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فواز طرابلسي

مناقشة تطبيقات النموذج

اجلنوب إفريقي على فلسطين

ينطلق 
معظم التطبيقات 

الفلسطينية من رفض حّل 

الدولتين للنزاع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، 

واحلجج الرئيسية متنوعة، أبرزها أن 

اختبار املفاوضات الفلسطينية ـ 

اإلسرائيلية يفضي إىل نتيجة بارزة أن 

ال رغبة لدى السلطات اإلسرائيلية يف 

االنسحاب من الضفة الغربية والقبول بقيام 

دولة فلسطينية إىل جوار دولة اسرائيل. 

وعلى افتراض القبول، فإن إسرائيل حتتل 

املساحة األكبر من فلسطين التاريخية، 

والرقعة املتبقية منها ال توفر احلد األدنى 

من متطلبات السيادة والبقاء لقيام الدولة 

العتيدة. كما أن تسوية الدولتين ستفّرط 

بحّقين من احلقوق التاريخية غير القابلة 

للتصرف من حقوق الشعب الفلسطيني إذ 

ستعترف باحتالل إسرائيل ألراضي الـ ٤٨، 

وتتخلى عن حق العودة.

أول ما يستحق املالحظة هو أن هذه 

األدبيات تنتمي إىل مناخ االتفاقيات 

الثنائية العربية ـ اإلسرائيلية التي أنتجت 

فاصاًل بين مسارين: مسار الصراع 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي من جهة، والصراع 

العربي ـ اإلسرائيلي من جهة ثانية. وقد 

اتسع التباعد بين املسارين منذ اتفاق 

أوسلو: فأحدهما معنّي باستعادة األراضي 

احملتلة يف حرب ١٩٦٧، والثاين معنّي 

بقيام الدولة الفلسطينية إىل جانب دولة 

إسرائيل. وهكذا يتحول الصراع العربي ـ 

اإلسرائيلي إىل مسار يؤدي فيه "العرب" دور 

الداعم للمطالبة الفلسطينية بالدولة العتيدة، 

وتتبادل أنظمتهم األدوار بين متهالك على 

التطبيع االقتصادي والسياسي والدبلوماسي 

ن يتنطح ألدوار الوساطة 
َ
والثقايف، وبين م

يف املفاوضات الفلسطينية ـ االسرائيلية.

ومع أن أغلبية املساهمات املتعلقة 

تعالج هذه املقالة النقاش الدائر حول استخدامات النموذج اجلنوب إفريقي لتفسير 

القضية الفلسطينية وتخّيل احللول التطبيقية املالئمة لها.
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فلسطين، إاّل إن املفارقة الفاغرة يف هذا 

التقاطع بين االنسحاب العربي وبين 

التمحور الذاتي الفلسطيني، أنه تزامن مع 

ممارسات اليمين اإلسرائيلي احلاكم القائمة 

على االستهتار الكامل بأي تسوية، وعلى 

التوسع االستيطاين واالحتالل العملي للقسم 

األكبر من فلسطين التاريخية، والتهويد 

السكاين والديموغرايف للبؤر العربية املتبقية 

يف األراضي احملتلة يف سنة ١٩٤٨. أّما 

الوجه اإلقليمي لتلك السياسيات فهو نشاط 

ال مثيل له يف مضمار الصراع العربي ـ 

اإلسرائيلي ذاته من حيث تعزيز مقّومات 

التفوق العسكري النوعي، النظامي منه 

والنووي، بما ينطوي عليه من مساعي 

الهيمنة، ال على احمليط العربي فحسب، بل 

على منطقة الشرق األوسط بأكملها أيضًا، 

بما يلجم ويقزِّم القدرات واألدوار العسكرية 

واالقتصادية واجليوسياسية إليران وتركيا، 

القوتين اإلقليميتين املتنافستين على ملء 

الفراغ يف اإلقليم، مع التركيز احملموم على 

منع أي مساس يف احتكار إسرائيل للسالح 

النووي.

كثيرة هي نقاط التشابه بين الصهيونية 

وبين نظام التمييز العنصري السابق يف 

جنوب إفريقيا، وكثيرة هي الوشائج التي 

حاكها النظامان بينهما، بما يف ذلك 

حماولة تزويد إسرائيل إفريقيا اجلنوبية 

بالسالح النووي، يف عهد شمعون بيرس. 

ومن أبرز السمات املشتركة بين النظامين 

انتماؤهما املشرك إىل فصيلة يف العامل 

الكولونيايل هي أنظمة االستيطان واإلجالء 

السكاين والتطهير العرقي. وجدير بالذكر أن 

حكم األقلية البيضاء أجلى، داخل احلدود 

العمومية للدولة، نحو 3,5 ماليين إفريقي 

وملّون بين سنوات ١٩٦١ و١٩٨3، وأعاد 

توطينهم يف عشرة معازل )بانتوستانات(. 

بالنموذج اجلنوب إفريقي هي نقدية 

جتاه اتفاق أوسلو ومشروع الدولتين، إاّل 

إن املفارقة التي تنطوي عليها تكمن يف 

أنها تستبطن أبرز ما حققته أوسلو، على 

امتداد االتفاقات املنفردة يف كامب ديفيد 

ووادي عربة، أعني القبول بهذا الفصل بين 

املسارين، واالنطواء على ما يشبه التمحور 

الذاتي الفلسطيني من دون الصراع األعم 

الذي ال يزال قائمًا بأشكال متنوعة.

ال شك لدّي يف أن هذا التمحور الذاتي 

يشكل ردة الفعل املفهومة، وإن تكن غير 

مبررة، على هزائم ونكسات وخيبات 

الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وعلى منطق 

االتفاقات املنفردة، فضاًل عن املعاناة 

الطويلة للشعب الفلسطيني يف بالد اللجوء 

يف ظل التمييز والقمع، بل اجملازر أيضًا. 

وترافق هذا االجتاه عشية اندالع الثورات 

مع وهن بيِّن أصاب التعبئة الشعبية بشأن 

فلسطين، والتي بلغت أدنى درجاتها لدى 

اجلماهير العربية التي جرى تسريحها من 

الصراع مشّلعة بين انتظار نصر إلهي حاسم 

هذه املرة  يقضي على إسرائيل بالضربة 

العسكرية القاضية، وبين التعبير عن 

الغضب والتفّجع ضد االعتداءات اإلسرائيلية 

املستمرة يف لبنان أو غزة. يكفي دلياًل على 

عملية التسريح هذه، املقارنُة بين بضع 

عشرات أو مئات من املتظاهرين املصريين 

يف ميدان التحرير تأييداً لغزة يطّوقهم ألوف 

من عناصر األمن املركزي، قياسًا بمئات 

األلوف من املصريين الذين اجتاحوا امليدان 

ذاته وقد انفجرت ثورتهم إلسقاط النظام 

القائم، ومن أجل العمل واحلرية والعدالة 

االجتماعية والكرامة اإلنسانية.

ومع أنه يجب االعتراف بأن التعاطف 

الدويل مع قضية فلسطين يتنامى بقدر 

تضاؤل االحتشاد الشعبي العربي حول 
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هي إجنليزية، على ما قيل(، األمر الذي ال 

يسمح بتصّور الكيفية التي سيتم بها تكّون 

الدولة الواحدة، علمًا بأن امتناع السلطات 

اإلسرائيلية من ضم أراضي الضفة الغربية 

وغزة، بعد احتاللها يف سنة ١٩٦٧، 

وتسميتها "األراضي"، ورفض االعتراف 

بأنها حمتلة اصاًل، ال ينطوي فقط على 

التنّصل من تبعات االحتالل ومسؤولياته ـ 

من وجوب التنمية والتعويض عن اخلسائر 

واألضرار واشتراط عدم املساس باملوارد 

والثروات، بحسب اتفاقيات جنيف ـ وإنما 

يجهر أيضًا وخصوصًا برفض ضم ماليين 

س 
َ
من الفلسطينيين إىل إسرائيل كي ال ُتم

الطبيعة الديموغرافية والقومية اخلالصة 

للدولة العبرية ولهويتها الصافية.

وإاّل فما معنى مطالبة نتنياهو 

باالعتراف الفلسطيني والعربي بما يسّميه 

"يهودية" دولة إسرائيل؟ وما معنى احلمالت 

احلثيثة التي يخوضها اليمين اإلسرائيلي، 

العلماين والديني، لتهويد البؤرتين 

املتبقيتين من أراضي فلسطين ٤٨ اللتين 

ال تزاالن حتويان أكثرية سكانية عربية: 

النقب واجلليل االعلى؟ وأي معنى للعمل على 

تغيير الهوية السكانية للقدس ورفض البحث 

يف موقعها يف أي تسوية ال تعترف بكونها 

عاصمة دولة اسرائيل؟ وال بد من أن نالحظ 

هنا التداخل الذي تم بين سياسات حزَبي 

الليكود والعمل، بحيث مل تعد احلدود فاصلة 

إىل هذا احلد بين تيار انكفائي حريص 

على النقاء اليهودي ولو يف حدود إسرائيل 

حمّجمة، وتيار توّسعي استيطاين يمارس 

قضم األراضي واملساحات املسكونة، حتى 

لو كّلفه األمر اإلجالء السكاين.

السؤال الذي تثيره هذه احملاججة يتعلق 

بمسألة حق العودة. إذا كان التخلي عن 

مطلب الدولتين مرتبط باإلصرار على حق 

ومع ذلك، فال بد، ألغراض الدقة والفاعلية 

النموذجية، من التمييز بين طبيعة 

االستعمار االستيطاين اإلجالئي لألقلية 

البيضاء يف اجلنوب اإلفريقي، واالستعمار 

االستيطاين الصهيوين يف فلسطين. فاألول 

اقتصادي يف املقام األول، منجذب إىل 

الثروات املعدنية االستثنائية للبلد، وقد 

أشادت شركاته الرأسمالية نظام التمييز 

العنصري واحتكار األقلية البيضاء للسلطة، 

تمكينًا لالستئثار واالستغالل االقتصاديين، 

عن طريق مزيج من حرمان األكثرية 

السكانية من احلقوق السياسية واملدنية، 

وعزلها يف املعازل املذكورة أعاله. ومل ينطِو 

حلم األقلية البيضاء، بالنسبة إىل أكثرية 

املستوطنين األوروبيين، على هدف بناء 

وطن قومي، أو فرض هوية أوروبية معينة 

على األرض والبلد. ويف املقابل، ارتبط 

املشروع االستعماري االستيطاين الصهيوين 

لفلسطين بتوطين أكثرية ديموغرافية 

يهودية وافدة بهدف قومي حمدد هو تهويد 

فلسطين، األرض والبلد، أكثر منه استغالل 

ثرواتها، بحيث إن هذا األخير وسيلة لهدف 

ال بما هو هدف بذاته.

من هنا تبدو يل أن تطبيقات النموذج 

اجلنوب إفريقي فلسطينيًا تنطوي على 

سيناريو مشتهى مسرحه كامل فلسطين 

التاريخية، فيتحول فيها النضال الفلسطيني 

نضااًل يف اجتاه من اجتاهين: بناء دولة 

ثنائية القومية بين فلسطينيين ويهود، أو 

النضال من أجل حقوق اإلنسان واملساواة 

السياسية والقانونية يف ظل نظام التمييز 

العنصري اإلسرائيلي.

الغريب يف هذا التطبيق أنه يتجاهل 

املكّون األصلي ملشروع بناء دولة يهودية 

يف فلسطين، أي دولة ذات أكثرية سكانية 

يهودية حاسمة )دولة يهودية مثلما إجنلترا 
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قادرة على شّل االقتصاد بأكمله، تالقت 

املصالح االقتصادية لكبريات الشركات 

الرأسمالية املتعدية للقوميات على قرار 

فّك االرتباط بين االستغالل االقتصادي 

الرأسمايل املكّثف وبين نظام التمييز 

العنصري الذي حضن ذلك االستغالل وحماه 

زمنًا طوياًل. وهكذا توّلد لدى األقلية البيضاء 

تيار سياسي اختار التضحية باالستئثار 

السياسي على أمل احلفاظ على مواقع 

السيطرة االقتصادية بيد البيض. ورّحبت 

أكثرية األقلية البيضاء بمثل هذا اخليار ألن 

بديله هو االقتداء بأشباههم من املستوطنين 

األوروبيين يف اجلزائر الذين جلأوا إىل 

سياسة األرض احملروقة ضد االستقالل 

اجلزائري، واضطروا إىل مغادرة البلد بعد أن 

نالت اجلزائر استقاللها.

وما من شك يف أن حمالت املقاطعة 

الثقافية والعقوبات االقتصادية األوروبية 

واألميركية أدت دورها يف نزع شرعية حكم 

األقلية البيضاء وإرغامه على املساومة، 

بل إن الدول اإلسكندنافية ذهبت إىل حد 

االعتراف باملؤتمر الوطني اإلفريقي وتقديم 

املساعدات له، يف الوقت الذي كانت السيدة 

مارغريت ثاتشر رئيسة احلكومة البريطانية 

السابقة تتهم املؤتمر باإلرهاب، وقائَده 

نلسون مانديال بأنه ماركسي خطر.

أخيراً وليس آخراً مل يكن لنظام التمييز 

العنصري لألقلية البيضاء أن ينهار لوال 

التغّيرات اجلذرية التي طرأت على "دول 

الطوق" اجملاورة وعلى أنظمتها، وقد كانت 

دولة األقلية البيضاء تسيطر عليها أو تؤمن 

حيادها من خالل املساعدات املالية أو 

التهديد العسكري، فضاًل عن وجود قوات 

جنوب إفريقية على أراضي البعض منها. 

لقد انقلب ميزان القوى يف دول الطوق هذه 

عبر عملية مديدة أبرز ما فيها انتصار 

العودة، فهل يحق لنا االفتراض أن قيام 

"الدولة الواحدة" سيؤمن تطبيق ذلك احلق؟ 

كيف لنا أن نتصّور واحلالة هذه أن إسرائيل 

وقد احتلت وضّمت كامل فلسطين التاريخية، 

ترتضي ال "ثنائية القومية" فحسب، بل أن 

تكون أكثرية سكان فلسطين التاريخية 

عربية وقد جتّمع فيها سكان الضفة الغربية 

والشتات وفلسطينيي أراضي ٤٨؟

أال يجعل "حل الدولة الواحدة" هذا 

أقرب إىل الهندسة الذهنية من أي هدف 

نضايل، وخصوصًا أنه يتم بمعزل عن أي 

تصّور ألنواع الضغوط التي يتعين على 

"اجملمتع الدويل" ممارستها على إسرائيل، 

فضاًل عن "الراعي الدويل"، أو عن نوع 

االنقالبات يف موازين القوى القادرة على 

"إقناع" الصهيونية ودولة إسرائيل بممارسة 

االنتحار؟ واألدهى أن البعض قد يشرح لك 

أن طرح شعار "الدولة الواحدة" إّنما يجيء 

من قبيل التهديد إذا ما فشلت املفاوضات 

حلل الدولتين. والتهديد هنا يحّول األمر 

إىل ما يشبه املهزلة احلزينة إذا ما ُأخذ 

يف االعتبار موقع املهدِّد ومصادر قدراته 

التهديدية.

واحلال أن نظرة إىل الظروف والعوامل 

املؤدية إىل تقويض نظام التمييز العنصري 

يف جنوب إفريقيا، تفيد أكثر من سواها 

كتطبيقات فلسطينية.

لقد تضافرت عوامل إضافية لتقويض 

نظام التمييز العنصري، ويف مقدمها 

االنتفاضات الشعبية واإلضرابات 

واالعتصامات العّمالية والكفاح الشعبي 

املسّلح الذي قاده "املؤتمر الوطني اإلفريقي" 

)بقيادة "احلزب الشيوعي يف جنوب إفريقيا"( 

على امتداد أكثر من ثالثة عقود من الزمن. 

وحتت وطأة هذه الضغوط والنضاالت 

الفعلية، املرتكزة إىل حركة نقابية وعّمالية 
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االعتذار اإلسرائيلي الرسمي عن اخلطأ 

التاريخي املرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

لست أنوي التخفيف من قيمة وفاعلية 

هذه النشاطات ووطأتها على الدولة 

الصهيونية، لكن يصعب التصور أن حمالت 

"املناصرة" الفلسطينية وضغوط "اجملتمع 

الدويل" كفيلة بانقالبات يف موازين القوى 

بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل بما 

يسمح بتحقيق، ال الدولة املستقلة، وإنما 

الدولة الواحدة ثنائية القومية!

واملفارقة يف أمر هذا التطبيقات أنها 

تهمل الشروط والعوامل املطلوب توافرها 

لدى "دول الطوق" العربية من أجل املساهمة 

يف تفكيك نظام االستيطان الصهيوين 

وتقويضه يف فلسطين.. كل فلسطين.

والغريب أن أبلغ الدروس من التجربة 

اجلنوب إفريقية هي هنا. واألغرب أن مهمة 

استخالصها عبر عملية مراجعة نقدية 

وتخّيل وإنتاج معريف عربية مشتركة مل تقم 

بعد. فلعل هذه السطور تكون بمثابة الدعوة 

إليها والتحريض عليها. 

حركة التحرر الوطني يف ناميبيا وأنغوال 

واملوزمبيق وحترر تلك البالد من االستعمار 

البرتغايل، ونيل االستقالل، وانتهاء 

احلرب األهلية يف أنغوال )١٩٧5 ـ 2002( 

بانتصار "احلركة الشعبية لتحرير أنغوال" 

على "االحتاد الوطني الستقالل أنغوال" 

)UNITA(، وهو انتصار مل يكن ليتحقق 

لوال الدعم العسكري الكثيف من كوبا الذي 

سمح بالتغلب على التدخل العسكري لنظام 

األقلية البيضاء اجلنوب اإلفريقي ملصلحة 

.)UNITA(

يتضمن النشاط الفلسطيني الدعاوي 

والعملي استلهام عدد من تطبيقات النموذج 

اجلنوب إفريقي يف خماطبة "اجملتمع 

الدويل" والتأثير فيه من حيث مالحقة 

جمرمي احلرب اإلسرائيليين، واعتماد 

املقاطعة الثقافية والتعليمية للمؤسسات 

اإلسرائيلية، وفرض العقوبات االقتصادية 

وغيرها. بل إن تصّور التسوية التاريخية 

بشأن فلسطين يستلهم نموذج "جلان احلقيقة 

واملصاحلة" اجلنوب إفريقية إطاراً النتزاع 


