
لمحة عامة
بينما تُسارع إسرائيل في مشروعها االستيطاني االستعماري، تزداد 

أهمية الفصل العنصري كإطار لفهم نظام الحكم اإلسرائيلي في 
فلسطين التاريخية وتحديه. وتسوق نادية حجاب وانغريد جرادات 

غاسنر حجةً مقنعة بأن الفصل العنصري هو أفضل إطار للتحليل من 
الناحية االستراتيجية، حيث أصدرت لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في آذار/مارس 2017 تقريًرا 
رصينًا يوثق االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي، ويخلص إلى أن 
إسرائيل أنشأت "نظاَم فصٍل عنصري" يضطهد الشعب الفلسطيني 

بأسره ويهيمن عليه.

يصنِّف القانوُن الدولي الفصَل العنصري كجريمٍة ضد اإلنسانية، 
ويتيح مساءلة الدول عن أفعالها في هذا السياق. غير أن القانون 

الدولي محدد بقيود. فثمة قصوٌر في التعريف القانوني الدولي للفصل 
العنصري، إذ يركز على النظام السياسي، وال يوفر أساًسا قويًا النتقاد 

األوجه االقتصادية للفصل العنصري. ولمعالجة هذا الشاغل، نقترح 
تعريفًا بديال للفصل العنصري كان قد انبثق من النضال في جنوب 

أفريقيا إبان الثمانينات وحظي بتأييد الناشطين نظًرا لمحدودية عملية 
إنهاء االستعمار في جنوب أفريقيا بعد العام 1994 - وهو تعريٌف يُقر 

بارتباط الفصل العنصري ارتباطًا وثيقًا بالرأسمالية.

تبين هذه الورقة السياساتية ما يمكن لحركة التحرير الفلسطينية أن 
تتعلمه من حالة جنوب أفريقيا، وتحديًدا االعتراف بالفصل العنصري 

كنظام مقنن للتمييز العنصري وكنظام رأسمالي عنصري. وتختتم 
بتوصيات حول ُسبل الفلسطينيين في مواجهة هذا النظام المزدوج 
من أجل تحقيق سالم عادل ودائم مبني على المساواة االجتماعية 

واالقتصادية.

سلطة القانون الدولي وحدوده

ف اتفاقية األمم المتحدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري  تُعرِّ
والمعاقبة عليها الفصَل العنصري بأنه جريمة تنطوي على "األفعال 
الالإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من 

البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها 
ف نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية  بصورة منهجية." ويُعرِّ

الدولية الفصَل العنصري كجريمة تنطوي على "نظام مؤسسي قوامه 
االضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية 

واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى."

وباالستناد إلى قراءة متأنية لهذا النظام األساسي، يحلل تقرير اإلسكوا 
السياسة اإلسرائيلية في أربعة مجاالت هي التمييز الرسمي المقنن 

بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وازدواجية النظام القانوني 
في األرض الفلسطينية المحتلة، وحقوق اإلقامة الهشة للمقدسيين 

الفلسطينيين، ورفض إسرائيل السماَح لالجئين الفلسطينيين بممارسة 
حق العودة. ويخلص التقرير إلى أن نظام الفصل العنصري في 

إسرائيل يجزأ الشعب الفلسطيني ويخضعه ألشكال مختلفة من الحكم 
العنصري.

برزت قوة هذا التحليل في ردة فعل الواليات المتحدة وإسرائيل على 
التقرير، حيث ندَّد السفير األمريكي لدى األمم المتحدة بالتقرير ودعا 
األمين العام لألمم المتحدة إلى رفضه. وقد ضغط األخير على ريما 

خلف، رئيسة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، كي تسحب 
التقرير، بيد أنها آثرت االستقالة من منصبها على سحبه.

ال يمكن المبالغة في أهمية تقرير اإلسكوا. فهذه هي المرة األولى 
التي تتناول فيها هيئةٌ تابعة لألمم المتحدة مسألةَ الفصل العنصري 

في فلسطين/إسرائيل رسميًا. فضاًل على أن التقرير يتناول السياسات 
اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ككل وال يقتصر تركيزه على 
ن واحد. ويدعو التقريُر الدوَل األعضاء ومنظمات المجتمع  مكوِّ

المدني إلى الضغط على إسرائيل، ويبين بذلك أهمية القانون الدولي 
كأداة لمحاسبة أنظمة مثل إسرائيل.

إن من األهمية بمكان، بموازاة االعتراف بأهمية القانون الدولي، أن 
نستحضر حدوَده والقيود المفروضة عليه، ومنها أن القوانين الدولية 
ال تصبح فعالة إال بعد أن تصادق عليها الدول وتنفذها، فضاًل على 

أن الهيكل الهرمي لنظام الدول يمنح حق النقض لحفنٍة من الدول. وقد 
تجلت هذه القيود بوضوح من خالل التحرك السريع إلسكات تقرير 
اإلسكوا. ومع ذلك، ثمة اهتمام أكثر تحديًدا بالتعريف الدولي للفصل 

العنصري كما ذكر أعاله. فبالتركيز على النظام السياسي حصًرا، ال 
يوفر التعريف القانوني أساًسا قويًا لنقد الجوانب االقتصادية للفصل 

العنصري، ويمهد الطريق فعال لمستقبل زاخٍر بالتمييز االقتصادي في 
مرحلة ما بعد الفصل العنصري.
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“ال تزال جنوب أفريقيا الخارجة من 
الفصل العنصري من أكثر بلدان العالم 

انعداًما في المساواة”

https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%A3%D9%8A-%D8%A3%D9%87/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%A3%D9%8A-%D8%A3%D9%87/
https://electronicintifada.net/sites/default/files/2017-03/un_apartheid_report_15_march_english_final_.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201015/volume-1015-i-14861-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201015/volume-1015-i-14861-english.pdf
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
http://www.jadaliyya.com/pages/index/26224/text-of-resignation-letter-by-escwa-executive-secr
http://www.jadaliyya.com/pages/index/7325/roundtable-on-occupation-law_part-of-the-conflict-
https://al-shabaka.org/commentaries/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF/
https://al-shabaka.org/commentaries/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF/
https://al-shabaka.org/ar/author/andy-clarno/
https://al-shabaka.org/ar/author/HaidarEid/


الرأسمالية العنصرية وحدود تحرر جنوب أفريقيا

انخرط السود في جنوب أفريقيا في عقدي السبعينات والثمانينات 
في حوارات عاجلة لمحاولة فهم نظام الفصل العنصري الذي كانوا 

ت الكتلة األقوى داخل حركة التحرير - المؤتمر  يحاربونه. وبينما حاجَّ
الوطني األفريقي وحلفاؤه - بأن الفصل العنصري هو نظام هيمنة 

عنصرية، وأن الكفاح ينبغي أن يتركز على القضاء على السياسات 
العنصرية والمطالبة بالمساواة بموجب القانون، رفض الراديكاليون 

السود هذا التحليل. وانبثق تعريٌف جديد من حوار حركة الوعي األسود 
والماركسيين المستقلين رأى الفصل العنصري كنظام "للرأسمالية 

العنصرية." أصرَّ الراديكاليون السود على أن الكفاح ال بد أن يجابه 
الدولة والنظام الرأسمالي العنصري في اآلن ذات، حيث تنبأوا بأن تظل 

جنوب أفريقيا بعد القضاء على الفصل العنصري منقسمةً وال مساواة 
فيها ما لم تواَجه العنصرية والرأسمالية مًعا.

تشهد العملية االنتقالية في جنوب أفريقيا في العقدين الماضيين لهذه 
الفرضية. فقد أُلغي الفصل العنصري المقنن في 1994 واكتسب 

السود في جنوب أفريقيا المساواة بموجب القانون، بما في ذلك الحق 
في التصويت، والحق في السكن في أي مكان، والحق في التنقل دون 
تصريح. وكان ما مرت به الدولة من انفتاح على الديمقراطية إنجاًزا 

رائًعا. وبرهنت العملية االنتقالية في جنوب أفريقيا على إمكانية التعايش 
السلمي على أساس المساواة القانونية واالعتراف المتبادل. وهذا ما 

يجعل مثاَل جنوب أفريقيا مقنًعا جًدا للفلسطينيين الُكثر واإلسرائيليين 
القلة الساعين إلى إيجاد بديل للتجزؤ وفشل اتفاقات أوسلو.

لكن على الرغم من اكتساء الدولة بالطابع الديمقراطي، فإن العملية 
االنتقالية في جنوب أفريقيا لم تعالج هياكل الرأسمالية العنصرية. فقد 
قدَّم حزب المؤتمر الوطني األفريقي تنازالت كبيرة أثناء المفاوضات 
لكسب تأييد البيض والنخبة الرأسمالية في جنوب أفريقيا. واألهم من 

ذلك، أن الحزب وافق على عدم تأميم األراضي والبنوك والمناجم، بل 
وقَبَِل بفرض حماية دستورية للتوزيع القائم للملكيات الخاصة بالرغم 
من تاريخ االستعمار في حيازة الممتلكات. وباإلضافة إلى ذلك، تبنت 

حكومة المؤتمر الوطني األفريقي استراتيجيةً اقتصادية نيوليبرالية 
تشجع التجارة الحرة، والصناعة الموجهة نحو التصدير، وخصخصة 

الشركات المملوكة للدولة والخدمات البلدية. ونتيجة لذلك، ال تزال 
جنوب أفريقيا الخارجة من الفصل العنصري من أكثر بلدان العالم 

انعداًما في المساواة.

أدت إعادة الهيكلة النيوليبرالية إلى ظهور نخبة صغيرة من السود 
وتنامي الطبقة الوسطى السوداء في بعض أنحاء البالد. غير أن النخبة 
البيضاء القديمة ظلت تسيطر على معظم األراضي والثروة في جنوب 

أفريقيا. وأدى الحد من التصنيع وتزايد نسبة السكان المضطرين إلى 

1. مقابلة مع مدير مشروع تجديد ألكسندرا، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. آب/أغسطس 2012.

االعتماد على الوظائف غير الثابتة إلى إضعاف الحركة العمالية، 
واإلمعان في استغالل الطبقة العاملة السوداء، وظهور فائض متزايٍد من 
السكان المصنفين عرقيًا الذين يعانون البطالة الهيكلية الدائمة. يبلغ معدل 
البطالة %35 ومن ضمنه هؤالء الذين تخلوا عن البحث عن عمل. وفي 

بعض المناطق، يفوق معدل البطالة %60، وتتصف الوظائف التي ال 
تزال قائمة بأنها غير مستقرة، وقصيرة األجل، ومتدنية األجر.1

يواجه الفقراء السود أيًضا نقًصا حاًدا في األراضي والمساكن. فبدال 
من إعادة توزيع األراضي، اعتمدت حكومة حزب المؤتمر الوطني 

األفريقي برنامًجا قائًما على السوق تساعد الدولة من خالله السود في 
شراء األراضي من البيض. وأدى ذلك إلى ظهور طبقة صغيرة من 
مالك األراضي السود األغنياء، ولكن األراضي المعاد توزيعها في 
جنوب أفريقيا لم تتجاوز %7.5 فقط من مجموع مساحة األراضي. 

ونتيجة لذلك، ال يزال معظم السود في جنوب أفريقيا بال أرض، 
بينما تحتفظ النخب البيضاء بملكية معظم األراضي. وبسبب ارتفاع 
تكلفة السكن تضاعف عدد القاطنين في األكواخ، والمباني المحتلة، 

والمستوطنات غير الرسمية، بالرغم من اإلعانات الحكومية والضمانات 
الدستورية بتوفير السكن الالئق.

ما انفك العنصر العرقي يشكِّل أساًسا النعدام المساواة في الحصول 
على السكن والتعليم والعمل في جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل 

العنصري، ويرسم مالمح النمو المطرد لصناعة األمن الخاص التي 
باتت من أسرع الصناعات نمًوا في جنوب أفريقيا منذ التسعينات بفعل 

المخاوف التي تتغذى على العنصرية. فقد حولت شركات األمن الخاص 
وجمعيات السكان األثرياء ضواحي البيض إلى مجتمعات محصنة تلف 

منازلها األسوار وتحيط بأحيائها البوابات وتنتشر فيها أنظمة اإلنذار 
وأزرار الذعر والحراس المرابطون ودوريات الحراسة وكاميرات 

المراقبة وفرق الرد السريع المسلحة. وتعتمد أنظمة أمن السكان 
المخصخصة هذه على العنف والتنميط العنصري الستهداف السود 

والفقراء.

ينتهي الفصل العنصري، وفقًا للقانون الدولي، بتحول الدولة عن 
العنصرية والقضاء على التمييز العنصري المقنن فيها. غير أن نظرةً 

سريعة على حال جنوب أفريقيا بعد العام 1994 تكشف عن أوجه 
قصور في هذه المقاربة، وتبرز أهمية إعادة النظر في تعريفات الفصل 

العنصري السائدة. فلم تسفر المساواة القانونية الرسمية عن تحول 
اجتماعي واقتصادي حقيقي، بل إن إضفاء الصبغة النيوليبرالية على 

ز حالة الالمساواة التي أوجدتها قروٌن من  الرأسمالية العنصرية قد عزَّ
االستعمار والفصل العنصري. وما يزال العنصر العرقي محرًكا دافًعا 

لالستغالل واإلهمال على الرغم من القشور الليبرالية للمساواة القانونية. 
ويميل المحتفون بحكومة حزب المؤتمر الوطني األفريقي إلى التغاضي 

عن آثار الرأسمالية العنصرية النيوليبرالية التي تشهدها جنوب أفريقيا 
منذ 1994.

يُغفل منتقدو الفصل العنصري اإلسرائيلي محدوديةَ التحول في جنوب 
أفريقيا إلى حد كبير. فبدال من معاملة الفصل العنصري كنظام رأسمالي 
عنصري، تعتمد معظم االنتقادات على التعريف القانوني الدولي للفصل 
العنصري باعتباره نظاًما للهيمنة العنصرية. والحق أن هذه االنتقادات 
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“باتت صناعة األمن الخاص من أسرع 
الصناعات نمًوا في جنوب أفريقيا منذ 

التسعينات”

http://www.sahistory.org.za/archive/azanian-manifesto
http://www.sahistory.org.za/archive/azanian-manifesto
https://www.theguardian.com/inequality/datablog/2017/apr/26/inequality-index-where-are-the-worlds-most-unequal-countries
https://www.theguardian.com/inequality/datablog/2017/apr/26/inequality-index-where-are-the-worlds-most-unequal-countries
http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02112ndQuarter2017.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02112ndQuarter2017.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02112ndQuarter2017.pdf
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أثمرت كثيًرا. فقد عززت التحليل بشأن الحكم اإلسرائيلي، وساهمت 
في توسيع حمالت المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات، 

ووفرت أساًسا قانونيًا للجهود الرامية إلى محاسبة إسرائيل. فال 
ينبغي التقليل من أهمية القانون الدولي كمالذ للمجتمعات المناضلة.

غير أن إحراز تقدم أكثر على صعيد التحليل والتنظيم ممكٌن إذا 
ما تعاملنا مع الفصل العنصري كنظام رأسمالي عنصري، بدال 
من االعتماد كثيًرا على التعريفات القانونية الدولية. تُميز النظم 

الرأسمالية العنصرية بين أرواح الناس وقيمة أعمالهم، وبالتالي تفاقم 
ُض الفئات المهمشة للوفاة المبكرة أو اإلهمال أو  االستغالل وتعرَّ

اإلقصاء. وهكذا يُبِرز مفهوم الرأسمالية العنصرية البُنية المشتركة 
بين مراكمة رأس المال والتكوين العرقي، ويؤكد استحالة القضاء 
على الهيمنة العرقية أو عدم المساواة الطبقية دون معالجة النظام 

برمته.

ننا من  إن فهمنا للفصل العنصري كنظام رأسمالي عنصري يمكِّ
أخذ القيود المفروضة على التحرير في جنوب أفريقيا على محمل 

الجد. لقد استفادت حركة التحرير الفلسطينية من دراسة نجاح 
الكفاح في جنوب أفريقيا كثيًرا؛ وبوسعها أن تستفيد أكثر إذا فهمت 
حدوده وقيوده. فعلى الرغم من أن السود في جنوب أفريقيا حصلوا 

على المساواة القانونية رسميًا، فإن عدم التصدي القتصاديات 
الفصل العنصري فرَض قيوًدا حقيقية على عملية إنهاء االستعمار. 
ويمكن القول بعبارة مختصرة بأن الفصل العنصري لم ينته، وإنما 

أعيدت هيكلته. إن االعتماد بشدة على التعريف القانوني الدولي 
للفصل العنصري يمكن أن يؤدي مستقباًل إلى مشاكل مماثلة في 

فلسطين. لذا فإننا نثير هذه المسألة اآلن كتنبيه آملين أن تساهم في 
صياغة استراتيجيات تتصدى للعنصرية والرأسمالية النيوليبرالية 

اإلسرائيلية.

الرأسمالية العنصرية في فلسطين/إسرائيل

إن رؤية الفصل العنصري من هذا المنظور تمكننا أيًضا من إدراك 
أن االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي يعمل اآلن من خالل الرأسمالية 

العنصرية النيوليبرالية. لقد دأبت إسرائيل على مدى السنوات 
الخمس والعشرين الماضية على تكثيف مشروعها االستعماري 

االستيطاني تحت ستار السالم. وما تزال فلسطيُن التاريخية كاملةً 
تخضع للحكم اإلسرائيلي الذي يقوم على تشتيت السكان الفلسطينيين. 

وتمكنت إسرائيُل بفضل اتفاقات أوسلو من اإلمعان في تجزئة 
األرض الفلسطينية المحتلة، وتكميل حكمها العسكري المباشر 

لت قطاَع غزة إلى "معسكر  بأشكاٍل من الحكم غير المباشر. وحوَّ
اعتقال" و"محمية للسكان األصليين" من خالل فرض حصار خانق 

على طراز الحصارات في القرون الوسطى، وقد وصفه ريتشارد 
فولك بأنه "مقدمة إلبادة جماعية" ووصفه إيالن بابيه بأنه "إبادة 

جماعية تدريجية." وفي الضفة الغربية، تنطوي استراتيجية إسرائيل 
االستعمارية الجديدة على تركيز السكان الفلسطينيين في المنطقتين 
ن اتفاقات أوسلو الحرية  )أ( و)ب( واستعمار المنطقة )ج(. ولم تؤمِّ

2. شمعون بيريز، الشرق األوسط الجديد )نيويورك: هنري هولت، 1993(.

والمساواة للفلسطينيين، وإنما أعادت هيكلة عالقات الهيمنة. ويمكن 
القول باختصار إن عملية أوسلو عززت المشروَع االستعماري 

االستيطاني اإلسرائيلي بدال من أن تعكسه.

تزامنت عملية إعادة تنظيم الحكم اإلسرائيلي مع إعادة الهيكلة 
النيوليبرالية لالقتصاد. فشهدت إسرائيل منذ الثمانينات تحواًل 

جوهريًا من اقتصاٍد تقوده الدولة ويركز على االستهالك المحلي 
إلى اقتصاٍد قائم على الشركات ومدمٍج في دوائر رأس المال 

ت عملية ُإعادة الهيكلة النيوليبرالية أرباًحا ضخمة  العالمي. وأدرَّ
على الشركات، بينما قوَّضت نظام الرعاية، وأضعفت الحركة 

العمالية، وفاقمت الالمساواة. وكانت مفاوضات أوسلو جوهريةً في 
هذا المشروع، حيث قال شيمون بيريز ومعه نخُب رجال األعمال 
اإلسرائيليين إن "عملية السالم" ستفتح أسواق العالم العربي لرأس 
المال األمريكي واإلسرائيلي وتسهل اندماج إسرائيل في االقتصاد 

العالمي.2 وقد سارعت إسرائيل بُعيد أوسلو إلى توقيع اتفاقات تجارة 
حرة مع مصر واألردن.

استطاعت إسرائيل بفضل إعادة الهيكلة النيوليبرالية أن تنفذ 
استراتيجيتها االستعماريةَ الجديدة بتقليل اعتمادها على اليد العاملة 

الفلسطينية إلى حٍد كبير. وبسبب تحول إسرائيل إلى اقتصاٍد 
قائم على التكنولوجيا الفائقة، قلَّ الطلب على العمال الصناعيين 

والزراعيين. وسمحت اتفاقات التجارة الحرة للُمصنِّعين اإلسرائيليين 
بتحويل اإلنتاج من يد المقاولين الفلسطينيين المتعاقدين من الباطن 

إلى مناطق تجهيز الصادرات في البلدان المجاورة. حدا انهيار 
االتحاد السوفيتي والنيوليبرالية الالحقة المبنية على "عقيدة الصدمة" 
بأكثر من مليون يهودي روسي للبحث عن عمل في إسرائيل. وأدت 
إعادة الهيكلة النيوليبرالية حول مستوى العالم إلى هجرة 300,000 

عامل من آسيا وأوروبا الشرقية. وباتت هذه الفئات جميعها تزاحم 
الفلسطينيين على ما تبقى من وظائف متدنية األجور. وهكذا 

استخدمت الدولة االستعمارية االستيطانية إعادةَ الهيكلة النيوليبرالية 
في هندسة عملية التخلص من السكان الفلسطينيين.

لقد أصبحت الحياة بالنسبة للطبقة العاملة الفلسطينية غير مستقرة 
على نحو متزايد. فمع محدودية فرص الحصول على الوظائف 

في إسرائيل، ارتفعت معدالت الفقر والبطالة في األراضي 
الفلسطينية. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية لطالما أيدت 

الرؤية النيوليبرالية القتصاد السوق الحر الذي يقوده القطاع الخاص 
والموجه نحو التصدير، إال أنها استجابت ألزمة البطالة في البداية 

باستحداث آالف الوظائف في القطاع العام.
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غير أن السلطة الفلسطينية تبنت منذ العام 2007 برنامًجا اقتصاديًا 
نيوليبراليًا صارًما يدعو إلى تقليل عدد العاملين في القطاع العام 

وتوسيع استثمارات القطاع الخاص. وعلى الرغم من هذه الخطط، ال 
يزال القطاع الخاص ضعيفًا ومجزأً. وقد فشلت خطط إقامة مناطق 

صناعية على طول الجدار اإلسرائيلي غير الشرعي العابر لألرض 
الفلسطينية المحتلة إلى حد كبير بسبب القيود اإلسرائيلية على الواردات 

والصادرات والتكلفة العالية نسبيًا للعمالة الفلسطينية مقارنة بتكلفة 
العمالة في مصر واألردن.

وعلى الرغم من أن السياسات النيوليبرالية صعَّبت الحياة أكثر على 
الطبقة العاملة الفلسطينية، إال أنها ساهمت في نشوء نخبة فلسطينية 

صغيرة في األرض الفلسطينية المحتلة تضم قيادة السلطة الفلسطينية 
ورأسماليين فلسطينيين ومسؤولين في المنظمات غير الحكومية. وكثيًرا 

ما يتفاجأ زوار رام هللا برؤية القصور الفخمة، والمطاعم الباهظة، 
والفنادق الخمس نجوم، والسيارات الفارهة. وهذه ليست عالماٌت 

القتصاٍد مزدهر، وإنما دالئُل على تنامي الفجوة الطبقية. وعلى نحو 
مماثل، ظهرت طبقة بورجوازية جديدة منتسبة لحركة حماس في غزة 

منذ العام 2006 تعتمد في ثروتها على "صناعة األنفاق" المتالشية، 
واحتكار مواد البناء المهربة من مصر، واستيراد بضائع محدودة من 
إسرائيل. تراكم هذه النخب الفتحاوية والحمساوية ثروتَها من أنشطة 

غير انتاجية، وتفتقر تماًما إلى رؤية سياسية. ويشير حيدر عيد إلى هذا 
الوضع بمسمى األسلوة في الضفة الغربية واألسلمة في قطاع غزة.

وعالوةً على ذلك، أصبح االنضمام إلى مرتب قوات القمع من فرص 
العمل القليلة المتاحة لغالبية الفلسطينيين وال سيما الشبان. وبالرغم 
من أن السلطة الفلسطينية توفر بعض الوظائف في قطاعي التعليم 

والرعاية الصحية، فإن غالبية الوظائف متاحة ضمن األجهزة األمنية 
الفلسطينية. وكما يبين عالء الترتير، فإن هذه القوات مصممةٌ لحماية 
أمن إسرائيل بعدما أعيد تنظيمها تحت إشراف الواليات المتحدة بعد 
العام 2007. وباتت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الجديدة تضم ما 
يزيد على 80,000 عنصر أمني تدربوا على يد الواليات المتحدة 

في األردن، ونُِشروا في جميع أنحاء الضفة الغربية بتنسيٍق وثيق مع 
الجيش اإلسرائيلي. تتبادل إسرائيُل والسلطةُ الفلسطينية المعلوماِت 
االستخباراتيةَ، وتنسقان عمليات االعتقال، وتتعاونان في مصادرة 

األسلحة. وهما ال يستهدفان اإلسالميين واليساريين فحسب، بل 
يستهدفون جميع الفلسطينيين المنتقدين ألوسلو. وقد سبَق اغتياُل الناشط 

باسل األعرج مؤخًرا تنسيٌق أمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

قطاع اإلنشاءات هو القطاع الوحيد في االقتصاد اإلسرائيلي الذي حافظ 
على طلب ثابت نسبيًا على اليد العاملة الفلسطينية، ويُعزى السبب 

الرئيسي إلى التوسع في بناء المستوطنات اإلسرائيلية وتشييد الجدار 
في الضفة الغربية. ووفقًا لدراسة مسحية أجراها مركز الديمقراطية 
وحقوق العاملين في 2011، فإن %82 من الفلسطينيين العاملين في 

المستوطنات مستعدون لترك وظائفهم إذا تمكنوا من العثور على بديل 

مناسب.

وهذا يعني أن وظيفتين من الوظائف القليلة المتاحة للفلسطينيين في 
ا بناء المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي  الضفة الغربية اليوم هي إمَّ

الفلسطينية المصادرة أو العمل مع قوات األمن الفلسطينية لمساعدة 
إسرائيل في قمع المقاومة الفلسطينية المناوئة للفصل العنصري.

أّما الفلسطينيون في قطاع غزة فال تتوفر لهم هذه "الفرص" على قلتها 
وسوئها. بل إن غزة تَُعد واحدة من أشد الحاالت المهَندسة للتخلص 

ل التهجير االستعماري االستيطاني غزةَ إلى مخيم  من السكان. فقد حوَّ
الجئين في 1948 حين طردت الميليشيات الصهيونية ومن بعدها 
الجيش اإلسرائيلي ما يزيد على 750,000 فلسطيني من بلداتهم 

وقراهم، وبات يمثل الالجئون %70 من سكان غزة البالغ عددهم 
مليوني نسمة، وهم تذكرةٌ حية بالنكبة وتجسيٌد لمطلب حق العودة. وقد 
تمكنت إسرائيل بفضل إعادة الهيكلة السياسية واالقتصادية من خالل 

أوسلو من تحويل غزة إلى سجٍن لتجميع هذا الفائض السكاني غير 
المرغوب فيه واحتوائه. والحصار اإلسرائيلي المتنامي دليٌل على النزع 

التام للصفة اإلنسانية عن سكان غزة. فال قيمة لحياة الفلسطينيين أو 
موتهم بالنسبة لمشروع إسرائيل االستعماري النيوليبرالي.

لت النيوليبرالية، باالقتران بمشروع إسرائيل االستعماري  وهكذا حوَّ
االستيطاني، الفلسطينيين إلى مجموعة سكانية يمكن التخلص 

منها. وتمكنت إسرائيل بذلك من تنفيذ مشروعها المتمثل في حصر 
السكان واستعمار األرض. إن فهم الديناميات النيوليبرالية في النظام 

االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي يمكن أن يساهم في تطوير 
استراتيجيات تتصدى للفصل العنصري اإلسرائيلي ليس فقط كنظام 

هيمنة عنصرية بل أيًضا كنظام رأسمالي عنصري.

مواجهة اقتصاديات الفصل العنصري اإلسرائيلي

تواجه حركة التحرير الفلسطينية في سياق وضع رؤية لفلسطين/
إسرائيل بعد الفصل العنصري مسألةً مهمة تتمثل في كيفية تجنب 

المآزق التي وقعت فيها جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل 
العنصري. فكما توقع الراديكاليون السود، أدى قَصر التركيز على 

الدولة العنصرية إلى نشوء مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة في 
جنوب أفريقيا منذ 1994. وال ينبغي أن ينتهي التحرير الفلسطيني 

"بحل" كالذي طرحه المؤتمر الوطني األفريقي. وهذا يستوجب أال 
يقتصر االهتمام على الحقوق السياسية، بل أن يطال كذلك القضايا 

الصعبة المتعلقة بإعادة توزيع األراضي والهيكل االقتصادي لضمان 
تحقيق نتيجة أكثر مساواة. ومن الوسائل المهمة التي يمكن البدء 
بها لتحقيق ذلك مواصلةُ النقاشات حول الديناميات العملية لعودة 

الفلسطينيين.
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موجز سياساتي

ومن األهمية بمكان أيًضا أن ندرك أن الوضَع الراهن في فلسطين 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليات تعكف على إعادة تشكيل العالقات 

االجتماعية حول العالم. فجنوب أفريقيا وفلسطين، على سبيل المثال، 
تشهدان تغيرات اجتماعية واقتصادية مماثلة على الرغم من اختالف 

مساراتهما السياسية اختالفًا جذريا. ففي كال السياقين، أفضت 
الرأسمالية العنصرية النيوليبرالية إلى عدم مساواة شديدة، وتهميٍش 

مبني على التصنيف العرقي، واستراتيجيات متطورة لحماية 
المتنفذين وممارسة األنشطة البوليسية على الفقراء المصنفين عرقيًا. 

ويشير آندي كالرنو إلى هذا المزيج بمسمى األبرتهايد أو الفصل 
العنصري النيوليبرالي.

ما فتئت حفنةٌ من الرأسماليين أصحاب المليارات تتحكم في الثروة 
والدخل على نحو متزايد في جميع أنحاء العالم. وبينما تنهار الطبقة 

الوسطى، تزداد الفجوة بين األغنياء والفقراء اتساًعا وتصبح حياةُ 
أفقر الناس أكثَر هشاشة. وبفضل إعادة الهيكلة النيوليبرالية استطاَع 

بعض المنتمين لفئات خضعت تاريخيًا لالضطهاد من االنضمام 
إلى صفوف النخبة. وهذا يفسر ظهور النخبة الفلسطينية الجديدة 

في األرض الفلسطينية المحتلة والنخبة السوداء الجديدة في جنوب 
أفريقيا.

وفي الوقت نفسه، أمعنت إعادة الهيكلة النيوليبرالية في تهميش 
الفقراء المصنفين عرقيًا برفع مستوى االستغالل واإلهمال. 

وأصبحت الوظائف غير ثابتة على نحو متزايد، وشهدت أقاليم 
كاملة تراجًعا في الطلب على اليد العاملة. وفي حين أن بعض الفئات 

المصنفة عرقيًا تتعرض الستغالل مفرط في مشاغل العمل الشاق 
والصناعات الخدمية، فإن فئات أخرى - كالفلسطينيين - تُهَمل لتحيا 

حياة بطالة ودون صفة رسمية.

تعتمد أنظمة الفصل العنصري النيوليبرالية كالنظام اإلسرائيلي 
على استراتيجيات أمنية متطورة للمحافظة على السلطة. تمارس 

إسرائيل السيادةَ على األرض الفلسطينية المحتلة من خالل االنتشار 
العسكري والمراقبة اإللكترونية واالعتقاالت واالستجواب والتعذيب. 
أت إسرائيل أيًضا الجغرافيا بعزل المناطق الفلسطينية وإحاطتها  وجزَّ
باألسوار ونقاط التفتيش وإدارتها باإلغالقات والتصاريح. وتصدرت 

شركاٌت إسرائيلية السوَق العالمية للمعدات األمنية المتطورة من 
خالل تطوير أجهزة عالية التقنية واختبارها في األرض الفلسطينية 
المحتلة. غير أن أهم إضافٍة إلى النظام األمني   اإلسرائيلي هي شبكة 
القوى األمنية المتيسرة بفضل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، 
ودعم األردن ومصر، والتي تعمل من خالل عمليات انتشار منسقة 

بين الجيش اإلسرائيلي وأجهزة األمن الفلسطينية.

وكما إسرائيل، تعتمد أنظمة الفصل العنصري النيوليبرالية األخرى 
رة، وقوات أمن خاصة وقوات أمن حكومية،  على مناطق مسوَّ

واستراتيجيات بوليسية مبنية على االعتبارات العرقية. وفي جنوب 

أفريقيا، تنطوي عملية فرض األمن على تحصين األحياء الغنية، 
والتوسع السريع في صناعة األمن الخاص، والقمع الشديد الذي 

تمارسه الدولة على النقابات العمالية المستقلة والحركات االجتماعية. 
وفي الواليات المتحدة، تنطوي عملية المحافظة على أمن ذوي النفوذ 

رة وجدران حدودية وسجون جماعية  على تشييد مجتمعات مسوَّ
وترحيالت جماعية ومراقبة إلكترونية وحروب تشنها طائرات بدون 

طيار ونمو سريع ألجهزة الشرطة والسجون والدوريات الحدودية 
والجيش والمخابرات.

وعلى خالف جنوب أفريقيا، ال تزال إسرائيل دولةً استعمارية 
استيطانية عدوانية. وفي هذا السياق، تشكل النيوليبرالية جزًءا من 
استراتيجية إسرائيل االستعمارية االستيطانية الهادفة إلى القضاء 

على السكان الفلسطينيين. غير أن توليفة الهيمنة العرقية والرأسمالية 
النيوليبرالية أسفرت عن تنامي عدم المساواة، والتهميش العنصري، 

واألمننة المتطورة في بقاع كثيرة من العالم. يعكف الناشطون 
والحركات على مد جسور التواصل بين بؤر الكفاح ضد الفقر 
العنصري والممارسات البوليسية في فلسطين وجنوب أفريقيا 

والواليات المتحدة وما وراءها، وفي هذا الصدد يمكن لفهم الفصل 
العنصري اإلسرائيلي كشكل من أشكال الرأسمالية العنصرية أن 

يساهم في توسيع الحركات المناهضة للفصل العنصري النيوليبرالي 
العالمي. ويمكن أيًضا أن يساعد في تحويل الخطاب السياسي في 

فلسطين من االستقالل إلى إنهاء االستعمار. يحاجج فرانتز فانون في 
كتابه "المعذبون في األرض" إن من مآزق الوعي الوطني أن ينتهي 

المطاف بحركة التحرر إلى إنشاء دولٍة مستقلة تحكمها نخبةٌ قومية 
تحاكي القوة االستعمارية. وللحيلولة دون حدوث ذلك، يحثُّ فانون 
على التحول من الوعي الوطني إلى الوعي السياسي واالجتماعي. 

إن التحدي الذي يواجه جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل 
العنصري هو االنتقال من االستقالل السياسي إلى التحول االجتماعي 

وإنهاء االستعمار. وتفادي هذا الفخ هو تحٍد يواجه القوى السياسية 
الفلسطينية في نضال اليوم من أجل التحرير.
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“تشكل النيوليبرالية جزًءا من 
استراتيجية إسرائيل االستعمارية 

االستيطانية للقضاء على الفلسطينيين”

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/N/bo25338775.html
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/N/bo25338775.html
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/W/bo22356644.html
https://bdsmovement.net/news/palestinians-salute-movement-black-lives-emphasizing-common-struggle-against-racial-oppression
https://bdsmovement.net/news/palestinians-salute-movement-black-lives-emphasizing-common-struggle-against-racial-oppression
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غير حزبية وغير 
ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك 
ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء 

والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية للقضايا 
المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية 

شرط ان يتم االشارة بوضوح الى »الشبكة«، »شبكة 
السياسات الفلسطينية«، كمصدر اساسي لتلك المواد.

لمزيد من المعلومات عن »الشبكة«، زوروا الموقع 
االلكتروني التالي: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا 

contact@al-shabaka. :على البريد االلكتروني التالي
org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعبر بالضرورة عن 

رأي المنظمة ككل.

حيدر عيد أستاذ مشارك لمادة االدب الخاص بفترة ما بعد 
االستعمار وما بعد الحداثة في جامعة االقصىى. كتب على 

نطاق واسع في الصراع العربي اإلسرائيلي بما في ذلك عدد 
 Znet, Electronic Intifada,( من المقاالت التي نشرت في

 .)Palestine Chronicle, Open Democracy

آندي كالرنو أستاًذا مساعًدا لعلم االجتماع والدراسات األمريكية 
األفريقية، ومديًرا مؤقتًا لمعهد العدالة االجتماعية في جامعة 

إلينوي في شيكاغو. يتناول في بحوثه مواضيع العنصرية 
والرأسمالية واالستعمار واإلمبراطورية في أوائل القرن الحادي 

والعشرين.

https://al-shabaka.org/ar/author/HaidarEid/
https://al-shabaka.org/ar/author/andy-clarno/

