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حاصر حصارك: 

حركات املقاطعة من جنوب أفريقيا إلى فلسطني

هديل بدارنة*

  
مذ شنت أثينا حصارها االقتصادي عىل ميلوس ابتغاء حتقيق نرصها العسكري يف احلرب 
البيلوبونيسّية،1 وحتى فرض العزل واإلقصاء االقتصاديني عىل كوبا وقطاع غزة يف القرن 
ف التضييُق واحلصار االقتصادّي كسالح سلطوّي إلضعاف املنطقة  الواحد والعرشين، ُوظِّ

املستهدفة وسّكاهنا وإحكام السيطرة اجليوسياسية عليهام.
يرسد لنا تاريخ احلضارة أن السلطة، عىل كافة أشكاهلا، اعتمدت يف كثري من األحيان العزل 
واإلقصاء االقتصاديني سبال لتحقيق مآرهبا يف بسط اهليمنة وتثبيتها، فإن أبرز التدابري التي 
تبنتها قريش ضد بني هاشم مثال كانت حصارا اقتصاديا طال ثالث سنوات أهنك املسلمني 
األوائل،2 وهي ذات اآللية التي انتهجها النبي حمّمد الحقا، بحصاره للاّلجئني من اإلسالم، 

والذين اعتصموا هاربني من التوسعية اإلسالمية بحصون بلدة الطائف.
استمر متظهر هذه اآللية السلطوية عرب التاريخ احلديث، وقد شهدت »تطورا« واسعا يف 

*   باحثة يف جمال االقتصاد السيايس وعلم االجتامع.
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أساليبها ونتائجها إّبان احلروب العاملية األوىل والثانية. فقد تم توظيف املقاطعة االقتصادية 
إىل  »الرشق«  من  اجلغرافية  الثنائيات  أقطاب  بني  وتكرارا  مرارا  السلطّوي  وجهها  عىل 
»الغرب«. إال أّن فعل املقاطعة مل يبق فعال حرصّيا يف قبضة السلطة ووكالئها، فلم يمض 
ط عليهن/هم كأداة مضادة، آملني  الكثري من الوقت حتى ُأنِجَزت استعادُته الثورّية بيد املتسلَّ

فيها نخر األعمدة االقتصادية الّداعمة ألصحاب السلطة. 
شهد القرن التاسع عرش الكثري من حركات املقاطعة الثورية هذه، ومنها كانت حركات 
املقاطعة السوداء يف الواليات املتحدة حيث أعلن املستعَبدون السود عام 1830 مقاطعة 
املنتجات التي ُأجرُبوا عىل صناعتها يف ظل نظام االستعباد األبيض.3 ويف الطرف اآلخر 
من املحيط األطليس، انتفضت جمموعة من الفالحني اإليرلنديني بحملة مقاطعة مناهضة 
سياسات  عىل  ردا  إيرلندا.  يف  الربيطانيني  األرايض  مالكي  وكيل  بويكوت«،  »تشارلز  لـ 
اإلقطاعي »بويكوت« الرشسة ضد اإليرلنديني يف أراضيهم يف »كاونتي مايو«، لّوح سّكان 
املنطقة بشعار »قاطعوه«، حتى أن اسم »بويكوت« يف اإلنكليزّية ظل منذ ذلك احلني مالزما 

حلركات املقاطعة املناهضة للسلطة وداال عليها.4 
هي  عرصنا،  يف  املقاطعة«  »حركة  كلمتا  ُتلفظ  عندما  للذهن،  يتبادر  ما  أول  ولرّبام، 
حركات جنوب أفريقيا سابقا وفلسطني حالّيا، وكل ما يتبع ذلك من تداخالهتا املفاهيمّية 
واملامرساتّية. إذ حُياور مايض الّتجربة جنوب األفريقّية وحارضها، الواقع الفلسطيني عىل 
الكثري من املستويات، حتى اّنه شاع الّربط بني البلدين، إن كان للتشديد عىل الغبن العنرصي 
املشرتك اجلاثم عليهام أو دفاعّيةً عىل االختالف االفرتايض بينهام وهرمّية رّشمها. وال يمكن 
يف احلالتني إنكار هذا الّربط التخاطرّي الذي وضع جنوب أفريقيا صورة مرآة لفلسطني 
فيام خيص السياسات االستعامرّية القمعّية وتبعاهتا عىل مصري املجتمعات املستعَمرة. وكام 
يف حال أي نظام استعامري استبدادي تكون سياسات االخضاع االقتصادي متأّصلة يف 
انطالقة الّنظام واستمرارّيته، وهو ما يظهر بمنهجّية واضحة يف فلسطني وجنوب أفريقيا، 
وإن اختلفت احليثّيات. رّدا عىل ذلك، تكّونت حركات املقاطعة املناهضة لطغيان النظامني 
والتي توّسعت عاملّيا كي ترّد اجلميل وتضّيق عىل الرّشكات الّراعية لألنظمة تضييقا مضاّدا. 
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هيدف هذا املقال إىل تقديم قراءة مقارناتّية ما بني البنى االقتصادّية املتشّكلة يف ظل نمط 
اإلنتاج الرأساميل اإلمربيايل5 يف البلدين وحماوالت حركات املقاطعة لتفكيكها وحماربتها، 

وذلك استنادا ملراجعات تارخيية وإضاءات نقدّية.

الّنظام االستعمارّي الّرأسمالّي: جنوب أفريقيا وفلسطني 
ُخِلقت يف العامل اجلنويب، ومع صعود الرأساملّية واملوجات االستعامرّية، حممّياٌت اقتصادّية 
حمارصة ومهيأة المتصاص االستهالك وتوفري املوارد وإفراز األرباح. بزغت هذه الصورة 
يف فلسطني وجنوب أفريقيا، فمنذ بداية تنفيذ املشاريع االستعامرية البيضاء حتى يومنا هذا، 
أرسى االستعامر يف كال البلدين حالَة أزمٍة اقتصادية اجتامعية وسياسية مستمرة، أزمٌة تسحق 
اجلامعات املستعمرة ومواردها، وتفتت إمكانية االنتاج املحيّل، وبالتايل تقيض بالكامل عىل أي 
حماولة لتقرير مصري مجعّي يتجاوز احلكم الرئايس الّتبعّي. وكان ال بد بسبب حتّول البلدين 
لقواعد أمن مادّي للقوى االستعامرية هذه، من التقاء نقاط التامس وظهور وشائج معرفّية 
تارخيّية فيام خيص الواقع االقتصادي الناشئ وآليات مواجهته. مع ذلك، ليس مفاد هذا أبدا 
تارخييتان  ماّدتان  أو  أفريقي والفلسطيني( وجهان لعملة واحدة  النموذجني )اجلنوب  أن 
متطابقتني، إذ إن الفروقات بينهام أكثر من أوجه الشبه، وال جمال ملوقعتهام األول مرجعا 

مطابقا لآلخر إال عرب قراءة سطحّية غري جمدية. 
كثرية هي االختالفات وانعكاساهتا بني املنظومتني االستعامريتني، ولعله من الصعب التطرق 
هلا كلها، إال أن أهم الفروقات هي تلك املتعّلقة بأدائيتها األيديولوجّية. فبينام قام نظام الفصل 
العنرصي يف جنوب أفريقيا عىل النهج االستعامري الذي ربط دول األم االستعامرية بمستعمراهتا 
عرب أقلية استيطانية بيضاء، كتفويض سلطوّي أو جهاز حتكّمي متاشيا مع نزعتها الّرأساملية، 
ارتكزت منظومة االستعامر الصهيوين يف فلسطني عىل االستيطانية التوّسعية ديمغرافيا وجغرافيّا، 
االقتصادية  بالنظم  وتأثر  أثر  الذي  االستيطانية، األمر  باملساعي  االقتصادية  املطامع  وُأدجِمَت 
املتشكلة يف فلسطني واملنطقة املحيطة هبا. تطلب االستعامر األخري الذكر، كاستعامر استيطايّن، 
موارد برشّية استيطانية ليس لسّد شهّية الّسوق االستعامري فحسب، بل أيضا لتلبية حاجة التعبئة 
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السّكانية ولقلب املعادلة الديمغرافية باعتبارها ركنا من أركان االستيالء العرقّي الكولونيايّل.  
بكلامت أخرى، مل يكف إفقار الفلسطينيني امُلَمنهج، واستالب أمالكهم، واستغالهلم كأيد عاملة 
رخيصة )كام يف نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا(، فقد كانت، وال تزال، هناك رضورة 
لعمليات إبادة وهتجري جسدية مستمرة. ال تأيت هذه العمليات كمجرد أداة ترهيب ضبطية كام 
يف أي نظام قمعي، إنام كرشط أسايس للمنظومة االستعامرية االستيطانية، فاالستعامر الصهيوين 
استعامر استيطاين إحاليل و»إحالليته هي إحدى مصادر خصوصيته بل وتفرده«.6 ضمن هذا 
كله، كام سنبنّي، نمت وازدهرت صناعات تكنولوجيا السيطرة وأجهزة التحكم الديمغرايف يف 
سوق األسلحة، ُمشّكلة بحد ذاهتا موردا اقتصاديا ربحّيا، إىل جانب كوهنا ممارسة استيطانية 
استعامرّية. ومع كل الفروقات املنبثقة عن العوامل هذه وغريها، فإنه مع ذلك يصعب إغفال 
أوجه شبه يف بعض اآلليات والسياسات االستعامرية املوظفة يف البلدين، حيث أهنا حتاكي بعضها 

البعض وتتامثل، إىل حّد كبري، بمحّركاهتا ونتائجها. 
إن الفصل االقتصادّي وجتزئة اجلامعة املستعَمرة هلي من أبرز هذه اآلليات وأمهها، والتي 
يرافقها منطق سلطوّي بسيط: رشذمة اجلامعة ومن ثّم زّجها يف فضاءات معزولة وحمارصة من 
جهة، ومبعدة عن املراكز التجارّية من جهة أخرى، هي ذاهتا املساحات التي تنشأ يف أعقاب كل 
من التطهري العرقي والطبقي للحّيز، أو ما سمّي يف أبارهتايد جنوب أفريقيا »البانتوستان«، حيث 
قبع العامل األفارقة يف بؤر عمل قرسية، تركزت معظمها يف صناعة املناجم، خاضعني للمراقبة 
ونقاط  بحواجز  مطّوقة  رخيص  عمل  خميامت  البانتوستان  نظام  خلق  والعسكرة.7  البوليسية 
تفتيش ومغّلفة بجدران فصل إسمنتية، وبعد أن أجرب العاّمل عىل إبراز تصارحيهم عند الذهاب 
واالياب متلقني أجورا بخسة، أرّص نظام الفصل العنرصي أن هلذه البانتوستانات استقالليتها 
اإلدارّية الكاملة.8 قد ال يطابق هذا متاما الفصل االقتصادي-العنرصّي الذي تتبعه إرسائيل فيام 
يتعلق بالعاملة الرخيصة الفلسطينية، والتي تغريت مالحمها عرب العقود األخرية، لكننا نرى تبعات 
البانتوستان احلرفية يف عدة قطاعات، كالزراعة يف مناطق غور األردن،9 أو املناطق الصناعية 
كـ»باركان« يف الضفة الغربية و»عيدان« يف الّنقب، ذلك عىل سبيل الذكر ال احلرص. أما الصورة 
مبعثرة يف األطراف  بانتوستانات  إىل  نقل كل فلسطني كوحدة جغرافية  فتنعكس يف  املجازية 
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االقتصادية، تكون معزولة عن بعضها البعض، خاضعة ملراقبة احلركة البرشّية والتجارّية، رغم 
تواصلها اجلغرايّف. من هنا، تكون عملّية »البانتوستانّية«10 للحّيز اجلنوب أفريقي كـ»ترانسيكي« 
و»كوازولو«، أو الفلسطيني كقطاع غزة والضفة الغربّية والّنقب، أهم تقنّيات الّسيطرة املنفذة 

من قبل األنظمة الرأساملية واالستعامرية، والتي بمساعدهتا ُتراكم قواها.11
الرشذمة  ترفض  عكسية  بنية  االستعامري  الرأساميل  النظام  اقتصاد  يّتخذ  املقابل،  يف 
والتقسيامت وتصبو إىل الكلّية يف اهليمنة واالستغالل االقتصاديني، فال تفّرق إرسائيل بني 
دخلها املحّصل من غّزة أو اجلليل أو اجلوالن، حتى أنه ال وجود ملعطيات رقمّية تفصل بني 
هذه املناطق يف تقارير الرّشكات والصناعات اإلرسائيلية بتاتا، ويف جنوب أفريقيا كذلك 

األمر مل ُيفصل دخل البانتوستانات، عن ذلك يف جوهانسبورغ.12 
فُينتِج أسواقا أسرية مؤهلة الستيعاب  البانتوستانّية  التكوين االقتصادي املصاغ يف ظل  أما 
منتوجات املنظومة االستعامرية الرأساملية يف شتى القطاعات. تبعا لذلك، يتحّول املستعَمرون، 
دخل  مصدر  إىل  وجودّي  وهتديد  ديمغرايف  عبء  من  واإلبادة،  الطرد  بعد  منهم  تبقى  من  أو 
ثابت، كمستهلكني يف سوق أسري، داعمني شتى صناعات االستعامر. وهكذا تنهال الرشكات 
ووكالؤها بكّل قواها لتغمر هذه املعازل بمنتوجاهتا املفروضة عنوة عىل املستهلكني. ولعله من 
املمكن تشبيه هذه احلالة بـ»كانتني« األسري الفلسطينّي يف السّجون اإلرسائيلَية، والتي تفرض عىل 
اجلسد الفلسطينّي األسري استهالك منتوجاهتا لسّد حاجاته األساسّية يف السجن دون توّفر أي 
بديل خارجّي. فإّن عقلّية التذرير واالستفراد واألرس هي ذاهتا، خُتضع اجلسد واحلّيز االقتصادّي 
مادّيا ومعنوّيا حلالة حصار مستمرة، وحتّول املستعَمر ألداة إنتاج غري مكلفة، ومصّب استهالكي 
أسري، وهو األمر الذي يسهم بإعادة إنتاج احلكم االستعامري االقتصادي والتثبيط الناجم عنه. 

لكّن اجلسد البّني واألسود، كام سبق وذكر، ال يكون فقط حمّط استهالك راكدا، إذ َتفرض عليه 
املنظومة االستعامرية الّدور اإلنتاجّي أيضا، وتقوم باستغالله للعاملة الرخيصة يف معظم القطاعات 
العاملة  التي استهدفت  العنرصي  أنظمة االستعامر والفصل  والصناعات. ومن ضمن صناعات 
الفلسطينية واجلنوب أفريقّية تظهر ما سنسميه هنا بالـ»صناعات األيديولوجية«. ال نقصد هبذا 
إىل  التابعة هلا، ولكن اإلشارة  املنظومة  أيديولوجّية  التدليل عىل وجود أي صناعة مفصولة عن 
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الصناعات االستعامرية املتمّيزة بالعالقة الوطيدة بني حاجتها االقتصادية من جهة واأليديولوجّية 
املوّلدة هلا من جهة ثانية. هتالكت القوى االستعامرية بشكلها امُلَمأسس، منذ القرن التاسع عرش وحتى 
اليوم، عىل املوارد الطبيعّية كالفحم، والذهب، واملاس وغريها من املعادن يف إفريقيا عامة وجنوب 
أفريقيا خاصة، فاستغالهلا هو إحدى القوى الدافعة الرئيسية التي قامت عليها –وتقوم- منظومة 
االستعامر الرأساميل العنرصي أيديولوجّيا. تعّد صناعة املناجم العامود الفقري للنظام النيوكولونيايل 
يف جنوب أفريقيا اليوم، إذ إهنا حتّصل يف دورة أرباحها مئات املليارات من الدوالرات سنوّيا 13 
وتغّذي الرأساملية اإلمربيالية املعوملة برشكاهتا الربيطانية واهلولندية والبلجيكية ووكالءها املحليني. 
عالوة عىل ذلك تعتمد هذه الصناعة عىل العاملة اليدوية الّسوداء والتي تشمل نصف مليون عامل يف 
ظروف ال انسانَية يصعب عىل املرء ختيلها أو وصفها.  أما يف الّسياق الفلسطينّي، فشكلت األرض 
سندا كبريا لالستعامر الصهيوين، فمنها تنطلق وإليها تعود كل مصاحله االقتصادّية-االستيطانّية. إثر 
ذلك توّلدت رضورة توظيف العاملة الفلسطينية يف صناعة اإلعامر كصناعة أيديولوجّية تشبع هنم 
التوّسعية االستيطانّية يف فلسطني عىل حساب استغالل اقتصادي للفلسطينيني،14 بيد أن األغلبّية 
للسوق  املتدفقة  العمل  هجرات  رغم  ذلك  فلسطينيني،  اإلرسائييل  االعامر  عاّمل  من  الّساحقة 
اإلرسائييل.15 وقد يبلغ دخل صناعة اإلعامر املكّونة بمعظمها من رشكات إرسائيلية مئات املليارات 

من الدوالرات سنويا، دون أخذ سوق العقارات -الّدسم ربحّيا- باحلسبان  .16 
هيّيئ تضافر هذه اآلليات االستعامرية والصناعات املتطفلة عليها أرضّية خصبة للرشكات 
املحلّية والعاملية، والتي مع اقتحام العوملة النيوليربالية وتطّور التكنولوجيا، اكتسبت دورا مركزّيا 
يف تركيز الثروات بيد الطبقات احلاكمة وتصعيدها وتريًة وكاّمً. ينعكس ذلك يف كل دول عامل 

اجلنوب، أو دول األطراف بلسان سمري أمني،17 وال سّيام يف جنوب أفريقيا وفلسطني. 

برعاية الّشركات اخلاّصة  
من أهم ما أنجزته حركات املقاطعة يف كل من فلسطني وجنوب أفريقيا، لربام أهم من 
التّنبه للّدور احليوّي الذي باتت تؤديه الرشكات يف  انسحاب رشكة معّينة أو أخرى، هو 
املنظومة االستعامرية، وإدراك ثقل القوى السياسّية التي راكمتها الرّشكات واملجموعات 
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املقاطعة هو استهداف الرّشكات  الرأساملية املعوملة. فام قامت به حركات  الّتجارّية بدعم 
املنتفعة من النظام القائم دون الرتكيز احلرصي عىل أجهزة النظام األيديولوجّية، باملفهوم 
األلتوسريّي*، ووظفت الضغط عىل العديد من الرشكات وعىل املستثمرين فيها، هادفة اىل 

تقليص األرباح املستَمّدة من نظام الفصل العنرصي أو االحتالل قدر املستطاع. 
ارتبطت الرّشكات يف فلسطني وجنوب أفريقيا، كام يف أنحاء العامل، ارتباطا وثيقا بأسواق 
ذات ايقاع رسيع مبنّية عىل االستثامر التنافيّس، ومتعّلقة بمامرسات األنظمة االستعامرية، 
فقد أسعفت األنظمة بناها وسياساهتا القطاعات اخلاصة لتضمن هلا نموا مستداما وزيادة 

مستمرة يف األرباح. 
ضخمة  تكنولوجّية  صناعات  الديمغرايّف  التحّكم  تقنّيات  مّولت  املثال،  سبيل  عىل 
األورويلّية عىل  بالتكنولوجيات  مثقلة  أسواقا  وأفرزت  وحملّية،  عاملّية  رشكات  حضنت 
 )HPE أو األدق تسميتها اليوم HP( »الّصعيدين املعريف واإلنتاجّي. احتّلت »هيوالد باكارد
يف فلسطني وقبلها »بوالرويد« يف جنوب أفريقيا مكانة مركزّية يف احلفاظ عىل تنامي صناعة 
الضبط الّسكاين، حيث توّفرت احلوافز االقتصادّية من عروض وتسهيالت رضيبّية برعاية 
»األنظمة املخصخصة« يف البلدين،18 وهبذا جّسدت الرّشكتان األمريكّيتان، هيوالد باكارد 
وبوالرويد، عّينة صغرية عام يدور ضمن العالقة السيمبيوزّية )تكاملّية( بني أيديولوجّية 

التفّوق العرقي ونزعة مراكمة األرباح الرأساملية يف سياقها االستعامرّي.  
هكذا  بوالرويد«،19  كامريا  مجيلة.  صورة  ستلتقط  عندما  لك  سيؤكد  داخيّل  »صوت 
نّصت دعاية الرشكة األمريكية العاملية ذات النفوذ لكامرياهتا، إال اّن الّصورة مل تكن مجيلة 
أبدا يف جنوب أفريقيا، فقد التقطت بوالرويد بخدمة األبارهتايد وجوه أفراد الشعب اجلنوب 
لنظام  العبور«  »قوانني  بأمر  الّسود  بطاقات هوية خاّصة محلها  توثيقهم يف  أفريقي هبدف 
الفصل العنرصّي واملعروفة بـ »كتب العبور«، والّتي كان عىل الّسود إبرازها عىل احلواجز 
وعند التفتيش العشوائّي. غزت رشكة بوالرويد السوق اجلنوب أفريقي سنة 1938، حينها 
مّثلت الكامريا أوىل األجهزة التحّكمية البرصّية والتي مل يُكن بوسِعك امتالكها إن مل تكوين 
يف عداد األغنياء أو يف صفوف األنظمة. فقد أثارت الكامريا استغراب اجلامهري، إذ مل تكن 
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قدرهتا عىل جتميد اللحظات ونقلها من املجّرد إىل املاّدي بأمر عابر، حتى أهنا أربكت نلسون 
مانديال سنة 1990 عند خروجه من الّسجن، لدرجة أنه مّخن هذه العدسات املباغتة سالحا 
جديدا تم تطويره خالل تغييبه يف األرس ثالثة عقود.20 مل يكن القائد اجلنوب أفريقي عىل 
خطأ، فام أنتجته بوالرويد يف جنوب أفريقيا كان بالفعل سالحا ديمغرافّيا شّدد القبضة عىل 
حركة الّسود ووّثق تفاصيلهم يف سجالت السلطة الرقابّية. ومثلام رّوجت بوالرويد: »بأقل 
من ثانيتني بعد أن تضغط الّزر األمحر متنحك بوالرويد الّصورة الّتي ستكشف العامل لك، كام 
مل تشهده من قبل«، عامل جتارّي تدخل فيه السلطة حيز اجلامهري وترصده بمالحمه وحتّركاته 

وتفاصيله، أفرادا ومجاعات. 
التجاري  طريقها  وتشّق  بوالرويد  خطى  عىل  األمريكية  باكارد  هيوالد  رشكة  تسري 
يف  املستخدمة  التكنولوجّية  »بازل«  آللية  تطويرها  خالل  من  وذلك  املحتّلة،  فلسطني  يف 
احلواجز اإلرسائيلّية كـ »قلنديا« و»اجليب« و»اجللمة«، والتي تضمن مسحا تصويرّيا لوجوه 
الفلسطينيني وبصامهتم، امُلتاح هلا أصال اخلروج من حدود الّضفة. كذلك، عملت هيوالد 
باكارد جاهدة عىل تطوير »كتب العبور« بصياغتها الصهيونية أو ما بات يسّمى البطاقات 
املمغنطة أو اهلويات البيومرتّية املفروض عىل املتقدمني من سّكان الضّفة رشاؤها ملعامالت 
الزيارة أم تلقي العالج، وهبذا يقّدم منتوج  تصاريح اخلروج، سواء أكان ذلك للعمل أم 
هيوالد للنظام الصهيوين االستعامري جهازا تسلطيا عرقيا كام يف جنوب أفريقيا، ويمّكنه من 
إذالل مئات اآلالف من املتقدمني للبطاقات عرب إجراءات البريوقراطية الصهيونية القاسية 

من جهة، وخلق قاعدة معلومات عن املتقدمني للبطاقة من جهة أخرى.21
إذا ما أمعنِت الّنظر يف حتّركات الرّشكات اخلاّصة، كهيوالد باكارد  وبوالرويد، ومؤسسات 
رؤوس األموال العاملية كصندوق النقد أو البنك الدوليني، ستجدين أن أكثر ما يستثري شهوهتا 
أو  العسكرّية،  والّصدمات، كاحلروب واالجتياحات واهلجامت  األزمات،  الرأساملية هي 
حتى الكوارث الطبيعّية. فكام أكدت ناعومي كالين، ترغب الرشكات احلقبات األزماتية، 
واقتصادية  اجتامعية  هندسة  عرب  أرباحها  جني  يف  لتبارش  الكوارث  رأساملية  مع  انسجاما 
إن  نبالغ  »إنقاذ« ضحاياها.22 وال  املطلوبة يف سبيل  الـ«رضورة«  وسياسية جذرّية بذريعة 
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قلنا إن ما تنتجه الكوارث هو »صناعات إنقاذ«، وما يندرج حتتها من أسواق إعادة إعامر، 
وأمن خاص، وحتى مشاريع املجتمع املدين كــ »إعادة التمكني« للمجتمعات املعنَّفة. ويف 
البعد االستعامرّي، يزداد تعّلق االقتصاد الرأساميل االستعامري بالصدمات لكوهنا جزءا ال 
يتجزأ من كينونته السياسية ومن أداء اقتصاده الّسادي. عىل سبيل املثال، نالت رشكة األسلحة 
اإلرسائيلّية »ألبيت سيستمز« مكاسب مادّية عمالقة خالل وبعد اهلجامت الدموية الثالث 
التي شّنتها إرسائيل عىل قطاع غّزة يف العقد األخري، فعدا عن دورة أرباحها السنوية املقدرة 
بـ 2.95 مليار دوالر، تزداد أرباح رشكة ألبيت يف تصدير منتوجاهتا بعد كل هجمة جراء 
إثبات »نجاعة« منتوجاهتا عىل األجساد الفلسطينية املنتهكة، حيث تصبح أجساد املستعَمر 
عّينات خمتربّية ومن ثّم دعايات جّمانية.23 مبارشة بعد العدوان األخري عىل غزة عقدت ألبيت 
يف ذات الّصيف عقودا بـ280 مليون دوالر مع احلكومة السويرسّية و بـ1.6 مليار دوالر 
العسكرية  اهلجمة  هذه  ختدم  مل  الربيطانّية.  الدفاع  لوزارة  الفرنسية  »ثالس«  مع  بالرشاكة 
الرشكات اإلرسائيلية فقط بتفعيل أسلحتها وتطويرها، إذ حّتمت عىل القطاع رضورة إعادة 
إعامره، العملية املستغلة من قبل الرشكات اإلرسائيلية أيضا، كرشكة نيرش املاّلكة احلرصّية 

لسوق اإلسمنت اإلرسائييل، لتؤمن لنفسها املزيد من األرباح.
 أما يف جنوب أفريقيا، فقد كانت األزمة االقتصادية الناجتة عن ديون حكومة األبارهتايد 
من أهم العوامل التي ألزمت حكومة مانديال بقبول قروض صندوق النقد الدويل املكّبلة، 
وسياسات اخلصخصة املفرطة، ذلك خوفا من صدمات تضاعف الديون وأعباء التضخامت 

املالية الكاسحة.24 
إذا، وعىل ضوء ما تقّدم، هل من رّد مجعّي مضاد؟ وما هي آليات املواجهة االسرتاتيجّية 
انتهاج أساليب مواجهة عاملّية، من  املقاطعة«  بـ »حركة  واملعرفّية؟ هل بوسع ما يسّمى 
أفريقيا عن فلسطني  الذاتية يف جنوب  بامذا ختتلف سريهتا  إىل فلسطني؟  أفريقيا  جنوب 
البنى  تتقاطع؟ ما هي معايريها وإسقاطاهتا؟، واألهم: هل يمكن عربها زعزعة  وبامذا 
التحتّية االقتصادّية للمنظومة الرأساملية االستعامرّية؟ هل هذا حقا ما أنجزته احلركة يف 

جنوب أفريقيا، وهو ما عليها إعادة إحيائه يف فلسطني؟
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اجلنوب  احللم  من  العقوبات:  وفــرض  االستثمارات،  سحب  املقاطعة، 
أفريقي إلى الواقع الفلسطيني

»لقد كان لدينا حقا هذا الّشعور أنه مل يكن أحد حرا إال واجلميع أحرار، وأّنه كانت ثمة 
عالقة تربطنا بالّسود أينام كانوا. وكعاّمل يف بوالرويد كان من حّقنا التعبري عاّم صنعوه من 
عملنا، وهبذا بدأنا بمجّرد طرح السؤال: ما هو الذي تفعله بوالرويد يف جنوب أفريقيا؟« 

كارولني هانرت، ناشطة سوداء أمريكية وقائدة محلة مقاطعة بوالرويد.25  
ال يمكن إغفال أمهّية دور حركات املقاطعة يف صّد اتّساع توّرط الرّشكات بأنظمة الفصل 
العنرصي واالستعامر االستيطايّن، فقد استطاعت حركات املقاطعة إلهناء األبارهتايد مثال، 
داخل جنوب أفريقيا وخارجها، بتوظيف الضغط الشديد عىل العديد من الرشكات كبوالرويد، 
وجنرال موتورز، وباركليز بانك، وغريها. وبدعم من األجسام واحلركات الّسياسية، متكّنت 
أيضا من إضفاء طابع معنوّي عىل احلمالت، حيث أصبح استهداف الرّشكات رشطا الكتامل 
الطلبة،  العاّمل، واحّتادات  أفريقي، ما أدى لقدرهتا عىل استقطاب  الشعبّي اجلنوب  النضال 
والسلطات املحلّية. لكن االّدعاء الّرائج أن من إنجازات حركات املقاطعة يف ثامنينيات القرن 
املايض يف جنوب أفريقيا هو إسقاط نظام األبارهتايد بالكامل والقضاء عليه، فهو أمر ال يمكن 
له، بأي شكل من األشكال، أن يتّسق مع احلال الذي آلت إليه جنوب أفريقيا بعد إصالحات 

املرحلة االنتقالية يف الّتسعينيات والتي سنتطرق هلا يف القسم الّتايل. 
ويف الّتجربة الفلسطينّية، حّققت حركات املقاطعة هي األخرى إنجازات عديدة يف العقد 
األخري، شملت انسحابا تاما لرشكات عاملّية من الّسوق اإلرسائييل، منها أسا أبلوي السويدّية، 
وأورانج وفيوليا الفرنسيتني، ومؤخرا يس.أر.اتش اإليرلندّية، إضافة إىل سحب استثامرات 
صناديق دولّية من االقتصاد اإلرسائييل كسوق التقاعد النروجيي، ثاين أكرب سوق تقاعد يف 
املتحدة.26 وبسبب اإلنجازات هذه كلها، أطلقت  الواليات  امليثودية يف  هولندا، والكنيسة 
احلكومة اإلرسائيلية مؤخرا هجوما قانونيا وإعالميا وسياسيا رشسا عىل حركات املقاطعة 
داخل  املتعددة  احلركات  حتّث  أفريقي،  اجلنوب  النموذج  يف  وكام  فلسطني.27  يف  ونشطائها 
املقاطعة األكاديمّية  لتبّني  بإصدار مواقف رسمية  املؤسسات واألفراد  فلسطني وخارجها، 
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والثقافّية. ويف األعوام األخرية، باتت حركات املقاطعة تلقى رواجا متصاعدا مع استسالم 
حلمالت  اجلانبّية  العوارض  أهم  أحد  الّدومينو،  بتأثري  تزايدت  والّتي  املنسحبة،  الرّشكات 
املقاطعة«،  املّتبع هلذه احلركات كّلها، عىل أهنا »حركة  الوصف  أن  البلدين. إال  املقاطعة يف 
بوصفها منّظمة واحدة جامعة بخطاهبا واسرتاتيجياهتا ومعايريها، أو أن حركة مقاطعة إرسائيل 
هي نفسها امتداد حركة املقاطعة يف جنوب أفريقيا والتي استفاق شبحها يف فلسطني، هو أمر 
يصعب أخذه عىل حممل اجلّد. هل جيمع حركات مقاطعة أورانج يف مرص، أو بيتسارويت يف 
إيطاليا، أو حركة مقاطعة منتوجات مستوطنات الضفة، أو حركات مقاطعة بقيادة نشطاء 
املستهدفة؟ وهل  الشخصيات  الرّشكات/  الّضغط عىل  أمر سوى ممارسة فعل  فلسطينينّي، 
يصّح الّنظر إليها كمرشوع نضايل موّحد منّظم إذا اختلفت املنطلقات واألطر املعرفية واملعايري 
األخالقّية والرؤيا السياسية؟ وإذا كان اجلواب نعم، كيف تقاس نجاحات كل محلة؟ وهل يا 

ترى هناك رؤيا سياسّية ومعايري واضحة تتجه نحوها هذه »احلركة« بكل أفرعها؟

احللم اجلنوب أفريقّي 
يّتسم حديث منارصي مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات 
عليها )BDS( عن نجاحاهتا بنربة مفعمة باحلنني إىل »احلركة« اجلنوب أفريقية، والنتصارها 
عىل نظام الفصل العنرصي املمتّد ملا يقارب اخلمسة عقود، ولقدرهتا التارخيية عىل حّله بال 
عنفّية مطلقا، لتصبح نموذجا جيب استلهامه واالهتداء به فلسطينّيا. ال شّك أن أنجاز إسقاط 
رئاسة األقلّية البيضاء وممارستها من إرهاب عشوائي وتعذيب وقتل وبطش وفصل عنرصّي 
مل يكن سهال يمكن التقليل من قيمته، وإسقاطاته املعنوية. لكن مع كل إنجازات احلركات 
النظام،  املناهضة لألبارهتايد ومساعيها احلثيثة لسحب البسط االقتصادّية من حتت أقدام 
إال أنه مل يكن بوسعها ضمن الظروف الّسياسية، حتى يف أوج ضغوطاهتا يف الثامنينيات، 
أن حُتدث تغيريا اقتصادّيا جذرّيا قادرا عىل نسف النظام القائم، وليس برت رأسه األبيض 
فحسب. فال يمكن ألي نضال شعبّي حتقيق تغيري سيايس واجتامعي دون ضامن تفكيك 

الّنسق االقتصادّي تفكيكا راديكالّيا.
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ستبقى معركة التحرر الوطني من االستعامر غري كافية إلهناء املرشوع االستعامري ما مل 
تتداخل يف بعد النضال الطبقي، فكام سنبنّي، باستطاعة البنية االستعامرية تكييف نفسها يف 
بنية ما بعد استعامرية، حتافظ عىل امتيازاهتا عن طريق الربجوازية الكولونيالية التابعة.28 وهو 
ما نشهده يف الواقع، حيث مل تسعف املفاوضات السياسية الشعب اجلنوب أفريقي كي ينال 
مراده يف إحداث تغيري فعيّل يعيد توزيع املوارد عىل أبنائه ويؤمم صناعاته املحلية. فكيف 
ما  أفريقّية  اجلنوب  األرايض  ماّلكي  و70% من  أفريقيا  جنوب  يف  األبيض  يسقط النظام 
التعاطي مع  يعقل  الـ11%. هل  تتجاوز  التي ال  السّكانية  نسبتهم  بيضا؟ هذا رغم  زالوا 
نظام األبارهتايد كحدث تارخيي عندما تتضاعف نسبة بطالة الّسود خالل عقد واحد من 
23% إىل 48%؟ كيف نحتفل بسقوط نظام استعامري عندما يكون نصف املجتمع املستعَمر 
عاطال عن العمل و80% من سوق األوراق املالية يف جوهانسربغ يف حوزة رؤوس أموال 

االستعامر األبيض؟29
ومع هذا كّله، يؤّكد لنا العامل الّشاميل أن ما نراه من حقائق وأرقام ما هو إال رساب صنع 
يف  وبشكل سنوّي  وألواننا  أعراقنا  بجميع  االحتفاء سوّية  علينا  وأّن  الّصحراوّية،  خمّيلتنا 
الّسقوط املتجّدد لنظام األبرهتايد، فكيف لنا أال نفعل ورئيس جنوب أفريقيا اليوم صاحب 
واألكاديميني  السود  والقضاة  السود  األثرياء  من  صغرية  جمموعة  وهناك  سوداء؟  برشة 
السود؟ أليس هذا بسبب كاف؟ غالبا ما تكون هذه التعابري االحتفالية مشوبة بنظرة رىض 
استعالئي وشفقة مفرطة اجتاه أصحاب البرشة الداكنة، وترتدد العبارات نفسها باستبدال 
»جنوب أفريقيا« بـ »فلسطني«، و»سود« بـ »عرب« ويعود منطقها يف ذات االرصار الليربايل 

املتكرر عىل كون إرسائيل دولة ديمقراطّية، عىل األقل يف حدود الـ48. 
توّغل هذا اخلطاب االحتفايل املهيمن يف اخلطاب الفلسطيني املحيّل، وتردّد عىل ألسن 
معمقة  قراءة  دون  مناسبة  كّل  يف  أفريقي  اجلنوب  املثل  يرضبون  أخذوا  الذين  الناشطني 
للتجربة ومآهلا، غري مدركني أن ما كان يزيدهم متّسكا بالنموذج اجلنوب أفريقي، يف الكثري 
من األحيان، هو ما ناله من اإلمجاع األورو-أمريكي عىل ال-رشعّية نظام الفصل املطلقة 
ورضورة إسقاطه، باإلضافة إىل إحراز مقاطعته مكانة قانونية يف أطر األمم املتحدة،30 وهو 
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ما تفتقره القضية الفلسطينية ألسباب كثرية لن نخوضها هنا. أما بالنسبة للحاجة امللّحة يف 
إبراز متاثل حركات السياقني والتشديد املستمر عىل كوهنام ال عنفّيتني فقد تكون رضورة 
املطّوعة  وضعيتها  من  يغرّي  ال  هذا  أّن  إال  املتاحة،  القانونية  األدوات  ضمن  اسرتاتيجّية 

وخضوعها لإلمالءات اخلطابية النيو-استعامرّية.
ويف سبيل املقارنة، يتوّفر حلركات مقاطعة إرسائيل اليوم ما مل متتلكه قرينتها يف جنوب 
الواسعة  التكنولوجّية  واملساحات  االجتامعّي  التواصل  أدوات  وهي  حينئذ،  أفريقيا 
مجاهريها،  ومع  بعض،  مع  بعضها  التواصل  من  واملحلّية  العاملّية  احلركات  مّكنت  والّتي 
وسّهلت تسديد أهداف كثرية يف بضع سنوات مل تستطع حركات مقاطعة األبرهتايد حتصيلها 
يف أكثر من عقدين. ولكن ما ينقص جهود مقاطعة إرسائيل يف الّسياق املحيّل الفلسطينّي هو 
تدعيم ّشعبي سيايّس عرب أجسام سياسّية قادرة وخمّولة من حيث الرؤيا والتنظيم والرشعّية 
عىل ذلك، وهو أيضا ما تفتقده القضّية الفلسطينّية بأكملها. توّفر هذا، إىل حّد ما، يف جنوب 
أفريقيا، حيث شّكل حزب املؤمتر الوطني قبيل التسعينيات رافعة قيادية، وبالرغم من كل 
ما تبع من تنازالت وإصالحات أفقدت احلزب من رشعيته يف نظر اجلامهري، إال أنه بفعل 
وجود إطار سيايس فعال حينها استطاعت حركات املقاطعة )إىل حّد أكرب( أن تكون جزءا 

من حركة تنظيمية واسعة ومسّيسة، بخالف نظريهتا يف فلسطني.           

الواقع الفلسطينّي 
حتظى محالت مقاطعة إرسائيل، وسحب االستثامرات منها، وفرض العقوبات عليها، 
يف اآلونة األخرية، باهتامم إعالمّي عاملّي وحميّل كبري، تتكّرر بني طياته »الالزمة« املألوفة أنه 
وبالّرغم من عمرها الّصغري تفّوقت احلملة عىل نفسها وعىل الظروف املحيطة هبا، وحققت 
إنجازات ال سابق هلا وال مثيل، فقد زرعت القلق واالرتياب يف قلب االقتصاد اإلرسائييّل.31 
وترى موجات االحتفاالت والتصفيق املوسمّية تعلو مرة تلو األخرى مع انسحاب الرّشكات 
من »األرايض الفلسطينّية«، أي قطاع غزة والضفة والقدس الرشقية بلغة القانون الّدويّل، 
أو مع استنكار جهات رسمّية عاملّية وتأييدها ملقاطعة إرسائيل، وهبذا تغلق احلملة أبواهبا 
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وترسل الشكر لكل من شارك وساهم، حتى تعود بوجه جديد من مقّر آخر بعد رصد رشكة 
عاملّية جديدة يف »املناطق املحتّلة« نفسها. 

بالّطبع، إن كان معيار نجاح احلملة هو سحب األسهم واالستثامرات بالكامل مما يسمى 
بـ«املناطق« كالضّفة مثال فقد نحصل عىل قائمة طويلة من اجلهات التي استجابت حلمالت 
املقاطعة املختلفة حول العامل بخروجها من الّسوق اإلرسائيلية كـ »أسا أبلوي« السويدية 

أو»يس.أر.اتش.« اإليرلندية، لكن ماذا عن الرّشكات التي كان خروجها جزئيا؟  
يف حالة رشكة سودا سرتيم الربيطانية، سّبب ضغط محالت املقاطعة إىل نقل الرشكة منشأها 
من مستوطنة ميشور أدوميم يف الّضفة الغربّية إىل منطقة عيدان الصناعّية يف صحراء الّنقب. 
النظام  زّود  األخرى،  إىل  األوىل  اجليبة  من  أمواهلا  نقل  من  ومتكينها  االنتقال،  هذا  وإلتاحة 
اإلرسائييل الرّشكَة بمنحة قيمتها 7 مليون دوالر لبناء مصنع جديد يمكنه أن يأوي إنتاج الرّشكة 
بأكمله حتت سقف واحد.32 وعىل حّد تعبري مدير »مركز تعزيز االستثامر اإلرسائييّل«، »حزي 
ِذ بناًء عىل تعديل قانون تشجيع استثامر  تسايغ«، إّن القرار بشأن إعطاء املِنحة إىل سودا سرتيم اختُّ
رؤوس األموال، وأّن »اإلصالح أثبت نفسه، إذ كانت لدى سودا سرتيم إمكانّية االستثامر يف دول 
أخرى، إاّل أّن التخفيضات الرّضيبّية واملَِنح بموجب القانون اجلديد جتعل االستثامر يف إرسائيل 
جمدًيا مقارنة بدول أخرى.«33 تغوي هذه الّسياسة امُلعّدلة الرّشكات اخلاّصة لالستثامر وجني 
األرباح يف مناطق خُمّصصة، لتساهم يف إحياء املخّططات اإلرسائيلّية االقتصادّية واالسرتاتيجية، 

ويف الوقت ذاته يف توفري خمرج آمن للرّشكات »امُلبعدة« من قبل حركات املقاطعة.
يف  الفلسطينّية  األرايض  ستشهد  اآلنّية،  اإلرسائيلية  احلكومّية  اإلصدارات  وبحسب 
القادمة،  القليلة  الّسنوات  ففي  الرسيعة.  االقتصادّية  التغرّيات  املزيد من  الّنقب،  صحراء 
سوف يتّم ضّخ مبالغ تفوق 8 مليار دوالر من قبل احلكومة ورشكات خاّصة يف مشاريع 
إرسائيلّية عسكرّية، وصناعّية ومدنّية هناك. فقد تّم البدء بتخطيط حديقة صناعّية ومركز 
عسكرّي جديد، وسوف يبدأ العمل عىل بنائها عىل أرض الواقع يف القريب العاجل.34 أما 
»أهافا«، رشكة التجميل اإلرسائيلية والتي تستخرج أمالحها ومعادهنا من البحر املّيت لتعّد 
منتوجات التجميل املصّدرة ألوروبا، فالتحقت هي األخرى بسودا سرتيم، وأعلنت مؤخرا 
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انسحاهبا من الّضفة وإغالق مقّرها يف مستوطنة »متيسبي شامل« رشقي الضفة الغربّية. ورغم 
أنه ال يمكن التأكد من صّحة ترصحيها يف ظل املعلومات املتوفرة، إال أّن قرار الرشكة ما هو 

إال نتاج تضييق وضغط حركات املقاطعة عليها.35
املنظومة  عىل  الكثري  يتغرّي  مل  اجلزئي،  باالنسحاب  الضغوطات  فعالية  رغم  ولكن، 
االقتصادّية اإلرسائيلية. ففي احلالتني، ليس لالنتقال االستيطاين من ميشور أدوميم أو ميتسبيه 
شامل يف الضفة الغربية إىل داخل اخلط األخرض أي تأثري عىل املنفعة االقتصادّية التي تستقيها 
الرّشكات من موارد املستعَمر الطبيعية والبرشية، بل هو ما يزيدها رشعنة وترسيخا، وبالتايل 
ال يمكن أن تنسحب عن ذلك أحكام أخالقية مغايرة. ولكون بنية االستعامر االقتصادية 
يف فلسطني وحدة واحدة، تتداخل مصادر دخلها بني قطاعاهتا من البحر إىل النهر، يكون 
اخلروج اجلزئي فعال شكلّيا يتبع فصال اقتصاديا متخّيال بني »املناطق املحتلة« واملناطق التي 

مل حيظ استغالهلا باعرتاف من الّرجل األبيض.         
وهكذا، استبقت سودا سرتيم وأهافا محالت املقاطعة، ودرست معايريهم، وفهمت رسيعا أن 
كّل ما عليها فعله هو إزاحة ملصادر أمواهلا يف املنظومة االقتصادّية نفسها كجنود شطرنج بحسب 
قوانني الّلعبة اجلديدة، وبعدها حتام سُتخِمد انتشار نريان احلمالت، وهذا ما حصل بالفعل. إن 
دهاء الرّشكتني مل يكن بجديد، فقد أدركتا أمهية ذلك قبل انسحاهبام؛ فمع قرارات وحتذيرات 
االحتاد األورويب بوسم املنتوجات الصادرة من املستوطنات يف الضفة،36 فتحت الرشكتان مكاتب 
بالقرب من مطار الّلد، بال أي داع جتاري وفقط لوسم منتوجاهتا منذ تلك اللحظة فصاعدا بـ 
»ُصنِع يف مدينة مطار الّلد، إرسائيل«، دون أن يكون ذلك صحيحا، لكي يرتاح ضمري املستهلك 

األورويب وليمحَو االحتاد األورويب علنّية دعمه ملستوطنات الضّفة من رفوف متاجره.    
ال يقترص تكتيك االحتواء وااللتفافية التي تتبعها الرّشكات نتيجة الضغوطات عليها 
بأرسه،  اجلنويّب  العامل  لتكتنف  أذرعها  بسطت  حالة  من  جزء  هي  إنام  فلسطني،  عىل  فقط 
وذلك عرب ما بات يسّمى بـ »االستثامرات األخالقّية« و»املسؤولية االجتامعية الرّشكاتية«، 
خالصتهام بناء اسرتاتيجّيات رشكاتّية تقيض بإمتام احلسابات »األخالقّية« قبل االستثامر يف 
مشاريع أو أماكن شائكة لتجّنب اخلسائر املادّية أو التشهريية. من هذه االنطالقة، رشعت 
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الثقافية،  الُعامل  وتعّددية  البيئة،  عىل  احلفاظ  وبحمالت  اخلريّية  بأعامهلا  الرشكات  آالف 
كّله  هنا وملعب هناك،  وببناء مدرسة  وأفريقية ضاحكة،  آسيوية  بوجوه  مواقعها  وتزيني 
ط هبالة أخالقية ترعى مراكمتها الربحية. وكام قال األكاديمي بويب بانريجي عن هذه  لُتحوَّ
السياسة متهّكام »سنحسن البيئة واملجتمع برشط أن يلقى رأس مالنا اإلحسان باملقابل«.37 
هكذا فعلت رشكة كوكاكوال يف جنوب أفريقيا عام 1986 بعد تكثيف ضغوطات محالت 
املقاطعة عليها عندما »تطّوعت« بـ10 مليون دوالر ملشاريع حتسني إسكان األحياء السوداء، 
وضامن حق الّسود يف التعليم، وبيع بعض أسهمها، ذلك فضال عن االنسحاب الّتام من 

سوق الفصل العنرصي.38 
عىل هذا املنوال، راحت سودا سرتيم ترّصح أن منشأها السابق يف الضفة هو ما منح 500 
عامل فلسطيني إمكانية عمل يف بيئة عائلّية متعددة الثقافات، حيث يعمل العاّمل بانسجام 
جنبا إىل جنب.39 وهكذا يف وسط اخلطاب احلقوقّي النيوليربايّل يستمّر نمط االنتاج الرأساميل 

كنمط إنتاج مسيطر، يف حركة جتدد دائمة.  
الظروف  ويف  احلالّية  واسرتاتيجياهتا  بمعايريها  احلمالت،  بمقدور  هل  إًذا،  نسأل 
االقتصادية والسياسية، رضب االقتصاد اإلرسائييل يف عمقه حتى »إهناء االحتالل، ومنح 
واإلقرار  اليهود،  بالسكان  الكاملة  الفلسطينيني من سكان إرسائيل حقوقهم ومساواهتم 
بحق العودة لالجئني الفلسطينيني انصياًعا لقرار األمم املتحدة رقم 194« كاملنشود حسب 

بعض احلركات؟ 
يبدو أنه دون سند حراك شعبّي فلسطينّي ذي رؤيا اقتصادية سياسية واضحة، ودون النظر 
للمنظومة االقتصادّية اإلرسائيلّية كوحدة واحدة، ومن غري حماولة التفّوق عىل االحتوائية 
اخلطابية النيوليربالية، دون ذلك كله، سيكون الّدفع باجتاه تُأثريات عينّية موسمّية، والتي نعم 
ستؤدي خلسائر كبرية وسرتدع استثامرات مستقبلّية، لكنها لن تستنزف اخلزينة اإلرسائيلية أو 
تزعزع قوامها عىل نحو كيّل. فال يمكن حلركات املقاطعة عىل شكلها احلايل القيام هبذا كّله، 
واألهم من ذلك، ال يمكن التوّقع منها أو التعويل عليها وحدها- سواء يف جنوب أفريقيا 

أم فلسطني- زلزلة البنى القائمة بال اسرتاتيجية عمل مؤطر ومنّظم وتراكمّي. 
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املابعدّية: زعزعة البنى التحتّية االقتصادّية للمنظومة االستعمارّية 

املرحلة االنتقالّية 
تأخذ  بعده  ما،  أسهمها حتى حّد  وترفع  الكارثّية سوقها  الّنظام  تغّذي رضبات  نعم، 
األرباح بالتآكل والتقّلص وأحيانا باالنتقاص; لذلك تظل هناك حاجة دائمة حلقب استقرار 
نسبّية تستعيد فيها األسواق إيقاعها وتوّسع انفتاحها العاملّي خالهلا، ويف املراحل االنتقالّية 
املفصلّية والتي تأيت غالبا بعد استنزاف طويل ومكّثف، يغتنم الّنظام فرصته إلعادة هندسة 
عالقات القوى لصاحله، أو ما يسّميه بسريورة الّسالم، هذه املرة بظروف أقل درامّية، عىل 

األقل حتى نفاد أفيون الرّتقب املالزم للجامهري. 
فلسطني  وأوسلو يف  أفريقيا  االنتقالية يف جنوب  املرحلة  واتفاقيات  مفاوضات  جتّسد 
حالة مستمّرة من إعادة إنتاج الواقع االستعامرّي هبيئته التعاقدّية، والّتي نقلت بنى املنظومة 
املدامهة  األسئلة  بنا  لتعود  رسمّية  ووثائق  مستندات  إىل  واقع  أمر  حالة  من  االقتصادية 
ذاهتا: ما هو الذي حصل عىل طاوالت املفاوضات؟ وما الذي كان يف قيد التنفيذ حتتها؟ 
ما هي التحّوالت االقتصادية التي أتيحت؟ وهل أّثرت عىل عملّية االنتقال من »املايض« 
لـ»املستقبل« كام هو معلن؟ وأخريا: هل هناك رضورة لفهم اآلليات املثّبتة يف تلك املرحلة 

عند الّتعامل احلايل معها؟
الوطني  املؤمتر  بني  أفريقيا  جنوب  يف  الّرسمية  املفاوضات  جوالت  اختتام  بعد   مبارشة 
األفريقي واحلزب الوطني احلاكم عام 1993، ُعِقدت اتفاقية أوسلو األوىل ما بني حكومة 
النظام اإلرسائييل ومنظمة الّتحرير الفلسطينية ومولودمها اجلديد: الّسلطة الفلسطينّية. وبينام 
تكّررت عىل الطاولتني كلتيهام مفردات مفعمة باألمل كـ »احلكم الذايت« و»السالم االقتصادي« 
و»تقرير املصري«، واستمرت املفاوضات عىل احلكم الرئايس بمّدها وجزرها، غزلت األنظمة 
براجمها االقتصادية ووّطدت بناها الّتحتّية بتكّتم ُمتَقن مل يلحظه معظم الّشعب حينها يف البلدين. 
احليثيات  تناولت  التي  امللفات  ُأرفقت  األبارهتايد  إهناء  ومفاوضات  أوسلو  مفاوضات  يف 
االقتصادّية يف اللحظات األخرية، وُأدرجت كـ »ملحق« مثل اتفاقية باريس ألوسلو، أو ُغّلفت 
يف اتفاقيات »ثانوية« منفصلة كالتوقيع عىل االتفاقية العامة للتجارة والتعرفة اجلمركية يف احلال 
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اجلنوب أفريقي. ففي الوقت الذي ضبطت فيه اتفاقية باريس القطاعات الفلسطينية كقطاعات 
أسرية، أحبطت اتفاقيات منظمة التجارة الدولية وآليات تسديد الّديون وغريها أي إمكانية 
لتحسني حياة الشعب اجلنوب أفريقي من حيث العمل، والصحة واملسكن، ذلك ناهيك عن 
الفروقات الشاسعة املتمّخضة ما بني بنود االتفاقيات والواقع األشد بؤسا منها. ويف احلالتني، 
كان الرّتويج السائد اّن هذه املّلفات واالتفاقيات االقتصادية مل تكن إال شكلّيات إدارّية تقنّية 
ال داعي للتقوقع هبا، وخاصة لكون البلد اآلن عىل أبواب حتّول سيايّس سريسم رشقا أوسط 
جديدا وأفريقيا خمتلفة. لكن كام قال الّناشط اجلنوب أفريقي راسل سنايمن »مل حيّررونا يوما 
بالفعل، بل نزعوا القيود عن أعناقنا ولّفوها حول كواحلنا«40 ويف الذاكرة اجلمعّية الفلسطينية مل 
تعد كلمة »أوسلو« تدّلل عىل املدينة النروجيّية، حيث دارت أوىل جلسات االتفاقية، بل حتّولت 
ملفهوم زماين )ال مكايّن( يدّلل عىل مرحلة الكارثة الّصامتة واملستمرة التي أحدثتها إرسائيل يف 
التسعينيات، ولعّل األصعب واألشد وطأة عىل املرء من هنبه قرسا هو فعل ذلك بـ»موافقته« 
إخضاعا. وهبذا الصدد، دعونا ال ننسى أنه يف السياق الفلسطيني، مل يبلغ احلال حتى لنقل القيود 
من األعناق للكواحل، إذ إنه يف ظّل االستعامر االستيطاين الصهيويّن مل تنقل املرحلة االنتقالية 
أي منطقة يف فلسطني حلالة ما بعد استعامرّية، وإنام قوننت استعامرها ومأسست اقتصادها، فام 
زالت فلسطني رهينة اهليمنة اإلرسائيلية بكّل بناها الفوقّية، وليس االقتصادية التحتّية فحسب.   

جرعات من النيوليربالّية
بعد أن جلبت املراحل االنتقالية وسائط رئاسّية وظيفّية جديدة يف الضفة الغربّية يف فلسطني 
وجنوب أفريقيا، راح نمط اإلنتاج الرأساميل يتوّسع بنوباته النيوليربالية والتي تفاقمت آثارها 
مع تسارع انبساط العوملة. يف ظل ذلك، أقلعت صناعة التكنولوجيا املتخصصة وتكنولوجيا 
املعلومات واالنرتنت اإلرسائيلية، وبلغت نموا غري مسبوق عاملّيا مما زاد انفتاحها، ال بل 
اقتحامها املدهش والرسيع ألسواق العامل الشاميل، اذ اهنا طّورت قطاعا أمكن هلا اعتامد حّر 
دون االرهتان بموقعها اجلغرايّف. مل تسلم جنوب أفريقيا من السياسات النيوليربالية أيضا، 
فقد ارتفعت نسب االسترياد وتدّفق رؤوس األموال اخلارجية، وانخفضت الّرقابة عليهام، 
وظلت اخلصخصة تنهش بام تبقى من قطاعات عامة. أما املهندس االقتصادي الذي أرشف 
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عىل صياغة وتنفيذ خطط »الرينسانس اجلنوب أفريقي« كان ابن املؤمتر الوطني األفريقي  تابو 
امبيكي، الحقا رئيس جنوب أفريقيا والذي أّمن دورة األرباح االمربيالية ووقى مصالح 
جاءت  النهج  ذات  وعىل  وموارده،  الّشعب  حساب  عىل  أفريقية  اجلنوب  الربجوازّية 
سياسات رئيس الوزراء السابق سالم فّياض، والتي رّوجت لتعزيز االقتصاد الفلسطيني 
عرب استثامرات خارجية لتضمن »السالم االقتصادي« وختّفف من ثقل وتكلفة »الرصاع 
الفلسطيني-اإلرسائييل«. وبني الفّياضية واالمبيكية ازدادت املشاريع االستعامرية الرأساملية 
قوة وصالبة وتعّززت عالقات القوى القائمة املصونة أمام تغيري جذرّي يف بنيتها الراهنة.

الّطبقة املغّيبة 
إن واقع املجتمعات املستعَمرة، بام فيها املجتمع الفلسطيني واجلنوب أفريقي، حمكوم 
بعالقته االقتصادّية امللجمة باملنظومة االستعامرية واملا-بعد استعامرّية، يتامسك ترابطها عرب 
نمط اإلنتاج الكولونيايل القائم عىل الرأساملّية التبعّية، والتي هندست بنية طبقّية اجتامعّية هلا 
خاصّيتها يف املضامر االستعامري.41 أي أنه ومع اخرتاق أنظمة االستعامر نسيج اجلامعات 
املحلّية  الربجوازّية  الطّبقة  معه  وتّولدت  الكولونيايل  اإلنتاج  تبلور  االجتامعي  املستعَمرة 
كربجوازّية كولونيالّية.42 أضفى عليها تطّورها التارخيي ميزات ثقافية سياسية كثرية، إاّل أن ما 
يمّيزها أيضا هو التغييب الّصارخ لدورها وعملها يف القراءة النقدّية االقتصادّية للمنطقتني، 
املستعِمر  بني  فقط  ليس  االستعامرّية،  القوى  عالقات  إنتاج  إعادة  يف  مسؤولّيتها  وإمهال 

واملستعَمر بل يف الرصاعات الطبقّية التناحرية وتأثرياهتا السياسّية واالجتامعية كذلك.  
أثرت املرحلة االنتقالّية يف جنوب أفريقيا كثريا عىل صريورة التشّكل الطبقي، برز ذلك 
أكثر مع انتقال األغنياء البيض للخارج جّراء عدم االستقرار املرحيل الذي انتاب جنوب 
أفريقيا يف األعوام األوىل لتسعينيات القرن املنرصم. ولكون جنوب أفريقيا بلدا غزيرة املوارد 
ظل هناك مّتسع، بل رضورة، لطبقة من الوكالء التجارّيني الّسود يف العمل عىل تعزيز قوى 
املشاريع االستعامرّية يف زهّيا املا-بعد استعامرّي. وبفعل مصاحلها الطبقّية وّجهت الربجوازية 
الكولونيالّية مفاوضات حزب املؤمتر الوطني مع نظام األبارهتايد صوب إحباط النضاالت 
الشعبّية العاّملية املتصاعدة حينها، واستبعدت ماليني الفقراء عن الّسلطة. أما يف فلسطني 
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فتختلف الطبيعة التكوينّية للطبقة الربجوازية وللوكالء التجاريني، وذلك لديمومة التواجد 
االستعامري، بوصفه استيطانّيا، عىل األرايض الفلسطينّية. وبسبب تقسيم االستعامر املناطقي 
لفلسطني اقتصاديا وسياسيا، حيث ختتلف أيضا خصائص الطبقة الكومربادورّية الفلسطينية 
الراهنة،  القوى االستعامرية  بالدفاع عىل  تتشارك مجيعها  لكنها  بحسب موقعها اجلغرايف، 
ولرّبام يتجىّل هذا بوضوح أكثر بالضفة الغربية املحتّلة، إذ متلك النخب املسيطرة عىل رأس 
املال التبعي يف الضفة أكرب الرّشكات الفلسطينّية، وتنحدر أسامء أصحاهبا من نفس العائالت 

والتي يكون جلزء كبري منها مكانتها السياسية يف الّسلطة الفلسطينّية.43  
تكون عملّية التأبيد لقواعد االستعامر املادّية واحلفاظ عىل آليات نمط اإلنتاج يف دول 
ثورّية  لطبقة  حتّوهلا  إمكانية  جيعل  ما  الّطبقة،  هلذه  ووجودّيا  أساسّيا  رشطا  اجلنويب،  العامل 
استحالة بنيوية. فقد يتم القضاء عىل احلكم الرئايس االستعامرّي، لكن الّسلطة االقتصادية 
تبقى حمكمة وتظل يف حالة إعادة إنتاج مستمرة عرب العجلة الكومربادورّية، وقد رأينا ذلك يف 
ضفة ما-بعد أوسلو وجنوب أفريقيا ما بعد األبارهتايد. من هنا، ال يمكن الّتعويل عىل هذه 
الطبقة يف جممل املشاريع الّتحررية، االجتامعية واالقتصادية، إذ إهنا مل تتجاوز ولن تستطيع 

جتاوز تبعيتها لنمط اإلنتاج اإلمربيايل دون املّس بجوهر بنيتها التكوينّية وبالّتايل نفيها. 44
ختاما، يف احلوار ما بني فلسطني وجنوب أفريقيا تطفو عىل الّسطح مشاهد متشاهبة أنتجتها 
خاصّيات  عن  تصدر  خمتلفة  وأخرى  أوروبّية،  استعامر  أنظمة  وممارسات  أيديولوجيات 
الرّسدية االستعامرية  انسجام  السياقني هو مدى  والتقاء مسارات  بافرتاق  وامللفت  حملّية، 
التأسيس  حلظات  من  بداية  اجلنويب،  العامل  من  كجزء  البلدين،  يف  التجارية  مشاريعها  يف 
االنقاذ،  صناعات  عرب  ختليدها  وحتى  وإحكامها،  السيطرة  بفرض  مرورا  االستعامري، 

والسالم، واملراحل االنتقالية. 
وماذا عن حركات املقاطعة؟ قد تكون جزءا ال يتجزأ من مرشوع حتويل ثورّي، وقد 
حتتمل التوقعات بتوظيف ضغط ُمربك عىل بعض الرشكات والقطاعات، لكّنها لن تتمكن 
لبنى  فعلية  زعزعة  من  االقتصادية-سياسية،  ومنها  املجتمعية  العوامل  من  العديد  دون 

املنظومة االستعامرية.
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