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*ףסוי־רב ןתיא 

,גנופאווסטה ישנא לש םהייח רחא בקוע רלה־יפצומ הנינפ תיגולופורתנאה לש הרפס 

וצלאנ ,םירשעה האמה ךלהמב ,בושו בוש .הנאווצוב חרזמב לשחנ ירפכ רוזאב םיררוגתמה 

,םהיתב תא שוטנל ־ תימורדה הקירפא יבשותמ דואמ םיבר ומכ - הנאווצוב ישנא 
,םינבל םירכיא לש תווחב תנמדזמ הסנרפ רחא רותלו םהיתוחפשמ תא רוחאמ ריתוהל 

ידימתה ךרוצבו רודל רודמ לפכושמה ינועב בשחתהב .תורכמב וא םינבל תיב יקשמב 

'ע> רלה־יפצומ תלאוש ךכ - וללה םישנאה םיחילצמ דציכ ,והנשמל דחא םוקממ רוקעל 

,הליהקה תמקר תא ,םהייח לש תירירבשה המקרה תא שדחמ םעפ לכב תווטל - <1 

תפרוטש תישיאהו תיטילופה תלוברעמל תועמשמ םיקצוי םה דציכ ?תוהזהו החפשמה 

Fragmented Worlds, Coherent ,רפסה תרתוכ ?עבקתהל וא םקמתהל ןויסינ לכ תועיבקב 

 Lives, תורמלו םהייח לש עוטיקה תורמל :רלה־יפצומ לש תיסיסבה התנעט תא תמכסמ

ןוטלשה)תילאינולוק־טסופה הגאווצובב םייחה תא ובציעש םיילכלכהו םייטילופה תוחוכה 

האמה לש םינורחאה םירושעה ינשב ,גנופאווסטה ישנא וחילצה ,(1966 תנשב םת יטירבה 

"בחרמ" ךופהל ,תיאמצע תיביטקלוק תוהז ,םמצע תוחוכב ,םמצעל רוציל ,םירשעה 

.םלועב םמוקמ תא רידגהל ךכ בגאו ,"םוקמ"ל 

:תונוש תופוקת יתשב הנאווצובב התיח רלה־יפצומש הדבועה ןמ עבונ רפסה לש וחוכ 

תופוקת יתש ןיב ודירפהש םינשה רשע .1993 ץיקבו ,1984 ראוניל 1982 רבמטפס ןיב 

םירפכה יבשות לע ורבעש םימוצעה םייונישה רחא תוקחתהל קר אל הל ורשפא רקחמה 

וחנהש םייגולודותמה תונורקעה תא שדחמ ןוחבל םג אלא ,הלוכ הנידמה לעו םיינעה 

"טסופ"ה ןדיעב ,רלה־יפצומ תבתוכ ,לוכה ירחא .תיגולופורתנאכ הכרד תליחתב התוא 

לוכי גולופורתנאה ןיא בוש (םזילרוטקורטס־טסופ ,םזילאינולוק־טסופ ,םזינרדומ־טסופג 

תועטוקמה תשוחת ,וז הניחבמ .(7 'ע> םילבגומהו םייתרוסמה רקחמה ילכב שמתשהל יאשר וא 

תא םג אלא ,רקחמה יאושנ לש םהייח תא קר אל תראתמ רפסה תרתוכ תכמסנ הילעש 

תא ובציעש תוטישהו תונחבאה ,תורוקמה לע שדחמ בושחל תשרדנה ,תרקוחה לש התדובע 

,םינורחאה םירושעה ינשב דחוימב ,הנילפיצסידה תא ןייפאמש רבשמה .רבעב התביתכ 

םג ןאכמו :רפסה יקרפמ דחא לכ םיבצעמ ,הזה רבשמה לע רבגתהל םיכרד אוצמל ןויסינהו 

םיביכרמה םירמוחה תמרב ןהו תיטרואתה המרב ןה ,י'זאלוקירבה ,ידירביהה ,עטוקמה והנבמ 

טבמ םגו גנופאווסטה תקוצמ לע חכופמ טבמ תחא הנועבו תעב עיצמ רפסה ,ךכיפל .ותוא 

.הימדקאה תקוצמ לע תוחפ אל חכופמ 

םעבט תא בטיה םישיחממה ,םיישיא םייח ירופיסב םיקסוע םינושארה םיקרפה ינש 

דיחיה ןיב םיריכשהו םיבכרומה ןילמוגה יסחי תא םימיגדמו הנאווצובב םייחה לש עטוקמה 

,תיברעמה תרוסמה םע ההוזמה ,תייודיו תיתורפס הרוצ ןהש) תויפרגויבה .ותחפשמ ןיבל 

ן־וירוג־ןב תטיסרבינוא * 
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467 (2)ז תילארשי היגולויצוס 2006-ו"סשת 

לש "םייתימאה םהיתושגר" תא תואטבמ ןהש םושמ אל ןאכ תואבומ (תינגרובה ,תירצונה 

,תורושקה) תויביטרנה תומכסומה תועצמאב ,תושיחממ ןהש םושמ אלא ,(9 'ע) םירפסמה 

םירפסמה םתועצמאבש םינווגמה םיעצמאה תא ,(ופסאנ ןהבש תודחוימה תוביסנב ,רתיה ןיב 

תשמתשמ רלה־יפצומ ,תורחא םילימב .בחרמ וא רדגמ ,תוינתא ומכ תויגוס םירידגמ 

ןונגסה לע ,טסקטב םיכסחה לעו תוקיתשה לע אקווד תונבל ידכ תיטסינימפה הבשחמב 

םירעפה תא שיחמהל ידכש הדבועב תמיוסמ הינוריא שי .תויראינילה רדעיה לעו יפרגלטה 

סזומ םשב ריעצ רבג ,הלש רקחמה רזוע לש ישיאה ורופיסל תשרדנ רלה־יפצומ ,וללה 

תוינוקלב וענ םיישיאה םהירופיסש ,םירחאה םירבגל דוגינב .תילגנאב בתוכו רבדמש ,יבסב 

הרכמב הדובעהמ וששח ןוגכ ,ויתושוחת תא בר טוריפב ראית יבסב ,והנשמל דחא ךיראתמ 

,"תייודיו" ,"תיברעמ" היפרגויבל ורופיס תא םיכפוהש תודוסי ־ רגהמכ ויתויווח וא 

ןמ אצויה ,יבסב לש ישיאה ורופיס אקווד ךא .גנופאווסטה ברקב םייק וניאש גוסהמ קוידב 

םירבגה לש םהיתויווחמ דרפנ יתלב קלח םהש םיחתמה תא םיגדמ ,ללכה לע דיעמש ללכה 

ינפמ םייטנרהוק םניא םהילע תבתוכ רלה־יפצומש "םייחה" .תאזה תירפכה הירפירפב 

םירבגה תוריתסהו תויטנלוויבמאה תוכזב קר ,אברדא :תוריתס וא תויטנלוויבמא ילוטנ םהש 

םיטרקורויבל וא םתוא וגצייש םיגולופורתנאל דוגינב .דורשל םיחילצמ וללה םישנהו 

־יפצומ תבתוכ ,גנופאווסטה ישנא ,עגמב םמע ואבש םילאינולוק־טסופהו םילאינולוקה 

.<110 'ע> תוחפ תינתוהמו רתוי הליזנ תימצע הסיפתב םינייפאתמ ,רלה 

תיטילופה הריקסה לע הנבנש ,יעיברה קרפב ףסונ דממ םילבקמ וללה םייחה ירופיס 

לע בושח עקר רמוח תקפסמש הריקס ,ישילשה קרפב תאבומש תטרופמה תילכלכהו 

יתש ןאכ תתמעמ רלה־יפצומ .הנאווצובב תירפכה הירפירפה לע ורבעש תוכופהתה 
איה היינשהו ,"הלעמלמ" האבה וז ,תימשרה הירוטסיהה איה הנושארה :תונוש תוירוטסיה 

ידי־לע 1979 תנשב רוזאב וכרענש ,הפ־לעב תונויאר יקיתעתב תאבומש ,תיממעה הסרגה 

,ןבומכ ,םידיעמש ־ תונויארה .הנאווצוב תטיסרבינואמ הירוטסיהל םיטנדוטס לש הצובק 

םימיגדמ ־ םיירפכה רקחמה יאושנ לע םידיעמ םהשמ תוחפ אל םיריעצה םיטנדוטסה לע 

תרזעב .תיביטקייבוסה םתוהז תא ןתועצמאב םיעיבמ םדא ינבש תויגשומה תורגסמה תא 

תומדא לע הטילש ,גרדמ לש תוסיפת םיאטבמה)"םייתרוסמ" םייתוברת םיגשומב שומיש 

הירוטסיהה יבגל)םיטנדוטסה לש םהיתולאשל ןירשימב תונעל בוריס וא (םייתרבח םירעפ וא 

יזוכירה רטשמל םתודגנתה תא אטבל םינייאורמה וחילצה ,(רוזאה לש תיתרבחהו תיטילופה 

ישנא ותועצמאבש ילכל ,ןכ םא ,ךפהנ (indigenous)ימוקמה חישה .םהילע הפכנש שדחה 

רפסהש ןאכ ףיסוהל רשפא רגסומ רמאמבו) םישדחה תוחוכה יסחי לע םירערעמ הנאווצוב 

הייסנכה לש הדיקפתו תיתדה הנומאה אשונב רתוי טעמ ביחרה וליא רכשנ אצוי היה 

.(םייקה רדסה תטלשהב 

רוזאב םישדח םירפכ לש םתחימצ תא ןחובה ,ישישה קרפב הלועו בש תודגנתהה גשומ 

־אלה םירפכה")םירפכה דחא ישנא לש םקבאמ תאו <5 קרפב טורטורפב ראותמה ךילהת) 

,םירישעה רקבה ,לדגמבו ,אסיג דחמ ,יטרקורויבה דסממב (םהל אורקל ילוא רשפא ,"םירכומ 

הכלהמבש ,םינומשה תונש תליחתב הכרענש תימוקמ הפסא תראתמ רלה־יפצומ .אסיג ךדיאמ 

ולכיש םיגשומה תא וצמיא םה :םייתרוסמ םיגשומב דואמ בכרומ שומיש רפכה ישנא ושע 

תמקה וא ,kgotla ־ תיזכרמה הבחרה תמקה ןוגכ)רפכה לש תימצעה הרדגהב םהל עייסל 

רסחו שלח ,ינע דמעומב וכמתש ךכב ,המגודל) תורחא תורוסמ וחד לבא (דפסה־תיב 

הטילאה גיצנ לש הינומגהה לע רערעל ימוק טעמכ ןויסינב ,רפכה שאר דיקפתל המזירכ 
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הלועפה לש תישעמה התובישחב הזירפמ הניא ,תויטנמורמ הפח ,רלה־יפצומ .(הנשיה 

סיסבב דמעש ןוזחהש הלגמ ןכמ רחאל םינש רשע רפכב רוקיבש םג המ ,תאזה תינרתחה 

רוקעלו ףפוכל תכרעמה החילצה םעפה םג ,תובר תוניחבמ :שממתה אל תאזה תודגנתהה 
.הטמלמ האבש תונרתחה תא שרושמ 

ןאכ תעסופש ,רלה־יפצומ ?וללה םיריעזה תודגנתהה יסיכ לש םתועמשמ יהמ ,ךכ םא 

שדחמ ןיימדל תורשפאל הבר תועמשמ תסחיימ ,דו'עול־ובא הלילו ירבזור םאליו תובקעב 

תואיצמה לש תוינומגה תוינבה ןיב םיחתמה תא הריאמ איהש םושמ ,עגרל ולו ,םלועה תא 

וניא הזה טוהרה חוסינה וליפאש המוד ךא .םייקה רדסה לע רערעל תידימתה הווקתה ןיבל 

רוא תונש יפלא םיתעל םיקוחר יאמדקאה לש םילימה יטוטהלש הרכהה לע תופחל חילצמ 

.חטשב המוגעה תואיצמהמ 

ינב תא ראתמ קרפה .המצעה לש רתוי ענכשמ ךילהת גיצמ יעיבשה קרפה אקווד 

ןמשובה םע ההוזמה גשומ ,(Basarwa) הוורסב ,םירפכב רתויב תוחנה יתרבחה דמעמה 

תויומד דבלמ ־ שיאש ךכ ידכ דע תוחנ אוה :וב טולשל רשפא יאש ,"רחאה" ,יביטימירפה 

תיוותה תא ומצע לע לבקל וא הזכ אוהש ריהצהל ןכומ וניא - רפכה רוכיש ומכ תוגירח 

תקזחמ קר ירמגל הנוש רוכישה לש ינתאה ואצומש םיעדוי רפכה ינב לכש הדבועהו)תאזה 

התליג ,ןושארה הרוקיב רחאל םינש רשע לבא .(תיתרבח הירוגטקב רבודמש הנעטה תא 

,ןאכ םג .הוואגב התוא ואשנ ףא אלא ,תיוותה תא וללש אלש םישנ לש הצובק רלה־יפצומ 

אל לבא)וללה םישנל רשפא (sereto^ ,ימטוטה ןמיסה לש)"יתרוסמה" חישב שומישה 

.תותיחנ לע אלו דוחיי לע תתתשומה ,השדח תוהז ןנוכל (םירבגל 

ינימשה קרפב רלה־יפצומ תבתוכ ,"תחאו־מירשעה האמה תליחתב היפרגונתא תביתכ" 

ידכ תויטרואית תוביטקפסרפ ןווגמב שומיש לש ,שיטספ לש טקא תויהל הכירצ" ,ןורחאהו 

רגתאב טלחהב דמוע רפסה ,רומאכ .(190 'ע> "יפיצפסה ירוטסיה־ונתאה ךילהתה תא ןיבהל 

איה :הלש ביטרנב בלשל תיסחי תטעממ רלה־יפצומש דחא טקייבוס תוחפל שי יכ םא ,הזה 

,תיתייעב הרדגה ,הנבל השיא - Lekgoa התויהל תסחייתמ םנמוא איה ןושארה קרפב .המצע 

הרמאמב ,המגודל ,וב הקסע רלה־יפצומש אשונ) יחרזמ אצוממ תילארשי יבגל ,ןבומכ 

םעפ ידמ תקסוע איה רתוי םירחואמה םיקרפב םג .(11 תרוקיבו הירואיתב םסרפתהש 

ונעטיש שי .הנאווצובב תיברעמ תרקוחב התוחכונ םצעב תוכורכש תויטרואתה תויגוסב 

ימדקאה ןוטב רתי־שומיש אקווד השוע רלה־יפצומ ,ימעטל ךא ,זרפומ הזה ןונימה וליפאש 

תינתפאשה הסיפתה םע דחא הנקב דימת הלוע וניאש ,"ילנויצרה"ו לוקשה ,קתונמה 

ןווגמו הקירפאב חטש תדובעל האיציה םצעש וליאכ :הליחתכלמ הזה טקיורפה תא העינהש 

היגולופורתנאה ילבכמ תמאב קתנתהל הל ורשפא אל תרצוי תאזכ הדובעש םיחתמה 

דגנ רותחל ףחדה ןיב ,עטוקמל יטנרהוקה ןיב ,רומאכ ,הזה חתמה אקוודש אלא ."הנשיה" 

.וחוכ תאו ומש תא הזה רפסל ןתונש הז אוה ,ינומגהה יוויצל תויצה ןיבל הנילפיצסידה 
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