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 *יונתן מנדל

לשלטון   "די  לבן.  גבי  על  שחור  גרפיטי  יש  אביב  תל  בדרום  ביתי  ליד  הציבורית  בגינה 
. הגרפיטי חשוף לעיני  Free Gazaיש האשטאג של    אתרשום שם. ליד הסיסמה הז  ,האפרטהייד" 

הוא   מיוחד. הוא שם, והיחס אליו מצד אלו שמבחינים בול, אבל לא ניכר שהוא מעורר זעם וכ
זלזול באותם  יחס של  כנראה עירוב של אדישות, חוסר הבנה במה בדיוק מדובר, ואולי גם 

, אפרטהייד, שמונע התמודדות  את "סהרורים" שריססו את הכתובת. שכן יש משהו במילה הז
לה למצב הפוליטי המתקיים בין  רצינית ומעמיקה של הציבור היהודי בישראל עם ההקשרים ש

בנוגע למצב בישראל,    "אפרטהייד"יד את השימוש במילה כלאחר הים לנהר. יש רצון לפטור  
באפרטהייד בדרום אפריקה לא הייתה לציבור  הרי  בשטחי הגדה המערבית או ברצועת עזה.  

ו"ממשלה" עם מעמד באו"ם של "מדינה משקיפה";   "רשות"  ה  בדרום אפריקהרי  השחורים 
תיאום ביטחוני והעברות כספים וקשרים כלכליים בין השלטון    ובתקופת האפרטהייד לא הי

השחורים;   לנציגות של  בלבדהרי  הלבן  ללבנים  ספסלים שמיועדים  היו  אפריקה    —  בדרום 
בדרום אפריקה  הרי  במרחב הציבורי בישראל אין ספסל ציבורי שרשום עליו "ליהודים בלבד";  ו

חלק  הם  הפלסטינים –ללבנים, ואילו בישראל הערביםרק  ר הייתה נתונה  הזכות לבחור ולהיבח 
הפוליטי  ונציגי    .מהדיון  דמוקרטיות,  בחירות  מתקיימות  בישראל  הערבים  ובכפרים  בערים 

בכנסת   נמצאים  הערבית  ונגד.ו החברה  בעד  ומצביעים  חוק  הצעות  מעלים  הם  כן,    שם  אם 
בין האשמות  ו  —  היה המשטר בדרום אפריקה  שאכן  —  בין האפרטהיידמה הקשר  שואלים רבים,  

 בדבר "אפרטהייד" המתקיים כביכול במדינת ישראל, היהודית והדמוקרטית? 
הונ   של  בעריכתה  המאמרים  )ע'ידה  קובץ  הקשרים  غانمאנם  השטח  פני  אל  מעלה   ) 
וגלויים שבין האפרטהייד ההוא שבאפריקאנס משמעו מצב של "הפרדה" או של    —   סמויים 

ובפלסטין ההיסטורית,    ישראל תוך  בין המצב המפריד בין יהודים לפלסטינים בו  —   "נפרדות"
בסופו    נקרא לו,איך  לא משנה  אזור ש  —  ישראל, או בשטח שבין הים לנהר– או בפלסטין/ארץ

אנם היא מהסוציולוגיות הפלסטיניות  ע'של ישראל.  המוחלטת  שליטתה  דבר הוא נתון לשל  
מאבות המחשבה הביקורתית במדעי    , ם, תלמידתו של ברוך קימרלינגהחשובות הפועלות כיו

המרכז הפלסטיני ללימודים ישראליים    —   יום את מרכז מדארכמנהלת  היא  החברה בישראל, ו 
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ספרה  ברמאללה.   של  האנגלית  חוקרות  במהדורה  שמונה  של  מאמרים  יחדיו  מקבצת  היא 
למ הנוגעים  שונים  היבטים  המנתחים  פלסטינים  התאורטי,    —  אפרטהייד ה ושג  וחוקרים 

בהקשר של המצב המתקיים בישראל, בשטחי הגדה המערבית וברצועת    —  הפוליטי, המעשי 
 .  מאמרים נוספים ר דקואר( וכלל  זעא  , עזה. הקובץ ראה אור לראשונה בערבית )עם עורך שותף

מאוד עד  חשובות  נקודות  מעלה  בקובץ  מטרידות  —  קריאה  אם  למשטר    —  גם  בנוגע 
בו. הקובץ אינו גורס כי משטר האפרטהייד בדרום  יבלשי, הגיונותיו ועקרון ההפרדה  הישראל 

אפריקה זהה למשטר הישראלי. למעשה, טענה מובלעת היא שעצם ההשוואה יכולה להיתפס  
מבעי הבדלים    יתכחלק  שכן  אפריקה  מהותיים  המחקר,  דרום  שבין  הפוליטיות  בפרקטיקות 

האפרטהייד   בישובתקופת  הנעשה  עלול בין  הכבושים  הפלסטינים  ובשטחים  להביא    יםראל 
טענות  הו  םמאמריהנטיות של מחקר משווה בין שני המקרים. אולם בין  וו לביטול הרלכביכול  

זו  ה ובין  אפריק –דרוםבקשר שבין ההפרדה  מבט מעמיק יותר על הקובץ עובר כחוט השני  שב
הפוליטיים  . הישראלית המופעים  כמשטרים    —   והישראליי  נ אפריק–הדרום  —  שני  מוצגים 

המקדשים הפרדה, פרקטיקות של שליטה, עליונות אתנית, דינמיקות של כפיפות והיררכיות  
שוויון, העדפה מובנית  –פרקטיקות שבבסיסן אי  —  עוד יותר  בולט של תושבות ואזרחות, ובאופן  

המצב אינו  לפיו  ש"היגיון בריא"    ה יוצרות עבור החזקאלהפרקטיקות  ה והדרה על בסיס אתני.  
 נתפס כבעייתי אלא כ"חלק מהחיים". 

בקו המחשבה והפעולה הפוליטי המתמשך של  עצמה עוסק  אנם  של ע'כך לדוגמה, מאמרה  
נפרד,   יהודי  לקיום  רצון  שבבסיסו  הציונית  יצר  התנועה  יהודית  ואשר  את  עליונות  וצמצם 

הפלסטיני הפי  —  המקום  הקולקטיבי.  זהן  הן  הפוליטי,  הן  עוסקת  אנע'י,  תחילה  בכוונה  ם 
שלו,   ובהיברידיות  הישראלי  המקרה  גורמים  במורכבות  כיצד  בכך  שונים  ומראה  ממלאים 

  םהתיישבות, התנחלות, קולוניאליזם, הבאת המערב למזרח, כיבוש, הפרדה. במאמרתפקיד:  
י  נ אפריק –ר דקואר עומדים הכותבים על הקושי בהשוואה בין המקרה הדרוםזשל ראיף זריק ועא

א שאפרטהייד אינו רק מערך עובדתי  יזה הישראלי. למעשה, אחת מטענות המוצא שלהם הל
היסטורי  והלך מחשבה  ופרקטיקות אלא גם תהליך  חוקים  .  יםודיסקורסיבי   ים, פוליטייםשל 

ה  יתלהבני   ותנוגענקודות שמעלים אל פני השטח  אחדים המופיעים במאמרי הקובץ  מקרי בוחן  
לאומיות יהודית  –סגרגציה ואתנולמשל    —  ית דרך מרחבי חינוך ודתשל עליונות ועדיפות יהוד
ימן אגבאריה, או מחשבה לאומנית וקידום עליונות  עליהן כותב א  ש  ,במערכת החינוך בישראל 

  מוהנד מוצטפא. סאוסן , כמתואר במאמרו של  הדתית   בציונותכפי שהן באות לידי ביטוי  יהודית  
זהר, משפטנית מארגון עדאלה המתמחה בזכויות חברתיות וכלכליות, חושפת במאמר מבריק  

"אפליה ללא כוונה רעה".    רכה", או בציניותאפליה  "שאפשר לכנותה  אפליה מובנית  משלה  
בעלי עדיפות לאומית,  המוגדרים כאזורים  )לדוגמה  כיצד קריטריונים יבשים    מראה למשל   זהר

מטעמתן   איזון  לעולים  מענקי  הטבות  דתיות בישראל,  למועצות  הפנים, תקציבים  ם משרד 
  , ההיררכיה השרשת ההדרה, ההפרדהלמסד    ( משמשיםחדשים או סיוע לחיילים משוחררים

וההרחקה שבין יהודים לפלסטינים בישראל. היא עומדת במאמרה על מושג השליטה, ומראה  
הדמוקרטי  כיצד   קבוהרעיון  כאשר  מתוכן  ומתרוקן  שולטת  הולך  אחת   צה 

אחרת.   קבוצה  של  והאינטרסים  הצרכים  של  על  נאבולסי  מאמרו  המבט  מסיט  ראזי   את 
הכבושים   בשטחים  הנעשה  האוכלוסייה  ומציג  לעבר  ריכוזי  בין  ושוני  דמיון  של  נקודות 

ישראלים  —  הפלסטיניים לכניסת  האסורים  "אוטונומיה מה    ,אזורים  על  מעיד    שכביכול 
הבנו  —   " פלסטינית הפוליטי  בין  בהיגיון  דמיון  נקודות  לרבות  אפריקה,  בדרום  טוסטאנים 



 169(    1) א כ   ישראלית   סוציולוגיה   2020- א " פ תש   

ה  שהופעל, זו  מאחורי שני המקרים. במאמר נוסף משווה הדיל בדארנה בין שתי תנועות החרםש
 נגד ישראל היום. זו המופעלת נגד דרום אפריקה אז ו
באנגלית פחות  הקובץ  שלם  שבערבית  נראה  בוחן  מהקובץ  מקרי  כמה  בגלל  במיוחד   ,

מאמרו של עאטף   כזה הוא למשל . המצומצמת אנגלית גרסה הלא מצאו את דרכם לשקריטיים  
התחוללו בגלל  כאילו  במרכזו הטענה כי ההפרדה והמצור נתפסים  ש  ,רצועת עזהעל    אבו סייף

  ם אולם למעשה ה  ,כנית "ההתנתקות" או השתלטות חמאס על הרצועה(ו נסיבות פוליטיות )ת
דוגמה נוספת היא  .  בהפרדההרצון הישראלי  שמקורם  הרבה יותר  חזקים  ל זרמי עומק  שתוצר  

בין   היהודית בישראל ובתגובות להשוואה  מאמרו של אנטואן שלחת, העוסק בשיח בחברה 
הבנת  לחשוב עד מאוד  ; מאמר זה  למצב הפוליטי בישראל/פלסטין  האפריק   דרוםבהאפרטהייד  

המקרים.  מגבלות   שני  שבין  אלהההשוואה  ח לצד  הוא  ,  באנגלית  בקובץ  אובייקטיבי  וסר 
בספר בערבית, אף    המצוטטיםמהמקורות  חלק  תועתקו מערבית גם  התרגום  עם  העובדה כי  

שנכתבו במקור באנגלית, וכך חלק לא מבוטל מהשמות נכתב בצורה שאינה הולמת את הדרך  
 בה פורסמו במקור. ש

כך או כך, שני הקבצים הנידונים כאן הם בעלי תרומה גדולה למחקר הביקורתי הנוגע  
להפרדה    קו בין ההפרדות המתרחשות בשטחי הגדה המערבית יםמותח הם למשטר הישראלי.  

צווים של אלופי פיקוד בדבר  : הם מתארים הפרדות בישראל פנימהולברצועת עזה  המוחלטת  
שטחים בתוך השטח  –או חלוקה לתתי,  ין יהודים לפלסטיניםהפרדה בתחבורה ציבורית בגדה ב 

ית  ז פיה הפרדה  ה  ; מציגים לצד זאת אתהכבוש, המיועדים לאוכלוסייה אחת אך לא לאחרת
שמחוץ לרצועה;  בין העולם  בעזה ובין הפלסטינים    ,אווירי ויבשתי  ,לרבות מצור ימי  ,ברורהה

מעצם הגדרתם  , נתונים  הם אזרחיםש   , אף הפלסטינים–הערביםומראים כיצד גם בתוך ישראל  
פלסטינים למערך שלם של הדרות, הפרדות ואפליות כלכליות, מרחביות, חברתיות  – כערבים

אכן הפכה    ,גם האמונה בחיוניות ההפרדה או ה"נפרדות"  הכמו ו  ,פוליטיות. נדמה שההפרדהו
את קיומה באזור )"הם שם ואנחנו כאן", "וילה בג'ונגל",  תופסת  ישראל  ן שבאמצעותו  להיגיו

מהפלסטינים"( הקיימת"להתגרש  ההפרדה  ישראל  בעיני  כי  נראה  אחרות,  ובמילים   .   —  
גם כלי  ולצד זאת  כוחה,    שימור ל תנאי לעליונותה ו  היא  —  המעשית, הפוליטית, הדיסקורסיבית

יתוח המעמיקים של השימוש הישראלי בהגיון ההפרדה והנפרדות  לניהול הסכסוך. בתיאור ובנ
את, קל  מי שמבקש להבין ולנתח את המציאות הזכל  טמון כוחו של הקובץ, והוא עשוי לסייע ל 

 למי ששואף לשנותה. וחומר 
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