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ال�سامية ،واخل��وف من الإ�سالم ،واخل��وف من كراهية ال�سود ،وهي
مفاهيم �أقدم بكثري من م�صطلح العرق الذي جاء مت�أخرا يف القرن
الثامن ع�شر.
يف الف�صل الثاين :نبه باتريك وول��ف �إىل تعريف �آخ��ر لال�ستعمار
وهو �أ ّن «الغزو هو بنيان ولي�س حدثا؛ لأ ّنه ناجم عن احتاد ملجموعة
من امل�ستعمرات ال�سابقة ،ت�أ�س�ست بها الواليات املتحدة ،وتطورت قوة
الهيمنة العاملية دون منازع».
ما ي�ؤكده التعريف ال��وارد يف �إع�لان الأمم املتحدة عام  2007ب�ش�أن
حقوق ال�شعوب الأ�صلية :وهو �أ ّن هذه ال�شعوب يف خطر دائم.
يف العوملة اجلارية يف ع�صرنا احل��ايل ،ميكن التعرف بو�ضوح على
�أمناط الهيمنة ،التي تعمل على �إعادة هيكلة ديناميكيات اال�ستعمار
اال�ستيطاين التاريخية .من املمكن ر�ؤية ال�شواهد ،على �سبيل املثال،
يف «الت�أثريات ال�سيادية» لر�أ�س املال املمول ،الذي اكت�سب قدرة غري
م�سبوقة على مهاجمة ال�سيا�سات «من الأع�ل��ى» ،من ناحية �أخرى
غالباً ما ي�شار �إىل هذه العمليات كمثال على «تراكم بدائي» يعزز
من طابعها العنيف الذي حل مكان «القيود ال�صامتة على العالقات
االقت�صادية» .فاال�ستعمار اال�ستيطاين كطريقة للهيمنة لإنتاج
�أ�شكال اجتماعية حمددة مع ال�سكان الأ�صليني على عالقة وثيقة
مع �سيا�سة «�أن��ه ينبغي جعل ال�شعوب الأ�صلية تختفي» .اال�ستعمار
اال��س�ت�ي�ط��اين ،امل�ب�ن��ي ع�ل��ى �أ��س��ا���س ال�ت�ن�ق��ل ،يعني يف ن�ه��اي��ة امل�ط��اف
تغيريا يف امل�ن��اخ ،فاالنتقال من بلد �إىل �آخ��ر وبالعك�س ،هو ن�سخة
من «الإمربيالية البيئية « ،وما يرتتب عليها من التحول العميق
يف املناظر الطبيعية وع�ل��م البيئة وال ��ذي يتبعه امل��زي��د م��ن الغزو
اال�ستعماري يف مرحلة «الالا�ستقرار» .ما ينتج عنه الجئون ،وهو ما
مينح الآخرين حرية احلركة كقوة ت�أ�سي�سية ،وه�ؤالء هم امل�ستعمرون
يف املا�ضي ،الذين ميلكون ال�سلطة ال�سيادية.
�إذن ،ما العمل؟� :إن البقاء يف الأر���ض واملقاومة هما �سالح ال�شعوب
التي تعر�ضت لال�ستعمار واال�ستعمار اال�ستيطاين ،وهو ما ي�ضمن
ع��دم الن�صر للم�ستعمر .فالتدفق غري امل�سبوق من الالجئني �إىل
�أوروبا هو دليل على �أ ّن �سكان العامل لن يقبلوا الهيمنة دون مقاومة.
وحت ��ت ع �ن��وان «م ��ا وراء ال �� �ص��راع» يلخ�ص ت ��رودي ��ل يف  2005فكر
اال�ستعمار »:مل ن�شهد حربًا تختفي متامًا»؛ فوفق تروديل �إ ّن �أدبيات
العامل يف العلوم االجتماعية متيل �إىل �أن تف�صل ب�شكل م�صطنع
ما ب�ين ،اال�ستعمار ،واحل ��رب ،والر�أ�سمالية ،وتدمري البيئة ،فهي
مندجمة يف مركب واحد ،ت�شكل هيكل حياة لكل واحد منا.
وبالتايل اللغة املتماثلة «للنزاع» بني «طرفني» ال تتوافق �إىل حد
كبري مع الواقع املرتبط باال�ستعمار اال�ستيطاين.
حت� ��ت ع� � �ن � ��وان» م �ن �ط ��ق اال� �س �ت �ع �م ��ار اال� �س �ت �ي �ط ��اين والأن� �ظ� �م ��ة
النيوليبريالية» كتب دافيد للويد وباتريك وول��ف :نحن نعي�ش يف
ع�صر ي�شهد حت��ول ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها احلكومية �إىل م��ا ي�سمى
احلرب العاملية على الإرهاب ،وت�ستخدم لإ�ضفاء ال�شرعية على زيادة
منظومة تطوير تكنولوجيات املراقبة وا�ستخدامها �ضد املواطنني،
ت��زام�ن��ا م��ع ن�ظ��ام التق�شف ال�ع��امل��ي :زي ��ادة الإن �ف��اق احل�ك��وم��ي على
الت�سلح والأجهزة الأمنية التي تنتجها ال�شركات اخلا�صة ترتافق مع
تقلي�ص يف التعليم ،ال�صحة والرعاية ،وخ�صخ�صة اخلدمات العامة
التي تقدمها الدولة ،من ال�سلع الأولية مثل الطاقة واملياه.
هذا الرتاكم اجلديد ولد �ضرورة والدة احلاجة �إىل �شكل جديد من
ال��دول��ة .ففي ه��ذه املنظومة احلكومية ،يف مرحلة ما زال��ت نا�شئة
ميكننا تعريفها على �أن�ه��ا نيوليربالية ،ف ��إ ّن دور ال��دول��ة ينح�صر

يف ال�ع�م��ل كو�سيط ل�ل�ت��وزي��ع ال���س��ري��ع يف �أي ��دي ال���ش��رك��ات متعددة
اجلن�سيات والتي كانت ذات يوم �أ�صو ًال عامة .تلك الأ�صول التي كانت
م�شرتكة بني جميع الأجيال هي الآن را�س مال ومورد لال�ستمالك
واال��س�ت�غ�لال .يف �أم��اك��ن خمتلفة ،ك��ان ال�ت�ح��ول عني ًفا و��ش��ام ً�لا يف
طموحاته ،وتطلب �إن�شاء �أنظمة فا�شية �أو «ا�ستبدادية» ،وف ًقا لتعبري
وزارة اخلارجية الأمريكية.
كانت ت�شيلي حتت حكم �سالفادور الليند الدولة الأوىل التي خ�ضعت
لهذا النوع من �إع��ادة الهيكلة ب�شكل جزئي يف بع�ض الأحيان وكلي
يف �أح�ي��ان �أخ ��رى ،فاملطلوب لفر�ض و�ضع النيوليربالية النا�شئة
للحكومة :االنقالب العنيف ،والق�ضاء على املعار�ضني ال�سيا�سيني،
والتخ�صي�ص ال�سريع لالقت�صاد ،وقمع النقابات العمالية ،واحلركات
االجتماعية والدميقراطية الأخرى ،وتنظيم نظام ال�شرطة الدائمة
بحجة احلفاظ على النظام العام .وه��ذا ما يعرفه ناعومي كالين
بـ «عقيدة ال�صدمة» واق�ترح �أ ّن الديكتاتوريات اليمينية يف �أمريكا
الالتينية هي «املختربات» للم�ؤ�س�سات القانونية وال�سيا�سية النا�شئة
ال�ت��ي ت��دع��و �إل�ي�ه��ا الليربالية اجل��دي��دة .فالحقا ت�صبح تدخالت
كاالنقالبات الع�سكرية �أق��ل �أهمية ،ف��الأزم��ات االقت�صادية هي يف
حد ذاتها ذريعة كافية لفر�ض «الإ�صالحات» الر�أ�سمالية التي مت
اختبارها يف املختربات العاملية يف جنوب العامل.
يف الف�صل الثالث :وحتت عنوان اال�ستعمار اال�ستيطاين ال�صهيوين
منوذجا ،ن�ست�شهد عدة مرات باال�ستعمار اال�ستيطاين ك�أداة �أ�سا�سية
لتحليل ال�صهيونية .ففي املقدمة ،ميكن للمرء �أن ي�ق��ر�أ« :و�صل
امل�ستعمرون �إىل �أمريكا و�أ�سرتاليا مع حمولتهم من �أدوات املوت
احل��دي�ث��ة ،ف��وج��دوا الآخ ��ر وك ��ان دف��ا ًع��ا غ�ير مت�سا ٍو .ففهموا على
الفور �أن ال�سكان الأ�صليني لن يعرتفوا بتفوق ح�ضارتهم ،ثم اقرتح
�أحدهم التخل�ص من ال�سكان الأ�صليني واال�ستيالء على مواردهم».
من كان يتخيل �أن جتربة من هذا النوع يف القرن الع�شرين قد تكون
م�ستن�سخة يف منطقة مليئة بالتاريخ ،مهد الديانات التوحيدية
الثالثة ،على �أ�سا�س� ،أ ّنها من الوعود الواردة يف (الكتاب املقد�س)؟
ف�م��ا ه��و ال�ط��ري��ق ال ��ذي يتعني ال�ق�ي��ام ب��ه لتحقيق ه ��ذه «امل�ف��ارق��ة
التاريخية املختلة» ،املتمثلة يف ممار�سة العنف اليومية واملنتظمة،
لدرجة �أ ّن ال�ضحايا حتولوا �إىل جالدين؟

يخل�ص امل�ؤلف �إىل �أن اال�ستعمار اال�ستيطاين ال ينتمي �إىل املا�ضي،
�إ ّن� ��ه ل�ي����س ظ��اه��رة خ�ل�ف�ن��ا� ،إن ��ه من ��وذج � �ض ��روري لتحليل الق�ضية
الفل�سطينية ،وب�شكل �أع��م ،العوملة النيوليربالية ،وبالتايل �إقامة
ع�لاق��ة وثيقة ج��دا ب�ين الق�ضية الفل�سطينية وم��ا ح��دث حتى يف
املا�ضي البعيد ،وما يحدث اليوم يف العامل.
يتجلى ذل��ك م��ع فكر ل��ورن��زو فريا�شيني ،بطبيعة دول ��ة �إ�سرائيل
كم�شروع ،ف�إ�سرائيل تعلن ا�ستقاللها يف حني �أ ّن بقية العامل تبد�أ
يف �إنهاء اال�ستعمار؛ فالفل�سطينيون يف تلك الأر���ض ،رغم موجات
خمتلفة من التطهري العرقي لعام  1948وع��ام  1967و�إخ�ضاعهم
ل�ن�ظ��ام ال�ف���ص��ل ال�ع�ن���ص��ري ،وج�م�ي��ع �أ� �ش �ك��ال ال �ع �ن��ف ،وال �ت��دم�ير،
وامل���ص��ادرة ،و�سرقة الأر� ��ض لتحقيق جمتمع �إ�سرائيلي ا�ستعماري
ج��دي��د� .إ ّن امل�ق��اوم��ة امل�ضنية ال�ت��ي �أب��داه��ا ال�سكان الفل�سطينيون
الأ�صليون �ضد الغزو الع�سكري النهائي لفل�سطني جعلت امل�شروع
ال�صهيوين غري م�ستقر وغري كامل.
�إ ّن ال�سيا�سة ال��دول�ي��ة البديهية القائلة ب ��أن �إ��س��رائ�ي��ل /فل�سطني
هي واح��دة من«ب�ؤر الأزم ��ات» التي ال نهاية لها يف العامل ،كان لها
الأث ��ر يف خف�ض الديناميكية ب�أكملها �إىل جملة واح ��دة :ال�صراع
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي-ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي» .وغ��ال�ب�ي��ة ال���ص�ح�ف�ي�ين وال�ب��اح�ث�ين
وال�شخ�صيات احلكومية الذين يتحدثون �أو يكتبون عنها مييلون
�إىل ا�ستخدام ه��ذا التعبري ب�شكل غريزي ،مما ي��دل ب�شكل ال لب�س
فيه على كيفية حتقيق و�ضع املنطق العام لكن م�صطلح «ال�صراع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني» غري دقيق وم�ضلل ،ل�سبب ب�سيط هو �أ ّن ما
حدث يف �إ�سرائيل /فل�سطني لي�س �صراعاً ،و�أن دعم هذه الأطروحة
ال يعني �إنكار وجود طرفني �أو �أكرث متورطني يف نزاع طويل الأمد
وعنيف يف كثري من الأحيان حول الأرا�ضي وال�سيادة يف فل�سطني.
فبهذه احل��ال��ة ،ي� ��ؤدي ا��س�ت�خ��دام كلمة «� �ص��راع» �إىل االع�ت�ق��اد ب��أن
العالقات بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني هي �إىل حد ما تلك املوجودة
بني «طرفني» ب��أدوار مت�ساوية يف �سياق معني .هذا االفرتا�ض غري
�صحيح لأ ّن هناك اخ�ت�لا ًال كبريا يف ق��درة «الطرفني» على �إحل��اق
العنف و�أي�ضاً هو زائ��ف على �أعمق م�ستوى ،لأن��ه يخفي حقيقة �أن
م�شروع .اال�ستعمار اال�ستيطاين يف �إ�سرائيل/فل�سطني والذي يجري
تنفيذه ،والذي �أعطى احلياة ل�سل�سلة كاملة من الهياكل ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية لت�شكل �أ�سا�س العالقات احلالية بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني ،فهذه البنى ت�شري �إىل القائمني على درا�سة
مقارنة حول اال�ستعمار اال�ستيطاين .فبد ًال من ال�صراع ،ما يتحقق
يف �إ�سرائيل/فل�سطني هو ال�صهيونية .وقد �شرحت بطريقة وا�ضحة
يف عمل باتريك وول��ف ،ال��ذي يك�شف عن نواياها الأ�سا�سية :وهو
حت��ول هيكلي ج��ذري ،طويل الأج��ل ونهائي ،من الأرا��ض��ي املعنية؛
فاملا�ضي هو احلا�ضر.

-------------------------------------
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«المستبعدون :العولمة النيوليبرالية لالستعمار
االستيطاني»  ..تأليف جماعي

فاتنة نوفل *

هذا الكتاب مأل فراغا في المجال األكاديمي اإليطالي بتوفير األدوات الالزمة لفهم االستمرارية بين التجربة التاريخية لالستعمار
االستيطاني والمرحلة الحالية من الرأسمالية النيوليبرالية ،محاوال اإلجابة عن بعض التساؤالت :لماذا من المهم اليوم تحليل
ألن االستعمار االستيطاني ،كشكل محدد من أشكال الهيمنة ،يعرف الكثير من الترتيبات السياسية
االستعمار االستيطاني؟ ّ
الحالية .مثل الشعوب األصلية التي تعرضت لهجوم االستعمار االستيطاني ،فإنّهم ُط ِردوا من عملية اإلنتاج و ُيشار إليهم
أيضًا على أنّهم عديمو الفائدة ألنهم غير ضروريين .فنحن بحاجة إلى فهم كامل لهذا الواقع الجديد ،للرد على القوة التي
تتعرض للجميع .إنّه يتتبع الحاجة إلى إقامة تحالفات بين المستبعدين من النظام السياسي االستعماري ومن الدائرة اإلنتاجية
الرأسمالية لمشروع مشترك في المقاومة.
ي�شري التعبري «امل�صري الظاهر» ،ال��ذي �صاغه ال�صحفي ج��ون �أو
�سوليفان يف ع� ��ام� ،1845إىل عملية ال مفر منها (م���ص�ير) وا�ضح
(وبرهان) لتو�سع الواليات املتحدة يف املناطق الغربية غرياملتح�ضرة
بعد� ،أ�صبح هذا التعبري مع مرور الوقت �شعارا «لفكرة �إدارة االرتباط
القائمة تاريخيا على التو�سع القاري» .و�صوال �إىل العقيدة الوقائية
واحل��رب على الإره��اب .التي تن�ص على احلق يف التدخل الإقليمي
غري املحدود دون اعتبار للمعايري الدولية �إذا اعتربت عائقا �أمام
امل�صالح اال�سرتاتيجية للواليات املتحدة .وا�ستخدام القوة �إذا لزم
الأمر �أي�ضا.
يف هذا الكتاب املكون من ثالثة ف�صول وال��ذي ي�ستهل فيه امل�ؤلف
انريكو باترولوميي احلديث عن «امل�ستبعدين �أو املنبوذين»مبقولة
لـ «�أن ��درو جوهون�سون»� :إذا ح��اول الهمجي املقاومة ،ف ��إن ح�ضارة
الو�صايا الع�شر يف يد واح��دة وال�سيف يف الأخ��رى �ستقوم بالق�ضاء
عليه ف ��ورا» .ه��ذا ال�ك�ت��اب ي�ت�ن��اول ع��دة م�ق��االت وحت�ل�ي�لات تتناول
اال�ستعمار اال�ستيطاين كظاهرة تاريخية خا�صة ي�ستقر فيها جمتمع
من امل�ستوطنني يف م�ستقر ثابت يف الأرا�ضي امل�ستعمرة ويهدف �إىل
�أن يحل حمل ال�سكان الأ�صليني.
يف الآون��ة الأخ�ي�رة ،وم��ن الدرا�سات التي مت تتبعها ب�ش�أن ال�شعوب
الأ�صلية ،ت�ط��ورت �أدب�ي��ات غنية ع��ن اال�ستعمار اال�ستيطاين كنوع
متميز عن اال�ستعمار الكال�سيكي .ففي اال�ستعمار الكال�سيكي ،القوة
اال�ستعمارية ت�ستويل على الأر�ض وتفر�ض ال�سيطرة على احلكومة
املحلية ،من الأ�سواق وامل��وارد ،عادة عن طريق نقل امل�س�ؤولني فقط
الذين يغطون �أعلى م�ستويات الإدارة ورجال الأعمال .الإدارة املحلية
والأيدي العاملة تبقى على عاتق ال�شعوب املحتلة� .أما يف اال�ستعمار
اال�ستيطاين ،ف�إ ّن امل�ستوطنني هم من ينتقلون �إىل الأرا�ضي التي مت
احتاللها لإقامة جمتمع جديد ،ولي�س كما يف املقام املا�ضي لبناء
نظام �سيا�سي .ال�سكان الأ�صليون يتم ا�ستبعادهم متاما� ،إال يف حاالت
متطرفة حتتاج ال�ستخدامهم كعمالة رخي�صة ،كما ه��و احل��ال يف
جنوب �إفريقيا.
يف اال�ستعمار اال�ستيطاين ي�ؤكد لورن�سو فريا�شيني «�أ ّن منطق الطرد
يتفوق على منطق اال�ستغالل للموارد والأيدي العاملة ».اال�ستعمار
اال��س�ت�ي�ط��اين ي���ض��ع �أه � ��داف ط ��رد ال���س�ك��ان الأ� �ص �ل �ي�ين و�إب��دال �ه��م
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مبجتمعات جديدة لها ح�صرية ال�سيادة؛ وهنا ي�ؤكد باتريك وولف
�أن اال�ستعمار اال�ستيطاين مب�صوم مبنطق ال�ط��رد وال ��ذي يتمثل
بالتخل�ص اجل�سدي واال�ستيعاب البيولوجي والثقايف والإدماج.
يعمل جمتمع اال�ستعمار اال�ستيطاين وفقا ملنطق تفوق اجلن�س
الأبي�ض والذي خلق مناذج طبقية نتج عنها ثالث فئات رئي�سية هي:
جمموعة امل�ستوطنني امل�ؤ�س�سني ،التي تخلق نظامًا م�ؤ�س�سيا يف�صلها
ع��ن اجلماعات التابعة( .وه��ي حالة امل�ستوطنني الإجنليز الذين
�أ�س�سوا امل�ستوطنات الأوىل يف �أمريكا ال�شمالية �أو اليهود الأوروبيني
الأم��ري�ك�ي�ين يف �إ��س��رائ�ي��ل) .الفئة الثانية :تتكون م��ن جمموعات
مهاجرة بعد املوجة الأوىل من اال�ستعمار :فهي ر�سمياً ج��زء من
النظام اال�ستعماري ،ولكنها يف و�ضع التابع للم�ؤ�س�سني( .على �سبيل
املثال الأوروبيون اجلنوبيون يف الواليات املتحدة واليهود من �أ�صل
عربي يف �إ��س��رائ�ي��ل)� .أخ �ي�راً ،الفئة الثالثة :وال�ت��ي ت�شمل ال�سكان
الأ�صليني الذين مت اقتالعهم ونزع ملكيتهم وب�شكل عام «الأجنبي».
(املهاجرون غري النظاميني ،على �سبيل املثال) ،امل�ستبعدون متامًا
م��ن جمتمع اال�ستيطان اال��س�ت�ع�م��اري ،ال ��ذي مييل �إىل عزلهم يف
م�ساحات حمددة ب�شكل جيد) ال�سكان الأ�صليون يف �أ�سرتاليا� ،شعب
املاوري يف نيوزيلندا� ،شعب الأ�سكيمو يف كندا والعرب الفل�سطينيون
يف �إ�سرائيل).
م��ن �أج ��ل تر�شيد جت��ري��د ال���س�ك��ان الأ��ص�ل�ي�ين و�إب��ادت �ه��م ،ا�ستخدم
امل�ستوطنون الأوروبيون �سل�سلة من الأ�ساطري ،والتي ت�شكل �أ�سا�س
ال�شرعية التاريخية والأخالقية لال�ستيطان اال�ستعماري لتربير
احتالل الأرا��ض��ي التي كانت م�أهولة بالفعل ،ك��ان من ال�ضروري
ت�صويرها كمنطقة خالية من ال�سكان .يف الواقع ،يُظهر التحليل
امل �ق��ارن مل�ستعمرات اال�ستيطان كيف جل� ��أوا �إىل �أ��س�ط��ورة الأر� ��ض
العذراء ال�شاغرة غري امل�أهولة (التي ال ي�سكنها الأوروبيون) �أو غري
املزروعة (�أي ال تخ�ضع لطريقة زراعة �أوروبية .املفهوم التجريدي
لـ «الأر�ض الفارغة».
لإع�ط��اء �أ�سا�س قانوين لال�ستيالء على الأرا��ض��ي و�ضع الأمريكي
ج��ون وي�ن�ثروب « ،نظرية اخل�ل�اء» ،والتي مبوجبها ف ��إن الأرا��ض��ي
غري امل�أهولة بال�سكان ب�شكل دائم وال تخ�ضع للزراعة يجب اعتبارها
«�أرا�ضي �شاغرة »وميكن �شرا�ؤها ب�شكل م�شروع من قبل امل�ستوطنني

الأوروبيني .من ناحية �أخرى ،ومبا �أن ال�سكان الأ�صليني ال يعرفون
القانون امل��دين الأوروب ��ي فال ي�ستطيعون املطالبة ب��أي �سيادة على
�أرا�ضيهم .حتى الأوروبيون الذين يهبطون على �سواحل �أ�سرتاليا
�أعلنوا «�أن الأر� ��ض م�شاع ال تنتمي �إىل �أي �شخ�ص»� .سمحت هذه
العقيدة لربيطانيا ب ��أن تطالب بال�سيادة على ال�ق��ارة الأ�سرتالية
برمتها ،وه��و �إم�ل�اء غ�ير م��ؤه��ل قانونياً ،على ال��رغ��م م��ن حقيقة
�أنها كانت م�أهولة بال�سكان الأ�صليني منذ �آالف ال�سنني .وباملثل،
قام الزعماء ال�صهاينة بت�شجيع فكرة �أ ّن فل�سطني كانت «�أر�ض بال
�شعب ل�شعب بال �أر�ض» .كما يذكرنا نور ما�ساال ،وبهذا ال�شعار ،ف�إ ّن
«ال�صهاينة ال يريدون �أن يقولوا �إنه مل يكن هناك �شعب يف فل�سطني،
ولكن مل يكن هناك �شعب ي�ستحق الأخذ بعني االعتبار مقارنة ب�أفكار
التفوق ،ثم الهيمنة» .فاالعتقاد امل�شرتك يف اال�ستعمار اال�ستيطاين
ب ��أن ال�سكان الأ�صليني ه��م م��ن ال�ب��دو ال��رح��ل ،غ�ير ال�ق��ادري��ن على
جني الأرب ��اح وبالتايل ال ميكنهم املطالبة بحقوق امللكية لهم من
امل�ستوطنني الأوروبيني .وفقا للقانون الدويل الأوروبي.
يف الف�صل الأول :ع ّرف لورنزو فريا�شيني اال�ستعمار اال�ستيطاين
ب��أ ّن��ه هيمنة خارجية مبكونني �أ�سا�سيني :ن��زوح ال�سكان الأ�صليني
والعالقة غري املتكافئة بني املُ�س َتعمِرين واملُ�ستعمَرين ،لذلك لي�ست
جميع ح��االت النزوح والهيمنة هي نتيجه لال�ستعمار .اال�ستعمار
واال�ستعمار اال�ستيطاين ي��ري��دان �أم ��ورا خمتلفة لكنها مت�شابكة
ب�شكل جوهري ووثيق وهناك عنا�صر م�شرتكة يف معظم البيانات.
ه�ن��اك ت��واف��ق للمجموعات املختلفة على م��ا يعنيه التخل�ص من
ال�سكان الأ�صليني بالإزالة اجل�سدية �أو ب�إجبارهم على �إلغاء الثقافة
المت�صا�صها ،ا�ستيعابهم و�إدم��اج�ه��م�« .أن��ت تعمل عندي بينما �أنا
�أنتظر �أن تختفي».
ق�ضية الإبادة اجلماعية لي�ست غائبة عن املناق�شات التي دارت حول
اال�ستعمار اال�ستيطاين .الأر���ض هي احلياة �أو على الأق��ل �ضرورية
للحياة .اال�ستعمار اال�ستيطاين يف �أ�سرتاليا ويف �أمريكا ال�شمالية
كان يف الأ�صل �إب��ادة جماعية يف الزمان واملكان كما ميكن �أي�ضا �أن
تكون الإبادة اجلماعية يف غياب اال�ستعمار .وقد ا�ستخدم اال�ستعمار
واال�ستعمار اال�ستيطاين الذي مار�سه الأوروبيون ،منظومة معاداة

