيل، وذلك عندما بدأت الدولة 
بإدراج وتضمني العاملة العربية الرخيصة داخل االقتصاد اإلرسائييل )وعىل نحو متصاعد 
عندما ُفرض حكمها العسكري عليهم( وجرى ذلك بدون كثري من اخلوف من االعتامد 
عىل هذه العاملة  –أي الفلسطينية– نظرًا للهجرة اليهودية اهلائلة، حالة التفكك التي مّر هبا 
من تبقى من الفلسطينيني، وحالة الثقة بالنفس التي تشكلت لدى الدولة اليهودية الفتية 
ما بعد عام 1948. كانت الفرتة الثانية التي حتول فيها هذا النموذج خالل مرحلة ما بعد 
عام 1967 حينام وّظف املشغلون اليهود العديد من الفلسطينيني بسبب األجور الرخيصة. 
ولكن منذ عام 1990 ومع مستهل سياسات التصاريح واإلغالقات التي بلغت ذروهتا مع 
تشييد اجلدار الفاصل – توارى هذا الواقع عن الوجود، وفضلت إرسائيل االعتامد عىل العاملة 
املهاجرة بدال عن العاملة الفلسطينية )Farsakh 2005b, p. 58, 121-122(، وبالتايل عادت 

إرسائيل إىل نموذج االستعامر النقي عندما يدور احلديث عن األرايض املحتّلة.
يتعلق برباغامتية الصهيونية. تصاعد خالل  املقام ألمر  التنبيه يف هذا  ومع ذلك، جيدر 
العقدين املاضيني   استبعاد القوة العاملة الفلسطينية من األرايض املحتلة بشكل دراماتيكي. 
السوق  يف  إرسائيل(  )يف  الفلسطينيني  املواطنني  إدماج  غدا  التوجه،  هلذا  وخالفا  املقابل 

اإلرسائييل آخذًا بالتوّسع واالزدياد التدرجيي منذ منتصف العقد األول للقرن احلايل. 
تركت هذه الديناميكيات املعقدة واملختلفة أثرها عىل الطريقة التي يمكن لنا من خالهلا 
توظيف مقارنة األبارهتايد. بالنسبة للفلسطينيني يف إرسائيل هناك ما يكفي من خلفية الوحدة 
مع اليهود اإلرسائيليني والرضورية ألي نظام أبارهتايد، بينام نجد العكس يف وضع األرايض 
املحتلة. يف األرايض املحتلة ُأخرج العامل الفلسطينيون من دائرة االقتصاد اإلرسائييل، وبالتايل 
فإن هذا االقتصاد ال يعتمد عىل هؤالء العامل وال ُتشكل العاملة الفلسطينية جزءا أساسيا من 
القوة العاملة اإلرسائيلية سهل ويسهل عملية الفصل اقتصاديا وجغرافيا، وبالتايل سياسيا 
أيضا. يف حني كانت عالقات العمل واالقتصاد عامال جامعا يف جنوب أفريقيا، فإهّنا ال تقوم 

بنفس الدور يف فلسطني/  إرسائيل.  
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4.2 الثيولوجيا السياسية الصهيونية يف فلسطني/ إرسائيل
إذا كان من املمكن القول إّن الدين قد سمح يف جنوب أفريقيا لبعض احليز من التفاعل 
وإمكانية التعاون بني الفئة امُلخِضَعة/املستعلية/البيض وبني املجموعة اخلاضعة/التابعة/

السود، فإن حالة الصهيونية تشري إىل سيناريو خمتلف يف فلسطني/ إرسائيل، إذ أهّنا منعت 
ومتنع نشوء حّيز كهذا. التقاطع بني القومية، واالستعامر، والدين شائع جدًا يف املشاريع 
االستعامرية، والقومية، والقومية-االستعامرية. يف هذا الصدد، ليست الصهيونية استثناء، 
لدى  الفريد  ما  نرى  أن  سنحاول  ييل،  فيام  بالغة.  خصوصية  ذات  كحالة  تربز  ولكنها 

الصهيونية كثيولوجيا سياسية. 
يمكن للعالقة بني الدين والقومية أن تأخذ أشكااًل عديدة. أحد السبل لقراءة 
العالقة بينهام هو عرب امُلامثلة والتناظر الوظيفي؛ أي أن الدين يلعب دورًا مشاهبًا 
للدور الذي تلعبه القومية من ناحية التعريف الذايت والتوجيه الذايت )أنظر/ي 
Brubaker 2012(. سبيل آخر يمكن أن يكون مسألة تغيري تارخيي يبني اآلثار 

السبيل  ليمكن هبذا  معينة.  قومية  نشوء  التي تفرس  الفكرية  التارخيية واملسارات 
مثال ان نتتبع دور الربوتستانتية يف صياغة القومية اإلنجليزية وكيف ترمجت أفكار 
 Greenfeld املساواة أمام الل الحقًا لكي تؤثر عىل أفكار املساواة أمام القانون )أنظر
1992(. السبيل الثالث والعالقة األكثر أمهية هو حيث يكون هناك »تشابك« بني 

الدين والقومية كام اقرتح روجر بروبيكر )Brubaker 2012, p. 3, 9(. هنا ليس 
تفسري  جمرد  وليس  داخلها،  هو  العكس،  عىل  بل  القومية؛  خارج  ظاهرة  الدين 
ما نسعى لالهتداء هبا  لـ»التشابك« هي  الثالث  إن هذا/التصنيف  خارجي هلا. 
من أجل التوضيح باستفاضة عن حالة فلسطني/ إرسائيل. نريد أن نحاجج بأن 
التشابك الفريد من نوعه بني الدين والقومية هو الذي أعاق إمكانية خلق خلفية 
سياسية مشرتكة، ناهيك عن خميلة للقواسم املشرتكة والوحدة، وعىل هذا النحو 
الفلسطينيني  الدين والقومية يف احلالة الصهيونّية بدفع  التشابك بني  يستمر هذا 

واليهود اإلرسائيليني يف اجتاهات معاكسة.20 
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احلجة التي نريد أن نقدمها يف هذا الفصل هي أنه يف حالة الصهيونية/إرسائيل فإن التأليف 
املحكم بني الدين والقومية، الدين واالستعامر، والدين والدولة قد خلق واقعًا حيث يساعد 
الدين عىل إعادة إنتاج اجلامعة اليهودية مجاعة ُمستعِمرة، وكأّمة حرصية وُمستثنية لآلخر، 
سياسية  عقيدة/ثيولوجيا  تتحقق  األمر  هذا  يف  االنخراط  عند  املعتقد.  حيركها  وكدولة 
انفصالية ال تسمح بخلفية ُموحدة أو مشرتكة بالظهور. كان هلذه الديناميكية جتليات خمتلفة 
يف فرتات خمتلفة وفقًا للظروف اجليوسياسية واملحلية، وهي تعمل عرب منطق خمتلف نوعًا 
ما يف األرايض املحتلة مقارنة بإرسائيل اخلط األخرض. مع ذلك، هناك خيوط مشرتكة تتعلق 

بوظائف اخلطاب لتلك الديناميكية والتي سنسلط عليها الضوء يف الفقرات التالية.
كانت الصهيونية وال زالت، يف عيون الكثريين من اتباعها الليرباليني ثورة عىل الدين، وبالفعل 
كانت كذلك إىل حد ما )أنظر Avineri 1998(.  ولكن حتى منظرين مثل شلومو افنريي كانوا عىل 
وعي بأن هناك ديالكتيكا ما يف الصهيونية: إهنا ال متثل فقط ثورة ضد الدين ولكنها أيضًا استمرارية 

.)Raz-Krakotzkin 2002 ؛ أنظرZreik 2016, p. 56( وإعادة تفسري لألسطورة الدينية
أمر  حمض  وال  تارخيي.21  تفسري  جمرد  للصهيونية  بالنسبة  اليهودي  الدين  ُيشّكل  ال 
ُيستدعى لشحن القومية ببعض األساطري والقدسية فحسب، ألنه إذا كان األمر كذلك فقط 
فإن الصهيونية ال تتمتع بصفة الفرادة.22 مع ذلك، تعود فرادة الصهيونية للدور »الداخيل« 
فريدًا  ليس  ذاته  بحد  »التشابك«  أخرى،  مرة  القومية.  مع  تشابكها  الدين يف  يلعبه  الذي 
بالنسبة للصهيونية، ولكنه يعمل بشكل فريد يف الصهيونية. يمكن توضيح ذلك من خالل 
رضب األمثلة التالية: ما كان للقومية اإليرلندية يف ايرلندا الشاملية أن تتبلور كفكرة ومفهوم 
بدون الفروق املذهبية )الكاثوليكية يف مقابل الربوتستانتية( بني االيرلنديني والربيطانيني، 
نظرًا ألن الشعبني يتحدثان اإلنجليزية.23ينطبق اليشء نفسه عىل الُكروات يف يوغوسالفيا 
السابقة حني مقارنتهم بالرِصب، ويف حني أن كال الشعبني نطقا باللغة نفسها، فإن حقيقة أن 
الُكروات كانوا كاثوليكا يف مقابل كون الرصب أرثوذكسا قد لعبت دورًا يف صياغة هويتهم 
الوطنية ومن ثم سلوكهم السيايس )Brubaker 2012, p. 9(. ولكن ما هو واضح يف كال 
احلالتني هو أنه يف حني كان كل القوميني االيرلنديني هم كاثوليك، ليس مجيع الكاثوليك 
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ايرلنديني، وينطبق اليشء نفسه عىل الُكروات. يمكننا أن نتخّيل الكاثوليكية دون أن نحتاج 
إىل الكرواتية أو االيرلندية. إّن اهلوية اإليرلندية عرضية للكاثوليكّية وليست رضورية. وعليه 

يف هذه احلاالت فإن التداخل هو جزئي فقط.
أحد اجلوانب احلاسمة يف احلالة الصهيونية هو يف حقيقة التداخل الكيل تقريبًا. مجهور 
اخلطاب الديني هو ذاته مجهور اخلطاب القومي )أي نفس املستهلكني للخطاب(، وهو موجه 
هلم وفقط هلم. لذلك، نزعم أنه حتى بفرض أن كافة اليهود اإلرسائيليني )وهذا بعيد عن 
الواقع( قد أصبحوا علامنيني صهاينة، فإن تداخالت الصهيونية املتعددة واملعقدة من الناحية 
املفاهيمية املوّضحة هنا سوف تستمر يف مشابكة، بل وتوريط، رعاياها ومجهور هدفها يف 

خطاب ال ينفك فيه الديني عن السيايس )الهويت-سيايس(.
هذه التداخالت هي من نوع خاص، إذ جتعل كل خطاب يغذي اخلطاب املقابل له عرب 
نفيه، حيث أنه توجد منافسة عىل اجلمهور والرسدية بني اجلوانب العلامنية والدينية، حتى وإن 
كانت تدفعهم أيضًا يف اجتاهات خمتلفة. للتوضيح نقول إّن الرصاع العلامين-الديني يف حالة 
الصهيونّية يقوم بإعادة تأسيس احلدود بني اليهود وغري اليهود وإعادة تأسيس التداخالت 
والتشابك بني الدين والقومية. إنه دين موجه أُلّمة واحدة، و-اىل حد ما- قومية موّجهة 
لدين واحد. نقول »اىل حد ما« للسبب البسيط أنه بالنسبة للعديد من اليهود العلامنيني فإن 
تصنيف اليهودي كجزء من اجلامعة القومية ال يتطابق بشكل كيل مع التعريف الديني. يمكن 
للمرء أن يكون جزءًا من األمة اليهودية يف حني أنه قد ولد ألم غري هيودية )مع أنه ال يعترب 
هيوديًا وفق للتعاليم الدينية(. إذن من الواضح أنه ليس هناك تطابق بني االثنني، ولكن يبقى 
للدين دور رئييس يف تعريف حدود األمة. هلذه األسباب يمكن وصف الصهيونية »بالقومية 

)24 Friedland 2002 الدينية« )أنظر/ي
من  مستوحاة  كانت  الصهيونية  أن  حقيقة  هو  تعقيدًا  أكثر  األمور  جيعل  ما  ولكن 
من  الُعضوية  اأُلّمة  تشكلت  حيث  الرشق-أورويب  القومية  نموذج  حسب  ومفصلة 
خالل مفاهيم ثقافية، ولغوية، واثنية، ودينية، بعكس القومية الغربية القانونية-املدنية 
)Sternhell 1997, p. 10(. القومية الرشق أوروبية تتصور األمة كبانية وسابقة للدولة، 
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وليس العكس. إضافة إىل ذلك، َيعترب التصور القومي الرشق أورويب الدولة »خادمة« 
األمة أواًل وقبل كل يشء. إن هذا هو التصور حول القومية الذي تبنته الصهيونية )نفس 

املصدر، ص. 11-10؛  Kimmerling 2001، ص. 69-68(. 
يف حني أنه يف العديد من احلاالت األخرى، كانت األمم رشق األوروبية جمتمعة داخل 
إقليم حمدد، كان اليهود-اّلذين-كانوا-من-املفرتض-أن-يصبحوا-أّمة-حديثة مبعثرين 
ويف حاجة ماسة إىل أسطورة حديثة معلمنة وجمموعة من الرموز إلعادة تشكيل هويتهم 
اجلمعية. كانت الرواية الدينية التي أعيد سبكها وتفسريها أحد العوامل املركزية الذي لعب 
دورا يف هذا السياق. يظهر هذا بطريقة مثالية يف الفكر السيايس ألهرون دافيد جوردون، 
الذي كان عىل األرجح أكثر املنظرين الصهاينة تأثريًا يف أوساط مهاجري »العالياه« الثانية. 
فعىل الرغم من تصويره للصهيونية بأهنا مرشوع اشرتاكي علامين،  طّور جوردون وقيادات 
احلركة العاملية »العلامنيون« شكاًل من القومية »شبه-العلامنية« ـ علامنية خطابًا وممارسة، 

.)Sternhell 1997 p. 52( .»لكنها هتتدي بكلمة الرّب ووعوده
هبذا املعنى، يتجذر الوعي القومي التارخيي الذي رعته الصهيونية يف أسطورة الهوتية 
)ثيولوجية( باعتبارها أسطورة قومية. ُيَعرّب عن هذا باستخدام مصطلح »نفي املنفى« والذي 
يستند إىل نظرة مفادها أّن االستيطان الصهيوين والسيادة عىل »أرض إرسائيل« )والتي ُأطّرت 
لتطابق هيئة فلسطني االنتدابية رغم تباين التأويالت الدينية املختلفة بخصوص جغرافية 
حدودها!( مها جتسيد لرواية عودة اليهود إىل »أرض امليعاد« )والتي اعتربت إما خالية أو 
»أرضًا يف املنفى« مأهولة بشعب معدوم الثقافة( )Raz-Krakotzkin 2002, p. 315(. عىل 
هذا النحو، يمكن فهم املرشوع الصهيوين عىل أنه بمثابة إنجاز أو استيفاء للتاريخ اليهودي 
بقومنة )أو  الصهيونية ُعرب عنها  اليهودية. وعليه، فإن علامنية  املسيانية  للتوقعات  وحتقيق 
تأميم( الدين، من ناحية، وبتقديس )إضفاء الطابع الديني( حيوّية احلقل السيايس، من ناحية 
أخرى. هبذا املعنى، اختزلت األيديولوجية الصهيونية التفسريات املتعددة لألسطورة الدينية 
وكتبها املقدسة برسدية رسمية وحرصية تقول: »لقد تم نفي دور الرّب يف تسيري األمور الدنيا، 
ولكن استمرت كلمته يف توجيه اخلطاب ويف اخلدمة كمصدر للرشعية لعملية االستعامر 
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واالقتالع« )Raz-Krakotzkin 2013, p. 49(. بالتايل، يمكن االدعاء أّن االنتامء الديني 
اليهودي رضوري للقومية الصهيونية اليهودية؛ حيث يرتبط كال املبدأين سوية وال يمكن 

25.)Kimmerling 2001, p. 200( فصلهام
عالوة عىل السابق، حيتاج املرء لتوضيح أمر مهم من أجل جتنب ما يمكن أن يبدو عىل أنه 
إفراط يف التبسيط يف ما يتعلق بغياب فصل الديني عن القومي، ومن ثم فصل القومي عن 
الدولة بحد ذاهتا. ليست إرسائيل -بالرغم من ما تم االسهاب برشحه أعاله- دولة ثيوقراطية 
باملفهوم الكالسيكي للعبارة، وليس احلاخامات مصدر الترشيع؛ حيث أن الكنيست هو 
الذي يسن القوانني وال زال الشعب هو السيد، ويتمتع الناس بحرية ال يستهان هبا ملامرسة 
غري  كدين  اليهودي  للدين  اخلاص  باملزيج  االدعاء  هذا  فحوى  يكمن  الدينّية.  شعائرهم 
إثنية غري مدنية واستعامر استيطاين متدحرج  تبشريي، مع ما جتسّده الصهيونية من قومية 
خلق تضادا كاماًل تقريبًا بني اليهود اإلرسائيليني )كذاتية جتسد الدين، واإلثنية، واالستعامر 

معًا( والفلسطينيني الذين يعيشون بينهم ويف وسطهم. 
ففي حني أّن الدين لعب دورا مركبا يف جنوب أفريقيا يف تأسيس وترسيخ االبارهتايد، 
وكام تبنّي الحقا أيضا يف مقاومته، فإّن احلالة الصهيونية مل ختلق أرضية مشرتكة يف توظيفها 
الدين، بل عىل العكس من ذلك. عزّزت الصهيونّية حالة االنفصال عن الفلسطينيني وجّذرت 
تشابك االنتامء الديني والقومي والوالء أليديولوجيا الدولة بصفتها جوهرها، وأّدت إىل 

انكفاء الغالبية الساحقة من اليهود اإلرسائيليني عىل ذاتّية أو كينونة وجودّية ناجتة عنها.

4.3 اللغة )ات( وفلسطني/ إرسائيل
هي  والعربية  والعربية،  اإلنجليزية،  فلسطني. أن  انتداب  مرسوم  من   82 البند  ينص 
اللغات الرسمية. 26 بالنظر إىل أن اإلنجليزية كانت لغة بريطانيا العظمى االستعامرية، فإن 
داللة هذا البند هي أنه قد حّول فلسطني االنتدابية فعليا لتكون كيانا ثنائي اللغة وضمنيا 

ثنائي القومية إىل حد معنّي.27
الرسمي  املستوى  باألساس عىل  قائام  االنتدابية كان  اللغة يف فلسطني  ثنائية  فإن واقع 
للسلطات واحلكومة، لكن كان من الصعب اإلقرار بأن! املجتمع نفسه كان ثنائي اللغة. 



89

قامت املدارس الفلسطينية العربية بالتعليم بالعربية فقط وفعلت مدارس »الييشوف« اليشء 
نفسه، أي عّلمت بالعربية فقط )ولكنها أشملت تدريس العربية ألسباب سياسّية وأغراض 
أمنّية(. كان الييشوف اليهودي بمثابة الدولة داخل الدولة عىل عدة أصعدة، ومتتع بالتنظيم 

الذايت املستقل يف العديد من القطاعات: التعليم، الصحة، التأمني، ونقابات العامل.28
عندما تأسست دولة إرسائيل يف عام 1948، قامت باحلفاظ عىل الوضع القانوين القائم 
الذي ساد عشية تأسيسها باستثناء ما تم تغيريه عىل يد املرشع اإلرسائييل الحقًا، وهكذا 

ورثت إرسائيل )رسميًا عىل األقل( الصفة ثنائية-اللغة التي سادت فرتة االنتداب. 
لعام  حدودها  داخل  يف  إرسائيل  يف  رسمية  لغة  العربية  أن  حقيقة  من  الرغم  عىل 
بعض  بتسجيل  وعليه سنقوم  واضح.  غري  زال  ال  ذلك  الفعيل  املعنى  أن  إال   ،1949
املالحظات هبذا الشأن. ختص املالحظة األوىل التعليم: يف حني أن العربية لغة إلزامية يف 
كافة املدارس العربية الفلسطينية يف إرسائيل، وكنتيجة لذلك فإّن املواطنني الفلسطينيني 
صورة  ليس  اليهودية  املدارس  يف  الوضع  فإن  كبري،  حد  إىل  ثنائيي-اللغة  إرسائيل  يف 
إلزامية يف  لغة  ليست  العربية  فاللغة  يكون عنها.  ما  أبعد  بل  لذلك،  مطابقة معكوسة 
املدارس اليهودية، واملدارس التي تقوم بتدريسها تفعل ذلك باحلد األدنى، هذا إن قامت 
بذلك أصال األول )Jabareen 2006, p. 1057( 29 يف واقع احلال الكثري من القوانني 
الصادرة لدولة إرسائيل مل ترتجم للعربية ولغة املحاكم هي العربية، وال ترتجم قرارات 
املحاكم إىل العربية قط. مع ذلك، عىل مستوى اخلطاب القانوين فقد حققت اللغة العربية 
بعض االعرتاف يف قضية مشهورة أحيلت إىل املحكمة العليا30 مع ذلك، يعتقد بعض 
البند 82 من مرسوم  العربية حسب  القانوين للغة  املختصني واألكاديميني أن الوضع 
دستور فلسطني قد أخذ بالتآكل والرتاجع وقد استبدل بسلسلة من قرارات املحكمة 
العليا الصادرة مؤخرًا، وبشكل مبارش عرب ترشيعات ذات صلة.31 هذه القرارات، كام 

ُيّدعى، قد أكدت عىل السيادة الرمزية للعربية وأّن إرسائيل مل تعد دولة ثنائية اللغة. 32
أما بالنسبة لألرايض املحتلة عام 1967، فإن العربية هناك هي اللغة السائدة التي تدرس 
بعده. حتى  أو  الفلسطينية  السلطة  تأسيس  قبل  احلقيقة سواء  تتغري هذه  ومل  املدارس،  يف 
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خالل سنوات السيطرة اإلرسائيلية املبارشة بواسطة أجسام اإلدارة املدنية  –قبل تأسيس 
السلطة الفلسطينية – مل تشجع إرسائيل أو تفرض تعليم العربية يف املدارس الفلسطينية. إذا 
نحينا جانبًا حالة القدس الرشقية التي ضّمت إرسائيل أراضيها قانونيا وأخذنا يف االعتبار 
الفلسطينيني من  العامل  لعدد حمدود من  الـ48  أرايض  العمل يف  أن إرسائيل جتيز  حقيقة 
القانونيني«  و»غري  »القانونيني«  كال  من   100.000 )حوايل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
يف 2014(.33  تبقى فقط مساحات غري رسمية بإمكان الفلسطينيني »تعّلم« العربية فيها 
)كاملصانع، ومواقع االنشاءات، والسجون، واملتاجر الكربى(. وتبقى هذه األماكن حمدودة 
جدًا، ومن باب املفارقة حتصل هذه التفاعالت بشكل رئيس يف مستوطنات الضفة الغربية 

يف إطار عاملة استغاليل.34
وعليه، يفيد الواقع اللغوي الراهن بأّن الغالبية الساحقة من اليهود يف إرسائيل ال يتحدثون 
العربية، وأن الغالبية العظمى من الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة ال ينطقون العربية. 35 

اجلامعة ثنائية اللغة الوحيدة هي املواطنون الفلسطينيون يف إرسائيل.
إذا قارنا الوضع يف فلسطني/ إرسائيل بذلك الذي تطّور خالل القرن العرشين يف جنوب 
فلسطني/ إرسائيل  ثالث يف  لغوي  لوسيط  انعداما  هناك  أّن  ناحية،  من  أفريقيا، نالحظ، 
)كالذي لعبته اإلنجليزية يف جنوب أفريقيا(. يف حني أنه من الناحية األخرى، لدينا واقع ال 
جتيد فيه أي من املجموعات لغة املجموعة األخرى. فالصورة التي حترض هي صورة لشعبني 
متقابلني ومتعارضني يف اللغة -إحدامها هي لغة القرآن واألخرى هي لغة التوراة- بأعداد 

متساوية تقريبًا بني البحر املتوسط وهنر األردن.
من الواضح أّنه ينقص الوضع يف فلسطني/ إرسائيل الوسيط الثالث واملشرتك الذي من 
شأنه أن يوازي دور اإلنجليزية يف جنوب أفريقيا. كوهنا لغة امُلستعِمر املندحر ولغة دولية، 
وكوهنا لغة تنافس األفريكانز، كانت اإلنجليزية يف مكان أفضل لكي يتم قبوهلا كوسيط 
مشرتك خالل النضال ضد األبارهتايد. وعليه، مهمة تشكيل حالة من القواسم املشرتكة يف 
فلسطني/ إرسائيل بكل ما يتعلق بموضوع اللغة والثقافة جيب أن يتم من خالل التعّلم املتبادل 
لكل جمموعة للغة األخرى. عمليًا، يعني هذا حتويل البلد إىل بلد ثنائي القومية. وهذا ال يعني 
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أّن األمر مستحيل. لكن العربة يف القول هي أّن الوضع خمتلف ويتطلب جهودا عاطفية، 
ونفسية، وسياسية، وحتّوالت ختتلف عاّم جرى يف جنوب أفريقيا. من هنا، قد ال يكون من 
املستغرب أّن خطاب حل الدولة الواحدة يلقى دعاًم كبريًا نسبيا يف صفوف الفلسطينيني من 

مواطني إرسائيل والذين هم ثنائيو اللغة ويقيمون عالقات مع كال املجتمعني.

4.4 فلسطني/ إرسائيل كوحدة جيو/سياسية واحدة
هل يمكننا احلديث عن فلسطني/ إرسائيل من هنر األردن إىل البحر املتوسط كوحدة 
جيوسياسية واحدة؟ إذا أردنا احلديث عن األبارهتايد باعتباره حالة من الفصل فعلينا أن 
نسأل أوال: داخل أي وحدة حيدث ذلك الفصل؟ إذ كام أرشنا، فإّن األبارهتايد هو فصل 
داخل وحدة، واستثناء داخل قاعدة. ربام عىل املرء أن يمّيز بدقة هنا بني األطر اإلقليمية 

اجليوسياسية املحتملة التي يشيع توظيفها عند توظيف نموذج األبارهتايد.
اإلطار أو الوحدة اجليوسياسية األوىل امُلرّشحة هي فلسطني/إرسائيل من النهر إىل البحر 
كوحدة سياسية يتم الفصل يف داخلها. يكون الزعم هنا أن الفلسطينيني يف الضفة الغربية 
بني  يعيشون  ممن  اآلخرين  بكل  مقارنة  باألبارهتايد  شبيه  نظام  حتت  يعيشون  غزة  وقطاع 
النهر والبحر. اإلطار، أو الوحدة اجليوسياسية، الثانّية هو اعتبار الضفة الغربية فقط كوحدة 
سياسية واحدة يوجد يف داخلها نظام أبارهتايد بني املستوطنني اإلرسائيليني اليهود والسكان 
املقارنة مع  الثالث املرّشح من أجل إجراء  الفلسطينيني املحليني. أما اإلطار اجليوسيايس 
األبارهتايد هو »إرسائيل« فيام وراء اخلط األخرض )يف حدودها لعام 1949 – وهي خطوط 
اهلدنة املعرتف هبا دوليًا كأمر واقع( عىل أهنا الِوحدة السياسية التي يتم يف داخلها الفصل، 
ومن ثم استقصاء وضع الفلسطينيني مواطني إرسائيل عىل أنه وضع يشوبه الفصل والسيطرة 

والتمييز بام يصل إىل األبارهتايد.

4.4.١ الالجئون الفلسطينيون
إذن، سنعالج كل واحدة من األطر اجليوسياسية سالفة الذكر عىل حدة، لكن قبل اخلوض 
ذلك سنناقش قضية مبدئية وأولية والتي تلقي ظالهلا حني نقوم بتوظيف مقارنة األبارهتايد، 
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والتي نعتقد أهنا فريدة حلالة فلسطني/ إرسائيل، وهي مسألة الالجئني الفلسطينيني. السؤال 
»املفتوح« بخصوص منع عودة الالجئني ومسألة السياسة املفتوحة واملطلقة للهجرة اليهودية 
امُلحتملة إىل فلسطني، جيعالن الرصاع ضبابيًا يف طبيعته ألّن املجموعات السكانية املتصارعة 
)تلك امُلحّتم عليها، أي فلسطينيي الشتات، وتلك امُلخرّية بالتعريف، أي هيود العامل( ال تقيم 

.)Greenstein 2006 كّلها يف فلسطني، وجزء كبري منها يقيم خارجها )أنظر
كانت قضية الالجئني وال زالت يف قلب القضية الفلسطينية. بالنسبة هلؤالء الالجئني فإّن 
األبارهتايد هو جزء من »احلل« ال املشكلة )Zreik 2004, p. 69(. نعني بذلك أن األبارهتايد 
إىل  األبارهتايد  نظام  يسعى  الذين  أولئك  وجود  الوجود؛  ويؤّكد  يفرتض  فصل  كسياسة 
فصلهم وتنحيتهم جانبًا -أولئك الذين تسعى الدولة إلبقائهم »بعيدين/ ُمبعدين«، سياسيا 
وجغرافيا، ولكّنها تبقيهم جزءا من منظومتها اإلدارية، أي داخلها. يف هذا الصدد، تنحيتهم 
رعايا جانبًا تعني إبقائهم داخل النظام وإن كان ذلك داخل وحدة منفصلة ومعزولة داخل 
النظام اإلمجايل. غري أّن الالجئني ليسوا جزءًا من النظام اإلداري اإلرسائييل. إهّنم ببساطة 
الفلسطينيني من نطاق  »يف اخلارج«. ومطلبهم األول هو العودة. إذن، تم طرد الالجئني 
للتمييز ضدهم  إذن  فال حاجة  اخلارج«،  كانوا »يف  فإذا  النظام اإلرسائييل، وعليه  سيطرة 
)أنظر Zreik 2008b؛ أنظر Ophir وآخرين 2009(. التمييز يفرتض احلضور، وعندما ال 

يكون ثمة حضور، فال حاجة للتمييز.
بموجب املنطق أعاله فمن املمكن االستنتاج أن إرسائيل قد جّنبت نفسها عناء ووصمة 
األبارهتايد الواضح أو امُلمأّسس عرب هتجري الغالبية املطلقة للفلسطينيني من داخل حدودها 
املعرتف هبا دوليًا )خطوط اهلدنة(. ختّيلوا أنه مل يكن ثمة طرد، كانت إرسائيل لتجد نفسها يف 
مواجهة خيار من اثنني: إما أن تكون دولة ديمقراطية مع حقوق سياسية كاملة للفلسطينيني 
بام يعني دولة ثنائية القومية بحكم األمر الواقع، ومن ثم حتجم إرسائيل عن كوهنا هيودية، 
أو أن تسعى ألن تكون هيودية بدون منح احلقوق السياسية للمواطنني الفلسطينيني وبالتايل 
مأسسة نظام أبارهتايد. يف احلالة األوىل إرسائيل تكون غري هيودية بدون لبس ويف احلالة الثانية 
إرسائيل تكون غري ديمقراطية. هلذا السبب فإن التطهري العرقي هو البنية التحتية، والرشط 
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األساس، ملنطق الدولة »اليهودية والديمقراطية«. دولة ديمقراطية غري هيودية ليست بحاجة 
للتهجري، ودولة هيودية غري ديمقراطية هي األخرى ليست بحاجة للتهجري. 

إذن ُتعّقد قضية الالجئني مقارنة األبارهتايد، إذ إن القضية األساسية ليست املساواة بني 
جمموعتني خمتلفتني )كام كان احلال يف جنوب أفريقيا(، إنام القضية األساسية هي عودة الالجئني. 
أي أّن القضية األوىل واألساسية هي ديمغرافية وتتعلق هبوية السكان الذين حيق هلم اإلقامة يف 
فلسطني واملشاركة يف صياغة املستقبل السيايس للبالد ونظامها القانوين ودستورها. الرصاع 
ضمن هذا املعنى ليس سياسيًا – بمعنى شكل النظام واحلقوق املكرسة، بل يف الواقع املسألة أكثر 
جذرية وجوهرية: من هم الالعبون السياسيون؟ وماذا يأيت أواًل؟ هل نسوي أواًل الديمغرافية 
فلسطني/  يف  متامًا.  العكس  هو  هل  أم  النظام  وطبيعة  احلكم  شكل  نقرر  ثم  ومن  السكانية 
إرسائيل مل تتم تسوية املسألة الديمغرافية عىل اإلطالق، بعكس احلالة اجلنوب أفريقية. الرصاع 
هنا يتمحور حول سؤال أسايس ورئييس جدًا: من حيمل احلق يف أن يلعب اللعبة السياسية 
ويكون رشيكا يف صياغة مستقبل البالد؟ السود يف جنوب أفريقيا كانوا يقيمون داخل جنوب 
أفريقيا وعىل أرضها أّما غالبية الفلسطينيني الفاعلني بالرصاع فإهّنم خارج فلسطني. نضاهلم 

األول ومطلبهم األول هو أن يكونوا عىل أرايض فلسطني، حتى لو يف نظام فصل عنرصي.
يف جنوب أفريقيا، بعكس فلسطني/ إرسائيل مل تكن ثمة مسألة الجئني. الشعوب التي 
كانت تتقاتل كانت معروفة وعاشت يف فضاء وجغرافيا ذات واقع ديمغرايف واضح. يف 
فلسطني/إرسائيل متثل املجموعات املتنازعة جمموعات أكرب: لفلسطينيي فلسطني/ إرسائيل 
ماليني من املهّجرين الغائبني، ولدى اليهود مهاجرون/ مواطنون حمتملون. يفرتض النضال 
ضد األبارهتايد بعض الثبات يف اإلطار واحلدود والسكان؛ ولكن يف فلسطني/إرسائيل هذا 

اإلطار مهتز وغري ثابت، فهو بحد ذاته موضع رصاع.
فلننتقل اآلن إىل الوحدات/األطر اجليوسياسية الثالث التي قمنا بتوضيحها أعاله.

4.4.2 فلسطني/ إرسائيل من النهر إىل البحر
أواًل: ال تعترب فلسطني/ إرسائيل من هنر األردن إىل البحر املتوسط من قبل غالبية 
الفلسطينية املحتلة  )وليس مجيع( املحللني السياسيني وحدة سياسية واحدة. األرايض 
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هي يف الوقت نفسه داخل إرسائيل وخارجها. لدى السلطة الفلسطينية سيطرة إدارية عىل 
معظم فلسطينيي الضفة الغربية )باستثناء القدس(، ولكن إرسائيل تسيطر يف الواقع عىل 
األرض، واملجال اجلوي، وموارد املياه. يشّكل تصّور السلطة الفلسطينية لذاهتا وتصوير 
الالعبني الدوليني هلا، صورة ومهية لواقع دولتني عىل األرض، كام لو أن الضفة الغربية 
 Dakwar 2014,( »ليست جزءًا من إرسائيل، بزعم أهنا خارج »حدودها املعرتف هبا دوليًا
p. 30-31(. لدى إرسائيل مصلحة يف رسم الواقع آنف الذكر إذ يمكنها ذلك من اإلبقاء 

عىل الفلسطينيني خارج مسؤوليتها كام لو كانوا مواطني بلد آخر، ومطالبتهم أن يرفعوا 
مطالبهم حلكومة أخرى، أال وهي السلطة الفلسطينية. حُتّرر هذه الصورة إرسائيل من 
أي واجبات جتاه أولئك املواطنني كوهنم »خارج« الدولة. ليست إرسائيل بحاجة ألن 
تفصل وال توجد حاجة إىل فرض أبارهتايد مبارش، إذ ال يعّد الفلسطينيون جزءا من النظام 
السيايس احلقوقي اإلرسائييل يف املقام األول. ويف الوقت نفسه، تدأب السلطة الفلسطينية 
يف رسم هذه الصورة عن كيان الدولة واالستقالل )Zreik 2015, p. 18-19(. هذا هو 
قه لشعبها: صورة الدولة ذات األختام، واإلذاعة،  اليشء الوحيد الذي باستطاعتها أن ُتسوِّ
والتلفزيون والسفارات يف كافة أرجاء العامل مع علم يرفرف فوق مبنى األمم املتحدة. 
تعزز هذه الرغبة من طرف السلطة الفلسطينية الصورة لكيانني منفصلني وتعيق املخيلة 
السياسية التي تعترب وتعد الضفة الغربية وغزة كجزء وقطعة من وحدة سياسية ُموّحدة، 
حتت سيطرة إرسائيل. بكلامت أخرى، اخلطاب حول الضفة الغربية وقطاع غزة، ال يشري 
إليها باعتبارها جزءا من الكينونة السياسية القانونية اإلرسائيلية مما يصعب عىل املواطن 
اإلرسائييل اعتبار املواطنني الفلسطينيني عىل أهّنم مفصولون. وما دام احلديث عن حل 
الدولتني، وعن السلطة الفلسطينية مستمرا، فإّن الفصل هو مطلب فلسطيني ووجه آخر 
خلطاب حق تقرير املصري. وهكذا يصبح الكالم عن حق تقرير املصري وحل الدولتني هو 
الغشاء الذي يوضع عىل العيون كي ال يظهر األبارهتايد واضحا ومبارشا. هذا بالطبع ال 
يعني أنه ال يوجد ثمة فصل. يف احلقيقة، ثمة فصل مفرط يف الضفة الغربية إىل الدرجة 
التي يقف عندها املرء عاجزًا عن رؤية ما قد يكون لدى الطرفني من القواسم املشرتكة 
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أو ما يوحدهم. بعبارة أخرى، عدسات الوحدة التي من خالهلا يمكن للمرء أن يالحظ 
رضاوة الفصل تغيب اىل حد ما عن الضفة الغربية.

منذ عام 1967 وحتى هناية الثامنينات، مل جُيرّي تصنيف األبارهتايد لوصف الواقع القانوين 
واإلداري يف حينه. لقد اعترب االحتالل مؤقتًا ويف طريقه إىل الزوال. لقد كان اهنيار عملية 
السالم، ومعها األمل باحتاملية الفصل إىل دولتني، هو ما جعل من صورة األبارهتايد أكثر 
وضوحًا )أنظر Ophir وآخرون 2009(.36 لقد طفا تشبيه األبارهتايد عىل السطح وأصبح 
متداوال حني غدت احتاملية الفصل ضمن حل الدولتني مستحيلة، وقد كان خيار الدولة 
الواحدة كحل ممكن ختّيله يف املستقبل هو الذي أتاح لنا أن نتخيل ونستوعب أن الواقع احلايل 
أقرب إىل أبارهتايد منه إىل جمرد احتالل. بكلامت أخرى، احلل البديل املحتمل أتاح لنا إدراك 

وتصّور املشكلة هنا يف احلارض.

4.4.3 فلسطني بصفتها الضفة الغربّية
إىل  التحليل  يسعى  التوجه  الغربية ضمن هذا  الضفة  الثانية:  اجليوسياسية  الوحدة 
اإلرسائيليني  املستوطنني  بوضع  الغربية  الضفة  يف  املحليني  الفلسطينيني  وضع  مقارنة 
الفصل  أنظمة  حاالت  أوضح  وجود  هنا  املقارنة  تشري  كذلك.  الغربية  الضفة  داخل 
والعزل بشكل واضح وصارخ جدا حيث ثمة قوانني منفصلة، وأنظمة قضائية، وتعليمية، 
هنا  أيضًا.37 38  الفصل  فيه  يسود  للحياة  آخر  أي جمال ممكن  وصحية، وطرقات، ويف 
الفصل جازم وحاسم وشامل تقريبًا. القضية هي ألي مدى يمكننا أن نعامل الضفة 
األمر،  هناية  يف  داخلها.  يف  الفصل  حيدث  منفصلة  سياسية  كوحدة  ذاهتا  بحد  الغربية 
ليست الضفة الغربية وحدة سياسية منفصلة وينظر إليها عىل أهنا إقليم حتت االحتالل 
املؤقت. للضفة الغربية نظامها املعقد واملركب، ومنطقها، ومع ذلك فهي ليست دولة، 
بل هي نظام يف داخل دولة. ولكنها كنظام، فهي عىل األرجح احلالة األقرب إىل نظام 

أبارهتايد متكامل من الفصل والعزل.
تعقيدا.  أكثر  الصورة  الفلسطينيني تصبح  بمواطني إرسائيل  األمر  يتعلق  ثالثًا: عندما 

وسنخّصص هلذه احلالة القسم التايل.
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5. مواطنو إسرائيل الفلسطينيون ـ حالة حّدّية 
يف مسألة وحدة اإلطار اجليوسيايس الذي حيصل بداخله الفصل، فإّن حالة إرسائيل يف 
حدود 1949 تشكل وتقدم اإلطار التحلييل األفضل واألكثر مالءمة للمقارنة مع األبارهتايد، 
نظرًا لوجود وحدة سياسية ُمعّرفة نسبيا، وخلفية مشرتكة، والّلتان تشكالن سويًة رشطا 

رضوريا للحديث عن األبارهتايد. 
ومع ذلك، نحن نعتقد بأن ثمة أسبابًا أخرى وراء عدم اعتبار إرسائيل »الرشعية« )ضمن 
حدود وقف إطالق النار عام 1949( نظام أبارهتايد تارخييًا، بالرغم من منظومات الفصل 
والعزل التي اعتمدهتا. ونتطّرق هنا إىل األسباب املركزية لتأّخر التعاطي مع إرسائيل باعتبارها 
دولة أبارهتايد، رغم وجود أخرى إضافية بالتأكيد )من بني هذه األسباب اإلضافية: حسابات 

املصالح، الدعم األمريكي غري املحدود، التعامل اخلاص مع إرسائيل يف أعقاب الكارثة(. 
السبب األول، أّن الفلسطينيني يف إرسائيل متتعوا بحقوق سياسية عديدة ُحرم منها السود 
بينام الفلسطينيون يف  يف أفريقيا، ناهيك عن أن السود يف جنوب أفريقيا شكلوا األغلبية، 
إرسائيل هم أقلية. وقد مثل حرمان األغلبية يف جنوب أفريقيا من حق االنتخاب ظاهرة 

بارزة وسافرة، أكثر بكثري مما مورس يف أي نظام فصل ضد أي أقلية أخرى.  
السبب الثاين، أّن الييشوف اليهودي، والذي أصبح الدولة اليهودية، نشأ، تطور وتنّظم 
يف حضن االنتداب الربيطاين الدافئ ككيان مستقل ذي مؤسسات رعت وعاجلت خمتلف 
جماالت احلياة. وهبذا املعنى، فإن ما حتول إىل دولة إرسائيل كان قد »نضج« من جمتمع منغلق 
أمسك بزمام أموره وتنّظم كمجموعة أقلية متتلك منظومة مستقلة حتت سقف االنتداب 
الربيطاين. وهكذا، فإن عقلية الفصل، كام البنية واملؤسسات، قد تطورت وتبلورت بموافقة 

صامتة من جانب االنتداب ويف ظله. 
جمازيًا، يمكن القول: يف البدء كان الفصل، ثم شكلت والدة الدولة بالذات بداية الـ 
»معًا« فكان  فعل والدهتا هو الذي خرق الفصل وانتهكه، إىل حد ما. وعليه، حالة الفصل 
هي احلالة الطبيعية. هبذا املعنى، كانت دولة إرسائيل السقف املدين الذي شّيد عىل أساسات 
اثنية-قومّية حرصية. فيمكن القول إّن الدولة ولدت يف خضم واقع من الفصل، وبالتايل 
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فإّن سريورة تطّورها هي بمعنى من املعاين حماولة لدمج كل مواطنيها يف إطار ما - والتي 
بدورها ختلق احلاجة للفصل جمددا )كام سنرى أدناه(.    

القوميتني. فقد كانت املجموعتان  السبب الثالث، الفارق التارخيي بني املجموعتني اإلثنيتنيـ 
خمتلفتني جدا من الناحية التارخيية، اجلغرافية، الثقافية، املهنية واالقتصادية إىل درجة مل يكن من 
املمكن معها اعتبارمها جمموعة واحدة، أو توقع أن تكونا كذلك. كان اليهود املنترصين يف احلرب 
التي ُهزم فيها الفلسطينيون. األوائل حاربوا من أجل إنشاء دولة، فيام حارب األخريون للحيلولة 
دون ذلك. عاش اليهود يف املدن، أساسًا، بينام عاش الفلسطينيون يف القرى، بشكل أسايس. 
كثريون من اليهود كانوا ناجني من الكارثة، بينام مل تكن ثمة جتربة مماثلة بني الفلسطينيني. اليهود 
خدموا يف اجليش، بينام مل خيدم الفلسطينيون. وقد مّكنت هذه االختالفات إرسائيل من وضع 
منظومة من املالءمات ـ قوانني وامتيازات ـ لكل واحدة من املجموعات؛ للناجني من النازية، 
للُمرّسحني من اخلدمة األمنية، للمهاجرين اجلدد، للسكان يف املناطق النائية وغريها، دون أن 
ُيعترب ذلك متييزًا، بل تم اعتبارها ُمفاَضالت مرشوعة بناء عىل احتياجات خمتلفة ملجموعات 

 .)Saban 2011, p. 359-365; Zreik 2015, p. 297-298( خمتلفة
السبب الرابع، مؤسسات الييشوف اليهودي يف فرتة االنتداب أديرت بواسطة هيئات 
هيودية عاملية )الوكالة اليهودية و»الصندوق القومي اليهودي«/ كرين كييمت ليرسائيل(. 
وقد واصلت تلك اهليئات، وما تزال، لعب دور مركزي جدا، حتى بعد قيام الدولة، عىل 
أساس أن »جتميع الشعب يف وطنه التارخيي« مل يكتمل بعد وما تزال احلاجة قائمة لتوطني 
اليهود. وهكذا، ُتركت شؤون اهلجرة، واألرض واالستيطان بشكل خاص، يف أيدي تلك 
اهليئات »اخلاصة« )Kretzmer 1990, p. 94-98(. وهو ما يعني أن قضايا أساسية وحاسمة 
تكمن يف صلب فكرة الدولة السيادية ـ مثل األرض ـ قد بقيت، بدرجة كبرية، يف أيدي 

هيئات خارج الدولة.  
لن نتطرق هنا إىل مجيع هذه األسباب، واحدا واحدا عىل انفراد، بل سنبحث يف كيفية 
تضافر بعضها يف خلق وضع خمتلف عن األبارهتايد، مقابل تضافر بعضها اآلخر يف خلق 

وضع شبيه باألبارهتايد. 
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من املهم اإلشارة إىل أنه فقط بعد مخسني عامًا عىل 1948، بدأ الفلسطينيون يشعرون 
التسعينات فقط، حينام بدأوا  أبارهتايد. حدث هذا يف أواسط  بأهنم يعيشون يف ظل نظام 
»هيودية  أمر  كان  التي  البلدات  يف  بيوت  امتالك  بحق  إرسائيل«  أرايض  »إدارة  يطالبون 
ملكيتها« مفروغًا منه.39 حتى ذلك الوقت، أهنا لليهود فقط 40. وفقط بعد نصف عقد من 
الزمن عىل إنشاء دولة إرسائيل، بدأ مواطنوها الفلسطينيون يشعرون بإقصائهم عن احليز 
العام وعن حقهم يف السكن يف أي مكان يريدونه، يف خمتلف أنحاء الدولة. ال يمكن فهم هذه 
املطالبة واليقظة املتأخرة جدا خلوض نشاط مجاهريي ضد الشعور باإلقصاء إال عىل خلفية 
تطلع الفلسطينيني وأملهم ـ لكنه خاب ـ يف أن يكونوا جزءًا منتميًا من الدولة ومواردها 
ومؤسساهتا فجأة، بدا سلب زوجني فلسطينيني حقهام يف امتالك بيت وفق رغبتهام وإرادهتام 
أمرًا مفاجئًا وغري مقبول. لكن هذا ال يعني أنه مل يكن ثمة عزل من قبل. كان قائام كل الوقت 
ويف كل مكان، لكنه مل يتجّل حتى ذلك الوقت عىل النحو الذي يميز العقدين األخريين. 
ولئن كانوا قد فّكروا به من قبل، فقد اعتربوه »طبيعيًا« وكجزء ال يتجزأ من حالة الرصاع 
وغياب »املواطنة املشرتكة«. وكلام تصاعد وتطور السجال اإلرسائييل بشأن املواطنة، نجح 
املواطنون الفلسطينيون يف صياغة مطالبهم بلغة املساواة، وصواًل إىل النقطة يف التسعينات 
التي طالبوا فيها الدولة بأن تكون »دولة مجيع مواطنيها« )أنظر Zreik 2003b(. يف السنوات 
األوىل من عمر الدولة، مل يشعر كثريون من العرب بأهنم »يف الداخل« بدرجة كافية إلدراك 
حقيقة أهنم قد ظلوا »يف اخلارج« فعليًا. هبذا املعنى، ُتّشكل إرسائيل ذاهتا إطارًا عىل درجة 
كافية من التامسك يمكن أن يتحقق األبارهتايد يف داخله؛ غري أن األبارهتايد، كام وصفناه 
أعاله، يتطلب ليس فقط إطارًا حيفظ اإلطار املرجعي اجليوسيايس املوحد، وإنام يتطلب أيضًا 

إطارًا خيلق الفصل يف داخل الوحدة نفسها.
هل ثمة فصل يف داخل إرسائيل نفسها، حقًا، كذلك الذي كان يف نظام األبارهتايد؟ نحن 
ندعي بأن ثمة يف دولة إرسائيل حالة واضحة من التمييز املمأَسس، العميق جدا، البنيوي 
واإلقصاء  التمييز  رغم  ولكن،  الفلسطينيني.  مواطنيها  دونية  ُيكّرس  والذي  واملنهجي، 
املنهجيني واملمأَسسني، إال أن وضع املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل ـ رغم بعض أوجه 
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الشبه ـ ال يبلغ احلضيض الذي كان من نصيب السود يف جنوب أفريقيا، مع أن األمور قد 
تتغري مستقباًل، إذ نشهد تصعيدا وتعميقًا للفصل والتمييز ووضعية األبارهتايد تدنو وشيكة. 
دولة  نفسها  عن  وتعلن  مؤسساتيا  متييزا  ورصيح،  واضح  نحو  عىل  إرسائيل،  متارس 
هيودية، ليس يف اجلوانب الرمزية فحسب. 41  ثمة، أيضا متييز واضح يف احلقوق عىل األرايض 
وتقييدات عىل تطوير البلدات الفلسطينية. 42 اجلزء األكرب من أرايض املواطنني الفلسطينيني 
متت مصادرته عىل مر السنوات، حتى بدون شمل أرايض املواطنني الفلسطينيني التي استولت 
إرسائيل عليها. وعليه، فإن كان ثمة جمال واضح يقيم الشبه احلقيقي مع الوضع يف جنوب 
أفريقيا، فهو جمال األرايض، االستيطان، التخطيط والبناء، الذي حيرص املواطنني الفلسطينيني 

يف داخل معازل خانقة وحيرمها من إمكانيات التطور.
رغم هذا كله، يبقى من الصعب االدعاء بأن يف إرسائيل نظام أبارهتايد مشاهبًا لذاك 
الذي ساد يف جنوب أفريقيا. ثمة للفلسطينيني يف إرسائيل حقوق سياسية معينة )رغم 
أن بعضها حمدود وغري كاف، فعليا(، فضال عن احلق يف الرتشح واالنتخاب بالطبع.43 
 Zreik 2015,( وليس هنالك فصل رسمي شبيه باألبارهتايد يف املستشفيات واجلامعات
p. 295-301(.44 كام يتمتع الفلسطينيون يف إرسائيل، أيضا، بحرية التعبري واالنتظام، وإْن 

كانت حمدودة باملقارنة مع تلك التي يتمتع هبا اليهود.45 وتنظم إرسائيل انتخابات حرة 
كل فرتة زمنية، بصورة ثابتة. وهبذا املعنى، فهي حتافظ عىل املساواة يف احلقوق السياسية، 
ولو عىل السطح عىل األقل. ولكن، رغم أنه ال جيوز االستهتار هبذه الديمقراطية الشكلية، 
إال أن ثمة متييزا بنيويا متأصال حتت السطح، يف أعامق املجتمع والدولة يف إرسائيل. 
وإذا ما استعرنا املصطلح املاركيس، فيمكن القول إن »البناء الفوقي« السيايس ـ حتى 
وإن بدا متساويا حقا، وهو ليس كذلك ـ ال يزال عاجزا عن إحداث تغيري جوهري يف 
رشوط احلياة املادية والرفاه االجتامعي جلميع املواطنني ويف النظام األخالقيـ  السيايس 
)توزيع املوارد القليلة، ويف مقدمتها مورد األرض، حركة رأس املال، ميزانيات التخطيط 
والتطوير وما شابه )أنظر Khamaisi 2011؛ Adalah 2011(. ولتبيان عمق التمييز، 
تكفي اإلشارة إىل أن دولة إرسائيل أقامت، منذ نشوئها، 700 بلدة جديدة للسكان 
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الفلسطينيني، عالوة  بينام مل تقم أي بلدة، ولو واحدة عىل األقل، للمواطنني  اليهود، 
عىل عدم اعرتاف الدولة الرسمي بعرشات عديدة من البلدات العربية.46 هذا الوضع 
حيّد، بدرجة كبرية، من إمكانيات االغتناء، تبعًا لألصل اإلثني، ومن منالية مواقع القوة 
احلقيقية يف حياة املجتمع والسياسة اإلرسائيلية )أنظر Khattab 2005(. وقد وصف 
أورن يفتحئيل هذه البنية املعتمدة هنا بـ »اإلثنوقراطية« وكان يقصد نوع النظام الذي 
العمق،  فعليا ويف  بينام هو يكرس،  الليربالية  الديمقراطية  حيافظ عىل نمط شكيل من 
)أنظر  باألساس  واحدة  إثنية  جمموعة  خلدمة  مصممة  اجتامعية  اقتصادية-  دولة  بنية 
لكن  الديمقراطي،  النظام  مميزات  بعض  النظام  هذا  ويشمل   47.)Yiftachel 2006

يف املستوى السطحي جدا فقط، بينام هو ملتزم، يف العمق، بخدمة املصلحة املشرتكة 
ملجموعة واحدة فقط. يف ظل هذا النظام، دونية جمموعة إثنية معينة غري مرهونة بتغرّي 
الظروف، ولذا فليس ثمة أفق إلجراء تغيري جوهري يف قوانني اللعبة املعتَمدة. صحيح 
أن املواطنني الفلسطينيني ممثَّلون يف الكنيست ويف مؤسسات احلكم وأن متثيلهم هذا 
يتزايد، كام أن نسبتهم يف سوق العمل اإلرسائييل ال ترتاجع قياسًا بمعدالت تكاثرهم 
الطبيعية، 48 لكن رغم ذلك مل يظهر تغيري جوهري يف قدرهتم عىل التأثري يف املستويات 
العميقة من التمدد اإلثنو قومي اليهودي ـ الصهيوين ويف التقسيم اإلثني ـ الطبقي يف 

»املجتمع اإلرسائييل«.49 
للهجوم  تتعرض  حمدوديتها  عىل  السياسية  احلقوق  هذه  أن  عىل  التشديد  ينبغي  هنا 
التأكيد عىل  اليمينية. وينبغي  والتضييق خالل السنوات األخرية، حتت سلطة احلكومات 
أن هذا الرد، يف السنوات األخرية، قد جاء يف أعقاب سنوات شهدت اتساعًا يف حضور 
وبروز املواطنني العرب يف اخلطابني السيايس والقضائي ويف استخدامهم اجلهاز القضائي 
املتزايد  بأن هذا احلضور  قبيل »دولة مجيع مواطنيها«. يمكن االدعاء  ورفع شعارات من 
شبيه باحلضور املتزايد الذي أبداه السود يف املدينة البيضاء يف جنوب أفريقيا إبان ثالثينيات 
القرن العرشين، والذي وّلد احلاجة إىل الفصل وإىل إعادة ترسيم احلدود بني املجموعات. 
وعىل هذا، فليس من املستبعد أن حيمل لنا املستقبل املنظور إمكانية نشوء خطاب مستعار، 
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يف بنيته االستطرادية، من بالغة االبارهتايد. ال حاجة إىل احلسم يف مسألة هوية النظام كام 
هو اليوم، لكن ما من شك يف أنه ينطوي عىل مرّكبات متيز أنواعًا خمتلفة: ديمقراطية ليربالية، 
إثنوقراطية أبارهتايد. غري أن اخلوض التفصييل واملنهجي يف بنية هذه املرّكبات وتعقيداهتا 
يتعدى إطار مقالتنا هذه )أنظر؛ Zreik 2004؛ Zreik 2008a؛ Zreik 2008b(.50 ولكن، 
املامَثلة ذات صلة  باجتاه األبارهتايد مما جيعل  فإنه منحى  التحدث عن منحى،  أردنا  إذا ما 

ومعنى، أكثر فأكثر.      
 

6. خالصة 
يف التلخيص، نود التأكيد بدايًة عىل عوامل ذات أمهية حاسمة يف أيديولوجيا األبارهتايد، 
مل تتطرق إليها املقالة. أواًل، يف جنوب أفريقيا كان التصنيف ومبنى النظام يقوم عىل أساس 
العرق. وجرى تداول وتكريس لغة العرق والتاميز العرقي حيث حتول نظام األبارهتايد إىل 
باراديم/منظومة الفصل العرقي بامتياز )أنظر Dubow 2014(. ثانيا، كان السود يف جنوب 
اجلنوب  احلالة  ومفهمة  عرض  سّهل  مّما  السكان،  من  الساحقة  األغلبية  يشكلون  أفريقيا 
التفوق العرقي(، شّكل  الليربايل بكوهنا طغيان األغلبية )عالوة عىل  أفريقية وفق املنظور 
ُمضاِعف قوة أساسيًا يف النضال املحيل والعاملي ضد األبارهتايد. أما يف فلسطني/ إرسائيل، 
يف املقابل، فإن الوضع الديمغرايف حّدّي وملتبس، فإذا أخذنا جممل فلسطني فإّن األعداد 
متساوية تقريبا وإذا أخذنا إرسائيل فقط فإن اليهود أغلبية. فيام متتاز العنرصية بتقاطعات 
ومؤرشات خلفية اجتامعية، دينية وسياسية وال يوجد خطاب عىل أساس العرق بشكل سافر 
وواضح. وبكلامت أخرى، قوالب العرقنة يف فلسطني/ إرسائيل قائمة يف خلفية اخلطاب 

العام )أو يف ما وراء النص( ال يف مقدمته: العنرصية ُتصاغ بلغة غري عرقية 51.  
فور  إرسائيل،  هبا  جتاوزت  التي  الطريقة  بشأن  رسدية  املقالة  هذه  يف  التحليل  يعرض 
إنشائها، حالة األبارهتايد، مع كل ما يرتتب عنها. بداية، بواسطة طرد الفلسطينيني ودفعهم 
الذين بقوا ضمن  الفلسطينيني  ليتحولوا إىل الجئني؛ ثم، الحقا، بواسطة منح  إىل اهلرب 
عىل  بآخر  أو  بشكل  أبقتهم  واالجتامعية  االقتصادية  السياسية،  احلقوق  من  مجلة  إطارها 
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مستوى معييش أعىل من ذلك الذي عاش فيه السود حتت نظام األبرهتايد. وكان من شأن 
تلك احلقوق املمنوحة للفلسطينيني مواطني إرسائيل، أيضا، التغطية عىل منظومة التمييز 

املنهجي، وتصويره وكأنه نتاج مفاضالت مرشوعة. 
يف املقابل، يبدو الوضع يف الضفة الغربية وقطاع غزة )رغم التباين اآلخذ يف االتساع 
أسوأ  عديدة،  وجوانب  بمعان  السيادية(،  ـ  والقضائية  احلقيقية  الرشوط  حيث  من  بينهام 
»الدولتني«، وجود حركتني  األبارهتايد. وْهم  بانتوستات  الذي ساد يف  الوضع  حتى من 
قوميتني ووجود السلطة الفلسطينية بدعم دويل تكّرس االنطباع الشكيل عن غياب الوحدة 
اجليوسياسية التي يمكن أن ينشأ الفصل يف داخلها. مع أّنه يف واقع احلال فأّن اإليديولوجية 
هة هي إيديولوجية الفصل وهي حتقق ذاهتا بطرق شتى؛ باحلصار )عىل غزة( أحيانا،  املوجِّ
B, C( وباالحتالل غري املبارش من خالل السلطة  بالتطبيق املبارش أحيانا أخرى )مناطق 

الفلسطينية، أحيانا ثالثة. 
كان املراد من هذه املقالة، منذ البداية، حمدودًا: أردنا البحث يف عدد من الفوارق بني 
األبارهتايد اجلنوب أفريقي وبني الوضع يف فلسطني/ إرسائيل وأوجه الشبه كذلك. أردنا 
التي  الظروف  بأن  االدعاء  ثم  وتطور،  األبارهتايد  فيه  نشأ  الذي  التارخيي  السياق  إظهار 
حّتمت والدته يف جنوب أفريقيا هي ذاهتا املسؤولة، إىل حد كبري، عن تشّكل وتبلور احلركة 
املناهضة له والتي أوصلت إىل القضاء عليه. من بني هذه املتغريات، ذكرنا عالقات العمل، 
الالهوت السيايس، اللغة وَوْحَدة الوحدة اجليوسياسية التي نتقّصاها. ومقابل الشبه الكبري 
بني احلالتني، 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.   
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الهوامش
عىل أي حال، ال يتم التطرق إىل نظام الطرق االلتفافية املفصول يف الضفة الغربية، حيث يمنع الفلسطينيون   1
<http://972mag.com/ أنظر:  املعلومات،  من  للمزيد  اخلاصة.  مركباهتم  باستخدام  العبور  من 
segregation-in-israel-does-not-begin-or-end-on-buses/106927/>; <http://www.haaretz.com/
israel-news/.premium-1.657384>; http://www.nytimes.com/2015/05/21/world/middleeast/

bus-palestinians-netanyahu-suspends-west-bank-settlements.html )تم االطالع عليه بتاريخ: 

15 ترشين الثاين، 2015(.
األبارهتايد  نظام  القيمة مع  املقارنات  بأن  Ran Greenstein )2006(  مصيبًا  حياجج ران جرينستاين   2
تتطلب اختبارًا للخلفية التارخيية والظروف االجتامعية والقانونية التي  انبثق منها هذا النظام، باإلضافة 
إىل الدينامية التي جاءت بنهايته. باإلضافة إىل حتليل الظروف القانونية-التارخيية لنظام األبارهتايد، نسلط 
الضوء يف هذا املقال عىل ظروف اخلطاب بجانب املفاهيم التي مكنت األبارهتايد بجنوب أفريقيا وتتيح 

مضاهاته بحالة فلسطني/إرسائيل.
يكتب  جدًا.  معرب  األبارهتايد«  بـ»زحف  لألبارهتايد  يفتاحيل  أورين  توصيف  أن  نعتقد  املعنى  هذا  يف   3
بعناية«  معرف  حكم  نظام  حمض  منه  أكثر  سريورة  هو  إرسائيل/فلسطني  يف  »األبارهتايد  يفتاحيل: 

)Yiftachel 2004, p. 105(
عىل الرغم من ذلك ينطبق بازدياد، عىل سبيل املثال، كام يوضح مثال نظام الطرق االلتفافية املوازية.     4

للتفسري املرتدد لوقائع اهليمنة يف فلسطني/إرسائيل عىل أهنا أبارهتايد تبعات عىل تطور الوعي وحركة   5
النضال املشرتك ضده كذلك. هذا ال يعني يف جوانب عدة، ويف أوضاع معينة، تشابه مستويات الفصل 
واالخضاع يف فلسطني/إرسائيل بنظريهتا اجلنوب األفريقية بل وتتخطاها حتى بام خيص ممارسات القمع. 

.)2016( Mbembe  ملحاججة حتليلية هتتدي بالتجريب وداعمة هلذه احلجة انظر
لقد كثفت هذه السياسات من توحيد الردود واالحتجاجات ملختلف رشائح املجتمع اجلنوب إفريقي،   6
والتي قد آتت أكلها يف عام 1909 كجبهة معارضة تستند عىل العرق والتي غدت الحقًا معروفة باملؤمتر 

)ANC) )Marx 1998, p. 196) الوطني األفريقي
لنظرة شاملة مفصلة عن الترشيع العرقي يف جنوب أفريقيا ما قبل األبارهتايد بني عامي 1947-1806،   7
Padraig O’Malley Online Resource: https://www.nelsonmandela.org/omalley/index. انظر

php/site/q/03lv01538/04lv01646.htm  )تم االطالع عليه بتاريخ: 14 كانون األول، 2015(.

مل يكن هذا القانون مصماًم لرتسيخ قوة البيض وامتيازاهتم من ناحية امللكية يف الريف فقط ولكن ختطى   8
النية ذلك اىل حل »مشكلة« املزارعني الفالحني األفارقة العاملني من أجل أنفسهم وانكار حقوقهم العاملية 

.)Plaatje 1998[1914]( جتاه مشغليهم البيض
هذا ال يعني االدعاء بأن األبارهتايد قد عمل وفقًا ملخطط؛ ليست هذه هي القضية، وال للتأكيد عىل أن   9
األبارهتايد كان يف وئام كامل مع نفسه أو مل حيمل تناقضات داخلية. يف كثري من النواحي، عانى األبارهتايد 
من غياب الرتابط املنطقي عىل مستويات عديدة. ولكنه كان حاماًل لروح عرصه وشكل املبدأ املوجه آنذاك. 
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جيب عىل املرء أن ال حيتار يف أن تقرير فاجان احلكومي قد كان ضد الفصل. كال التقريرين أيدا الفصل   10
ولكن جلنة فاجان كان لدهيا بعض الرتدد جتاه ماذا اذا كان باإلمكان تطبيق تلك السياسة برصامة. ملزيد 

من النقاش أنظر Joyce )2007( ص. 86-85.
وصل املستعمرون األوائل مبكرًا مع مطلع القرن السابع عرش، ومع ذلك كانت اهلزيمة الالحقة ململكة   11
الزولو والتي كانت أكثر الدول األصلية قوة وتأثريًا، قد حدثت فقط عام 1879. أنظر املنشور بخصوص 
عليه  )اطلع   https://www.britannica.com/event/Anglo-Zulu-War الزولوية:  اإلنجليزية  احلرب 

بتاريخ: 25 حزيران، 2016(.
12  ذلك، تأسس األبارهتايد كنظام شامل فقد بعد مائتي عام من االستعامر.

من الصعب القول ما إذا كان لقرار معارض أن يصنع أي فرق نظرًا حلقيقة أنه قبل هناية القرن التاسع   13
عرش مل يكن أناس مهتمون باهلجرة إىل جنوب أفريقيا. نشكر Yehonatan Alsheh  عىل هذه املالحظة.

يعرف  ما  )أو  نفسه   أفريقيا  جنوب  دستور مجهورية  يف  عليه  منصوص  كان  الكنائس  بني  الفصل  هذا   14
بجمهورية ترانسفال( لعام 1858 والذي نص عىل: »لن جييز الشعب بالسامح بأي مساواة للناس امللونني 

مع الساكنني البيض، ال يف الكنيسة وال يف الدولة« )مقتبس يف  Tiryakian 1957، ص. 391(.
 Walshe للمزيد عن دور ثيولوجية التحرير ودور جمالس الكنائس اجلنوب أفريقية وديزمنود توتو أنظر  15

.)1987(
هبذا اخلصوص كتب David Welsh: »نظام اجلباية االستعامري املرتبط باالحتجاج اجلديد تدفق يف جمرى   16
واحد: إذا وحد االحتاد يف 1910 املجال السيايس األبيض، فإنه أخرج للوجود تنظياًم أفريقيا عىل مستوى 

.)Welsh 2011 p. 36( »البالد حلامية املصالح
يعد  الداخل-أفريقي   اللغوي  التنوع  مكون  إن  األلسن.  متعدد  بلدًا  زالت  وال  أفريقيا  جنوب  كانت   17
تأسيسيًا يف تكوين اهلوية اجلنوب أفريقية. هناك خط واضح بني أولئك الناطقني بعائلة لغات السوذو 
وأولئك الناطقني بعائلة لغات النجوين. يف هذا الصدد من اجلدير ذكر أن دستور ما بعد األبارهتايد يعرتف 
بأحدى عرشة لغة رسمية: نبيديل، بيدي، سوذو، سوازي، تسونجا، تسوانا، فيندا، كهوسا، وزولو بجانب 

)Saul & Bond 2014, p. 19-20( اإلنجليزية واألفريكانية
السكان األصليني  التي جتيشها إرسائيل عىل  للتحكم والسيطرة  املختلفة  املثال، األنامط  أو، عىل سبيل   18

لألرايض املحتلة: املقدسيون، الغزيون، وأبناء الضفة الغربية.
باستثناء حلقات عرضية معينة من تارخيها حيث كانت إمكانية الربح األدايت عالية. للمزيد عن براغامتية،   19

ذرائعية، وجلوء إرسائيل إىل القوة انظر شابريا )1999(.
20  كان هلذا املوقف األيديولوجي جتليات عدة داخل إرسائيل نفسها إزاء مواطنيها اإلرسائيليني أنفسهم، 

مقارنة بالوضع يف األرايض املحتلة.
بطرق عدة، التفسري التارخيي عالقي للطريقة التي حصلت هبا الظاهرة، ولكن يف حاالت عدة، كانت   21
ظروف والدة الظاهرة بمثابة ظروف إعادة انتاجها، ويمكن هلا أن تتطور من تلقاء نفسها، بغض النظر 
عن الظروف األصلية التي أتاحت هلا الظهور يف املقام األول. لرشح مسهب للتفسريات وطبيعة ووظيفة 

التفسريات التارخيية، أنظر Mahoney وآخرين )2009(.
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.)2000( Smith مزيد من الرشح املسهب للفرضية التشابكية أنظر  22
عىل الرغم من أن املرء هنا جيب أن يلحظ أنه بالرغم من احلقيقة أن االيرلنديني حتدثوا اإلنجليزية، لدى   23

الشعب االيرلندي لغته القديمة التي ال زالوا يستطيعون متييز أنفسهم من خالهلا.
.)1993( Juergensmeyer و )2002( Friedland  عن مفهوم القومية الدينية أنظر  24

اخترص ارون ديفيد جوردون التعقيد الثيولوجي-السيايس للفكر الصهيوين كام ييل:»مع هذا ]أي واقع   25
التوراة ووعودها[، اكتسبنا حقنا باألرض، وهو حق لن يبطل أبدًا طاملا أن التوراة وكل ما ينبع منها ليس 

باطاًل« )مقتبس يف Sternhell 1997، ص. 57(.
يرقى مرسوم دستور فلسطني )10 من آب،1922(  بشكل فعال اىل مرتبة دستور البالد – إذ إنه كان   26
https://unispal.un.org/ :املستند القانوين املؤسس الذي أقام االنتداب الربيطاين يف فلسطني. متوفر يف
DPA/DPR/unispal.nsf/0/C7AAE196F41AA055052565F50054E656 )اطلع عليه بتاريخ: )10 

أيار، 2016(.
 .)1981( Mala Tabory خللفية خمترصة بخصوص الوضع خالل فرتة االنتداب انظر  27

.)1978( Horowitz و Lissak لرشح مفصل عن الييشوف اليهودي أنظر  28
 24 ،2013( Abraham Frank للمزيد عن حالة تعليم اللغة العربية يف املدارس اإلرسائيلية اليهودية انظر  29
أيلول(. »تعليم العربية يف املدارس  –إضاعة 100 مليون شيكل سنويًا«. TheMarker. تم الوصول إليه 
من خالل: http://www.themarker.com/opinion/1.2125528 ]بالعربية[ )تم االطالع عليه بتاريخ 20 
أيلول، 2016(. لنظرة عامة حول املوقف يف املجتمع اليهودي والدولة اإلرسائيلية جتاه العربية وتصويرها 

 .)2014( Yonatan Mendel عىل أهنا لغة العدو أنظر
 H.C. 4112/99, Adalah et al. v. The( أنظر التامس لعدالة رفعته إىل حمكمة العدل العليا اإلرسائيلية  30

.Municipalities of Tel Aviv-Jaffa et al(. املتوفر عىل:
http://www.adalah.org/en/content/view/6099; http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/  

 Ilan أنظر  العربية  اللغة  حالة  حول  عامة  لنظرة   .  .features/landlangrep/4112decision-eng.pdf

Saban و Muhammad Amara )2002(. »حالة العربية كلغة يف إرسائيل: أفكار حول قوة القانون يف 

انتاج التغيري االجتامعي«. 
أنظر عىل سبيل املثال، تقرير لـ Aviad Bakshi من عام 2011 »هل من الصحيح أن اللغة العربية لغة   31
http://izs.org.il/papers/ :رسمية يف إرسائيل؟« الذي نرشته مؤسسة االسرتاتيجية الصهيونية. املتوفر عىل
arabic.pdf . يزعم Bakshi أن العقود الثالثة األخرية من الترشيع وأحكام املحكمة العليا قد أفرغت باألمر 

الواقع البند 82 من قواه وأمهيته. وعليه، ونظرًا إىل املسألة من ناحية قانونية فإن العربية حتتل موقعًا أدنى 
 Lonely )Bi-lingual) Voice in « )2003( Ilan Saban من موقع »اللغة الرسمية«. ملوقع مناقض انظر
»the Darkness? Following the HCJ 4112/99, Adalah v. The Municipalities of Tel Aviv-Jaffa

يف نفس الوقت، كانت ثمة مشاريع قانون جيء هبا إىل الكنيست والتي استهدفت التقليل من شأن وضع   32
 Arabic Out’ Right-wing MKs « )2014 ،25 آب( Jonathan Lis اللغة العربية كلغة رسمية. أنظر
http://www. :متوفر عىل .Aim to Make Hebrew Israel’s Only Official Language ». Haaretz
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و  2016(؛  متوز   7 بتاريخ:  عليه  االطالع  )تم   haaretz.com/israel-news/.premium-1.612357

 Lawmakers Seek to Drop Arabic as One of Israel›s Official « )2011 ,4 Jonathan Lis )August

http://www.haaretz.com/lawmakers-seek-to-drop-arabic- :متوفر عىل .Languages». Haaretz

as-one-of-israel-s-official-languages-1.376829 )تم االطالع عليه بتاريخ: 7 متوز، 2016(.

 Number of Palestinians Working in Israel « )2015 ،4 آذار( Moti Bassok هذا الرقم مقتبس من  33
http://www.haaretz.com/ :متوفر عىل .Doubled Over Four Years, Central Bank Says». Haaretz

israel-news/business/.premium-1.645266 )تم االطالع عليه بتاريخ: 20 أيلول، 2016(.

 Ali Sawafta )2016) » For many Palestinians, Israel settlement work :أنظر التقرير الصحايف التايل  34
http://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians- :متوفر عىل .the only option». Reuters

workers-idUSKCN0VV1J6. )تم االطالع عليه بتاريخ: 20 أيلول، 2016(.

ال توجد إحصائيات واضحة بخصوص الفرتة ما قبل االنتفاضة األوىل، حيث اعتاد عرشات االالف   35
من العامل الفلسطينيني العمل يف إرسائيل. اتقن هؤالء بوضوح درجة ما من العربية املنطوقة، ولكن ال 

تتوفر إحصاءات حول هذا األمر.
للرشح عن قوة إرسائيل للمحافظة عىل األرايض »خارج« »إرسائيل« بينام تقوم بشملها »داخل« إرسائيل،   36

أنظر، Ophir و آخرون )2009(.
 ACRI )2014). One Rule, Two لنظرة عامة امربيقية مفصلة عن الفصل القانوين لألنظمة القانونية انظر  37
 Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West Bank. Jerusalem: The Association

http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/02/ :متوفر عىل .for Civil Rights in Israel

Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf )تم االطالع عليه بتاريخ: 10 متوز، 2016(. إليضاح 

 Forbidden Roads:  )2004(  B’TSELEM أنظر  الغربية  الضفة  يف  االلتفافية  الطرق  أنظمة  عن 
http://www.btselem. Israel’s Discriminatory Road Regime in the West Bank. متوفر عىل: 

org/download/200408_forbidden_roads_eng.pdf )تم االطالع عليه بتاريخ: 10 متوز، 2016(؛ 

 .Visualizing Palestine عىل موقع الويب »Segregated Road System « وأنظر أيضًا املخطط البياين
متوفر عىل: http://visualizingpalestine.org/visuals/segregated-roads-west-bank. )تم االطالع 

عليه بتاريخ: 10 متوز، 2016( 
لعرض مفصل عن نظام التصاريح املفروض من قبل اجليش اإلرسائييل يف األرايض املحتلة، أنظر   38
 Hamoked )2013) The Permit  Regime: Human Rights Violations in West Bank Areas
 Known as the "Seam Zone".. Jerusalem: Hamoked – Center for the Defence of the

Individual. http://www.hamoked.org/files/2013/1157660_eng.pdf )تم االطالع عليه بتاريخ: 

10 متوز، 2016(. 
39  امللكية العربية الفلسطينية املسجلة لألرض اخلاصة عشية حرب 1948 كانت بنسبة 20.4% من %28.2 
تقريبًا. يف املقابل، امللكية اليهودية اخلاصة واملؤسساتية لألرض وصلت اىل نسبة 8.5% مما أصبح إرسائيل. 
خالل عقد من تأسيس الدولة، أضحت نسبة 93% من األرض مملوكة ومدارة من قبل الدولة ومنظامت 
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شبه رسمية التي تتخطى السيادة السياسية واإلدارية للدولة مثل الصندوق القومي اليهودي. جعل هذا 
ممكنا من خالل البنية التحتية القانونية-اإلدارية-السياسية التي كان مبدأها التنظيمي والتربيري هو هتويد 
احليز. ان هذا لواقع فريد ال نظري له تقريبًا يف أي مكان آخر من العامل. للمزيد من النقاش حول هذه القضية 

أنظر   Yiftachel )2006(، ص. 142-136.
التامس إىل حمكمة العدل العليا رقم 6698/95، قعدان ضد إدارة أرايض إرسائيل، قرارات احلكم القضائية   40
54 )1( 258 )2000(. عىل الرغم من قرار احلكم غري املسبوق لصالح امللتِمس، والذي أقرت فيه »حمكمة 
العدل العليا« يف العام 2000 أن سياسة الوكالة اليهودية يف إقصاء العرب عن »األرايض القومية« هي سياسة 
 Adalah, The Inequality Report: The Palestinian Arab Minority in Israel 32( متييز عىل أساس قومي
)2011((، إال أن »إدارة أرايض إرسائيل« شّكلت جلان قبول التفت عىل القرار القضائي وجتاوزته، فعليا.  

كوهنا دولة هيودية ال ينحرص يف النشيد الوطني والَعَلم، فقط، وإنام يشمل أيضا امتيازات سياسية واجتامعية   41
عديدة. فيام ييل قائمة مراجع تبحث يف اجلوانب املختلفة من التمييز واملشتقة من تعريفها: 

 Zreik )2003b) Saban )2004); Kretzmer )2004) ; and Adalah’s Report to the UN CERD in  

 Response to the List of Issues Presented to Israel )Feb. 1, 2007), http://www.adalah.org/

 uploads/oldfiles/eng/intl07/adalah-cerd-feb07.pdf)آخر مشاهدة 2018/2/2(.
»نيفو«،  يف  )نرش  إرسائيل  دولة  ضد  القيعان  أبو  3094 א«ער/11  العليا  املحكمة  قرار  أنظروا   42
2015/5/5( وقرارها א«נד 15/3959  أبو القيعان ضد دولة إرسائيل ـ إدارة أرايض إرسائيل )نرش 
يف موقع السلطة القضائية، 2016/1/17( يف مسألة إخالء واقتالع ابناء عشرية ابو القيعان من بلدة أم 
احلريان/ أم عتري )والذين وّطنتهم احلكومة عىل أراضيها يف مخسينيات القرن املايض( وإقامة بلدة هيودية عىل 
أراضيها )»حريان« / غابة »عتري«(. للمزيد، أنظروا: »يف أعقاب قرار املحكمة العليا 3959 א«נד/15  أبو 
القيعان ضد دولة إرسائيلـ  إدارة أرايض إرسائيل«، القضاء عىل الشبكةـ  حقوق اإلنسانـ  برقيات إضاءة 
عىل قرارات احلكم القضائية 55، 3 02016(؛ يوئيل هرتسربغ، »هيا انقلعوا هنا، انتهى النقاش«، املكان 

 .www.ha-makom.co.il/post/veod-yoel-umm-al-hieran  2016/1/18 ،األكثر حرًا يف جهنم
)آخر مشاهدة 2017/6/2(.  

ف إرسائيل يف قوانني األساس بأهنا دولة »هيودية  مع ذلك، هنالك قيود عىل حق الرتشح للكنيست، إذ تعرَّ  43
وديمقراطية«، قانون األحزاب الذي ال يسمح بوجود حزب يرفض هذا التعريف الذايت إلرسائيل، قوانني 
أخرى مثل قانون العودة، مكانة »الصندوق القومي اليهودي« )كرين كييمت ليرسائيل( اخلاصة وغريمها. 
 Discriminatory :بل إن القوانني التي متّيز بصورة غري مبارشة هي أكثر أمهية وتأثريا. للمزيد، أنظروا
Laws in Israel, Adalah, http://www.adalah.org/he/law/index . ومؤخرا جرى تشديد القيود عىل 

حق التمثيل السيايس يف قانون أساس: الكنيست، إذ ُسمح للكنيست نفسها، برشوط معينة، بعزل عضو 
كنيست بأغلبية 90 من بني أعضاء الكنيست الـ 120: قانون أساس: الكنيست )تعديل رقم 44(، كتاب 

القوانني 2016 )1086(، قانون الكنيست )تعديل رقم 43(، 2016 )1087(. 
رغم أن هذه هي الوجهة القائمة اآلن ربام، يف داخل إرسائيل نفسها أيضا. فالترشيعات احلالية تسعى   44
 Adalah, Israel: New الفلسطينيني مواطني إرسائيل. أنظروا، مثاًل:   القيود عىل  إىل فرض املزيد من 

Discriminatory and Anti
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Democratic Legislation )Mar. 1, 2016), http://www.adalah.org/uploads/New-Israeli-  
 .Discriminatory-Laws-March-2016.pdf  

ليست ثمة مساواة حقيقية يف حرية التعبري بني اليهود والفلسطينيني. فام ُيعترب »حتريضًا« من فم العريب قد   45
ال يعترب كذلك من فم اليهودي، بالطبع. أنظروا، مثال، رأي األقلية الذي نّصه القايض سليم جربان يف 

قرار املحكمة العليا פ«ער  15/7669 حماجنة ضد دولة إرسائيل )ُنرش يف »نيفو«، 2016/4/18(. 
عناية بنا وآخرون، »التخطيط اهليكيل يف البلدات العربية يف إرسائيلـ  صورة وضع« 9- 10 )املركز العريب   46

للتخطيط البديل و»بمكوم«ـ خمططون من أجل حقوق التخطيط، 2012(. 
أنظر أيضا: أورن يفتحئيل وألكسندر )ساندي( كيدار، »حول القوة واألرض: نظام األرايض اإلرسائييل«،   47
تيئوريا وبيكورت 16، 67 )2000(، حّددا املجتمعات اإلثنوقراطية بثالثة مميزات إثنية طبقية، ثابتة نسبيا: 
سة؛ )2( طبقة »مهاجرين«؛ أقليات من»األصالنيني« أو »الغرباء«. مثل  )1( جمموعة »مؤسسني« مؤسِّ

هذا املجتمع يتبلور يف سريورات متزامنة من التوسع اإلثنوـ قومي والتدرج اإلثني ـ الطبقي الداخيل. 
أنظروا: عريان يشيف، العرب يف سوق العمل اإلرسائييل )معهد فان لري يف القدس، 2012(.   48

لالطالع عىل حتليل يعتمد املنظور اجلديّل، الذي نقرتحه نحن، لكنه ـ خالفا لتحليلنا نحن ـ متفائل )ولو   49
بحذر( فيام يتعلق بقدرة املواطنني الفلسطينيني عىل التأثري يف املستويات العميقة من السياسة اإلرسائيلية، 

أنظروا: رون غرليتس، »أثمة أمل يف املساواة؟«، بارملنت 76 )2013(.     
لالطالع عىل موقف وحتليل بشأن كون النظام يف داخل دولة إرسائيل نفسها ديمقراطيا ليرباليا )رغم تعريفها   50
الذايت بأهنا »هيودية«، زيادة عىل كوهنا »ديمقراطية«(، أنظروا ألكسندر يعقوبسون وأمنون روبنشطاين، 
»الدولة  غابيزون،  روت   ،)2003( اإلنسان  وحقوق  هيودية  قومية  دولة  ـ  الشعوب  وعائلة  إرسائيل 
اليهودية: تسويغ مبدئي وصورهتا املرغوبة«، خْتيِلت 13، 50 )2002(. ولتوصيف يدمج بني الديمقراطية 
 Sammy Smooha, Minority Status in an Ethnic Democracy: The    :اإلثنية والليربالية، أنظروا

 .Status of the Arab Minority in Israel. 13 Ethnic & Racial Stud. 389 )1990)

51.  لالستزادة، راجعوا: هيودا شنهاف »ما هي العنرصية؟«، درس للحياة ـ تربية ضد العنرصية من الروضة 
حتى الثانوية، 19 )نوعا ريفلني حمررة، 2015(. 
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