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نظرة عامة
أصدرت العديد من منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية العام املايض يف اليوم الدويل
للشعوب األصالنية ،والذي يصادف يف  9آب/أغسطس من كل عام ،بياناً دعت فيه
املجتمع الدويل إىل “جعل تاريخ الشعوب األصالنية مركزياً باعتباره بداية رضورية
للمصالحة التاريخية وعملية التحرر الجمعي إلنهاء االستعامر” .أشار البيان إىل
عودة ظهور مفهوم األصالنية مؤخرا ً عند الحديث عن فلسطني ،كام أنه أصبح أحد
الجوانب الرئيسية للتعبئة السياسية .كام سلط البيان الضوء عىل العالقات املتنامية
بني الفلسطينيني واملجتمعات األصلية يف جميع أنحاء العامل ،والنهج الجامعي إلنهاء
ٍ
أدوات مهمة يف النضال املستمر ضد االستعامر
االستعامر ،والتي بدورها تشكل
االستيطاين يف العامل.
ولكن ماذا يعني ذلك يف سياق املامرسة العملية لنضال التحرر الفلسطيني ،وكيف
ميكن تسخري ذلك لتعزيز الحقوق والسيادة الفلسطينية ،وأي أبعاد سياسية رمبا تكون
الستعامله؟

www.Al-Shabaka.org

يتناول هذا التعقيب االسياسايت هذه األسئلة من خالل توضيح مفاهيم االستعامر
االستيطاين واألصالنية ،وتوضيح العالقة بينهام من خالل دراسة عملية مأسسة
االستعامر االستيطاين اإلرسائييل التي أوجدت األصالنية الفلسطينية .ويناقش قيود
تطبيق القانون الدويل عىل نضاالت الشعوب األصلية ،ويختتم بطرح أفكار حول كيفية
دمج مفهوم األصالنية الفلسطينية بشكل أفضل يف السعي الفلسطيني نحو الحرية
والعدالة واملساواة.
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االستعامر االستيطاين واألصالنية
عىل الرغم من أن لحاالت االستعامر االستيطاين لديها مميزاتها الخاصة ،إال أنه يجمعها
الكثري فيام بينها .بالتأكيد ،ورغم وجود خصائص فريدة للتجربة اإلستعامرية يف
فلسطني ،فإن املرشوع الصهيوين ال يعترب استثنائياً ألنه يتبع منط االحتالل والهيمنة
األوروبية .وعىل غرار الحركات االستيطانية األخرى ،ادعى الصهاينة األوائل التفوق
األورويب .بينام ويف ذات الوقت ،زعموا بأنهم السكان األصليني العائدين إىل فلسطني
مستندين يف ادعائهم عىل القصص التوراتية .متكنوا عرب اتباع هذا النهج من طرح
فكرة أنهم أصحاب األرض الرشعيني .فمثالً ،إن النظرية التي تشري إىل أن املستوطنني
الصهيونيني وحدهم القادرون عىل “إزهار الصحراء” يف فلسطني هي إشارة اىل الرسد
التورايت وبالتايل “أصالنيتهم” املفرتضة من جهة ،وتشري ايضً ا إىل تفوقهم املفرتض يف كل
من الثقافة واملعرفة والسمة اإلنتاجية للرأساملية األوروبية من جهة أخرى.
أعتمدت الحركة الصهيونية ادعاء األصالنية التوراتية واعرتفت باملرشوع الصهيوين
كمرشوع استعامري .ووضح الزعيم الصهيوين حاييم وايزمان املوقف االستعامري يف
البيان التايل عام :1947

قامت شعوب أخرى باستعامر أراض ومناطق واسعة غنية .وقد وجدوا عندما
دخلوا هذه الدول سكاناً بدائيني .وقد فعلوا بالسكان البدائيني ما فعلوه  ...ما
أود أن أقول إنه ،مقارنة بنتائج املامرسات االستعامرية للشعوب األخرى ،فإن
تأثرينا عىل العرب مل يسفر عن نتائج أسوأ بكثري مام أنتجه اآلخرون يف بلدان
أخرى.
مل يعرتف وايزمان وأقرانه بالطبيعة االستعامرية للصهيونية فحسب ،بل ونظروا اىل
“عرب فلسطني” نظرة استحقار مامثلة ملا فعله املستعمرون اآلخرون مع الشعوب
األصلية األخرى.
أنشأت الحركة الصهيونية جمعيات مختلفة سعت ملساعدة اليهود األوروبيني يف
االستيالء عىل األرايض واالستيطان يف فلسطني ،مثل الجمعية اليهودية لالستعامر يف
فلسطني ،التي عملت عىل الهيمنة عىل السكان األصليني إلفساح املجال الستيطان
املستوطنني اليهود .وقد كانت طبيعة هذا املرشوع االستعامري االستيطاين مفهومة
بالنسبة للمستوطنني والسكان األصليون عىل حد سواء .بالحقيقة ،شعر العديد من
الفلسطينيني خالل هذه الفرتة بالقلق من الدوافع وراء الحركة الصهيونية والتي تتبنى
مفهوم “استوطن لتحل مكان السكان األصليني” ،واعرتضوا باستمرار عىل االستعامر
الربيطاين والصهيوين يف فلسطني من خالل املظاهرات العامة ،والعرائض الرسمية،
والتعبئة السياسية ،والكتابة يف الصحافة الفلسطينية واملواجهات مع املستوطنني
والربيطانيني .وقد تطرقت آنذاك صحيفتا “الكرمل” و “فلسطني” املركزيتان بشكل
متكرر عن الصهيونية وأثرها عىل فلسطني والفلسطينيني.

“إن مقارنة النضال الفلسطيني بنضال
السكان األصليني يف قارة أمريكا الشاملية
يفسح املجال لفهم هياكل القوة والهيمنة
التي تتشارك بها الدول االستيطانية”
والحقاً ،يف العقود التي تلت النكبة عام  ،1948أدرج الباحثون واملناضلون
الفلسطينيون مفهوم األصالنية ضمن األعامل األدبية والبحثية عن االستعامر
االستيطاين .يف عام  ،1965نرش فايز صايغ ورقة بعنوان “االستعامر الصهيوين يف
فلسطني” ،والتي تصف إرسائيل بأنها “دولة استيطانية” وتوضح بأن خصائصها
العنرصية ليست مكتسبة بل “متأصلة يف إيديولوجية الصهيونية ذاتها” .هذا العمل
املبكر مهم بشكل خاص ألنه يناقش الواقع االستعامري االستيطاين يف فلسطني قبل
االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن عام  ،1967ويؤكد
عىل الطبيعة االستعامرية للمرشوع الصهيوين منذ بدايته ،مواجهاً االفرتاض السائد بأن
“املشكلة” واملسألة الفلسطينية تكمن يف وتتمحور حول االحتالل اإلرسائييل منذ العام
.1967
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اتبعت بعض األدبيات يف هذا السياق مؤلفات مثل مقال فايز صايغ ،مبا يف ذلك كتاب
جورج جبور“ ،االستعامر االستيطاين يف جنوب إفريقيا والرشق األوسط ( ،”)1970وكتاب
ماكسيم رودنسون “إرسائيل :دولة استعامر-استيطاين؟ ( ،”)1973وكتاب إيليا زريق
“الفلسطينيون يف إرسائيل :دراسة لالستعامر الداخيل ( .”)1979ربطت هذه األعامل
الالحقة السياسات اإلرسائيلية بسياسات الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا ،مساهم ًة
يف ظهور ونشوء تيار أكادميي غريب ساهم يف جعل مفهوم االستعامر االستيطاين مفهوماً
محورياً يف تحليله إلرسائيل.
ويف مقابلة أجراءها الفيلسوف والناقد االديب الفرنيس جيل دولوز يف العام  1982مع
إلياس صنرب ،أحد مؤسيس مجلة الدراسات الفلسطيني ،رصح صنرب بالتايل:
نحن أيضاً الهنود األمريكيني بالنسبة للمستوطنني اليهود يف فلسطني .يف نظرهم
لدينا دور واحد فقط وهو االختفاء .وبهذا فمن املؤكد أن تاريخ إنشاء إرسائيل
يعيد إنتاج العملية التي ساهمت بتأسيس الواليات املتحدة األمريكية.
تسمح هذه املقارنة بني النضال الفلسطيني ونضال الشعوب األصلية يف جزيرة السلحفاة
(( )Turtle Islandكام يشري السكان األصليني إىل قارة أمريكا الشاملية) لفهم هياكل
القوة والهيمنة التي تجمع بني مامرسات الدول االستيطانية .وقد رفض رئيس منظمة
التحرير الفلسطينية يارس عرفات ،وجهة النظر السائدة بأن الشعوب األصلية هشة
وبدائية ،ورفض هذه املقارنة منذ مثانينيات القرن املايض يف محاولة خاطئة منه لرفض
الهزمية والتأكيد عىل صمود الشعب الفلسطيني .لقد فعل ذلك بشكل واضح يف
العام  2004أثناء احتجازه من قبل االرسائيليني يف مقره يف رام الله عندما رصح بأن
الفلسطينيني هم “ليسوا الهنود الحمر” .ومع ذلك ،يف الستينيات والسبعينيات من القرن
املايض ،صاغت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل أسايس أجندتها وأهدافها وتكتيكاتها
عىل غرار نضال آخر ضد االستعامر االستيطاين مسرتشدة بجبهة التحرير الوطني
الجزائرية( ، )FLNالتي انترصت عىل االستعامر الفرنيس .ومن خالل إشارتها اىل األسس
املتشابهة لالحتالل االستيطاين ،سعت منظمة التحرير الفلسطينية إىل توطيد العالقات
والحصول عىل خربات من القادة الجزائريني .كام سعت منظمة التحرير الفلسطينية
الحقاً إىل توطيد العالقات مع حزب املؤمتر الوطني األفريقي يف كفاحه ضد الفصل
العنرصي (االبرتهايد) الذي تبناه النظام االستعامري اإلستيطاين لجنوب إفريقيا.
ومع ذلك ،مل يويل املثقفون والقادة الفلسطينيون االهتامم لتطبيق منوذج االستعامري
االستيطاين عىل فلسطني أو لالرتباط بحركات النضال التحررية لعدة عقود .يف حني
قام الفلسطينيون يف الحقبة األوىل لالستعامر االستيطاين بربط التاريخ واأليديولوجية
السياسية للصهيونية وإنشاء دولة إرسائيل باملرشوع السيايس الفلسطيني للتحرر ،ركزوا
يف الحقبة الثانية عىل األيديولوجية الصهيونية والهياكل السياسية من حيث سياسات
األرايض ،والتهجري ،والتهويد ،وركائز السيطرة .وظهر هذا بشكل خاص مع بداية اتفاقية
أوسلو يف أوائل التسعينيات ،والتي أطرت االستعامر االستيطاين اإلرسائييل وكأنه لحركتني
وطنيتني متعارضتني من شأنهام تحقيق السالم ضمن منوذج حل الدولتني .يف ذات
الوقت ،منا بشكل واضح املجتمع املدين الفلسطيني وأصبحت املنظامت غري الحكومية
تركز بعملها عىل الحصول عىل الحرية ضمن إطار القانون الدويل ومن خالل املنارصة
القامئة عىل مطالب الحقوق االنسان .غري إن محدودية هذا النموذج باتت واضحة،
فلم يقترص األمر عىل تجاهل النموذج ملفاهيم مثل التحرر الفلسطيني من االستعامر
وتأسيس والسيادة ،بل جعل النقاش مقترصا ً حول فلسطني والفلسطينيني ضمن مناطق
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شهد العقد املايض عودة ظهور االستعامر االستيطاين كأداة أكادميية وتحليلية لدراسة
إرسائيل والصهيونية ومامرساتهام .إن إنشاء مجلة الدراسات االستعامرية االستيطانية
وإصدارتها املختلفة ،والزيادة يف عدد اللقاءات األكادميية واإلصدارات األدبية التي تركز
عىل هذا املوضوع ،ساهم يف مأسسة االستعامر االستيطاين كحقل أكادميي .ومع ذلك،

هناك فرق واضح بني إعادة الرتكيز عىل االستعامر االستيطاين وطريقة استخداماته
السابقة كجزء من املامرسة الثورية وبني التعامل معه كإطار تحلييل نظري .تم ربط
األعامل السابقة باملرشوع السيايس ملنظمة التحرير الفلسطينية ،والتي كان هدفها يف
ذلك الوقت التحرير الكامل لفلسطني التاريخية من االستعامر االستيطاين الصهيوين .عىل
النقيض من ذلك ،فقد ظهرت مؤخرا ً أعامل أدبية من أكادمييات غربية ،والتي ال ت ٌعترب
ليربالية جديدة فحسب ،بل متيل أيضً ا لتفضيل “عدم تسييس” األعامل البحثية .تواجه
األعامل التي تتحدى هذا االتجاه من خالل السعي لتسييس وتفكيك التسلسل الهرمي
للمعرفة تحديات صعبة.
إن املرشوع الصهيوين اإلرسائييل هو مرشوع توسعي ويهدف ملحو السكان الفلسطينيني
األصليني .وقد تزايدت األعامل األدبية التي تستخدم هذا اإلطار التحلييل ،ولكن مل يتم
استخدام النهج األصالين بنفس املستوى ،عىل الرغم من أن منوذج االستعامر االستيطاين
يستلزم ذلك .ويف حني أن منوذج االستعامر االستيطاين يتناول بنية دولة ارسائيل املرتكزة
عىل العنف املستمر ويصف الحالة املستمرة الستبدال السكان األصليني ،إال أن النهج
األصالين يتحدث عن الحياة قبل هذه البنية ،وعن املقاومة خاللها وعن الرؤى املستقبلية
لتفكيك منظومة االستعامر .بعبارة أخرى ،يساعد النهج األصالين الفلسطينيني بالتعبري
عن مواقفهم ومطالبهم.

“إن تقنني نضاالت الشعوب األصلية يحد من
أساليبها وتطلعاتها ملستقبلٍ دون استعامر”.
يف الحقيقة ،فإن الشعوب األصلية هي تلك التي عانت من الغزو االستعامري االستيطاين
وما زالت تعاين من هيكلية اإلبادة واملحو املستمرة .يف قصيدة الشاعر الفلسطيني
محمود درويش عام  1992بعنوان “خطبة الهندي األحمر –ما قبل األخرية -أمام الرجل
األبيض” ،يصف املنطق االستعامري االستيطاين للقوة واإلبادة ،وبعكس يارس عرفات،
فهو يشبه الحالة الفلسطينية بحالة الشعوب األصلية يف أمريكا ،متبنياً صوت أحد األفراد
املنتمني للشعب األصيل ،ويشري متاماً إىل الهيكل املهيمن واملستمر:
وكولومبوس ال ُح ّر يَبْحثُ َع ْن لُغ ٍة مل ي ِجدْها ُهنا،
ُ
ّ
َهب يف َجامجِم أجدادنا الطيّبني ،وكَا َن ل ُه
و َع ْن ذ ٍ
ْحي وامل ْي ِت فينا .إ ًذا ً
ل
ا
من
ما يُري ُد
ّ
ملاذا يُ ُ
واصل َح ْرب اإلبادَة ،من ق َْبِه ،لل ِّن َهايَةْ؟
يجب فهم الشعوب األصلية وحالة االصالنية ضمن هذا الرتكيب الذي يستمر بعد
الحدث األويل للغزو ،الذي وصفه درويش عىل أنه “حرب إبادة” مستمرة حتى بعد
املوت.

األصالنية والقانون الدويل
تخلت القيادة الفلسطينية ،بعد اتفاقية أوسلو بشكل خاص ،عن الكثري من عنارص
خطابها الثوري وتبنت خطاباً يتامىش مع إطار القانون الدويل .كام أدت النتائج املنبثقة
عن اتفاقية أوسلو واملتمثلة بتحويل فلسطني إىل جهة معتمدة بشكل كبري عىل
املنظامت غري الحكومية والرتكيز عىل أجندات املانحني األجانب إىل ميل العديد من
مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني الستخدام مصطلحات مرتكزة عىل القانون الدويل
للمطالبة بالحقوق الفلسطينية .يف عام  ،2007تم تبني إعالن األمم املتحدة بشأن
حقوق الشعوب األصلية( )UNDRIPيف محاولة لتعزيز حقوق الشعوب األصلية يف
العامل تحت إطار قانوين دويل .ويف حني احتفل الكثريون بهذا اإلعالن رغم وضعه القانوين
كوثيقة غري ملزمة ،فقد تعرض اإلعالن لالنتقاد والجدل ال سيام من الشعوب األصلية
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التي شعرت أن اإلعالن مل يكن محدودا ً بتعريفه للشعوب األصلية فحسب ،بل إنه مل
يتطرق لحق السيادة للشعوب األصلية بل وشدّد اإلعالن عىل الحفاظ عىل السالمة
اإلقليمية واستقاللية الدول القومية القامئة وسيادتها.
واستنادا ً للمعايري الرئيسية للقانون الدويل ،يعترب إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق
الشعوب األصلية( )UNDRIPالدولة كإطار قانوين وسيايس ،كام هو مذكور يف املادة
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ليس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يعني ضمناً أن ألي دولة أو شعب أو
جامعة أو شخص أي حق يف املشاركة يف أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق
األمم املتحدة ،أو يُفهم منه أنه يخول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي ،كلياً
أو جزئيا ،إىل تقويض أو إضعاف السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول
املستقلة وذات السيادة.
بينام يشري إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصالنية( )UNDRIPبشكل
متكرر إىل الحق يف الحكم الذايت ،إال أنه يستبعد الحق يف االستقالل الوطني وحق تقرير
املصري والسيادة خارج إطار الدولة القامئة ،والتي تبقى طمو ًحا للعديد من الشعوب
األصلية ،مبا يف ذلك الفلسطينيني .بالواقع يشري اإلعالن اىل الحكم الذايت للسكان األصليني
يف الشؤون الداخلية فقط وذلك للحفاظ عىل الهوية الثقافية .لذلك وبنظر الشعوب
األصلية فإن اإلعالن يقوض الكثري من التطلعات السياسية للمجتمعات األصلية .وبالطبع،
قد يشري مفهوم “السيادة” إىل مضامني وأشكال مختلفة للشعوب األصلية املختلفة،
والذي يرتاوح بني الحكم الذايت الداخيل والحفاظ عىل املوروث الثقايف والكرامة ،وصوالً
إىل الحكم الذايت الخارجي من خالل عملية التخلص من االستعامر .يشري املعنى األول اىل
الحكم الذايت داخل تركيب وهيكلية الدولة القامئة ،بينام يشري األخري ضمنياً إىل تفكيك
هياكل القوى القامئة.

“األصالنية وسيلة إلعادة النظر يف املرشوع
السيايس الفلسطيني باعتباره مرشوعاً يخاطب
جميع الفلسطينيني ،بوصفهم سكاناً أصليني
يواجهون محاوالت املحو واإلبادة”.
ينظر أيضاً هذا النهج التحلييل القانوين لألصالنية إىل االستعامر االستيطاين كحدث
محدود وليس كنظام بنيوي مستمر .فمن خالل عدم اإلشارة إىل االستعامر االستيطاين
باعتباره عملية مستمرة – وبالتايل الفشل يف استخدام إطار االستعامر االستيطاين –
يتجاهل اإلعالن اإلشارة إىل العديد من القضايا التاريخية واملعارصة التي متس بالعدالة
وينتقل إىل مرحلة “ما بعد الرصاع” من خالل إضفاء الرشعية عىل وجود الدول
االستعامرية املعارصة .عالوة عىل ذلك ،يفتقر اإلعالن للنقاش الجاد حول عملية التخلص
من االستعامر أو ملناقشة العنارص التي ميكنها املساهمة يف هذه عملية ،مثل قضايا
العدالة التاريخية أو االصالح والتعويض .وبشكل أسايس ،إن وضع نضاالت الشعوب
األصلية تحت األطر القانونية ،يضع قيودًا عىل أوضاع الشعوب األصلية وطرق تخيلها
ملستقبل بدون استعامر.
ال يقوض إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية( )UNDRIPالتطلعات
السياسية للعديد من الشعوب األصلية فحسب ،بل ويحرصهم ضمن اطار محدد .عىل
هذا النحو ،فإن العديد من العاملني يف مجال االنتهاكات االرسائيلية للحقوق الفلسطينية
ضمن إطار القانون الدويل يفضلون استخدام أطر مختلفة مثل نظام الفصل العنرصي
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 .1هذا عىل الرغم من أن البدو الفلسطينيني لديهم تاريخ طويل يف الدفاع عن هويتهم ومنط حياتهم.

(األبارتهايد) ،حيث أن نظام الفصل العنرصي يعترب جرمية خطرية مبوجب القانون الدويل
واستطاع جذب وتجييش التضامن الدويل يف النضال ضده .ومع ذلك ،وباالبتعاد عن
القانون الدويل ،من الواضح أن نظام الفصل العنرصي ونهج األصالنية هي مصطلحات
غري متعارضة ،حيث أن نظام الفصل العنرصي أصبح آلية يتم من خالها إدارة شؤون
الشعوب األصلية والسيطرة عليها.
ومع ذلك ،فإن استخدام األصالنية يعترب أكرث تعقيدًا يف الحالة الفلسطينية .فعىل سبيل
املثال ،وظف بعض املنارصين لحقوق املجتمعات الفلسطينية البدوية يف منطقة النقب
مفهوم األصالنية خالل عملهم يف املرافعة لضامن حقوق هذه املجتمعات بشكل منحرص
ومستقل .ومع ذلك ،فبدالً من تأكيد حقوق املجتمعات البدوية كجزء من الشعب
الفلسطيني بأكمله ،وبالتايل العمل تجاه ضامن استحقاقهم للحقوق الجامعية والفردية،
فقد تحولت األصالنية يف تلك الحالة كآلية تجزئة .من خالل متييز أصالنية املجتمعات
البدوية وعدم اعتبار الفلسطينيني جمعاً من السكان األصليني ،تضع اسرتاتيجية املنارصة
هذه املجتمعات البدوية ضمن فئة وتوجه األقليات ،وتفصلها بذلك عن سياقها العريب
والفلسطيني ،وتعزز الصورة النمطية للشعوب األصلية بأنها مجتمعات قبلية ومتحجرة
يف نقطة تاريخية عابرة 1.إن النظر إىل املجتمعات الفلسطينية البدوية بأن لديها ثقافة
وهوية مميزة ويف ذات الوقت بأنها جزءا ً من املجتمع الفلسطيني األوسع هو أمر أسايس
لفهم مسريتهم النضالية بشكل دقيق .يجسد مثال املجتمعات الفلسطينية البدوية عىل
التقاطعات املهمة بني مجموعات الشعب الفلسطيني ومفهومي األصالنية والقومية،
بالداللة إىل رضورة دحض أحدهام األخر .بل أنه ميكن لألصالنية تعميم تجربة النضال
الوطني الفلسطيني كنضال ضد االستعامر.
من املهم اإلشارة إىل أن االنتقادات والتحفظات الواردة يف هذا التعليق بشأن الخطابات
القانونية املتطورة وفئات األصالنية ال تشري إىل رفض هذه الخطابات بالكامل .بدالً من
ذلك ،يهدف هذا التحليل إىل تسليط الضوء عىل محدودية منظور أو مبدأ “األصالنية
القانونية” بشكل خاص ومحدودية القانون الدويل عموماً ،واإلشارة إىل الحاجة للتوصل
إىل فهم أكرث شمولية لألصالنية ولتطلعات الشعوب األصلية يف التحرر من االستعامر
ضمن الخطاب القومي الوطني الفلسطيني ومجموعاته املختلفة.

مستقبل أصالين
ال يزال الفلسطينيون اليوم مجزئني جغرافياً داخل إرسائيل والضفة الغربية وقطاع غزة،
كام وأنهم مشتتني يف جميع أنحاء العامل يف املنفى ،وتجمعهم مع ذلك تجربة جامعة
وهي عملية االستعامر االستيطاين ،واملعروفة أيضً ا بالنكبة املستمرة .يعمل منوذج
األصالنية عىل ربط هذه الفئات والتجارب املجزئة ضمن تجربة واحدة -كام أنه يجمع
هذه الفئات املجزئة مبكان واحد وهو فلسطني حتى ولو كان يف املخيلة املستقبلية.
إن األصالنية كنموذج وكهوية يهدف اىل إعادة التمحور حول الشعوب األصلية عابرة
الثقافات واللغات واملعارف .تضع األصالنية املعرفة واالدراك األصالنيني ،وبالذات مقاومة
االستعامر ومحاوالت املحو واإلبادة ،يف صميمها .وتقدم إعادة تفكري جذري يف املعرفة
وإنتاجها ،ال سيام التساؤل عن املعرفة واملصادر التاريخية وأيها تعترب جديرا ً وموثوقاً.
ال يزيد هذا النموذج من إدراك فهم الفلسطينيني ملاضيهم وحارضهم فحسب،
بل يساهم يف تشكيل تصوراتهم حول املستقبل أيضاً .تستدعي األصالنية بأن يعيد
الفلسطينيون تركيز نضالهم عىل التخلص من االستعامر وتحقيق التحرر لجميع
الفلسطينيني .وبهذا املعنى ،تجعل األصالنية األطر الحالية ملفهومي “األرض” و
“املفاوضات” غري كافية لتحقيق الحرية والعدالة .يجب تناول مستقبل الفلسطينيني
بكل تجزءآتهم ،وال ميكن القيام بذلك إال من خالل فهم الصهيونية كمرشوع استعامري
استيطاين أنتج الفلسطينيني كأصالنيني ضمن هذا املرشوع .إن املواجهة االستعامرية هي
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التي خلقت الواقع السيايس الجديد للسكان األصليني .لذلك ،يجب التعامل مع األصالنية
كواقع سيايس يأيت تغيريه مع إنهاء االستعامر.
يواجه نهج تسخري األصالنية كأداة للحصول عىل الحقوق والسيادة الفلسطينية تحديات
حقيقية .إذ يبقى نهج األصالنية وتحليل االستعامر االستيطاين منترشا ً بني حلقات
األكادمييني وبعض مساحات النشطاء إىل حد ما ،ولكن يبقى االستخدام الحقيقي له
محدودة يف الساحة السياسية .فقد سعى التمثيل السيايس الفلسطيني داخل إرسائيل
يف الغالب إىل تحقيق حقوق “متساوية” يف إطار الدولة ،وتسعى السلطة الفلسطينية
إىل إقامة دولة يف الضفة الغربية وقطاع غزة (عىل الرغم من التساؤالت التي تشوب
تلك االمكانية) ضمن املعايري القانونية الدولية .وقد فشل كالهام يف تحقيق أهدافهام
السياسة ،إضافة إىل فشلهام يف شمل قضية الالجئني الفلسطينيني وحقهم يف العودة إىل
الوطن وحقهم يف التعويض بشكل مريض.

عالوة عىل ذلك ،فإن منوذج األصالنية يفكك اعتبار املرشوع الصهيوين كمرشو ًعاّ فريدًا
ومتميزا ً لحالة فلسطني ويضعه يف السياق العاملي للمشاريع االستعامرية االستيطانية
اخرى .يتيح هذا للفلسطينيني أن يعززوا عالقات التضامن مع الشعوب األصلية األخرى
وأن يدركوا شبكات االضطهاد املتشابكة .إن تشكيل رؤى عن مستقبلٍ دون استعامر
يعترب جزءا ً مهامً من (إعادة) توجيه بوصلة النموذج السيايس .والواقع أن النضال
الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة يجب أن يتم إعادة تعديله بحيث يعيد توجيه
وتثبيت رؤى فلسطينية للمستقبل ،وليس رؤية واحدة تفرضها قوى خارجية مصممة
للحفاظ عىل الوضع الراهن كام هو.

يتناقض ويتداخل مفهوم األصالنية ومفهوم القومية مع بعضهام البعض .إن الشعوب
األصلية بإمكانها امتالك تطلعات قومية وبعضها لديها تطلعات قومية .ومثل املجتمعات
األخرى ،فهي تتسم بالتعددية وقد تتغري هياكلها السياسية واالقتصادية كام قد تتغري
تطلعاتها .ومع ذلك ،فإن نظم وبنيوية محاوالت املحو واإلبادة املستمرة تحاول محو
أصالنية هذه املجتمعات وآمالها يف تكوين أمة تحدد هي بنفسها تجربتها وتطلعاتها.
نتيج ًة لذلك توفر األصالنية وسيلة إلعادة النظر يف املرشوع السيايس الفلسطيني باعتباره
مرشوعاً أكرث شمولية يخاطب جميع الفلسطينيني أينام كانوا ،بوصفهم سكان أصليني
يواجهون محاوالت محو وإبادة.

أحمد أمارة مدافع عن حقوق اإلنسان ،وحاصل عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ
والدراسات العربية واليهودية من جامعة نيويورك .قبل االلتحاق بربنامج
الدكتوراه ،ع ِم َل عامرة لثالث سنوات كمد ِّرس وزميل منارصة دولية يف برنامج
حقوق اإلنسان بكلية الحقوق يف جامعة هارفارد.
يارا هواري الزميلة السياساتية للشبكة يف فلسطني ،حاصلة عىل درجة
الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت .ركزت أطروحتها عىل
مشاريع التاريخ الشفوي والذاكرة السياسية يف إطار أوسع ضمن دراسات
الشعوب األصلية.
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«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.

