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خيال الدولة: تخطيط الهيمنة وتهميش الناس

واضطهادهم  يف إسرائيل وجنوب أفريقيا
 

يوسف جبارين*

مقدمة
التزام عام هيدف إىل خلق جمتمع أفضل ومدن  أنه  التخطيط عىل  ينظر إىل  كثريا ما 
أفضل. تم تصوير التخطيط منذ وقت طويل عىل أنه مسؤولية دولة تتسم بتعدد الرؤى 
واملثالية والتقدمية واإلصالحية يف طبيعتها، وعىل أنه هيدف إىل أن يكون بمثابة عملية 
 Bridge & Watson,( عادلة ومرشوعة من أجل إنتاج مساحات مادية واجتامعية أفضل
البدهيي أن  النظرية واملامرسة، كان من  بالفعل، يف كل من    .)2000; Hillier, 2010

»يكون التخطيط، أو جيب أن يكون، شيئًا جيدًا« )Huxley, 2010: 136(. لكن عىل 
الرغم من هذه املزاعم، يف كثري من األحيان ال يكون التخطيط ما وعدنا به، وقد يكون 
له تأثري كارثي عىل خمتلف السكان. استخدم بعض العلامء استعارة »اجلانب املظلم« من 
 Flyvbjerg, 2002; Huxley, 2010;( التخطيط للفت االنتباه إىل النتائج السلبية للعملية

.)Sandercock, 1998; Yiftachel, 1994

*   باحث وحمارض متخصص يف التخطيط املدين.
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حيقق هذا الفصل يف دور التخطيط املكاين للدولة يف هتميش واضطهاد الفئات الدينية والعرقية 
والقومية واإلثنية وغريها هبدف استكشاف النظريات القائمة واملسامهة يف تنظري املوضوع. من املثري 
لالهتامم، أن مراجعة األدبيات تكشف أنه عىل الرغم من أنه قد سبق وكتب الكثري عن هذه املسألة، 
إال أن القليل من التنظري حتى اآلن أخذ بعني االعتبار دور التخطيط كأداة للتهميش والسيطرة. 
للبدء يف سد هذه الفجوة، يستخدم هذا الفصل نظرية ختطيط تتفاعل مع املجتمع األوسع، ولكنها 

أيضًا تسلط الضوء عىل تطبيق الدولة للتخطيط املكاين عىل املستوى العميل.
استنادًا إىل مفاهيم الكانية جيجيكة والكالوية )Lacanian, Zizekian, Laclauian( حول 
اخليال واالفتقار والرغبة،  أقرتح وأطرح اإلطار النظري »ختطيط اهليمنة«، الذي يساعد، يف 
اعتقادي، عىل االقرتاب من حتقيق خيال أجهزة الدولة، أو عىل وجه التحديد اجلامعات املهيمنة 
سياسيًا، فيام يتعلق هبيمنتها العرقية-قومية أو األيديولوجية. يرتبط هذا اخليال بـ »انسجام« 
و»كلية« هذه املجموعة املهيمنة، بينام يتم استبعاد املجموعات املحرومة، »اآلخرين«، من هذا 
اخليال الكيل، واعتبارهم كغرباء داخل هياكل وطنهم وكـ »آخرين« جيب التعامل معهم من 
خالل التهميش والقمع واالستبعاد ونزع امللكية. يف هذا الفصل، أشري إىل أن ختطيط اهليمنة 
ممارسات  استخدام  عرب  الواقع  أرض  عىل  الدولة  تفوق  وحتقيق  تعزيز  يف  مهاًم  دورًا  يلعب 
إىل  هتدف  خفية  وغالبًا  ومتالعبة،  متطورة  ختطيط  وتدابري  الشائعة،  املهنية  املكاين  التخطيط 

هتجري الناس وهتميشهم.  
يستعرض اجلزء التايل األدبيات املتعلقة باجلانب املظلم من التخطيط، ويتبعه حتليل مفصل 
لنامذج ممارسات الدولة للتخطيط املكاين من دولتني خمتلفتني يف العامل: إرسائيل وجنوب 
أفريقيا. ويناقش آخر جزئني من الفصل ندرة نظريات التخطيط حول هتميش واضطهاد 

الناس، ويقرتحان خمططًا الجتاه جديد يف صياغة مفاهيم ختطيط اهليمنة.

نظريات حول تخطيط االضطهاد والتهميش
باجلانب  التي تعرتف  األدبيات  زيادة مطردة يف  املايض  القرن  الثاين من  النصف  شهد 
املظلم للتخطيط، وأثره السلبي عىل األقليات واملهاجرين. بدأ منظرو التخطيط يف ستينيات 
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 Davidoff (1965), Friedmann (1973), Grabow  & وسبعينيات القرن املايض، مثل
الضار عىل  التخطيط  أثر  إىل  االنتباه  بلفت   Heskin (1973), and Goodman (1971)

بعض  بدأ  املدين،  العصيان  عقد  يف  الستينيات،  خالل  واالجتامعية.  اإلثنية  املجموعات 
التنمية،  إعادة  وختطيط  لألرايض  التقليدي  االستخدام  مسلامت  يف  بالتشكيك  املامرسني 
 (Manning & Ritzdorf, 1997), باإلضافة إىل التحيز العنرصي الذي كان متأصاًل يف املهنة
وبحلول السبعينيات، بدأت بعض اجلاليات األفريقية األمريكية بإدراك العالقة بني املشاكل 
البيئية يف جمتمعاهتم وتعرضهم العنرصي للمواد السامة واالستخدامات غري املرغوب فيها 

.)Manning and Ritzdorf, 1997( لألرايض
 يرى روبرت غودمان يف بعد املخططني )1971(، أنه كان للتخطيط تأثريات كارثية مسبقًا 
عىل حياة الفقراء واملهمشني يف الواليات املتحدة - ورغم أنه »دون قيمة« و»علمي« و»عقالين« 
- إال أنه زاد من القمع االجتامعي والتهميش. اعترب غودمان أن املخططني »ليسوا رموزًا واضحة 
اجتامعيًا من  وأكثر وعيًا  تعلياًم  وأكثر  تطورًا  »أكثر  اجليش والرشطة« ولكنهم  مثل  لالضطهاد 
اجلنراالت«  )Goodman, 1971: 13(. حتت قناع العقالنية والكفاءة والعلم، أصبح التخطيط 
سالحًا معقدًا للحفاظ عىل الضوابط املطبقة عىل السكان. وساعد »ختطيط الدعوة« و »ختطيط 

املشاركة« يف احلفاظ عىل هذه القرشة عرب السامح للفقراء بإدارة اعتامدهم اخلاص )172(. 
توصل عدد من الباحثني يف اآلونة األخرية إىل استنتاجات بخصوص اجلوانب العرقية 
 Manning & Ritzdorf, 1997; Shertzer &( املتحدة  الواليات  يف  املبكر  للتقسيم 
Walsh, 2015; Fischel, 2001(. يف دراستهم ملرسوم تقسيم املناطق الشامل األول الذي 

اعتمدته شيكاغو يف عام 1923، والذي كان واحدًا من السياسات األوىل واألكثر تأثريًا 
من نوعه، وجد شريتزر ووالش Shertzer & Walsh 2015، أن تقسيم املناطق والرتكيب 
اإلثني والعرقي أمران ال يستبعد أحدمها اآلخر؛ ما يعني أن التقسيم يف املدن مل يكن متأثرًا 
بالرتكيب العرقي واإلثني لألحياء فحسب، بل ساعد أيضًا عىل إعادة تشكيل املشهد احلرضي 
الذي يواجه سكان املدن السود واملهاجرين. عىل سبيل املثال، كانت األحياء السكنية التي 
ذات  للمباين  خمصصة  تكون  أكثر عرضة ألن  السود  السكان  من  أعىل  نسبة  احتوت عىل 
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السود  السكان  من  كبري  عدد  عىل  حتتوي  التي  األحياء  وكانت  العالية،  السكانية  الكثافة 
 .)Shertzer & Walsh, 2015( واملهاجرين اجلدد خمصصة بشكل غري متناسب للتصنيع
وفقًا لروثويل ومايس )Rothwell & Massey )2009 ، تؤدي الكثافة السكانية العالية 
يف أحياء األقليات مقارنة مع أحياء البيض إىل تركيز الفقر وخلق حاجز مغادرة إضافيا أمام 
األقليات العرقية واإلثنية التي حتاول االنتقال إىل أماكن أخرى. كام أظهر آخرون كيف تم 
استخدام تقسيم املناطق ملنع دخول املهاجرين واألرس الفقرية إىل أحياء البيض األكثر ثراًء، 
مثاًل، عن طريق حتديد احلد األدنى ملتطلبات املساحة املخصصة للسكن والتي تساهم يف 
 Sclay & Rossi, 1981; Rothwell & Massey,( الفصل حسب العرق ومستوى الدخل
Sharkey, 2013 ;2009(. تم يف بعض احلاالت، توزيع املناطق ذات االستخدام املختلط 

بشكل غري متناسب عىل ذوي الدخل املنخفض واألقليات، ما أدى إىل تفاوت يف نوعية 
املحيط يف األحياء وتدين قيمة األرايض )Wilson, Hutson & Mujahid, 2008(. كام قال 
ويلسون وآخرون Wilson et al. )2008: 21( إن سياسات تقسيم املناطق واستخدام 
األرايض غالبًا ما تكون متييزية واقصائية، ما يؤدي إىل »توزيع غري عادل للموارد املثرية صحيًا 
يستجوب  الدولة،  لتخطيط  الكارثية  بالنتائج  يتعلق  وفيام  األقليات.«  للفقراء وجمتمعات 
جيمس سكوت James Scott )1999( احلاالت الفاشلة خلطط الدولة الواسعة النطاق، 

ويعارض ختطيط الدولة الذي يتجاهل قيم ورغبات واعرتاضات رعاياها. 
تم طرح انتقادات إضافية لنتائج التخطيط السلبي من وجهات نظر خمتلفة، من ضمنها 
النسوية )أنظر Fainstein &Servon, 2005; Sanderock & Forsyth, 1992( وما 
األصليني  السكان  ودراسات   ،)Legg, 2007; Rabinow, 1989( االستعامرية  بعد 

.)Howitt & Lunkapis, 2010(
منذ أواخر التسعينيات، أنتج جمال التخطيط أيضًا كمية غنية من املعرفة حول الرصاع يف 
املدن، والتي تستند بشكل كبري إىل حتقيقات حول مدن معينة يف حاالت رصاع إثني وديني 
واجتامعي عميق يتم استقطاهبا وفقًا خلطوط أيديولوجية وإثنية. تتم اإلشارة يف األدبيات، 
املختلفة، مثل »مدن حتت الرصاع«  التعيينات  باستخدام جمموعة كبرية من  املدن  إىل هذه 
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و »مدن مقسمة«، و»مدن مقسمة جدًا«، و»مدن مقسمة إثنيا ووطنيًا« و»مدن مستقطبة« 
و»مدن متصارع عليها« و»مدن حدودية«. هتدف هذه الدراسة إىل استكشاف دور التخطيط 

يف سياقات مشاهبة، مع الرتكيز عىل التخفيف من حدة الرصاعات وحلها.
يتمحور الرصاع يف مثل هذه املدن حول العديد من القضايا كالسيادة والرشعية واملنطقة 
واهلوية اجلمعية والرواية والرقابة االجتامعية والتقسيم املكاين للعمل واالقتصاد والتحكم يف 
 Kotek,1999; Passi, 1999; Anderson, 2008'; 2010; Kliot( املوارد والثقافة واإلدارة
املدروسة يف هذا  املدن  Mansfield, 1999; Gaffikin & Morrissey, 2011 &(. تضم 

السياق بروكسل وجوهانسبريغ وبيلفاست وبريوت وساراييفو والقدس ونيقوسيا. 
أشار بعض الباحثني إىل أن التخطيط، حسب الطريقة التي نستخدمها، يمكن أن يؤدي 
إىل إضعاف وهتميش أو إىل متكني وحتقيق السالم والتسوية السياسية يف املدن املتنازع عليها. 
يؤكد كل من غافكني ومورييس Gaffikin and Morrissey )2011( اللذان يدرسان 
التخطيط املكاين يف سياق املدن املتنازع عليها بشدة، أن مجيع املدن مقسمة، ألن أصحاب 
بتصنيفات  تتميز  التي  املكتسبة  واملصالح  التفاضيل  بالوصول  يتميزون  فيها  املصلحة 
الطبقة االقتصادية والعرق واجلنس. يميز حتليل غافكني ومورييس بني شكلني رئيسيني 
التعددية،  النزاع والعداء  يف أحدمها بقضايا  املتنازع عليه: يرتبط  الفضاء احلرضي  من 
ويتعلق اآلخر إىل حد كبري بالسيادة، النابع من نزاع عرقي وطني حول رشعية الدولة 
نفسها. يشتمل الشكل األخري من احليز احلرضي املتنازع عليه عىل العديد من السامت 
اإلشكالية، حيث يقلل مفهوم األرايض غري القابلة للتجزئة من نطاق التسوية السياسية. 
يميل املخططون يف هذا السياق، كام يفرسون، إىل تقديم أنفسهم كـ »مهنيني فنيني غري 
سياسيني« عىل الرغم من كون »حيادهم« املعلن يف وسط الرصاع احلرضي جمرد وهم. كام 
يؤكدون أن األشكال اجلديدة للعدالة والتدخالت الشاملة والتشاركية للتخطيط املكاين 
التي تتجاوز الطموحات الضيقة للتخطيط الفعيل الستخدام األرايض، هلا القدرة عىل حل 
هذه الرصاعات، وأن التخطيط الذي ال يزال ضمن حدودها التقليدية سيواصل تعزيز 
ذلك،  ومع  الديمقراطية.  السياسات  وسيمنع  والعنف  املحصورة  واملناطق  التفاوتات 
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يف هناية املطاف، خيلص غافيكني ومورييس )2011( إىل أنه حتى التخطيط التعاوين له 
حدود، ال سيام يف األماكن املتنازع عليها بشدة.

وصف بويلنز  )Bollens )2013 التخطيط كقوة ذات قدرة عىل احلل وذات تأثري قوي 
عىل املدن املتنازع عليها. وفقًا لتحليله، يعكس التخطيط نية احلكومة ودورها يف املناطق 
التخطيط دورًا داعاًم وحمفزًا يف  املتنازع عليها )Bollens, 2007(. كام يبني كيف يلعب 
عملية بناء السالم عىل الصعيد الوطني واالقليمي، ويساعد عىل خلق مساحات جسدية 
ونفسية يمكن أن تسهم يف -وحتقق- االستقرار السيايس والتعايش يف مدن كهذه،  كام 
آخر،  مكان  يف  بينت   .)Bollens, 2007( املهمشني  الناس  متكني  يف  يساعد  أن  يمكن 
كيف يمتلك التخطيط، حتت ظروف الرصاع اإلثني، القدرة عىل إعادة تشكيل وتعزيز 
وتوليد النزاعات بني اهلويات احلرضية يف خدمة اجلامعات اإلثنية املهيمنة عن طريق خلق 
»مساحات للخطر« يف املدن )Jabareen, 2006(، باإلضافة إىل القدرة عىل خلق »مساحات 

 .)Jabareen, 2010( »ثقة
Yiftachel )1994; 2006( الضوء عىل اجلانب املظلم من سياسات  يسلط يفتحئيل 
الدولة املطبقة يف سياق الرصاع اإلثني، ويؤكد عىل دورهم يف التأثري عىل التصنيف العرقي 
الديناميكيات  territorial ethnicization. يقرتح يفتحئيل -بغرض فهم هذه  للمناطق 
بشكل أفضل- مفهوم اجلغرافيا السياسية للـ »اثنوقراطية«: وهي نظام حكم »يظهر يف املناطق 
املتنازع عليها، حيث تستطيع جمموعة قومية-إثنية واحدة أن تستأثر بجهاز الدولة وأن تقوم 
بتجنيد مواردها القانونية واالقتصادية والعسكرية لتعزيز مصاحلها اإلقليمية واالقتصادية 
 »ethnicizationالعرقي التصنيف  عملية  وتعزز  »تسهل  وأهنا  والسياسية«  والثقافية 
)Yiftachel, 2006: 295(. ومع ذلك، ال يوفر هذا املفهوم نظريات عن نوع التخطيط 

الذي يستخدمه هذا النوع من األنظمة عادًة. 
بشكل عام، تصف أدبيات التخطيط بدقة األثر الكارثي والظامل والضار ملامرسات ختطيط 
الدولة عىل املجموعات اإلثنية واالجتامعية، ولكنها تسلط الضوء أيضًا عىل القدرة املزدوجة 

للتخطيط يف متكني وإضعاف وحترير وحرمان أشخاص ومجاعات من حقوقهم.
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حالتان من االضطهاد والتهميش
والرصاعات  بالتوترات  تتسامن  دولتني  يف  ونتائجه  الدولة  ختطيط  الفصل  هذا  حيلل 
االثنية-العرقية احلادة. استخدمت العديد من الدول يف مجيع أنحاء العامل، من أكثر البلدان 
التخطيط هبدف هتميش وقمع اجلامعات االجتامعية  تقدمًا إىل أقلها يف الشامل واجلنوب، 
واإلثنية. يتناول هذا الفصل دولتني بناًء عىل معيارين: 1( نوع اهليمنة اإلثنية املطبقة، و2( 
وجود أيديولوجية إثنية قومية حكومية حملية، حيث أن هذه اإليديولوجيات عادة ما تنعكس 
بوضوح يف ختطيط الدولة. استنادًا إىل هذه املعايري، سوف يتناول هذا الفصل احلالتني التاليتني: 
1( إرسائيل، التي حتكمها أغلبية مهيمنة ذات إيديولوجية قومية واضحة؛ و2( نظام الفصل 
أقلية مهيمنة ذات  الذي كان حيكمه خالل سنوات وجوده  أفريقيا،  العنرصي يف جنوب 

إيديولوجية واضحة ترتكز عىل العرق. 

إسرائيل
يثري خيال السيطرة الكاملة واحليازة عىل »أرض إرسائيل املوعودة«، فلسطني التارخيية 
قبل عام 1948، باعتبارها »دولة هيودية« حرصًا، أو ما تطور سياسيًا يف السنوات األخرية إىل 
»دولة ديمقراطية هيودية«، عىل الرغم من  وجود ماليني الفلسطينيني من السكان األصليني، 
يثري رغبة إرسائيل يف حتقيق سياسات إقليمية وديمغرافية معينة، عىل األقل منذ تأسيس الدولة 
عام 1948. تم اعتبار األقلية الفلسطينية داخل إرسائيل عىل أهنا خطر ديمغرايف وإقليمي 
هيدد حتقيق اخليال الوطني الذي جيب معاجلته ومواجهته من خالل التخطيط املكاين وغريه 

من السياسات األمنية والوطنية.
تم خالل احلرب يف عام 1948 يف فلسطني التي أدت إىل إقامة دولة إرسائيل، هتجري 
 Abu-Lughod( متامًا  فلسطينية  وقرية  وبلدة  مدينة   400 وتدمري  فلسطيني   780،000
1971(. هبذه الطريقة، حتولت األغلبية الفلسطينية الساحقة التي كانت موجودة قبل عام 

1948 إىل أقلية فلسطينية يف إرسائيل بني عشية وضحاها، وأصبح معظم السكان الفلسطينيني 
من أرايض الدولة الجئني يف الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية املجاورة. أما داخل 



206

إرسائيليني  مواطنني  الحقًا  أصبحوا  عريب،   156،000 سوى  يبق  فلم  إرسائيل،  حدود 
يشكلون أقلية إثنية تقارب 20% من سكان الدولة.

تعود جذور أيديولوجية التخطيط اإلرسائييل إىل احلركة الصهيونية التي تأسست عام 
1897 كمنظمة هيودية قومية هتدف إىل بناء وطن لليهود يف فلسطني من خالل االستيالء 
عىل األرايض واستعامرها. اعتربت احلركة الصهيونية أرض فلسطني كأرض »غري مزروعة« 
 Shafir, 2008; Kimmerling( و»نقية« و»فارغة« وخالية من السكان الفلسطينيني األصليني
Migdal, 2008; Ram,2003 &( وصورهتا عىل أهنا أرض فارغة »terra nullius« تنتظر 

التحرير اليهودي بعد قرون من اإلمهال. انعكس هذا النهج يف تأكيد حاييم وايزمان، أول 
رئيس لدولة إرسائيل أن »اليهود وحدهم هم القادرون عىل إعادة بناء فلسطني وإعطائها مكانًا 
يف أرسة األمم احلديثة« )Said, 1979: 13(. عىل هذا األساس، خيلص سعيد )1979(، إىل 
أن الطاقات التأسيسية للصهيونية كانت قائمة عىل استبعاد وجود »السكان األصليني« يف 
فلسطني. ال يزال هذا الشكل التقليدي للصهيونية يوفر األساس السيايس واأليديولوجي 

ملامرسات ختطيط احلكومة اإلرسائيلية حتى اليوم. 
اعرتفت إرسائيل منذ تأسيسها يف عام 1948، بقوة التخطيط املكاين الوطني. وصفت 
اخلطة اإلرسائيلية الوطنية األوىل، املعروفة باسم خطة شارون )1951( البالد بأهنا »ضائعة« 
و»غري مزروعة« و»يساء استخدامها« و »مهملة« من قبل الفلسطينيني األصليني، واألهم 
من ذلك، ال يسكنها إال القليل من اليهود. عىل هذا األساس، من أول خطة وطنية إرسائيلية 
الوجود  املكاين هو معاجلة »نقص«  للدولة وللتخطيط  الرئييس  الشاغل  إىل أحدثها، كان 
اليهودي الكايف يف خمتلف أنحاء البالد، باإلضافة إىل معاجلة »الفجوة« يف التنمية. سعيًا لسد 
هذا النقص، رشعت سلطات الدولة اإلرسائيلية فورًا يف تنفيذ مرشوع مكاين-ديمغرايف كبري 

لالستيطان اليهودي واالستعامر الداخيل الذي يستمر حتى اآلن.
ساعد التخطيط املكاين إرسائيل بشكل كبري يف سعيها إىل حتقيق اهليمنة عىل أرايض 
وديمغرافيا إرسائيل نفسها وخارج حدودها يف الضفة الغربية املحتلة والقدس الرشقية. 
إال  املكاين،  مفهومها  لتحقيق  خمتلفة  السرتاتيجيات  إرسائيل  استخدام  من  الرغم  عىل 
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أهنا عكست مجيعها »هنجًا موحدًا« للتهويد، فكان هذا املفهوم مؤرشًا رئيسيًا قاد جدول 
أعامل التخطيط بأكمله. هذا املفهوم الذي استخدمته سلطات الدولة يف البداية لإلشارة 
والتنمية  التخطيط  خالهلا  من  استخدم  التي  اإلقصائية،  القومية-العرقية  السياسة  إىل 
الدولة.  سكان  مجيع  مصالح  من  بداًل  اليهودي«  »الشعب  مصالح  لتعزيز  االقتصادية 
الدولة من استخدام  السكان«  السائدة »لتفريق  التخطيط  التهويد، وأداة  مكنت عملية 
اليهود املهاجرين اجلدد كوسيلة لالستعامر الواسع ومللء الفراغ اإلقليمي. يف هذا السياق، 
اعترب القادة واملخططون اإلرسائيليون السكان األصليني الفلسطينيني يف الدولة ككيان 
اخلطط  يف  واضح  بشكل  النهج  هذا  جتىل  وقد   .)Jabareen, 2015( خطري  ديمغرايف 
حيث  وعدوانية،  معادية  بطريقة  بالفلسطينيني  تتعلق  التي  املقاطعات  وخطط  الوطنية 
الدولة،  ألرايض  رشعيني«  غري  و»غزاة  رشعيني«  غري  »بناة  أهنم  عىل  بتصويرهم  تقوم 
و»كمجموعة سكانية تنترش وتتزايد« وكـ »خطر ديمغرايف«. مكنت القوانني التي تسهل 
أدى  ما  الفلسطينية،  الكثري من األرايض  القيام بمصادرة  الدولة من  »هتويد األرايض« 
إىل امتالك احلكومة لـ 93% من مجيع األرايض يف البالد. مع ما يقارب 2.5% فقط من 
األرايض التي متتلكها األقلية الفلسطينية داخل إرسائيل )رغم أهنم يشكلون حوايل %21 
من جمموع السكان(.  كام يلعب اجلهاز العسكري الذي يسيطر عليه اليهود دورًا مهاًم يف 
التخطيط املكاين يف الدولة، حيث يتمتع بالسيطرة الكاملة دون وجود أي مشاركة مدنية 
تقريبًا عىل مساحات شاسعة من األرايض التي متثل جمتمعة ما يقارب 50% من مساحة 

.)Oren & Regev, 2008( األرايض اإلمجالية يف إرسائيل

جنوب أفريقيا
عىل الرغم من وضعهم كأقلية، وإن كانت أقلية مهيمنة ومسيطرة، كان خيال األقلية 
البيضاء أثناء نظام الفصل العنرصي يطمح إىل السيطرة الكاملة عىل جنوب أفريقيا؛ وإىل 
العظمى.  لألغلبية  األساسية  املصالح  إمهال  يتم  بينام  واملادية  البرشية  مواردها  استخدام 
قام خيال األقلية املسيطرة املتمثل يف إنشاء »أوطان« منفصلة للجامعات العرقية األصلية 
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يف الدولة نفسها بغرس وتوجيه وتنظيم رغبات الفصل العنرصي وما يتبعه من ممارسات 
اجتامعية واقتصادية ومكانية.

تم إنشاء ومنهجة االنقسامات االجتامعية واالقتصادية املستوحاة من العنرصية التي ميزت 
نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا )1948- 1994( مكانيًا، من خالل الترشيعات 
الوطنية والتخطيط املحيل )Maylam, 1995; Hart, 1990; Watson, 2002(. استند القمع 
»عرقية  أيديولوجية  إىل  األقليات، وكذلك  إىل سيطرة  بقوة  املكاين  والفصل  واالستغالل 
علمية« رأت أن األعراق املختلفة جيب أن تظل منفصلة عن بعضها البعض لتحقيق مصلحتها 
املشرتكة. كان التربير الثقايف-األنثروبولوجي للفصل العنرصي، عىل األقل يف البداية، هو 
أنه ال يمكن االستغناء عن الثقافات املختلفة، وأنه ينبغي احرتام نزاهة كل ثقافة واحلفاظ 
عىل بقائها؛ وأن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك، يف جمتمع متعدد الثقافات كانت من خالل 
الفصل السيايس واجلغرايف، أي عن طريق إنشاء »أوطان« منفصلة لكل مجاعة ثقافية حمددة 
إثنيًا)Van Der Merwe, 1996(.سبب برنامج اهلندسة االجتامعية الناتج عن املأسسة العنيفة 
والساحقة للفصل، والطريقة التي عزل فيها هذا الربنامج املجتمعات عن بعضها البعض، 
سوء الفهم والتعصب والعداء )Van Der Merwe, 1996: 85(. حيث رأى األفريكان أنه 
كان من املستحيل ومن غري العميل ومن العدواين ملختلف األعراق والثقافات العيش معًا. 
كان نظام الفصل العنرصي نفسه نظامًا شموليًا يعزز بشكل خاص التنوع اإلثني ويسيسه، 
ويستوعب عمدًا قيم ومعايري ومصالح الطبقة احلاكمة البيضاء األوروبية النزعة عىل حساب 
اآلخرين )Van der Merwe, 1996(. بناًء عىل هذه الرؤية، تم بناء نظام الفصل العنرصي، 
 .)Brits, 2007( وقامت حكومات الدولة البيضاء املتعاقبة باتباع سياسة التنمية املنفصلة

استجابة لطلب احلكومة الوطنية األفريكانية يف عام 1948 إلجراء البحوث حول تنفيذ 
 Frederick توملينسون  فريدريك  بروفسور  نصح  العنرصي،  للفصل  الرسمية  السياسة 
Tomlinson أن الفصل بني األجناس قد يكون فعااًل إذا قامت احلكومة بإعداد سياسة فصل 

عنرصي مالية. أوىص تقرير توملينسون أيضًا بإنشاء حمميات يف سبع مناطق كأوطان للبانتو 
)السكان األصليني( أو كبانتوستانات )Roberts, 2001(، ستبقى منفصلة عن   املجتمع 
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أطراف  عىل  مصانع  ببناء  التقرير  أوىص  كام  املطاف.  هناية  يف  مستقلة  وستصبح  األبيض 
هذه املناطق ونقل مجيع السود يف جنوب أفريقيا مع مرور الوقت إىل بانتوستانات حمددة، 
ستمكنهم من دخول املناطق البيضاء بغرض العمل فقط، مع توثيق ذلك بشكل مناسب  
)يف دفاتر تسجيل(.  كانت الوظيفة الرئيسية هلذا النظام هي إبقاء السود والبيض منفصلني 

.)Brits, 2007( متامًا، وبالتايل احلفاظ عىل نقاء العرق األبيض
املكانية والنمو االقتصادي  العنرصي واملراقبة والسيطرة  الفصل  أيديولوجية  وجهت 
اإلثني-املنحى سياسات التخطيط املكاين لعقود عديدة طوال سنوات نظام الفصل العنرصي 
وخالل العقود التي سبقته. مع ذلك، كان النظام القانوين األكثر إسهاما يف الفصل وختطيطه 
املكاين.  وكان قانون أرايض السكان األصليني لعام 1913 هو الترشيع األسايس الذي يرس 
الفصل العرقي واملكاين يف جنوب أفريقيا، والذي نص عىل حتديد ملكية السكان األصليني 
بمناطق معينة من الدولة. بلغت هذه املناطق يف البداية 7.13% )9.709.586 فدانًا( 
من كامل مساحة أرايض االحتاد، لكن تم توسيعها الحقًا بموجب قانون أرايض السكان 
األصليني واالئتامن )1936( لتشمل ما يقارب 13.6% من إمجايل مساحة جنوب أفريقيا 
)Collins et al.,2007; Harrison et al.,2008(، عىل الرغم من أنه يبدو أن هذا اهلدف 

مل يتم الوصول إليه قط.
أصبح الفصل العنرصي يف املناطق احلرضية سياسة واضحة تطبقها حكومة جنوب 
أفريقيا، وكان ينظر إىل ختطيط البلدات كأداة أساسية لتشكيل املشهد احلرضي اجلديد 
)Mabin & Smit, 1997(. بشكل عام، تم استخدام ختطيط الدولة املكاين منذ فرتة طويلة 
يف جنوب أفريقيا للقيام بدور إداري فيام يتعلق بالفصل املكاين للمجموعات العرقية، 
وامللونني  األفارقة  للسكان  واملرافق  املساكن  بتخطيط  يتعلق  فيام  بالرفاه  معني  ودور 
الرضوريني لالقتصاد احلرضي. ولكن، يف السنوات التي أعقبت عام 1948ـ أصبح 
الفصل العنرصي يف املناطق احلرضية سياسة رصحية للحكومة، وتم اعتبار ختطيط املدن 
األداة الرئيسية التي ينبغي من خالهلا تصميم املشهد احلرضي اجلديد. برر املخططون 
واتسون  من  اتضح  وكام  األرايض،  ختصيص  يف  علميًا  هنجًا  تعكس  بأهنا  خططهم 
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Watson، اكتسب التخطيط كـ »أداة للفصل العرقي« رشعية من خطابه حول »حتسني 

.)Watson, 2002: 25-26( »الرفاه والتجديد
أدرجت السياسة املكانية للفصل العنرصي تنمية منفصلة للسكان السود، يف حممياهتم 
اخلاصة وفقًا لطابعهم الوطني اخلاص، مع حرمان من احلقوق السياسية للسود يف املناطق 
»البيضاء«، وفصل العاملة السوداء يف خمتلف القطاعات االقتصادية يف الدولة، والرقابة عىل 
التنقل اجلامعي والفصل العنرصي يف الصناعة )Brits, 2007(.  تم استخدام ختطيط الدولة 
لفرتة طويلة للقيام بدور إداري فيام يتعلق بالفصل املكاين للمجموعات العرقية ودور معني 
بالرفاه فيام يتعلق بتخطيط املساكن واملرافق للسكان السود األفارقة الرضوريني لالقتصاد 
احلرضي )Harrison et al., 2008(.  يف هذا السياق، شارك املخططون يف تصميم بلدات 
جديدة منفصلة عرقيًا كأحياء سكنية منفصلة حماطة بأحزمة خرضاء وطرق وصول قليلة. 
أتاح هذا، بدوره، املزيد من الفعالية يف املراقبة والسيطرة )Collins et al., 2007( وفرض 
.)Harrison et al., 2008( هياكل قرسية تم من خالهلا تصميم املدينة العنرصية اإلقصائية

بناء املساكن العامة  شارك املخططون يف تصميم »نظام الفصل العنرصي الكبري« ويف 
الكبرية اجلديدة الالزمة إليواء القوة العاملة ولتحقيق فصل أكثر شمواًل.  كام شاركوا أيضًا 
يف ختطيط »البلدات« )township(، وهو مصطلح يستخدم يف معجم التخطيط يف جنوب 
أفريقيا لإلشارة إىل العقارات السكنية الكبرية املفصولة والتي تقع عادًة عىل املحيط احلرضي 

.)Mabin& Smit, 1997( أو ما وراءه
أدى ختطيط الدولة يف ظل نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا، إىل وجود مساحات 
اجتامعية-مكانية شديدة العزل يف مجيع أنحاء الدولة، باإلضافة إىل مساحات اجتامعية-
اقتصادية مميزة مبنية عىل العرق بشكل أسايس. كام أدى إىل وجود مدن وبلدات ذات أشكال 
مكانية مميزة )Harrison et al., 2008(. كانت البلدات اجلديدة التي أنشئت الحتواء » 
واملرافق، -ولكن أجرب  األرايض  استخدام  ناحية  للغاية من  فقرية  امللونة«  البرشة  ذوي 
الناس عىل االنتقال إليها وبالتايل تم كرس املجتمعات املحلية والشبكات االجتامعية - . 
أعاقت هذه النامذج املنفصلة مكانيًا حركة غري البيض وحارصهتم جسديًا يف مناطق فقرية 
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)Harrison et al., 2008(. حتت نظام الفصل العنرصي، مل يقترص التخطيط عىل إنشاء 
بلدات جديدة مفصولة عرقيًا فحسب، بل استخدم أيضًا تدابري خمتلفة متعلقة باستخدام 
األرايض لتعزيز األمن واملراقبة، بام يف ذلك تصميم »أحياء سكنية« منفصلة؛ وتطويق هذه 
األحياء بأحزمة خرضاء أو مناطق عازلة؛ وحتديد عدد قليل من طرق الوصول، وبالتايل 

 .)Watson, 2002( التمهيد ملراقبة وسيطرة أكثر فعالية

تنظير تخطيط الهيمنة: حتديد االجتاه النظري املستقبلي
أحد اجتاهات التخطيط، الذي أخلصه مبدئيًا هنا، هو »التخطيط املهيمن« الذي متارسه 
الدول التي تقوم أجهزهتا بقمع وهتميش جمموعات خمتلفة. أقرتح بناء عىل منظور الكاين 
بنائها  تم  للدولة، بشكل خاص،  اهليمنة  التخطيط، بشكل عام، وختطيط  أن   ،Lacanian

حول »نموذج خيايل« وحول مفهوم الفنتازيا. يشري الكان إىل قيام الطفل خالل »مرحلة 
املرآة«  يف أشهره األوىل  »بالتامهي األويل مع الشكل البرصي  جلسده. مقارنة مع الضعف 
الشديد يف التنسيق بني وظائفه احلركية، فإن اجلستالت Gestalt هو وحدة مثالية، صورة 
مشخصة صحية« )Lacan, 2006: 113(. حيول  هذا النموذج اخليايل »األوهام التي تنطلق 
من صورة جمزأة عن اجلسم« إىل »شكل من كليته« )Lacan, 2006, 97(. يشكل الفرق بني 
املجموع والكامل والصورة املثالية وجتربة الطفل املجزأة نقصًا )Lacan, 2006; 186(، ال 
جيب فهمه عىل أنه »عدم وجود هذا أو ذاك« بل عىل  أنه »نقص يف الكينونة« باملعنى الدقيق 
للكلمة )Lacan, 2006; 223(. عالوة عىل ذلك، يرتبط »النقص« دائاًم بالرغبة، والنقص 
هو ما يسبب ظهور الرغبة )Lacan, 1988(. وبالتايل، الرغبة هي عالقة الوجود بالنقص 
)Lacan, 1988(، كناية عن عدم الوجود. الرغبة يف الوجود هي الرغبة يف »ملء النقص« 
 Lacan 2006,( »لتحقيق »الكامل« و»الكلية«. لذلك، الرغبة هي كناية عن »أريد أن أكون
623(. أما اخليال، كمفهوم مركزي آخر من وجهة نظر الكان، يف استخدامه األسايس هو 

»الوسيلة التي حيتفظ هبا الفاعل بنفسه عىل مستوى رغبته املتالشية، متالشية عىل اعتبار أن 
االكتفاء بالطلب نفسه حيرمه من غرضه« )Lacan, 2006: 637(. وهكذا، اخليال هو ما حيافظ 
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عىل الفاعل كراغب. واهلدف من ذلك هو ليس التصديق عىل حتقيق الرغبة بل احلفاظ عىل 
 ،Žižek وفقًا جليجيك .)Glynos, 2001( رغبة الفاعل من خالل إخباره عن كيفية الرغبة
 Žižek,( ال تقدم الرغبة سلفًا، هي يشء جيب أن يتم بناؤه والتعبري عنه من خالل اخليال
9  :1989(. اخليال هو »سيناريو حيقق رغبة الفاعل« )Žižek, 1989: 6(، كام »يعلمنا كيفية 

الرغبة« )Žižek, 2009: 40(. وحيافظ عىل الفاعل كراغب من خالل تزويده بوسيلة متعة. 
استخدم هنا جتريد الكان لتفسري ختطيط اهليمنة. ومع ذلك، إن هذا التحول املنهجي، 
من هنج التحليل النفيس إىل التحليل االجتامعي والسيايس غري مريح، وقد يثري بعض الشك 
)Butler, 2000; Glynos, 2001(. هنا أتابع الكالو Laclau )2000( الذي يفرتض أنه إذا 
حدث نقص عىل مستوى املوضوع الفردي، فإنه حيدث بطرق خمتلفة عىل املستوى االجتامعي. 
وعالوة عىل ذلك، أويل اهتاممًا خاصًا بغندر وهيلر Gunder & Hiller )2009(، الذين 
سلطوا الضوء عىل »الوعي النقدي والبصرية« التي قدمها الكان يف »دور التعريف واخليال 
واالعتقاد يف التخطيط املكاين«، وأناقش كيف يكون هذا يف كثري من األحيان مرادفًا لتطور 

.)Gunder & Hillier, 2009; 181( السلطة وهي تشكل جمتمعاتنا
أفرتض أن ختطيط اهليمنة يرتبط ارتباطًا وثيقا برغبات ونواقص وخياالت مجاعة الدولة 
املهيمنة وأجهزهتا جتاه هيمنتها اإلثنية القومية أو هيمنتها األيديولوجية. حيافظ اخليال الوطني 
حول »الكامل« عىل إفراغ املؤرش الرئييس Master-Signifier ل »نحن«، »أمتنا«، »أرضنا«، 
»أمننا«، »خطر داخيل« وما إىل ذلك. ومع ذلك، يكمن دور اخليال يف »ملء« فراغ املؤرش 
Master-Signifier (Zizek 2009; 373(. يعمل خيال اهليمنة عىل سد النقص امللحوظ 

وهيدف إىل حتقيق »كامل« و»وئام« إثني-عرقي بينام يتم استبعاد وهتميش واضطهاد وترشيد 
إليهم  النظر  يتم  الذين  أولئك  »اآلخرين«،  املقيمني،  أو  املواطنني  من  األخرى  اجلامعات 

كأجانب يف أوطاهنم ومن يمنعونا من أن نكون »كاملني«. 
للتخطيط وظيفة مركزية يف خدمة خيال اهليمنة ورغبة املجموعة املهيمنة وأجهزة دولتها. 
بشكل أكثر حتديدًا، يلعب ختطيط اهليمنة دورًا فعااًل يف ملء »نقص« عدم االكتامل عىل أرض 
الواقع. ومن املفارقة أن هذا النقص مرتبط بوجود املجموعات العرقية أو االجتامعية األخرى 
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وتوزيعاهتا الديمغرافية واملكانية فضاًل عن حيازهتا ألراض داخل الدولة. ترى اجلامعات 
»الكامل«  بخيال  ترض  و»فراغات«  كـ»ثقوب«  اإلقليمي  والتوزيع  الوجود  هذا  املهيمنة 
و»الكلية« و»األمة« و»اإلثنية« و»املنطقة« وما إىل ذلك. يف هذا السياق، تصل قوة التخطيط إىل 
أقىص درجاهتا، إذ إهنا متلك القدرة عىل التالعب بإعدادات ومستقبل اجلغرافيا والديمغرافيا، 
أي األرض والشعب.  عىل هذا النحو، خياطب ختطيط اهليمنة ما »تريد أن تكون« اجلامعة 
املهيمنة من حيث اإلقليمية من خالل استخدام ممارسات التخطيط املهني الدارجة والتدابري 

املتطورة املتالعبة وغالبًا تدابري ختطيط خفية هتدف إىل ترشيد وهتميش الناس. 
»النقص«،  ملء  عىل  احلالتني  يف  املهيمنة  املجموعات  خليال  الرئييس  التوجه  ينطوي 
األفارقة  وغالبية  إرسائيل،  يف  الفلسطينيون  »أخرى«:  جمموعات  بوجود  يرتبط  الذي 
»ماسرت-سيغنيفاير«  للـ  املختلفة  املصطلحات  تقوم  الدول،  هذه  يف  أفريقيا.  جنوب  يف 
master-signifiers مثل »األمن« و»احلقوق التارخيية« و»املصري« و»الوعد اإلهلي« بتصوير 

يف  و»ختريبية«.  فيها«  مرغوب  و»غري  و»أخطر«  »أدنى«  مجاعات   أهنم  عىل  »اآلخرين« 
حاالتنا، حددنا األوهام املتعلقة بالنقاء اإلثني الوطني املوحد والتوحيد والتفرد واالستثنائية 
إثنية  باإليامن بمجموعة  ما تكون مصحوبة  والتامسك والتجانس والتطهري، والتي عادة 

وطنية فريدة من نوعها، وبتفوقها عىل اآلخرين. 
يف احلالتني، يظهر ختطيط اهليمنة كأداة قوية هلا القدرة عىل التالعب باألرايض واملساحات 
عن طريق استخدام العديد من ممارسات التخطيط الشائعة، مثل: تغيري استخدامات األرايض 
وختصيص املوارد بطرق تؤدي إىل نقل وإزالة واستبدال وترشيد وتشتيت وتركيز الناس؛ 
وبناء املستوطنات واألحياء وإتالفها وإعادة بنائها؛ وختصيص ومصادرة األرايض واملوارد؛ 
وإعادة تسمية األماكن. متيل هذه املامرسات إىل العمل لصالح الفئات املهيمنة واملتميزة عىل 
ذكرها، عىل  سبق  التي  األدبيات  تقييم  مع  املالحظات  هذه  وتتوافق  املحرومني.  حساب 
و»العقالنية«  و»العلم«  »املوضوعية«  قرشة  وراء  عادًة  التخطيط  عمل  من  الرغم  عىل  أنه 
أن  الرغم من  وأنه عىل  والتهميش،  القمع  القدرة عىل  يملك  أنه  إال  العامة«،  و»املصلحة 
املخططني ليسوا »رموزًا واضحة للظلم«، إال أهنم غالبًا ما يملكون احلنكة والتعليم والوعي 
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االجتامعي الذي تفتقر إليه الرشطة واجليش )Goodman, 1971: 13(. يف هناية املطاف، 
ختطيط اهليمنة هو عملية قرسية تنطوي عىل التالعب باملوارد املكانية والديمغرافية وغريها 
من املوارد املادية والرمزية؛ مثل التحويل عديم الضمري أحيانا لألجندات األيديولوجية إىل 
ختطيط؛ واستخدام املامرسات واالسرتاتيجيات املكانية الديناميكية )عىل أساس االحرتاف 
احلديث وما بعد احلديث يف التخطيط( التي قد تكون عنيفة وعنرصية وقمعية، وغالبًا ما 
تثري أسئلة أخالقية عميقة. وأخريًا، خيربنا تاريخ إرسائيل وجنوب أفريقيا أن خيال اهليمنة 
يقوم عىل املستحيل: أي، عىل تاليش اآلخرين املخربني، الذين يكونون يف معظم احلاالت 
جمرد مواطنني عاديني كان خطأهم أهنم ينتمون إىل العرق »اآلخر« أو إىل أمة »أخرى«، أو 

إىل جمرد فئة اجتامعية خمتلفة.
وأخريا، فإن اإلطار الذي يشري إىل األوهام الكربى عن »الكامل« و»الكلية« و»االكتامل«؛ 
والعجز، وثغرات النقص، التي يفرضها وجود اآلخرين؛ ورغبة املجموعة املهيمنة أو أجهزة 
الدولة يف سد النقص، يتطرق إىل األسئلة الرئيسية هلذا الفصل، وهي ملاذا تستخدم الدول 
التخطيط لتهميش الناس، وما هي مربرات قمع الناس، وما هو األساس األنطولوجي هلذا 
النهج يف التخطيط الذي حيفز الدول عىل توجيه موارد هائلة لقمع مواطنيها؟ عىل هذا النحو، 

التخطيط هو أمر حموري ملهمة خيال اهليمنة. 
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