عدد خاص من دورية «عمران» للعلوم االجتامعية:

االستعامر االستيطاين ورصاع

الفلسطينيني ضد الحركة الصهيونية
املساهامت النظرية ،واإلشكاليات التطبيقية ،والفجوات املنهجية

ورقة مرجعية
املحرر الضيف :نديم روحانا
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عا
منذ بداية الرصاع مع الحركة الصهيونية ،رأى الفلسطينيون يف مرشوعها ما ميكن تسميته اليوم مرشو ً
كولونيال ًيا استيطان ًيا إحالل ًيا ( )Settler Colonialismعىل كامل األرض الفلسطينية .ومل يتغري الوعي
الفلسطيني – إن كان وعيًا شعبيًا أو ثقافيًا أو سياسيًا – حيال هذا املرشوع حتى اليوم .ومع ذلك ،فقد تعاملت
النخب السياسية مع الرصاع يف السنوات التي سبقت اتفاقية أوسلو ( )1993وما بعدها عىل أنه رصاع قومي
ذو أبعا ٍد كولونيالية-استيطانية .ونتيج ً
ة لذلك ،خفت الخطاب السيايس الذي يربز هذا الجانب يف املرشوع
وخفت معه الخطاب األكادميي الفلسطيني مع بقائه يف الوعي الشعبي والثقايف.
ثم عاد موضوع االستعامر االستيطاين اإلحاليل إىل الخطاب األكادميي والسيايس بفعل عدد من العوامل،
كان من أهمها فشل املسار السيايس الذي اعتم َد الرصاع القومي بني الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة
مش بدوره الجانب الكولونيايل االستيطاين .وقد أدخل هذا املسار القضية الفلسطينية،
الصهيونية ،والذي ه ّ
طريق مسدود أدّى
بفعل عوامل عديدة من بينها تحوالت يف النظام الدويل والضعف العريب ،إىل ما يبدو أنّه
ٌ
ول العملية االستيطانية
عمليًا إىل سقوط حل الدولتني .كام ساهم يف استعادة هذا اإلطار املفاهيمي تغ ّ
يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام  1967بشكلٍ سافر ،مستغل ً
ة الوهن العريب والظروف الدولية ،وشلل
القيادات والنخب السياسية الفلسطينية ،إضاف ً
ة إىل سياسات التهويد يف القدس املحتلة وداخل مناطق
عام .1948

ورات يف معادلة الرصاع إىل واجهة البحث العلمي منوذج االستعامر االستيطاين،
وقد أعادت هذه التط ّ
ومتييزه من األشكال العديدة لالستعامر الكالسييك التي شهدها العامل منذ منتصف القرن السادس عرش،
شكل
ٌ
ن االستعامر االستيطاين
ومتييزه كذلك من مفاهيم االستعامر الجديد .فقد أصبح من السائد القول بأ ّ
هجني من أشكال االستعامر الحديث ،ويتميز من االستعامر الكالسييك بعدة خصائص ،أهمها أنّه يبدأ من أجل
أن يستمر بواسطة سلب األرض والتخلص من السكّان حيثام أمكن .ولذلك ،فإن الطبيعة االستثنائية لعالقة
أشكال
ً
املستوطنني بالسكّان األصليني يف حالته لها طابع خاص يقوم عىل فكرة املحو واالجتثاث ،وهي تأخذ
مختلفة (التهجري أو الرتانسفري ،والعزل ،واألبارتهايد ،واإلبادة ،وغري ذلك) وال تقترص عىل عالقات التبعية
ن االستعامر االستيطاين بوصف ِ
ه بني ً
ة
السياسية واالقتصادية فحسب .ويف هذا الصدد يصف كثري من الباحثني أ ّ
و الشعوب األصلية ،أو محو
( )Structureوليس حدث ًا تاريخ ًيا ( ،)Historical Eventوأنه عىل هذا النحو يعترب َ
م ْ
ح َ
إرادتها السياسية ،رشطًا مسبقًا لتأسيس دولة املرشوع االستيطاين وحياته السياسية والثقافية(((.
وقد راجت خالل العقدين املاضيني العديد من األطر املفاهيمية واملعرفية التي توخّت فهم مآالت الكيانات
االستعامرية يف ضوء دراسة مناذج استعامرية يف مختلف القارات خاصة يف القرن العرشين ،ونتج من
دراسة أنظمة االستعامر املختلفة مناذج تحليلية تدرس دورة حياة الكيانات االستعامرية-االستيطانية وتفهم
بقا َءها أو اندثارها مبدى قدرتها عىل حسم العالقة بالسكان األصليني ،إما بالتعايش معهم ومحاكاتهم
(زمبابوي) أو بالقضاء عليهم (أمريكا) أو بتسوية تاريخية معهم (جنوب أفريقيا) ،أو بتهجريهم (فلسطني)،
أو باندثار االستعامر عرب الهزمية العسكرية الشاملة (الجزائر) .وبذلك ،فإن العالقة بني املستوطنني والسكّان
أشكال متعددة بحسب خصوصية النظام ومدى نجاحه أو انكساره .ومن املهم أن نالحظ يف
ً
األصليني تأخذ
ن مصريه مل يتحدد بعد.
حالتنا أن املرشوع االستعامري االستيطاين الذي نحن بصدده ال يزال يف أوجه وأ ّ
ن لورينزو فرياسيني  Lorenzo Veraciniمييز بدوره بني املجتمع االستيطاين ( )Settler Societyودولة
غري أ ّ
املستوطنني ( ،((()Settler Stateويرى أنه ليس هنالك ما ميكن تسميته بدولة املستوطنني ،ألن نجاح
ولهم إىل مواطنني ذوي حقوقٍ مواطنية يف الدولة الجديدة .لذلك هو
املستوطنني يف إقامة دولة يح ّ
1 Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 387 - 409.
2 Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (New York: Palgrave Macmillan, 2010).
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مييز بني مجتمع املستوطنني يف حدود األرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،1967ودولة «إرسائيل» التي
ن هذا التمييز إشكايل من الناحية النظرية وأن الفرق بني الوضعني
قامت بعد نكبة عام  .1948ويرى الكثريون أ ّ
مدخل
ً
هو يف تجليات االستعامر االستيطاين وليس يف جوهره .وبذلك ،قد تكون املقارنة بني الحالتني
ملساهامت نظرية حول الحالة الفلسطينية.
ة ملحوظة يف الدراسات والكتابات التي عالجت موضوع
ن العقدين املاضيني شهدا زياد ً
وعىل الرغم من أ ّ
ن النموذج ال يزال يعاين بعض اإلشكاليات النظرية والثغرات املنهجية ،خاصة يف
االستعامر االستيطاين ،فإ ّ
التمييز بني األشكال املختلفة من التوسع الكولونيايل وإيجاد املشرتك واملختلف بني املشاريع االستيطانية
املختلفة .فال تزال األطر املفاهيمية التي تعالج منوذج االستعامر االستيطاين أسرية حاالت إمربيقية محدودة
ور املقاربات النظرية .وال
ومتباينة يف سياقاتها االجتامعية ،وهو ما يربر أهمية نقده مجددًا يف ضوء تط ّ
ورات يف سلوك إرسائيل اإلحاليل يف السنوات األخرية ،وتزايد نفوذ املستوطنني يف
شك يف أ ّ
ن التط ّ
م إعادة النظر يف النموذج التحلييل من جديد.
السياسة اإلرسائيلية يجعالن من امله ّ
ن التشديد عىل البعد االستيطاين-الكولونيايل يف املرشوع الصهيوين يعكس وجهة نظر
وهنالك من يرى أ ّ
تعب عن نفسها يف
أكادميية غربية تنظر إىل الصهيونية بوصفها استثنا ًء لتجربة الحداثة السياسية التي
ّ
صورة الدولة القومية .ويرى هذا االتجاه الذي يستفيد من أدبيّات التابع ( )Subaltern Studiesأن القومية
خارج حدود املركز األورويب هي استمرارية للمرشوع الحدايث /االستعامري يف استبطانها أدواته وعنفه
ن تب ّني اإلطار النظري لالستعامر
وثقافته ،وإنتاجه الرشوط البنيوية إلقصاء «اآلخر» وتهميشه((( .ويعني ذلك أ ّ
جا قد يؤدي إىل أسطرة الحركة الصهيونية ،وفصلها عن الفضاء الحدايث األورويب
االستيطاين بوصفه منوذ ً
الذي تشكلت فيه.

العدد الخاص من مجلة عمران
بنا ًء عىل ما سبق ،تطمح دورية عمران للعلوم االجتامعية إىل تناول هذا املوضوع البحثي مبقاربات نقدية
تستهدف اإلطار النظري لالستعامر االستيطاين اإلحاليل وإشكاليات توظيفه لفهم حالة إرسائيل واملرشوع
حب املجلّة
الصهيوين ،واعتامد املقارنة بتجارب استعامرية أخرى بهدف استجالء آفاق نظرية جديدة .كام تر ّ
بدراسات الحالة ( )Case-Studiesالتي تسعى إىل البحث يف العنف املؤسيس الصهيوين ض ّد الفلسطينيني
ٍ
ٍ
مبداخالت ال تعتمد بالرضورة
حب املجلة خاصة
عىل مستوى املايكرو  Microمن
منطلقات نظرية مختلفة .كام تر ّ
بديل ملقاربة املوضوع.
ً
الخطاب الغريب وتستحرض خطابًا عربيًا
وتقرتح عمران املحاور التالية للغوص يف القضايا املثارة:
•صالحية اإلطار املفاهيمي لالستعامر االستيطاين يف فهم حالة إرسائيل ،ومدى مال َءمة النموذج
لدراسة الرصاع بني الحركة الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية.
•الحداثة والقومية واالستيطان يف حالة إرسائيل.
•كيف تنهزم املشاريع االستيطانية وهل تنترص؟ (حاالت مقارنة).

3 Homi Bhabha, “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse,” October, vol. 28 (1984), pp. 125-133; Robert J. C. Young, Postcolonialism: An
Historical Introduction (Hoboken: Wiley, 2016).
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•هل من املالئم اعتامد حل التقسيم يف حاالت االستعامر االستيطاين؟
•ماذا مي ّيز املرشوع الصهيوين كمرشوع استعامر استيطاين؟ وماذا يجمعه مبشاريع أخرى؟
•البعد الثقايف الديني يف فهم مغاير للحالة الفلسطينية.
•ماذا مي ّيز الفلسطينيني كسكّان أصليني من السكان األصليني يف حاالت أخرى وما يجمعهم؟
•مقاربة أشكال املقاومة الفلسطينية مقارن ً
ة مبشاريع استيطانية أخرى.
•متى يُصبح املستوطن مواط ًنا؟ وكيف ينطبق ذلك عىل الحالة الفلسطينية؟
•دراسة بنية العنف اإلرسائييل بشقّيه املادي والرمزي.
•أثر املرشوع االستيطاين يف البنى السوسيولوجية للمست ِ
مر (مثال لجانب محدد).
عمر واملستع َ
ٍ
موعد أقصاه  30ترشين الثاين/
تستقبل هيئة تحرير دورية عمران املقرتحات البحثية يف هذا امللف يف
نوفمرب  ،2020عىل أن يشمل املقرتح إرسال نسخة من السرية الذاتية ،واستامرة املشاركة مبقرتح بحثي
تشمل عنوان البحث وإشكاليته األساسية ومنهجيته املتّبعة ،عرب الربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:
omran@dohainstitute.org
ة مبواصفات البحث
تستقبل عمران البحوث الكاملة ( 10000 - 6000كلمة) التي وافقت عىل مقرتحاتها متقيد ً
ٍ
موعد أقصاه  30حزيران/
الشكلية واملوضوعية التي يعتمدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف
ة للتحكيم ،وال تعني املوافقة عىل املقرتح البحثي موافق ً
يونيو  .2021كام تخضع البحوث املنجزة كاف ً
ة
تلقائية عىل مشاركة البحث يف حال مل يق ّر التحكيم العلمي الورقة البحثية كامل ً
ة بعد إنجازها.
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