להשתתפות בקבוצת מחקר
חלוקות והפרדות במאה העשרים :מורשת השלטון הבריטי
במכון ון ליר בירושלים תפעל בשנה הקרובה
קבוצת מחקר אשר תדון בחלוקות והפרדות במאה
העשרים כתופעה היסטורית ותרבותית ,מתוך
שימת דגש על מורשת השלטון הקולוניאלי
הבריטי והשלכותיה.

ונושא אזרחותן של קבוצות המיעוט .למרות
חשיבותם של שני האזורים ועל אף הדמיון בין
הבעיות שהתהוו בכל אזור ,רק לאחרונה החלו
לחקור את ההשלכות ארוכות הטווח של החלוקות
באופן השוואתי.

בשנים  1948-1947חילקו הבריטים שני אזורים
שהיו בשליטתם :הודו ופלשתינה .בדרום אסיה
הביאה החלוקה להיווצרות שלוש מדינות :הודו,
פקיסטאן ולימים בנגלדש .במזרח התיכון היא
הביאה להיווצרות מדינה עצמאית אחת ,ישראל,
וכמו כן יצרה מעמד של פלשתינים חסרי מדינה.
הנסיבות של שתי החלוקות שונות אך
להשלכותיהן על האזורים מאפיינים דומים .בשני
האזורים נותרו אתגרים לא פתורים כגון מעמד
הפליטים ושאלת הגבולות ,אלימות על רקע אתני

מטרת הקבוצה היא להרחיב את היקף הגישה
ההשוואתית ולכלול במחקר אזורים נוספים כגון
אירלנד וקפריסין .הקבוצה תדון בחלוקה
ובהשלכותיה כתופעה היסטורית ותרבותית,
ותעמוד על הקשר בינה לבין השיח והפרקטיקה
הקולוניאליים .הפרויקט הוא רב־תחומי ומטרתו
לאפשר שיח בין חוקרים ממגוון תחומים כגון
היסטוריה ,ספרות ,גיאוגרפיה ,אנתרופולוגיה ,מדע
המדינה ומשפט .במהלך המפגשים ננסה להבין
כיצד נוצרו החלוקות וההפרדות ,כיצד הן נחוו,

שומרו ואושררו ,ונברר אם וכיצד הפך פתרון
החלוקה לבלתי נמנע בעיני תושבי המקום .במרכז
הדיון תעמוד המורשת הקולוניאלית הבריטית
אשר יצרה את החלוקות האלו .דרך פרספקטיבה
זו נחקור כמה סוגיות ,בהן תפקיד האלימות בעת
החלוקה; הדרך שבה עיצבה החלוקה קונפליקטים
והחלטות מאוחרים יותר והשפעתה על תהליכים
של בניין מדינה; היבטים מגדריים של החלוקה;
תפקיד הדת כקטגוריה מארגנת של זהות לאומית,
אתנית ,לשונית ותרבותית; הכלכלה הפוליטית
והסוציולוגיה של גבולות וחומות הפרדה; תפקיד
התוצרים התרבותיים והפוליטיקה של הזיכרון
בשימור החלוקה; ההשלכות ארוכות הטווח של
הגירה ,עקירה ,פליטים וקהילות בגולה;
הקריטריונים לאזרחות והיווצרותם של מיעוטים

מפגשי הקבוצה יחלו בנובמבר  2012ויתקיימו פעם בחודש בימי שלישי אחר הצהריים ,במכון ון ליר בירושלים ובאוניברסיטת חיפה לסירוגין.
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