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ما ربعد الاقارنات ربالربرتهايد:
نحو إعادة تأطير النضال الفلسطيني
تعاقيب للشبكة
كتبته أيرين كاليس
كانون الثاني/يناير ٢۰۱٥

ماذا يحدث للم مؤجل؟
أَيجف
كالزربيب ت ت الشمس؟
أم يتاقرح كالرح
ويسيل ربالصديد؟
أيتعفن كاللحم الفاسد؟
أم ييبس كاللوى من ربعد طراوة؟
لعله فاقط يتدلى
كحِمل ثاقيل.
أو يتفجر؟
 لنغستون هيوزالواظبة على الباقاء هي أكثر من مجرد صراعٍ مدفوع ربردة الفعل من أجل الوجود .ظهر مصطلح الواظبة على الباقاء ) (survivanceفي دراسات الشعوب
المريكية الصلية ،وهو يتناول الضور الفاعل للشعوب الصلية واستمرار كرامتها رغم سياسات الربادة العرقية لدولة الستيطان الستعمارية 1.وكسائر
الشعوب الصلية الرخرى الرازحة ت ت حكم الدول الستعمارية الستيطانية ،ل تُعتبر مواظبة الفلسطينيي على الباقاء من السلّمات .ربل على العكس من
ذلك ،ل تزال مواظبتهم على الباقاء تواجه العوقات على الستويات الساسية الولية ،إذ ما زال الفلسطينيون في الاقرن الادي والعشرين ينتظرون
Gerald Vizenor, Manifest Manners: Narratives on Postindian Survivance (Lincoln: Nebraska, 1999), p. vii
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العتراف ربهم والتعامل معهم كبشر دون النتاقاص من إنسانيتهم.
ربالرغم من أن هذا الو اليديولوجي ينضوي ت ت جهدٍ استشراقي أوسع للحط من الشعوب العرربية والسلمة ،فإن العاملةَ التي يلاقاها الفلسطينيون
متأصلةٌ أيضًا في الرواية الصهيونية التي قام ت على أساسها دولةُ إسرائيل وما فتئ ت تُدار .وهذا يعني في الواقع السياسي أن الدولة السرائيلية تنظم
سياساتها ومواردها ربطرياقة منهجة على أساس هذا يهودي وهذا غير يهودي .ومن هذا النطلق يتعرض الفلسطينيون للمحو اليديولوجي عمليًا من رخلل
سياسات الطرد والرمان ،ونزع الصفة النسانية عنهم وإكساب هذا العمليةِ طاربعًا رسميا.
ومع ذلك ،يثبُ ت الفلسطينيون ربعزم وإصرار دارخل حدود فلسطي التاريخية ورخارجها .ويتجسد ثباتنا الواعي ،رغم التداربير الهولة الصممة لحتوائنا
واقتلعنا من أراضنا ،في شعارات شعبية سياسية من قبيل "الوجودُ ماقاومةٌ" .وثمة دورٌ أكبر تؤديه هذه الشعارات ربالاضافة إلى دورها الكبير في النضال
اضد الستعمار وتسييس الياة ت ت حكم السلطة السرائيلية .وما يسترعي الهتمام أيضًا في هذا الصدد هو طبيعة الوجود الفلسطيني الاري ارختزاله
ربوتيرة سريعة في حياةٍ مجرّدة صِرفة في ظل الهيكل المني الشدّد لدولة الستيطان.
يزداد في الوق ت الااضر عاقد الاقارنات ربي درجة نزع الصفة النسانية عن الفلسطينيي وظروف الربرتهايد في جنوب أفرياقيا .وليس من الستغرب أن
أنصار الصهيونية يرفضون الرربط السياسي ربي الالة الفلسطينية والربرتهايد على أساس أن ماقارنة دولة إسرائيل ربنظام الفصل العنصري في جنوب
أفرياقيا هي ماقارنة واهنة.
غير أن ربعض التحليلت ،في أوساط الفلسطينيي ومؤيدينا ،تثير قلاقًا أكثر إذ تختزل نظامَ الفصل العنصري في قائمة من الصائص العينة التي يكن
حذفها أو إثباتها .إن نظام الفصل العنصري ،مهما كان ت تلياته ،يؤطره منظورٌ عالي أوسع .ومن هنا يكننا أن نعاقد ماقارنات مجدية ربي أوجه الشبه
الاقائمة ربي جنوب أفرياقيا إربان الربرتهايد وإسرائيل اليوم.
لاقد سبقَ الفصلَ العنصري في جنوب أفرياقيا استعمارٌ استيطاني ،وبوجبه اعتمد النس الربيض في استيطانه وفرض تفوقه على التشريد الماعي
للسكان الصليي السود من أرااضيهم وعلى استغللهم كعمالةٍ ررخيصة .وجرى إدماج السكان الصليي السود الشردين دارخليًا في القتصاد الستعماري
الستيطاني .وأاضفى النظام الاقانوني للربرتهايد ،الذي جاء ربعد الستعمار الستيطاني ربزمن ،الطاربعَ الرسمي على اليديولوجيات التي قام عليها
الستعمار الستيطاني ،غير أن كليهما استندا إلى نزع صفة النسانية عن الشعب الاقهور الستعبَد .وعلوةً على ذلك ،وفي كلتا الالتي ،كان ت إنسانية
الرء من عدمها تُاقاس باقياس طيف اللون الربيض.
وفي إسرائيل ،كما كان ت الال في جنوب أفرياقيا إربان الربرتهايد ،توجد ربيروقراطيةٌ تعل إرخضاع فئة اجتماعية كاملة حدثًا روتينيًا ،حيث صارَ أفراد تلك
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الفئة ،الوصومون ربأنهم مجرمون محتملون ،مطالبون على الدوام ربإربراز وثائق وتصاريح وربطاقات هوية وأوراق "رسمية ".وعلى غرار سياقات الستيطان
الستعماري الرخرى ،تُعتبر هذه الشكليات البيروقراطية آليات يومية لمارسة العنف والاقهر على الفلسطينيي وتريدهم من أرااضيهم وحرمانهم حريةَ
الركة والاقدرةَ على التحكم ربوقتهم.
إن نزع الصفة النسانية عن السكان الصليي اضمن نظام اجتماعي مبني على تفوق عنصرٍ على سواه ليس في حد ذاته كافيًا لدامة وجود النظام
الستعماري الستيطاني الاقائم على الفصل العنصري .فهذا النظام ينطوي أيضًا على تري هؤلء السكان ليس لشيئ سوى وجودهم – لستمرارهم في
الوجود على الرض التي يطمع فيها .وهذا يعني التعاملَ مع أي ماقاومة للواضع الراهن رباعتبارها جريةً جنائية .وربالنسبة للفلسطينيي الرازحي ت ت الكم
العسكري السرائيلي ،تعتمد قدرتهم على مزاولة أنشطتهم اليومية على إثبات أنهم ليسوا مجرمي عند مرورهم عبر الواجز العسكرية التي تاقرر ما إذا
كان ت ستسمح لهؤلء ربالذهاب إلى أعمالهم اليومية أم ل.
هل يهم لو أطلاقنا اسم الربرتهايد أو الفصل العنصري على ما يحدث؟ فلم يكن الفصل العنصري سوى محاولةٍ لأسسة الستعمار الستيطاني ،وهناك
معرفة وافرة حول ماهية الستعمار الستيطاني.
إن لوجه الشبه ربي نظام الربرتهايد في جنوب أفرياقيا وإسرائيل حدودًا ،فنوايا الركة الصهيونية كان ت ول تزال مختلفة جذريًا .فلم يكن هدفها احتواء
الفلسطينيي وفرض الهيمنة عليهم ،كما تبرهن تصريحات الاقادة الصهاينة الوائل مثل ثيودور هرتزل والسؤولي السرائيليي الاليي مثل ربنيامي
نتنياهو  .فليس ذلك إل نتيجة ثانوية انبثاق ت عن إقامة دولة يهودية ذات أغلبية يهودية.
يتمثل الهدف الوري للحركة الصهيونية على الدوام في الستيلء على الرض من دون سكانها الصليي الزعجي وليس إدماجهم في القتصاد
الستيطاني كما كان ت الال في نظام الربرتهايد في جنوب أفرياقيا .إن قانون العودة السرائيلي ،الذي ينح النسية السرائيلية لليهود أينما كانوا في
العالم ،هو دعوةٌ مفتوحة للهجرة اليهودية إلى أرض فلسطي التاريخية .ففي العام " ،2013رحّب ت" إسرائيل ربأكثر من  16 ,000مستوطن جديد .الشروع
الصهيوني هو بثاربة هجومٍ كاسح على السكان الليي.
ولكن ماذا تفعل حي يتنع السكان الصليون الزعجون عن الغادرة؟ ما هو الل النهائي؟

استخلص الدروس الضرورية من جنوب أفرياقيا
ربدلً من التعرض للتهميش في جدالٍ حول ما يرقى وما ل يرقى إلى حد الفصل العنصري ،فإن من الضروري على ما يبدو من موقعي الطلّع هنا في جنوب
إفرياقيا أن نعمل على إعادة تأطير تركيزنا لينصب على ما هو أكثر نفعًا للفلسطينيي .وهذا ل يتعلق ربطبيعة دولة الفصل العنصري ،وإنا طبيعة
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الستاقبل الذي نبتغيه .أي أن ما نحتاجه ليس إثباتَ ما إذا كان ت إسرائيل تُسّد الربرتهايد الديد ،ربل استنباطَ الدروس من الالة النسانية في الرحلة
اللحاقة للربرتهايد في جنوب أفرياقيا.
إن إعادة تأطير الصلة ربي نظامي الفصل العنصري على هذا النحو يؤكد قطعًا أن صلب النضال الشترك ربي جنوب أفرياقيا والفلسطينيي يكمن في
النسان وسلب أراضه ربل هوادة وإقصائه عن أمته ،وليس في التفاصيل البيروقراطية الميزة لنظام الدولة الاقمعية .و هذه الصلةُ جليةٌ في طبيعة الياة
اليومية لغالبية السود في جنوب أفرياقيا اليوم ،الذين ما زالوا ،كما قال الراحل إدوارد سعيد عن الفلسطينيي ذات مرة ،محصورين في "أشكال وجودية
هزيلة 2".ومنذ قالها سعيد والالُ الفلسطينية تنحدر من سيئ إلى أسوأ.
لم يتحول الجناز الدياقراطي الذي حاقاقته جنوب أفرياقيا من حيث البدأ إلى نصرٍ ترري وجودي في المارسة العملية .فحتى الن لم تتعامل الدولة مع
الثار الجتماعية والقتصادية لوروثات الربرتهايد الهيكلية ،ول يزال "الربيض" يعيش على ظهر "السود" .وفي حي أن دستور جنوب أفرياقيا التفى ربه
يؤكد قيمة حياة كل فرد من حيث البدأ ،فإن الفاقراء السود في جنوب أفرياقيا ل يزالون يُعامَلون معاملةَ الاقمامة ،حسبما قال أشيل مبيمبي في محااضرة
عامة عاقدت مؤرخرًا في جامعة رودس .ول تزال السلطات تنظمهم وتكمهم كما لو كانوا تهديدًا رخارجيًا للمجتمع ،وليس جزءًا منه.
تتطلب الالة النسانية في مرحلة ما ربعد الربرتهايد أن نطرح أسئلةً مختلفة نوعيًا ،على غرار :كيف سيبدو مستاقبلنا ربعد التحرر في فلسطي؟ ولعل
الهم من ذلك ،ما الذي يجب إدماجه الن في هذا الطار كي تتهيأ هذه الظروف الستاقبلية؟
من الوااضح أن الؤسسات والاقيادات السياسية الالية ل تلك أجوربةً لهذه السئلة .إن الاقيادة الفلسطينية ل تمل أي إمكانية لتحرر الفلسطينيي ،ولنها
وليدةُ علقات السلطة ربالكيان الستعماري الستيطاني ومتنفعةٌ منها ،ل تستطيع أن ترفع عنّا ظروف التجريد والرمان .الاقانون الدولي كذلك ل يوفر
إمكانية ترر الفلسطينيي ،فهو ل يزال يعمل اضمن نظام ياقوم على أساس الدولة التي تكون بوجبه الَكَمَ الاقانوني الفَصل في تشريع حاقوق النسان
وإعمالها .وهكذا فإن تعريف إسرائيل للمة أساسي لعرفة مَن يحظى ربحماية قانون حاقوق النسان وكيف "أنّ دولةً ملتزمةً ربإدارة الياة النسانية تستحلّ
قتلَ فئةٍ من الناس 3".وعلى الرغم من أن الاقانون الدولي وقراراته المية العديدة غير النفذة قد رخيّب قَطعًا رجاءَ الفلسطينيي ،فإننا مستمرون في ملحاقة
السراب.
وحي يُضرَب الثل للفلسطينيي ربانتاقال جنوب أفرياقيا من الربرتهايد ،فإنه يجدر ربهم التعاظُ من الالة الراهنة لكومة حزب الؤتر الوطني الفرياقي .فكما
Edward Said, The Question of Palestine (London: Routledge & Kegan Paul, 1979), p.19
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Veena Das and Deborah Poole, Anthropology in the Margins of the State (Santa Fe: School of American Research
Press), p.25
3
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العديد من الاقادة الفلسطينيي ربُعيد إنشاء السلطة الفلسطينية عام  ، 1994ترفّع قادة حزب الؤتر الوطني الفرياقي ،رباعتبارهم من النخبة السياسية ،عن
الكفاح رغم ادعائهم ربأنهم يتحدثون رباسمه كجزء منه .فالسلطة الفلسطينية لم تغدُ جزءًا من الواضع الستعماري الراهن وحسب ،وإنا آليةً مهمةً في
استدامته.
إن من الدروس التي ينبغي للفلسطينيي استخلصها من مصير حزب الؤتر الوطني الفرياقي هو أنّ للثوار اضد الستعمار دورًا أساسيًا ،ربيد أنهم قد
يحتاجون في مرحلة ما ربعد الستعمار إلى الستغناء عن قيادتهم وهياكلهم التي سباق ت الثورة ،ول سيما حي تعوق السلطةُ النخبويةُ اللتزامَ ربتلبية
مطالب الياة العادية .وعلوةً على ذلك ،يجب أن تكون هناك الاهزية على الدوام لفساح الال لصحاب الرؤى الدد.

تصورٌ جديد لريتنا
ربالنسبة للفلسطينيي والسود في جنوب أفرياقيا ،ماذا حَلّ ربحلمنا الؤجل؟ فبعد أكثر من ستي عامًا من النضال ،ل ربد للحلم الفلسطيني ربالتحرر أن يتخذ
شكلً جديدًا .ينبغي لشكل الرية والستاقبل الذي نتصوره أن يعيد تعريف رخصائص مسيرتنا نحو المام ،وأن ل يفرض شكلً معياريًا لهذا اللم مثل
حل الدولة الواحدة أو الدولتي.
ربالنسبة للفلسطينيي ومؤيدينا ،ينبغي لنا أن نتعظ من مرحلة ما ربعد الربرتهايد وأن نضطلع ربعملية تاقييم وإعادة تأطير ليس لشكل حملتنا وحسب،
وإنا لبنود أي قرارٍ ماقترح لهذه الأساة الستعمارية العاصرة الزلية في ظاهرها .وسواءً أطلاقنا على شكل الاقرار التصوّر اسم حل الدولة الواحد أو الدولتي
أو أمة قوس قزح فهذا غير مهم لن الدولة إذا افتاقرت إلى تغييرات هيكلية واجتماعية جذرية ،فإنها سوف تُضفي رببساطة الطاربعَ الرسمي على التسلسل
الهرمي الجتماعي الاقائم اضمن نظامٍ نيوليبرالي "مفتوح" .وسوف تضمن ربأن أصحاب المتيازات في النظام الساربق أحرارٌ في مواصلة العيش على ظهور
مَن طوّعوهم على مر التاريخ .ونحن نرى في جنوب أفرياقيا أن المتياز الهيكلي للبيض مستمرٌ إلى الن ،ربل وأن امتيازات البيض لم تناقص كثيرًا في
مرحلة ما ربعد الستعمار .ولعلّ هذا هو الدرس الهم الذي على الفلسطينيي أن يستخلصوه من حالة جنوب أفرياقيا .وهو ينبهنا لهمية تديد طبيعة
الرية التصورة.
ولعلنا نرغب في ماقارربة حالنا الستاقبلية من منظور مَن سباقونا – ليس من منظور ماضٍ مُخلّد وإنا كمرجع للتجديد الماعي ربينما الحلم تتغير .وللاقيام
ربذلك ،يكننا أن نستحضر التراثَ الغني الوجود في كل واحدٍ منا ،في مثاقفينا وشعرائنا وكُتّاربنا ،وفي تراثنا الِرفي والغنائي ،وفي فضاءاتنا الجتماعية
الناربضة ربالياة في مراكزنا الضرية قبل العام  1948كالاقدس ،وفي معارف فلحينا ورخبراتهم ،وفي العلقة الوثياقة ربي الناس والرض.
لاقد غاب هذا التراث عن شباربنا إلى حد كبير ،حتى إنه نُسي ،في رخضم الياة اليومية في ظل نظام الستعمار الستيطاني الذي ياقيد الفلسطينيي في
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حااضرٍ اضيق ،وهو نظامٌ رخبيث يرمي إلى تزيق الهويات والنيل كليًا من احترام الذات .فهذا التراثُ موردٌ يكن أن يساعدَ أجيالنا الاقادمة ،بن فيهم
الولودون في الرية ،لياقفوا شامخي ومتصلي ربجذورهم الضارربة في عمق التاريخ .وهذا ينطبق على أطفال الااضر الشاركي في الفِرق الوسياقية الشعبية
الفلسطينية في فلسطي .فعيونهم تتلل ربالفخر والاقوة وليس الحساسَ الغامر ربالفراغ والضياع الذي يشعر ربه سواهم .هم يشعرون ويعلمون أنهم جزءٌ من
شيء أوسع نطاقًا وأقدم عمرًا يسبق حالة التدهور التي نشهدها في الوق ت الااضر.
هذا هو التراث الي الذي علينا أن ننميه ونرعاه .ول ينبغي لهذا أن يندرج في إطار جهدٍ قومي ما للتناقيب عن ماضٍ متصوّر واسترجاعه ،ربل أن يهدف
إلى صياغة مواصفات مستاقبلنا من جديد .ولكي تؤتي عملية إعادة التأطير ثمارها ،فإن من الضرورة بكان أن يعايش شباربنا هويته ربعيدًا عن الاقمع
وربعيدًا عن الشعارات السياسية.
تاقتضي إمكانية ازدهار إنسانية الفلسطينيي أيضًا نزعَ الشرعية الدولية عن إصرار إسرائيل ،في إطارها الصهيوني الراهن كدولةٍ يهودية ،على أن لها
حاقًا في الوجود .ففكرةُ حقّ إسرائيلَ في الوجود ليس ت من السلّمات ،لنها متولدةٌ من ،ومعتمدةٌ على ،التناسي التجذر في أشكال السكات والعَمى
الذي ل يرى الربادة العرقية الرتكبة إربان قيام دولة إسرائيل .ويتجلى هذا التناسي الجتماعي اليومي ويكتسي ربالطاربع الؤسسي ربطرقٍ عدة منها الاقواني،
والناهج التعليمية ،والتأريخ الرسمي ،والعمال الاقومية اليومية البتذلة ،والتدريبات العسكرية ،والعلم ،والثاقافة الشعبية .وهذا التناسي ل يُخرس
اللسن ويُعمي العي عن الربادة العرقية التي أتاح ت ولدة دولة إسرائيل وحسب ،ربل يتستر أيضًا على الربادة العرقية الارية والتواصلة حتى يومنا هذا.
وهكذا فإن استمرار الفلسطينيي في الوجود ليس ربالمر الهي .ولكننا ربالتأكيد نستحق أكثر من منزلةٍ إنسانية واضيعة .وكما يذكّرنا الباحث النيشيناربي
جيرالد فايزنور  ،فإن مصطلح الواظبة على الباقاء ينطوي على نشاط في التجدد أكثر من مجرد الباقاء على قيد الياة 4.إنّ الدرسَ الذي علينا تذكره من
ترربة جنوب أفرياقيا هو أنّ نكران النسانية الكاملة والتساوية للغالبية السوداء قد سبقَ الفصل العنصري ،واستمرَ إلى ما ربعد الفصل العنصري.
النتصارات على الورق تختلف عن النتصارات على أرض الواقع .فأي نوعٍ من الوجود سوف ناقبله كلنا؟ وكيف لنا أن نؤمّن الطلوب لدراك الستاقبل
الذي نبتغي؟

هذه الوثياقة متوفرة رباللغة

الجنليزيةhttp://bit.ly/bYOnd :

 4الرجع الساربق.
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أيرين كاليس أستاذة جامعية وناشطة إنسانية ومغنية تعمل حاليًا في قسم العلوم السياسية ربجامعة رودس في جنوب أفرياقيا .تنبري أيرين في ربحوثها
إلى رربط النظرية ربالواقع العملي .وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علم النسان من كلية لندن للقتصاد والعلوم السياسية .وتتناول في كتاربها الذي
سيصدر قريبًا تفاصيل الاقمع السياسي اليومي الذي تعانيه التمعات الريفية الفلسطينية في الضفة الغرربية .وتثير هذه الدراسة الثنوغرافية أسئلةً
أشمل حول الطبيعة "اليومية" في هذه السياقات وطبيعة الباقاء النساني.

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستاقلة غير حزربية وغير رربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثاقافة الناقاش العام حول الاقوق النسانية للفلسطينيي وحاقهم
في تاقرير الصير ،وذلك اضمن إطار الاقانون الدولي وحاقوق النسان .يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للاقضايا
الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة ربواضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروني التالي:
او اتصلوا ربنا على البريد اللكتروني

www.al-shabaka.org

التاليcontact@al-shabaka.org :

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر ربالضرورة عن رأي النظمة ككل.
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