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موقف في قضية:

ما وراء جنوب إفريقيا :فهم الربرتهايد الرسرائيلي

كتبه رسامر عبد النور
نيسان/إربري ۲۰۱٣

لة عامة
تركّ ز الكثير من التحليلت التي تتناول الربرتهايد أو الفصل العنصري الرسرائيلي على عقد القارنات مع جنوب إفريقيا .غير أن مستشار السيارسيات
لدى الشبكة رسامر عبد النور يحاجج ربأن الصائص الددة التي تتفرد ربها النسخة الرسرائيلية من الربرتهايد تسترعي فهمًا أفضل من أجل تفكيكها
ربنجاح .وهو يحدد ةثلةثة أربعاد متشاربكة للربرتهايد الرسرائيلي هي البعد الادي والبنيوي واليديولوجي .وربتناول الربرتهايد من خلل هذه الربعاد ،يكشف
الكاتب أن الربرتهايد الرسرائيلي أكثر تعقيدًا ربكثير من رسالفه النوب إفريقي ،ويقترح توجهات فكرية وعملية لناهضة الربرتهايد الرسرائيلي.

الذور الرستعمارية للربرتهايد
"الربرتهايد الرسرائيلي" هو مصطلح يُستخدم عادةً لوصف العنف والفصل العنصريي الكررسي في السؤرسسات الرسرائيلية 1.ورغم أن أكثر أنصار إرسرائيل
تمسًا رسيواصلون مقاومة خطاب الربرتهايد ،فإن واقع الربرتهايد في إرسرائيل ل يخفى على أحد .ولكن ما هو الربرتهايد ربالضبط؟ وكيف لنا أن نفهم
نظام الربرتهايد الرسرائيلي؟
الربرتهايد هو نظامٌ معقدٌ من ماررسات العنف والفصل والطرد القائمة على أرسس عرقية .وللربرتهايد جذورٌ ارستعمارية؛ فلطالا ارستخدم الوروربيون ماررسات
الربرتهايد للبطش ربالشعوب الصلية التي ارستعمروها وربالروربيي "غير الرغوب ربهم" على حدٍ رسواء .نشأت نُظم الربرتهايد الديثة ،كالنظامي النوب
إفريقي والرسرائيلي ،من الماررسات التاريخية التمثلة في تقييد الركة والحتجاز .وكما تعلم النوب إفريقيي ذوي الصول الوروربية من نظام الميات
الكندي في مطلع القرن العشرين 2،فإن إرسرائيل تنتهج ماررسات تُذكّر ربجنوب إفريقيا إربان عهد الربرتهايد.
 1للرست زادة حول هذا الوضوع،
2

انظرBen White (2009) Israeli Apartheid: A Beginner’s Guide, London: Pluto Press :

Nadia Abu-Zahra and Adah Kay (2012) Unfree in Palestine: Registration, Documentation and Movement Restriction, London: Pluto Press; page
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ونظرًا للدعم القوي الذي قدمته إرسرائيل لنوب إفريقيا إربان الربرتهايد والتشاربه البيّن ربي رسيارسات جنوب إفريقيا العنصرية 3والسيارسات الرسرائيلية في
ال زمن الاضر ،فإن من غير الستغرب أن تشكّل ترربة جنوب إفريقيا منطلقًا للتحليلت التي تتناول الحتلل الرسرائيلي لفلسطي .وربالثل ،فإن الناشطي
الناهضي للربرتهايد يكررون أرساليب تُذكر ربتلك التي ارستُخدمت للضغط على نظام الربرتهايد النوب إفريقي ،وأربرزها ارستراتيجيات القاطعة ورسحب
الرستثمارات وفرض العقوربات.
ورغم أوجه التشاربه وفصول التاريخ الشتركة ربي إرسرائيل وجنوب إفريقيا ،فإن الفراط في العتماد على القارنات قد يعوق محاولة الفهم التام للربرتهايد
الرسرائيلي .فثمة فروقٌ ربارزة منها دور العمالة الصلية ووكالتها .فجنوب إفريقيا كانت ول ت زال تعتمد على السود كيدٍ عاملة في قطاعات عدة
كالتعدين وهو ما أدى في ربعض الحيان إلى ناح التعبئة الناهِضة لسيارسات الدولة .أمّا إرسرائيل فقد رباتت اليوم أقل اعتمادًا على اليد العاملة
الفلسطينية .ورغم أن ربناء الستوطنات ل ي زال يوظف عددًا كبيرًا من الفلسطينيي فإن من الصعب أن يتصور الرء أن تعبئة العمالة النخرطة في
الستوطنات رسيفرض تهديدًا على إرسرائيل وذلك لن الستوطنات ل تشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل الرسرائيلي )ربل إنها مدعومةٌ إلى حدٍ كبير من الدولة(.
ربالضافة إلى أن الرسواق الفلسطينية هي أرسواقٌ أرسيرة للسلع والنتجات الرسرائيلية ،وليس العكس.
وةثمة فرقٌ آخر يتعلق ربالوارات والتفاقات السيارسية العديدة البرمة ربي النوب إفريقيي من ذوي الصول الوروربية وزعماء حركة مناهضة الربرتهايد
والتي وضعت حدًا لسيارسات الفصل العنصري 4.أما في الالة الفلسطينية ،فإن النتيجة التمخضة من التفاقات واضحة وهي المعان في الفصل
وتشريد الفلسطينيي .والخطر من ذلك ،أن السلطة الفلسطينية أصبحت لعبًا مهمًا في نظام الربرتهايد كما يتجلى في التنسيق "المني" الرسرائيلي
الفلسطيني و التهديدات الخيرة للرئيس عباس ربأنه رسيسلم "مفاتيح" الضفة الغرربية إلى إرسرائيل .ورغم أن عباس قصدَ من ذلك إجبار إرسرائيل على
النهوض بسسؤولياتها كقوة احتلل ،فإن ذلك يعني ضمنًا أن السلطة الفلسطينية ،في ظل غياب عمليةٍ حقيقيةٍ للرستقلل الوطني ،تشغل منصبًا إداريًا
مرك زيًا ضمن نظام الربرتهايد الرسرائيلي.
وعلوةً على ذلك ،مارس التمع الدولي في حالة جنوب إفريقيا في نهاية الطاف ضغطًا شديدًا لنهاء التميي ز العنصري ضمن الدولة الواحدة .أمّا في
 3السيارسات السبع الرئيسية التبعة في الربرتهايد في جنوب إفريقيا هي :قانون مناطق الموعات )الذي رسمح للناس ربالعيش في مناطق معينة ارستنادًا إلى فئاتهم العرقية(؛ فصل
التعليم )توزيع الطفال على الدارس ربحسب فئاتهم العرقية(؛ فصل الرافق )با في ذلك فصل ورسائل النقل العام(؛ الوطان الفريقية )اعتُبرت الوطن القيقي الوحيد للفارقة،
وربالتالي عندما يكونون في مناطق "البيض" فإنهم يكونون هناك للعمل(؛ فصل رسجلت الناخبي )حيث صوّت الناخبون السود بوجبه لسلطات محدودة الصلحية ضمن فئاتهم العرقية،
ولم يتسن لهم التصويت في النتخاربات الوطنية(؛ قانون ال زواج التلط )الذي حظر ال زواج ربي الشخاص النتمي لموعات/مكانات مختلفة( ،قانون الداب )الذي حظر العلقات
النسية ربي الناس النحدرين من جماعات عرقية مختلفة(.
 4تواصلت الملت الناهضة للربرتهايد وغيرها في الوقت ذاته )وربنجاح( طوال الوارات.
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حالة فلسطي ،فإن التمع الدولي يبدو مستعدًا لدعم "قيام الدولة" دون التصدي جديًا للربرتهايد الرسرائيلي .إن شعار "الشاركة البناءة" وحل الدولتي
هما خرافتان تصرفان النتباه عن القضية الرسارسية وتسمحان ربارستمرار الرستعمار والتطهير العرقي في فلسطي .وتسمحان أيضًا للوليات التحدة
والتاد الوروربي وكندا ربالتأكيد مرارًا وتكرارًا على دعمهم للربرتهايد من خلل الطاب السيارسي والدعم العسكري والعقود واتفاقات التجارة البرمة مع
إرسرائيل والترربّح على مستوى الشركات من الرستعمار والحتلل  .وربالضافة إلى ذلك ،أقيمت البانتورستانات في ظل الربرتهايد في جنوب إفريقيا
كورسيلةٍ لصر الفارقة في "مَواطِن" .وربغض النظر عن أوجه التشاربه الكاني ،فإن الفلسطينيي اليوم محرومون من موطنهم عن قصد ،لذا فإن إقامة
"مَواطِن" لهم رسيتناقض وأيديولوجيات الصهيونية ويحبط التورسع الرستعماري الرستيطاني اليهودي.
ي زدهر الربرتهايد اليوم في إرسرائيل من خلل مسؤرسساتٍ ربيروقراطيةٍ ورسوقيةٍ وعسكريةٍ معقدةٍ تتفوق على نظيراتها النوب إفريقية إربان الفصل العنصري.
وتظى إرسرائيل ربدعمٍ غير مسبوق على هيئة دعمٍ عسكري ومساعداتٍ إنسانيةٍ من الوليات التحدة .ولسوء الفهم عواقب كبيرة ،إذ قد يعوق محاولت
تقييم الرستراتيجيات القائمة )كارستراتيجية القاطعة ورسحب الرستثمارات وفرض العقوربات( ونقدها على نحو مدروس ،ويحول دون وضع ارستراتيجيات
جديدة لنيل حرية الفلسطينيي وضمان عودتهم .ورغم العرفة الوارسعة ربالربرتهايد الرسرائيلي ،فإن نظام الربرتهايد عمومًا يظل "صندوقًا أرسود" يُخفي
الكثير وينطوي على كثير من رسوء الفهم .وأنا أقترح ةثلةثة أربعاد :مادي وربنيوي وأيديولوجي للحصول على فهم أشمل للربرتهايد.

التجليات الادية للربرتهايد
التجليات الادية للربرتهايد هي العناصر الظاهرة للعيان والقاربلة للقياس ربسهولة .وهي تتجلى في العنف والتدمير والتقسيم الادي الررساني والعدني
ومن ضمنه نقاط التفتيش والسجون والستوطنات وشبكة الطرق الرستيطانية والدران و"الناطق المنية" والدرباربات والاريث ال زراعية والرافات
والطائرات من دون طيار والقناربل .وعلوةً على ذلك ،فإن الظاهر الادية للربرتهايد تعمل على التصنيف والتقسيم :التصاريح الورقية والرقمية ،وربطاقات
الهوية ،وقواعد البيانات ،وأنظمة الراقبة ،والتأشيرات ،وأوامر الخلء ،والشعارات القانونية ،والطلبات ،والقسائم الغذائية ،وصكوك اللكية ،وأرساليب
التصنيف ذات الصلة.
الفراد ومنظماتهم هم مظهرٌ ملموسٌ آخر من تليات الربرتهايد .ومن ضمن هسؤلء القوات العسكرية والقضاة والستوطنون والشرطة الرسرائيلية ووكالت
مثل الصندوق القومي اليهودي وشركات إرسرائيلية ومتعددة النسيات با فيها منتجاتها وخدماتها ذات الصلة .وتشمل التجليات أيضًا صناعات
إرسرائيلية كصناعةِ "المن" ،وتشمل الامعات حي يكون تلقي التعليم في ربيئة مفصولة ،أو حي يُنع الفلسطينيون من السفر للدرارسة في جامعاتهم ،أو
حي تساهم البحوث في جرائم حرب.
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تثل هذه العناصر الادية العنفَ الذي يحكم التجرربة العاشة للفلسطينيي في ظل الحتلل العسكري وفي النفى .ونحن نعرف الكثير عن هذا البعد الادي
للربرتهايد لنه يروّعنا ،ويسترعي انتباهنا ،ويكن إحصاؤه وتصنيفه ،وهو محط حديث الكثيرين عبر ورسائل التواصل الجتماعي .ويحظى هذا البُعد
أيضًا ربالشرعنة السيارسية ليس من جانب الجه زة التلفة في الدولة الرسرائيلية با فيها السيارسة الرستيطانية واليش وحسب ،وإنا من جانب السلطة
الفلسطينية البَطة والعاج زة )مثل إعلنات إقامة الدولة على قطعة صغيرة من فلسطي البانتورستان ( .ورغم أن فهم العناصر الادية للربرتهايد هو أمرٌ
مفيد للغاية ،فإن من الهم أيضًا أن نخوض في البُنية التي تنتج تلك العناصر وتستديها.

ربُنية الربرتهايد
تعني ربُنية الربرتهايد العناصر التنظيمية والسيارسية والقتصادية للربرتهايد .وهي تضفي الشرعية على إرسرائيل كدولةٍ قومية من خلل القانون الدولي
واتفاقات التجارة .وتظى في الوقت نفسه ربالشرعية من خلل الهازين العسكري والقانوني الرسرائيليي ،با في ذلك الليات السيارسية والقتصادية
التي تع زز التهميش والفصل )مثل اقتصادات الستوطنات والدعم القدم لها( .تتسم ربُنية الربرتهايد ربأنها مضلّلة إذ تشمل قطاعات متعددة دون أن
تضح في الغالب الصّلت ربي تلك القطاعات .فعلى رسبيل الثال ،يقترن القتصاد الرسرائيلي ،من منظور القتصاد الكلي ،ربتطوير الرسلحة .وقد رباتت
صناعة "المن" في إرسرائيل اليوم تتل الرتبةَ السادرسة عاليًا ،وهي آخذة في إربرام عددٍ مت زايدٍ من العقود مع الدول الوروربية والفريقية .ونظرًا لعِظَم
انخراط إرسرائيل في ربحوث تطوير الرسلحة وربيعها وارستخدامها )كتلك الستخدمة ضد السكان الفلسطينيي الاصرين( ،فإن اكتساب فهمٍ أفضل
للصّلت القائمة ربي هذه الصناعة والعناصر الادية للربرتهايد يغدو أمرًا حتميًا .فمن الهمية بكان أن نتورسع في فضح الصّلت ربي البحوث العسكرية
التكنولوجية والحتلل )مثل تكنولوجيات الراقبة والطائرات ربدون طيار(.
يتطلب وضع خريطةٍ شاملةٍ لبنية الربرتهايد توضيح العلقات القائمة ربي السؤرسسات والشركات ومنظمات التمع الدني الرسرائيلية من جهة والربرتهايد
من جهة أخرى .وةثمة ربحوثٌ كثيرةٌ أجريت فعلً في إطار هذا الوضوع .فعلى رسبيل الثال ،ربحثت حركة القاطعة و مرك ز عدالة في نيويورك في الساهمات
التي تقدمها الامعات والشركات الاصة الرسرائيلية للحتلل ،ومثل تلك البحوث ترفد الجج والنداءات الداعية إلى القاطعة .غير أنه يتعي على
البحوث أن تسعى لدراك فهمٍ أفضل لبُنية الربرتهايد العامة ربُغية تورسيع قاعدة العمل الفعال الناهض للربرتهايد )رسواءً العمل على الصعيد القانوني أم
السيارسي ورباتباع الشكال التلفة للمقاطعة(.
تطرح عالة الجتماع النسوية دوروةثي رسميث مقارربةً من هذا القبيل وتطلق عليها "الةثنوغرافيا السؤرسسية 5".وتسعى من خلل مقارربتها إلى الكشف عن
السؤرسسات الاكمة التي تصنف تارب الناس العاشة وتتحكم ربها ،إذ تضع خريطةً للنصوص التي يقاربلونها .وفي رسياق الربرتهايد ،مثلً ،تشتمل
Dorothy Smith (2005) Institutional Ethnography: A Sociology for People, Toronto: AltaMira Press 5
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النصوص على التصاريح وغيرها من ورسائل التصنيف والراقبة والسيطرة .فبوضع خريطةٍ لركة النصوص ،والهم من ذلك لكافة العمال ذات العلقة،
يتشكل فهمٌ أكمل وأشمل لبُنية الربرتهايد .وربالثل ،قد تساعد القارربة الستندة إلى معرفة رسلسلة التوريد في الكشف عن الوردين والدمات السسؤولة
عن وجود عناصر الربرتهايد الادية وإدامتها ،كنقاط التفتيش والستوطنات ،وارستخدام الراضي ومصادرتها ،والصارف والمولي .ويكن للمرء أن يتصور
كيف أن هاتي القارربتي وغيرهما قد تساهم في الكشف عن ربُنية الربرتهايد.
قد تكون هذه التحريات صعبةً وم زعجةً نظرًا لوةثاقة التكامل والعتماد التبادل ربي الفلسطينيي والرسرائيليي .ومع أن العناصر الادية ربحكم طبيعتها تنمّ
عن الفصل والضطهاد ،فإن البُنية النتجة والستدية لها قد تكشف عكس ذلك .إن ارستخدام الشيكل الرسرائيلي والعتماد على السلع والدمات
الرسرائيلية )نظرًا للتدمير التعمد الذي لق ربالقدرة النتاجية الفلسطينية( ليسا رسوى مثالي من أمثلة كثيرة .وعلوةً على ذلك ،فإن الغموض التأصل
في ربُنية الربرتهايد يثير تساؤلت وجيهة للتأمل والعمل الناهض للربرتهايد .فعلى رسبيل الثال ،إذا كان أحد الصارف الرسرائيلية منخرطٌ في تويل
الموال أو تقدي الدمات داخل إحدى الستوطنات ،فهل يعني ذلك أن كلّ مَن له حسابٌ في ذاك الصرف أو حتى معاملةٌ معه شريكٌ في الربرتهايد؟ وما
الذي ينبغي فعله حيال ذلك إذا كان الواب نعم؟
يكن طرح أرسئلةٍ ماةثلةٍ حول عدد ل يُحصى من العلقات القائمة في إطار ربُنية الربرتهايد .وتلك العلقات تتجاوز الالي السيارسي والقتصادي إلى
الال اليديولوجي الذي يشرعن الرستعمار والفصل العنصري والعنف.

أيديولوجيات الربرتهايد
هناك معرفةٌ وارسعة ربأيديولوجيات الربرتهايد ،وهناك الكثير من الصطلحات الستخدمة لوصفها مثل العنصرية ،والرستعمار ،والشكال التعددة
للصهيونية ،والصولية الدينية ،والليبرالية الديدة .وكما العناصر الادية للربرتهايد ،ترتبط اليديولوجية رببُنية الربرتهايد ارتباطًا وةثيقًا ،ولكنها غير
ملمورسة ،ربخلف العناصر الادية ،لذا يصعب قيارسها ،ول رسيما أن معالم اليديولوجيات التعددة قد تتشاربك وتتداخل ربسهولة؛ فعلى رسبيل الثال ،يعتنق
الستوطنون الرسرائيليون الصهيونية الرستعمارية ،والعنصرية ،والصولية الدينية ،والن زعة العسكرية.
يُعطي فيلم ديفيميشن )] ( Defamationالتشهير[ لرجه يواف شامير صورةً واضحةً لهمية اليديولوجيا في تشكيل اليلة الرسرائيلية .وكما يوضح
شامير ،فإن الوف ورسيلةٌ ربارزةٌ لرستغلل الضعف التصوّر لدى الرسرائيليي .ويتفاعل الوف مع اليديولوجيات الذكورة آنفًا من أجل تبرير العنف
والفصل العنصري ربأشكاله كافة .لذا فإن الكثير من الرسرائيليي يرون أن العنف من مقتضيات "التهديد" الوجودي الذي يفرضه الفلسطينيون .فشيطنة
الفلسطينيي مغرورسةٌ في أيديولوجيات الربرتهايد ربحيث يُنظَر إلى أي تعبير عن وكالة الفلسطينيي كتهديدٍ لمن إرسرائيل القومي .فتغدو الرأة
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الفلسطينية الامل تهديدًا ديغرافيًا .والنتقادات الوجهة لرسرائيل ،با فيها حملة القاطعة وأرسبوع الربرتهايد الرسرائيلي ،هي تهديدٌ أيضًا لشرعيتها.
حتى إن زراعة الفلسطينيي لل زعتر كانت تُعتبر ذات يوم تهديدًا ربيئيًا .إن نفسية الهواس الرسرائيلي التشكل ذاتيًا تستدي صناعة الوف التي تكمن
وراء هوس إرسرائيل "ربأمنها" والخلل ربأمن الخرين.
وإلى جانب الوف ،تولد اليديولوجية النفاق .فهناك ادعاءات منتشرةٌ على نطاق وارسع تشير إلى أن الفلسطينيي قد يدفعون "الرسرائيليي إلى البحر"
رغم أنه لم يسبق لفلسطيني أن فعل ذلك .ربل هناك الكثيرون من مئات آلف الفلسطينيي الذين طردتهم الليشيات السؤرسّسة لدولة إرسرائيل قد دُفعوا
رباتاه البحر واضطُروا إلى مغادرة شواطئها ربالقوارب .وتسمح اليديولوجية لضحايا التطهير العرقي ربإيقاع ما قارسوه من رعبٍ على شعب آخر.
واليديولوجية تنفي أيضًا مسسؤولية إرسرائيل عن "مشكلة" اللجئي الفلسطينيي ،وتسمح ربلوم العرب على ارستمرارها .واليديولوجية تن زع الصفة النسانية
كما تُبيّن الرافات الرائجة مثل خرافة "أرضٌ ربل شعب لشعبٍ ربل أرض " أو تصوير الفلسطينيي كطفيليات وهمجيي أصليي .وهذه الصور في أعي
الستوطني الرسرائيليي والصهاينة السيحيي على السواء تعل السكان الفلسطينيي الصليي غير مستحقي لوطن .والرسوأ من ذلك هو الدعاءات
العادية للسامية التي ترى ربأن الفلسطينيي مستعدون ةثقافيًا للكراهية والعنف .ومن أمثلة ذلك التصريحات التي أدلى ربها في الونة الخيرة عضو
مجلس العموم البريطاني غوردون هندررسون داخل اللس وأيدها عددٌ من أعضاء اللس ،حيث قال "إن من الواضح أن ةثقافة الكراهية قد تغلغلت في كل
خيط من نسيج التمع الفلسطيني".
تلت قدرة اليديولوجية على عَمْي الشعوب إربان احتجاجات تل أربيب في شهر آب/أغسطس  2011عندما طالب مئات آلف الرسرائيليي ربالعدالة
والساواة الجتماعية ربينما تاهلوا تامًا الفئة الكثر معاناةً من التميي ز في إرسرائيل والتي تشمل البدو الفلسطنيي الذين يكافحون للحفاظ على أراضيهم
وتقاليدهم في ظل الصادرة البرية ،و الواطني "العرب" )الفلسطينيي( في إرسرائيل القاربعي ضمن التميي ز الهيكلي المارس في إرسرائيل .والكثر إةثارةً
للقلق هو أن اليديولوجية تنع غالبية الرسرائيليي من رؤية الخر التمثل في النسان الفلسطيني .فعلى رسبيل الثال ،أعلن وزير ال زراعة الرسرائيلي إربان
العدوان الرسرائيلي على غ زة  2009-2008عن توفير خدمات طبية للحيوانات الليفة الرسرائيلية وحيوانات الشوارع الصاربة ربالصدمة جراء "إطلق
الصواريخ "،في حي كان اليش الرسرائيلي ينفذ مذربحةً ربحق  400,1فلسطيني حيث قضى العديد منهم حرقًا ربقناربل الفسفور الربيض ،وذلك ربتأييد
غالبية الرأي العام الرسرائيلي .فأي أيديولوجية هذه التي تسمح ربهذه النسانية العوجاء؟
ليس الفلسطينيون وحدهم مَن يُجرّد من إنسانيته في إرسرائيل ويتعرض للعنف العنصري .فهناك مسألة حديثة العهد – يُحتمل أن تُشكّل جبهةً ربارزةً
للكفاح ضد الربرتهايد الرسرائيلي تتمثل في العنف المارس ضد الهاجرين واللجئي الفارقة  .وهذه القضية تفضح العنصرية الغرورسة في اليديولوجيات
والسؤرسسات الرسرائيلية ،وتُثير تساؤلت مهمة ربشأن وضع اللجئي وتعريفهم في إرسرائيل.
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تُفضي اليديولوجيات الذكورة آنفًا إلى ظهور "الربرتهايد اليومي" العتيادي والسلّم ربوجوده .ول تظى صفة العتيادية هذه رسوى ربفهمٍ ضئيل رغم
أهميتها في ارستدامة ربُنية الربرتهايد .كتبت أميرة هاس  ،مثلً ،كيف أن "مئات آلف الرسرائيليي العاديي غير العنيفي في الن زل هم شركاء في إدارة
التمع الخر وتررسيم حدوده وتقييده وترويضه ويقوضون في الوقت ذاته وعلى نحو تراكمي حقوق ذلك التمع ورفاهه ورفاهيته ".ويضع رشيد الالدي
هذا الطرح في رسياق "العادلة الرستيطانية-الصناعية"؛ التي تضم ربالضافة إلى ما ي زيد على نصف مليون مستوطن يهودي في الضفة الغرربية والقدس
الشرقية "مئات اللف العاملي في الكومة والقطاع الاص الذين ترتبط رسُبل عيشهم ومصالهم البيروقراطية ربارستدامة السيطرة على الفلسطيني".
ويسمح الواقع شبه الوروربي الع زول )أو "الفقاعة "( لغالبية الرسرائيليي ربالعيش حياةً م زدهرةً في ظل جهلٍ نسبي ربالرستعمار والتطهير العرقي لفلسطي.
وهذا الواقع يسمح للرسرائيليي ربالذهاب إلى أعمالهم والتسوق والعتناء ربأرسرهم والتمتع ربكماليات العالم التقدم دون أن يشعروا ربوجودهم في ربُنية
الربرتهايد أو مساهمتهم في إدامته.

مقارربات تفكيك الربرتهايد
ربات الربرتهايد اليوم ،كما تُبي هذه القالة ،أكثر تعقيدًا من الربرتهايد الذي عاشته جنوب إفريقيا وذلك ربشهادة شخصيات من جنوب إفريقيا نفسها
ومنهم دي زموند توتو  .ولن الوانب الهمة للربرتهايد ل ت زال غير مستكشفة ،ول رسيما ربُنيتها وصفة العتيادية في أيديولوجياتها ،فإن ناح السيارسات
والرستراتيجيات الرامية إلى إنهاء الربرتهايد الرسرائيلي قد تكون محدودةً .وما الطرح الوارد أعله رسوى محاولةٍ أولية لتحري الطبيعة الادية والبنيوية
واليديولوجية للربرتهايد الرسرائيلي .وقد يساعد دمج هذه الربعاد في مقارربةٍ متكاملةٍ لفهم الربرتهايد الرسرائيلي في وضع ارستراتيجية لتفكيكه.
فعند التعاطي مع أيديولوجيات الربرتهايد ،على رسبيل الثال ،قد يكون من الكثر أهمية أن نفهم كيف ينأى الصهاينة الرسرائيليون ربأنفسهم عمّا يُروّج من
الوف من الفلسطينيي وشيطنتهم .وربدلً من السعي إلى فهم التحولت العرفية الرسرائيلية ،ظل الهتمام منصبًا إلى الن على عمليات التلقي العقائدي
التي يتبعها عملء إرسرائيل )كالتعليم ،والتدريب العسكري ،وال زيارات الماعية للطلب الرسرائيليي إلى معسكرات العتقال في أوروربا ،والبرامج من
قبيل ربرنامج "ربيرث رايت"(.
ول ربد من اكتساب فهم أفضل لتجارب الرسرائيليي واليهود الغرربيي الرافضي ليديولوجيات الوف والتفوق العنصري والعتنقي ليديولوجيات تدعو إلى
الساواة وحقوق النسان .فما هي الظروف التي تُكّن الرسرائيليي أو اليهود الوروربيي والمريكيي من اختيار النأي ربأنفسهم عن أيديولوجيات
الربرتهايد؟ فلربا تكفي ترربة قيمٍ أخرى ،أو توفر الكان وال زمان للتأمل ،أو التعرض لروايات وحقائق ربديلة )كاللتقاء ربفلسطينيي أو إرسرائيليي يرفضون
خدمة الحتلل( .ولربا يكفي العثور على الورسيلة ليصال رؤية مشتركة تضمن الساواة والقوق الديقراطية ربغض النظر عن حل الدولة الواحدة أو حل
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الدولتي أو أي حل آخر .ولعله من الفيد أيضًا ربالنسبة لتمعٍ يتشاربه أفراده فكريًا أن تُبيّن السُبل ليجاد طُرق جديدة في التفكير .وربصرف النظر عن
الليات ،فإنه ل ربد من تري الررسائل القادرة على تعطيل القاعدة اليديولوجية للربرتهايد ونشر تلك الررسائل على عموم الرسرائيليي .وينبغي لتلك
الررسائل أن تسمح ربتوجيه النقد على نطاق وارسع للمُثُل التي تشرعن البعدين الادي والبنيوي للربرتهايد دون إةثارة الوف .ويبرز هنا تدٍ رئيسي أمام
حركة القاطعة ورسحب الرستثمارات وفرض العقوربات وهو أن الرسرائيليي ومناصريهم الذين ل يفهمون الربرتهايد فهمًا تامًا أو النغمسي في أيديولوجيات
الصهيونية والوف رسيتخذون موقفًا دفاعيًا دون اعتبار قيمة ارستراتيجيات القاطعة وأهميتها.
إن العدادَ الت زايدة من الرسرائيليي واليهود النائي ربأنفسهم عن رسيارسة إرسرائيل القعمية مشجعةٌ ومهمةٌ للغاية .فهذه التوجهات البارزة توحي ربأن
التحولت اليديولوجية مكنة كليًا ول ربد أن تظى ربفهمٍ أفضل .وقد تكون التمعات التلفة أكثر ارستعدادًا لفهم مثل هذه التغيرات والشروع في
إحداةثها .فعلى رسبيل الثال ،يعي الرسرائيليون التقدميون والواطنون الفلسطينيون في إرسرائيل اليديولوجيات التلفة التي يعتنقها الرسرائيليون تام
الوعي .ومن ناحية أخرى ،يكن للفلسطينيي السيحيي والركات السيحية التقدمية أن تعمل من أجل تطوير ربدائل للنيلية الصهيوينة وترويجها .وكما
رأينا في السنوات الخيرة ،هناك حركاتٌ يهودية تعكف على تدي نفوذ اللوربي الرسرائيلي في الوليات التحدة والتاد الوروربي وكندا .وتدر الشارة
مجددًا إلى أن التحولت الذكورة عن مُثُل الربرتهايد مكنةٌ حي تُعرَض اليديولوجية على النقد الواعي.
هناك ربالطبع حدودٌ لحداث التغيرات اليديولوجية ول رسيما حي يكون الناس منغررسي في مجتمعاتٍ متمارسكة أيديولوجيًا )مثل الستوطنات( .وعلوةً
على ذلك ،حي تعرّف الهوية عن نفسها من خلل اليديولوجية فإن الناس يكونون معادين لطرق التفكير البديلة .لذا فإن مناصري الربرتهايد الرسرائيلي
الذين يعتبرون الصهيونية إحدى الُثُل السلّم ربها لن يقتنعوا ربسهولةٍ با يخالف ذلك .وفي تلك الالت ،لربا يكون من الفضل أن تُترَك مهمة إيجاد طُرق
تفكير ربديلة لولئك الذين رسبق لهم أن مرّوا ربالتجرربة ذاتها.
ومن الضروري أيضًا أن نتحدى العونات التي تسمح للربرتهايد ربالزدهار .ويُعتبر الدعم العسكري المريكي لرسرائيل  ،في هذا الصدد ،هو الربرز حيث
من القرر أن تقدم الوليات التحدة لرسرائيل ما ي زيد على  30ربليون دولر أمريكي كمساعدات عسكرية في الفترة ما ربي  2009و  .2014وربالضافة إلى
الدعم المريكي لرسرائيل ،مُنحت السلطة الفلسطينية في أعقاب أورسلو مساعدات دولية تفوق قيمتها  8ربليي دولر أمريكي .والكثير من تلك
الساعدات تذهب إلى ربناء قدرات السلطة الفلسطينية وتع زي ز التنمية وتقدي الغاةثة النسانية .غير أن ج زءًا كبيرًا من العونات القدمة للفلسطينيي
تساهم في النمو القتصادي الرسرائيلي مّا يخلق مستويات عديدة من التكالية التي تعمل على تع زي ز الوضع الراهن للربرتهايد .ورغم أن الرئيس
المريكي رباراك أورباما قد طمأن الرسرائيليي ربالصول على دعم الوليات التحدة غير الشروط  ،فل ربد للرستراتيجيات من مواصلة التصدي للمعونات
القدمة للربرتهايد .إن حجم الساعدات المريكية الباشرة وغير الباشرة لرسرائيل هائل ،ومن دون هذا الدعم المريكي لن تستطيع إرسرائيل أن تبقى دولة
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أربرتهايد.
وفي التام ،يُشكّل اعتناق الشعب الفلسطيني ليديولوجيات مضادة مصدرًا رئيسيًا للقوة في التعامل مع الربعاد الثلةثة للربرتهايد .وتضم تلك
اليديولوجيات الشكال التنوعة للمقاومة ،والعودة ،والوطن ،والقومية ،والبقاء والصمود .ولن اليديولوجية تفرّق ربقدر ما توحّد ،فل ربد للفلسطينيي أن
يواصلوا اعتناق أيديولوجيات تتفي ربالثقافة والرض والرية والساواة وعدالة العودة .وتُعتبر الرواية الفلسطينية ورسيلةً لنشر اليديولوجيات اليجاربية
التي تبث الياة والتأكيد عليها ،لذا ل ربد من ارسترداد تلك الرواية واليان ربها.
لقد ماررست حركة القاطعة ورسحب الرستثمارات وفرض العقوربات النوب إفريقية التي تأرسست في  1960ضغوطًا هائلةً على نظام الربرتهايد وعجّلت في
انهياره رسنة  . 1994ولكن الربرتهايد لم يندحر في جنوب إفريقيا ربفضل هذه التداربير وحدها .فقد كان التضامن الدولي والع زلة الفروضة دوليًا أحد الركان
الرئيسية الرربعة التي قام عليها الكفاح الناهض للربرتهايد وهي القاومة الداخلية والنضال السري والسلح .ورغم أن الركة الفلسطينية للمقاطعة ورسحب
الرستثمارات وفرض العقوربات رستظل ربل شك ارستراتيجيةً مهمةً له زية الربرتهايد الرسرائيلي ،فإنه ل ربد من تع زي ز الرستراتيجيات البديلة لناهضة
الربرتهايد )مثل النضالت على الستوى الشعبي والركات الشباربية( ول ربد من إررساء مقارربات جديدة .ومن أجل دعم هذه الجراءات ،ل ربد من الصول
على فهم أفضل للمنظومة العقدة التكونة من العناصر الادية والبنيوية واليديولوجية للربرتهايدالرسرائيلي ،لن من شأن ذلك أن يُسرّع انهياره.

هذه الوةثيقة متوفرة رباللغة

النلي زيةhttp://bit.ly/AprthD :

يتاربع رسامر عبد النور تصيل لدرجة الدكتوراه في مجال "الشاريع والتنمية في رسياقات مرحلة ما ربعد الرب والن زاعات" .يستكشف ربحثه للدكتوراه
التفاعل ربي النظمات غير الكومية خلل الرستجاربة النسانية ودور النظمات التمعية والشاريع الماعية في ربناء السلم والتنمية في فترة ما ربعد
الرب .يقوم في الوقت الراهن ربإدارة مشاريع ربحوث تطبيقية في أنحاء السودان )دارفور وجنوب السودان والنيل الزرق( ويدعم أعمالً ماةثلة ربي اللجئي
الفلسطينيي )لبنان وفلسطي التلة(.

الشبكة
شبكة السيارسات الفلسطينية
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contact@al-shabaka.org
www.al-shabaka.org

"شبكة السيارسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير ح زربية وغير رربحية ،مهمتها نشر وتع زي ز ةثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم
في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلت زم العضاء والللون السيارسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السيارسية شرط ان يتم الشارة ربوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السيارسات الفلسطينية" ،كمصدر ارسارسي
لتلك الواد.
ل زيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التاليwww.al-shabaka.org :
او اتصلوا ربنا على البريد اللكتروني التالي contact@al-shabaka.org:

الشبكة
شبكة السيارسات الفلسطينية
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