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مقدمة

مدخل إلى المدنيات البديلة
يرسن ــا يف مرك ــز دراس ــات أن نض ــع ب ــن أيدي ــم ه ــذا الكت ــاب ال ــذي حيت ــوي ع ــى
مضام ــن بديل ــة يف موض ــوع املدني ــات .ق ــد ال يك ــون في ــه م ــا يك ــي م ــن مضام ــن
تـــوازي يف ســـعهتا مـــا يتضمنـــه كتـــاب املدنيـــات الرمســـي ،إال أننـــا نقرتحـــه
كإهس ــام متواض ــع م ّن ــا يف زي ــادة اإلماكني ــات أم ــام العامل ــن يف التعل ــم املهن ــي
والالمهن ــي يف اختي ــار املضام ــن وامل ــواد ال ــي حيتاجوهن ــا.
مل ي ـ ِ
ملح ــة فرضهت ــا
ـأت كتابن ــا ه ــذا م ــن ف ــراغ أو م ــن م ــزاج عاب ــر ب ــل م ــن حاج ــة
ّ
التطـــورات األخـــرة يف حقـــل تدريـــس موضـــوع املدنيـــات ،ويف ضـــوء النقـــص
املزمـــن يف مضامـــن بديلـــة يف هـــذا املجـــال تناســـب الطالـــب العـــريب وثقافتـــه
وهويت ــه .وم ــن هن ــا نقص ــد أن تك ــون املضام ــن هن ــا ـ ع ــى تواضعه ــا ـ تعام ــا
معلي ــا م ــع االغ ــراب ب ــن الطال ــب الع ــريب وم ــادة املدني ــات الرمسي ــة .ويه م ــادة
تتعم ــد بش ــل ع ــام جتاه ــل هويت ــه وروايت ــه التارخيي ــة وثقافت ــه وموضع ــه م ــن
ّ
ال ــراع التارخي ــي ومواقف ــه م ــن سياس ــات الدول ــة جتاه ــه ،وق ــد احنمك ــت ه ــذه
السياس ــات لعق ــود مبب ــدأ إقصائ ــه وهتميش ــه م ــع مجموع ــة انمتائ ــه م ــن منطلق ــات
عنرصي ــة.
أمــا الســنوات األخــرة فقــد هشــدت تغــرات زاحفــة يف جمــال إعــداد كتــاب املدنيــات
حبي ــث ّ
مت تعدي ــل امل ــواد ونق ــل مرك ــز الثق ــل م ــن التوج ــه امل ــدين الع ـمي املعق ــول
ّ
يؤك ــد ع ــى الرواي ــة الصهيوني ــة بصيغهت ــا
توج ــه س ــيايس ميي ــي الزنع ــة،
حن ــو
ّ
املتعصب ــة يف فهمه ــا للت ــارخي والدول ــة والدميقراطي ــة واآلخ ــر الع ــريب
الش ــوفينية
ّ
الفلســـطيين .فقـــد ّ
مت التأكيـــد مثـــا يف كتـــاب املدنيـــات بصيغتـــه األخـــرة ،عـــى
هيودي ــة الدول ــة باملفه ــوم الصهي ــوين ـ ال الثق ــايف ـ وهتمي ــش ال ُبع ــد الدميق ــرايط
فهي ــا .مك ــا ّ
مت التأكي ــد ع ــى الرواي ــة الصهيوني ــة املتش ــددة لل ــراع ع ــى حس ــاب
توجه ــات اع ُت ــرت مدني ــة مث ــرة للتفك ــر وقابل ــة للنق ــاش .ه ــذا ،ناهي ــك ع ــن أن
املخصص ــة للع ــرب الفلس ــطينيني يف إرسائي ــل ولت ــارخي ال ــراع تنط ــوي
امل ــادة
ّ
ع ــى تش ــويه وتق ــزمي.
م ــن هن ــا ،اكن ال بــ ّد م ــن تفك ــر ج ــدي بتوف ــر مضام ــن بديل ــة تتص ــل باملواضي ــع
ال ــي يتطــ ّرق إلهي ــا كت ــاب املدني ــات الرمس ــي م ــن زاوي ــة نقدي ــة مس ــتأنفة ،أك ــر
التصاق ــا بوقائ ــع الت ــارخي وأحداث ــه مك ــا يراه ــا الع ــريب الفلس ــطيين احملــ ّرر م ــن
س ــقف التوجه ــات الصهيوني ــة وأحاكمه ــا.
س ــتجدون يف الكت ــاب س ــتة فص ــول حت ــاول أن تض ــع رؤي ــة بديل ــة لت ــارخي إقام ــة
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المدنيات  -مضامين بديلة
إرسائي ــل ونظ ــام حمكه ــا وهوي ــة الفلس ــطينيني املواطن ــن فهي ــا .يتص ــل الفص ــل
أألول بتـــارخي احلركـــة الصهيونيـــة وحراكهـــا متهيـــدا إلقامـــة دولـــة إرسائيـــل
وحمتيــة املواجهــة مــع احمليــط العــريب وحصــول النكبــة الفلســطينية .أمــا الفصــل
الث ــاين فيتص ــل بامل ــأزق املس ــتدام لهيودي ــة الدول ــة يف ظ ــل االخت ــاف الداخ ــي يف
الهيودي ــة وانع ــاس ذل ــك ع ــى ماكن ــة األقلي ــة العربي ــة الفلس ــطينية يف إرسائي ــل.
ويتط ــرق الفص ــل الثال ــث إىل النكب ــة الفلس ــطينية ومالبس ــات حصوهل ــا وآثاره ــا
املســمرة إىل اليــوم .ويركــز الفصــل الرابــع عــى العالقــة بــن مجموعــات األكرثيــة
واألقليــة يف الدولــة احلديثــة مــع الرتكــز عــى احلالــة اإلرسائيليــة ِ
وساهتــا .أمــا
الفصــل اخلامــس فيتوقــف عنــد إشــاليات الدميقراطيــة اإلرسائيليــة يف مســتواها
البني ــوي وبع ــض اآلراء يف ذل ــك .وحي ــاول الفص ــل الس ــادس التوق ــف عن ــد مفه ــوم
اهلوي ــة م ــن خ ــال تتبع ــه يف حي ــاة الع ــرب الفلس ــطينيني يف إرسائي ــل.

س ــتة فص ــول تو ّف ــر للطال ــب الع ــريب هن ــا ،وال أق ـ ّ
ـل من ــه لملع ـ ّـم الع ــريب ،مضام ــن
بديلـــة ملـــا هـــو موجـــود يف الكتـــب الرمسيـــة أو غائبـــة عهنـــا .ونـــرك لـــه حريـــة
االجهتــاد يف اســتعامهلا واإلفــادة مهنــا يف معلــه .نأمــل أننــا وفقنــا يف مرشوعنــا
املتواضـــع هـــذا وأننـــا أعطينـــا أفقـــا معليـــا لملعملـــن واملعملـــات واملهمتـــن
بالرتبيـــة خاصـــة تلـــك املتصلـــة باحليـــاة اليوميـــة اجلاريـــة وشـــؤوهنا .مل يغـــب
ع ــن أعينن ــا ك ــون موض ــوع املدني ــات ه ــو املدخ ــل املناس ــب ملناقش ــة ه ــذه القضاي ــا
وتدريهس ــا كون ــه ُيع ــاجل واق ــع احلي ــاة ع ــى نواحهي ــا اكف ــة .ومل يغ ــب ع ــن بالن ــا
ّ
واملعلــن أن
توصيــة الفيلســوف الرتبــوي باولــو فرييــري الــذي ينصــح املتعملــن
ينطلق ــوا يف معلي ــة التعل ــم م ــن الواق ــع س ــعيا إىل إهن ــاء االغ ــراب ب ــن املتع ـ ّـم
ّ
يتعل ــه.
وب ــن م ــا

وأخـــرا ،لكمـــة شـــكر لـــدُ .يـــري خـــزران الـــذي أعـــ ّد املـــواد وكتهبـــا .أقـــ ّدر
حس ــان
جمه ــوده ومعل ــه .مك ــا أش ــكر الصديق ــن بروفيس ــور أس ــعد غ ــامن ورشف
ّ
القي ــة .وأش ــكر ،أيض ــا،
ع ــى مراجعهت ــا امل ــواد وإب ــداء املالحظ ــات واإلش ــارات
ّ
"رمي غرافي ــك ديزاي ــن" وصاحهب ــا مح ــدن مح ــدان ع ــى إخ ــراج الكت ــاب وطباعت ــه
وتدقيقـــه لغويـــا.
مـــا اكن هـــذا الكتـــاب ليخـــرج إىل النـــور لـــوال دمع صنـــدوق روزا لوكمسبـــورغ.
للصنـــدوق وطامقـــه الشـــكر اجلزيـــل عـــى دمعهـــم الــخي.

دالية حليب  -مـديـرة عـامــة
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مقدمة

مقدمة املؤلّف

عن ضرورة "المدنيات" البديلة!
يعتـــر جهـــاز التعلـــم يف الدولـــة احلديثـــة  -الدميقراطيـــة أداة مركزيـــة
لبنـــاء فكـــرة املواطنـــة الصاحلـــة وتثقيـــف املواطـــن وإكســـابه ِ
ـــم األساســـية
الق َ
لفكـــريت املواطنـــة والدميقراطيـــة .مـــن هنـــا ،اكن مـــن املفـــروض أن يكـــون كتـــاب

املدينـــات يف دولـــة ارسائيـــل عـــى المنـــط ذاتـــه أخـــذا بعـــن االعتبـــار

غـــرس القـــم األساســـية ملفهـــوم املواطنـــة املتســـاوية وســـيادة القانـــون وتقديـــس

احل ّريـــات الفرديـــة وامجلاعيـــة .إال أن كتـــاب املدنيـــات اجلديـــد جـــاء باألســـاس
جتســـيدا ملفهـــوم الدولـــة القوميـــة دون شـــ ّقها الدميقـــرايط مبفهومـــه ِ
ــمي.
الق َ

لذلـــك ُولـــدت احلاجـــة لوضـــع هـــذه النصـــوص ـ يف هـــذا الكتـــاب ـ للتصحيـــح

والتوضي ــح وتغطي ــة مواضي ــع ومس ــائل أساس ــية أغفله ــا كت ــاب املدني ــات الرمس ــي

الـــذي ص ّدقـــت هيلع وزارة املعـــارف .وكتابنـــا حنـــن ليـــس بديـــا عـــن الكتـــاب
وم َ ِّ
ـت مس ــائل أساس ــية اكن ال
ت ـ ًـا يف س ـ ّ
الرمس ــي وإمن ــا أردن ــاه نص ــا مصحح ــا ُ

بـــد مـــن طرقهـــا مكضامـــن بديلـــة للتعامـــل مـــع إشـــالية موضـــوع املدنيـــات

بصيغتـــه القامئـــة يف دولـــة إرسائيـــل .ويه اخللفيـــة التارخييـــة إلقامـــة الدولـــة،
هيودي ــة الدول ــة واإلش ــالية ال ــي ترتت ــب علهي ــا داخ ــل املجمت ــع الهي ــودي وع ــى

مســـتوى أداء الدولـــة ،إشـــاليات النظـــام الدميقـــرايط يف إرسائيـــل ،ماكنـــة
األقليـــة العربيـــة كأقليـــة قوميـــة هلـــا حقوقهـــا امجلاعيـــة يف ظـــل دولـــة القوميـــة

ـور اهلوي ــة الوطني ــة لملجمت ــع الع ــريب داخ ــل إرسائي ــل من ــذ الع ــام
الهيودي ــة وتط ـ ّ
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ان الرتكـــز عـــى هـــذه املســـائل مل يكـــن وليـــد الصدفـــة بـــل جـــاء لنقـــد األدجلـــة

الب ّين ــة ال ــي يق ــوم علهي ــا كت ــاب املدني ــات الرمس ــي ال ــذي يعمت ــد بالاكم ــل الرواي ــة
الصهيوني ــة الرمسي ــة واخلط ــاب الس ــيايس والفك ــري املُجم ــع هيلع إرسائيلي ــا م ــن

خـــال جتاهـــل متعمـــد لوجـــود أقليـــة قوميـــة داخـــل إرسائيـــل تعـــود جذورهـــا

إىل مرحلـــة مـــا قبـــل الدولـــة.

حاولنـــا يف البدايـــة تصحيـــح الروايـــة الصهيونيـــة حـــول نشـــوء الصهيونيـــة يف

أوروبـــا والظـــروف التارخييـــة الـــي رافقـــت إقامـــة دولـــة ارسائيـــل مـــن خـــال
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التأكيـــد عـــى أن الصهيونيـــة مل تكـــن يومـــا حـــا لملســـألة الهيوديـــة خـــارج

أوروبـــا ألنـــه مل تكـــن هنالـــك مســـألة كهـــذه خـــارج األرض األوروبيـــة .حاولنـــا
َم ْو َ
ضعـــة الصهيونيـــة يف الســـياق التارخيـــي واجلغـــرايف الـــذي نشـــأت فيـــه .مث

اكن مــن الــروري التطــرق إىل هيوديــة الدولــة وطرحهــا عــى أهنــا إشــال حقيــي
وموض ــويع يتناق ــض لي ــس فق ــط م ــع دميقراطي ــة الدول ــة امن ــا م ــع مفه ــوم الدول ــة
احلديث ــة العرصي ــة ب ــل ه ــو مص ــدر إش ــال يف الس ــياق الهي ــودي الداخ ــي .ه ــذه
أمـــور يتجاهلهـــا كتـــاب املدنيـــات الرمســـي ُم ِّ
نظـــ ًرا للفكـــرة القائلـــة بـــأن إرسائيـــل

يه دولـــة هيوديـــة ودميقراطيـــة وأهنـــا قـــادرة عـــى حتقيـــق التعايـــش والتـــوازن

واالنجس ــام ب ــن املس ــألتني .إن هيودي ــة الدول ــة يف هناي ــة املط ــاف موض ــع إش ــال
بالنســـبة لملجمتـــع العـــريب ألن هيوديـــة الدولـــة يه مدخـــل إلقصائـــه مبعـــاين

عديـــدة ،رمزيـــة ومعليـــة عـــن احلـــز العـــام وصناعـــة القـــرار.

اكن ال بـــد مـــن دحـــض التصـــور اإلرسائيـــي الـــذي يعتـــر االنتخابـــات احلـــرة

ومض ــان س ــقف مع ــن م ــن احلق ــوق ع ــى أن ــه كفي ــل بتصني ــف النظ ــام الس ــيايس
يف إرسائيـــل يف خانـــة ا ُلنظـــم الدميقراطيـــة المنوذجيـــة ،وهـــو مـــا يتوقـــف
عنـــده هـــذا الكتـــاب مـــن خـــال تبيـــان الثغـــرات والعيـــوب اليوميـــة

يف هـــذا النظـــام .وجدنـــا مـــن الـــرورة أيضـــا ،التطـــرق إىل الوضعيـــة األقلويـــة

يقســـم
لملجمتـــع العـــريب داخـــل ارسائيـــل ونقـــض اخلطـــاب الرمســـي الـــذي
ّ
املجمت ــع الع ــريب إىل مجموع ــات ويس ــلبه صفات ــه امجلعي ــة ويعت ــر التعددي ــة في ــه

جتزئ ــة م ــن خ ــال إف ــراغ ه ــذا الكي ــان االجمت ــايع م ــن صفات ــه القومي ــة اجلامع ــة
اكللغ ــة والثقاف ــة وامل ــروع الس ــيايس..

ســـيجد املعـــم العـــريب وكذلـــك الطالـــب يف هـــذا الكتـــاب حماولـــة جـــادة لطـــرق

املواضي ــع ال ــي يه يف صل ــب عالق ــة الدول ــة م ــع املواطن ــن الع ــرب وال ــي ح ــاول
كتـــاب املدنيـــات الرمســـي املعمتـــد جتاهلهـــا أو أ ْد َلهتـــا بـــروح صهيونيـــة

شـــوفينية .ولعـــل يف هـــذه احملاولـــة بدايـــة ملـــروع أكـــر يتـــوىخ طـــرح
كتـــاب مدنيـــات بديـــل للكتـــاب الرمســـي الـــذي ال زال عالقـــا يف غياهـــب اخلطـــاب
ّ
يشـــل حبـــد ذاتـــه داللـــة واحضـــة عـــى إشـــالية
الســـيايس  -الرمســـي الـــذي

مفهــوم الدولــة احلديثــة املدنيــة والفكــرة الدميقراطيــة الــي تقــوم يف أســاهسا عــى

مبـــدأ املســـاواة حـــى عندمـــا يكـــون أألمـــر بشـــأن مضامـــن رمسيـــة يف كتـــاب

تد ر يـــس .

د .يرسي خزيران
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ّ
ّ
ّ
الخلفية التاريخية إلقامة دولة اسرائيل

الفصل األول

ّ
ّ
ّ
الخلفية التاريخية
إلقامة دولة اسرائيل
عــاش جــزء كبــر مــن الهيــود يف أورو ّبــا يف جممتعــات منعزلــة عــن حميطهــم االجمتــايع
وأداروا شـــؤوهنم االجمتاع ّيـــة وال ّدين ّيـــة واملال ّيـــة بشـــل مســـتقل ،مكـــا ّ
مجتـــع جـــزء
خاصـــة هبـــم حت ّولـــت يف مراحـــل مع ّينـــة إىل "جيتـــو"
مهنـــم يف أحيـــاء أو مناطـــق
ّ
منعـــزل عـــن ُميطـــه  .األمـــر الّـــذي ولّـــد حالـــة منعزلـــة عـــن احمليـــط مـــن حيـــث اللّغـــة
اخلاصـــة هبـــم .ورمغ ان الهيـــود ُاعتـــروا اهـــل
وال ّثقافـــة وامللبـــس واملهـــن احلرف ّيـــة
ّ
ذمـــه يف ظـــل الدولـــة اإلســـامية عـــى مـــدى تارخيهـــا ،إال أن الهيـــود مل ُيعزلـــوا
عـــن حميطهـــم االجمتـــايع وحافظـــوا عـــى تواصـــل ثقـــايف واقتصـــادي مـــع املجمتـــع
االس ــايم ،مك ــا ُيس ــتدل ع ــى ذل ــك م ــن الوثائ ــق املعروف ــه بـــ "הגניזה" .ان هل ــذا التباي ــن
أمهيـــه قصـــوى لفهـــم نشـــوء احلركـــة الصهيونيـــة كظاهـــرة اوروبيـــة يف العـــر
احلدي ــث.

الكينونه التارخييه للهيود يف أوروبا:
م ــن ال ــواحض أنّ ال ـ ّـراع ال ّتارخي ــي والعقائ ــدي الق ــدمي ب ــن املس ــيح ّية والهيود ّي ــة أل ــى
الســـما وأنّ القـــرون
بظاللـــه عـــى وضع ّيـــة الهيـــود يف جممتعاهتـــم األوروب ّيـــة،
ّ
الوســـى يف أورو ّبـــا اكنـــت عـــر الكنيســـة الّـــي همينـــت عـــى احليـــاة االجمتاع ّيـــة
وال ّثقاف ّي ــة لملجمتع ــات األوروب ّي ــة وبال ّت ــايل اكن انع ــزال الهي ــود ع ــن حميطه ــم وانغالقه ــم
خاصـــة هبـــم امتـــدا ًدا حلالـــة ال ّنبـــذ واالحتقـــار االجمتـــايع
داخـــل "جيتـــوات"
ّ
األوروب عـــى األقلّ ّيـــات الهيود ّيـــة داخلـــه.
الّـــي فرضهـــا احمليـــط املســحي –
ّ
األوروب ع ــى الهي ــود
يص ــف ي .اكت ــس "י .כ"ץ" حال ــة ال ُعزل ــة الّ ــي فرضه ــا املجمت ــع
ّ
اخلاصـــة لملجمتـــع الهيـــودي
قائـــا" :عـــدا عـــن املســـألة العدد ّيـــة ،انعكســـت الوضع ّيـــة
ّ
بشـــل واحض يف اجلانـــب البيـــي مـــن خـــال األحيـــاء املنعزلـــة الّـــي اكن يعيـــش
فهيـــا الهيـــود [ ]...حيـــث اكن اجليتـــو ســـائ ًدا يف ّ
ّ
احلـــز األشـــكنازي – البولنـــدي.
لك
بالس ــكن ّ
ال ع ــى أط ــراف
فق ــد ح ـ ّددت ُ
الس ــلطات م ــان ُس ــكىن الهي ــود ،ومل ُي ـمح هل ــم ّ

11

المدنيات  -مضامين بديلة
ا ُّ
لطـــر ق ".
ّ
الســـابع وال ّثامـــن عـــر.
ال أنّ األمـــور بـــدأت ت ّتجـــه إىل ال ّتغيـــر منـــذ القرنـــن ّ
حتولـــن تارخييـــن هشدهتـــا أورو ّبـــا املســـيح ّية ،مت ّثـــل
وتزامـــن هـــذا ال ّتغيـــر مـــع ُّ
ّ
احلـــام املُطلقـــن املُتن ّوريـــن الّذيـــن اعتـــروا املصلحـــة العا ّمـــة
األ ّول يف صعـــود
حـــول ال ّثـــاين فـــان انطـــاق حركـــة ال ّتنويـــر يف أورو ّبـــا
لل ّرعايـــا ِقميـــة ُعليـــا .أ ّمـــا ال ّت ُّ
ً
الّـــي وضعـــت العقالن ّيـــة يف مركـــز االجمتـــاع االنســـاينّ
تاركـــة أثرهـــا العميـــق عـــى
ّ
السياســـ ّية وال ّثقاف ّيـــة واالجمتاع ّيـــة واالقتصاد ّيـــة منـــذ منتصـــف
لك جمـــاالت احليـــاة ّ
الســـابع عـــر.
القـــرن
ّ
بنـــا ًء هيلع ،نـــادت حركـــة ال ّتنويـــر مببـــدأ املســـاواة بـــن مجيـــع بـــي البـــر وحتريـــر
االنس ــان م ــن ّ
لك أش ــال العبود ّي ــة واالس ــتعباد واط ــاق ح ّر ّي ــة الفك ــر واالب ــداع .رمغ أنّ
ات ــذوا موق ًف ــا س ــلب ًّيا م ــن الهي ــودّ ،
بع ــض رم ــوز حرك ــة ال ّتنوي ــر والعقالن ّي ــة ّ
إل أنّ ه ــذا
ديـــن املُ َمأســـس لملجمتـــع الهيـــودي يف أورو ّبـــا ،فـــانّ
املوقـــف جـــاء بســـبب طبيعـــة ال ّت ُّ
الســـواد األعظـــم مـــن فالســـفة و ُمف ّكـــري ال ّتنويـــر والعقالن ّيـــة أمجعـــوا عـــى رضورة
ّ
دجم الهيـــود مبجمتعاهتـــم األوروب ّيـــة.
تتأخـــر ّ
مل ّ
وجهـــات الفكر ّيـــة اجلديـــدة يف أورو ّبـــا ،حيـــث
التمجـــة العمل ّيـــة هلـــذه ال ّت ُّ
أصـــدر االمرباطـــور جوزيـــف ال ّثـــاين امرباطـــور االمرباطور ّيـــة ّ
النســـاو ّية – اهلنغار ّيـــة
توج ًهـــا
"مرســـوم ال ّتســـاحم" يف مطلـــع اكنـــون ال ّثـــاين  ،1782الّـــذي ّ
جســـد ،وحبـــقّ ُّ ،
األوروب وج ــاء ب ــويح م ــن حرك ــة ال ّتنوي ــر
الس ــيايس واالجمت ــايع
ّ
جديــ ًدا يف احل ـ ّـز ّ
والعقالن ّيـــة .تض ّمـــن املرســـوم مجلـــة احل ّر ّيـــات واحلقـــوق كضـــان احلقـــوق الفرد ّيـــة،
ومنـــح الهيـــود احلـــقّ يف املشـــاركة عـــى قاعـــدة املســـاواة يف احليـــاة االجمتاع ّيـــة
واالقتصاد ّيـــة وتهسيـــات يف جمـــاالت أخـــرى.
رمغ ال ّتغيـــر الّـــذي محلـــه مرســـوم ال ّتســـاحم ّ
حـــول اجلـــذري والعميـــق يف
ال أنّ ال ّت ُّ
موقـــف املجمتعـــات والـــ ّدول األوروب ّيـــة مـــن رعايـــامه الهيـــود جـــاء يف أعقـــاب ال ّثـــورة
ّ
حتـــول غـــر مســـبوقة يف تـــارخي عالقـــة
شـــلت ،وحبـــقّ  ،نقطـــة
الفرنســـ ّية الّـــي
ُّ
الهيـــود مـــع جممتعاهتـــم األوروب ّيـــة – املســـيح ّية.
ش ـ ّـل موض ــوع احلق ــوق املدن ّي ــة للهي ــود موض ــع جس ــال يف امجلعي ــة الوطن ّي ــة الفرنســ ّية
ّ
خمت ــض عن ــه ق ــرار تارخي ــي ص ــدر يف أيل ــول ( 1791بع ــد عام ــن م ــن ان ــدالع ال ّث ــورة
الفرنســ ّية) يق ــي مبن ــح الهي ــود يف فرنس ــا حق ــوق مدن ّي ــة متس ــاوية واكمل ــه .وبالت ــايل،
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ميكـــن اعتبـــار هـــذا القانـــون انطالقـــه تارخييـــه حلركـــة حتريـــر الهيـــود الـــي نـــادت
مبنـــح الهيـــود حقـــوق مدنيـــه متســـاويه يف جممتعهاهتـــم األوروبيـــه (האמנציפציה).
انعكســـت هـــذه احلركـــة يف مخســـة ســـياقات مركزيـــة ُيكـــن تلخيصهـــا عـــى
النح ــو االيت:
 .1منح الهيود وضعيه قانونيه متساوية مع بايق املواطنني األوروبيني
 .2المساح للهيود باالنتقال إىل املدن الكربى
 .3بدايـــة تبـــي الهيـــود ثقافـــة ُ
امليـــط ولغتـــه وبدايـــة االندمـــاج الثقـــايف يف
املجمتعـــات األوروبيـــة
ّ .4ع ْ َ
ل َنة التعلمي الهيودي
 .5حرص العمل بالرشيعة الهيودية يف جمال األحوال الخشصية
هشـــد العـــر ال ّنابليـــوين القصـــر ر ّدة عـــن مـــروع حتريـــر الهيـــود ودجمهـــم يف
املجمتـــع الفرنـــي ألنّ ال ّدولـــة ّ
اتـــذت قراريـــن اكنـــا مبثابـــة عـــودة إىل الـــوراء ،األ ّول
ـ إقامـــة ُم ّ
نظـــة هرم ّيـــة ( )Consistoireإلدارة شـــؤون املجموعـــات األهل ّيـــة الهيود ّيـــة،
وال ّثـــاين فـــرض قيـــود عـــى ال ّنشـــاط االقتصـــادي وح ّر ّيـــة ال ّت ُّ
نقـــل للهيـــود وهـــو مـــا
ُعــرِف بـــ "."Le Décret Infâme
جتــ ُدر االش ــارة هن ــا إىل أنّ م ــروع حتري ــر وضع ّي ــة الهي ــود ودجمه ــم يف جممتعاهت ــم
عـــى قاعـــدة املواطنـــة املتســـاوية ومبـــدأ احل ّر ّيـــة اكن مرشوطـــا بانفتـــاح الهيـــود عـــى
جممتعاهت ــم م ــن خ ــال عملن ــة ال ّتعل ــم وال ّتضام ــن م ــع ّ
الطوح ــات القوم ّي ــة لملجمتع ــات
الّـــي اكنـــوا يعيشـــون يف اطارهـــا .ومـــن هنـــا ،بـــدأت ،منـــذ منتصـــف القـــرن
توجه ــات جدي ــدة يف املجمتع ــات الهيود ّي ــة يف أورو ّب ــا اكن ــت
ال ّثام ــن ع ــر ،تظه ــر مع ــامل ُّ
وحمصلهتـــا الفكر ّيـــة جتا ُو ًبـــا مـــع حركـــة ال ّتنويـــر والعقالن ّيـــة الّـــي ســـيطرت
ماه ّيهتـــا
ّ
عـــى املهشـــد ال ّثقـــايف واالجمتـــايع يف أورو ّبـــا.

حركة التنوير الهيودية:
ولّـــدت حركـــة ال ّتنويـــر والعقالن ّيـــة صـــ ًدى لـــدى املث ّقفـــن الهيـــود وبـــدأت تتعـــإىل
األصــوات الهيود ّيــة املُطالِبــة بــدجم الهيــود يف جممتعاهتــم األوروب ّيــة .اكنــت بداياهتــا مــع
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المدنيات  -مضامين بديلة
حركـــة ال ّثقافـــة الهيود ّيـــة (תנועת ההשכלה היהודית) الّـــي اكن أبـــرز رموزهـــا موشـــيه
أبرامســـون (משה מנדלסון).
ّ
بالصدق ّيـــة ال ّتارخي ّيـــة لل ّنـــص ال ّتـــوا ُريث قاعـــدة االنطـــاق الفكـــري
شـــل االعتقـــاد
ّ
حلركـــة ال ّثقافـــة .فقـــد اعتـــر مندلســـون أنّ ال ّتـــوراة حـــ ّددت أمنـــاط حيـــاة الهيـــود مـــن
خ ــال منظوم ــة الفرائ ــضّ ،
ال أنّ ال إك ــراه يف ال ّت ــوراة حس ــب مندلس ــون ب ــل ّ
ان ــا ُت ــز
الشيعـــة الهيود ّيـــةّ ،
ال ّنقـــد احلـــ ّر .بـــي مندلســـون ملزت ًمـــا بأحـــام ّ
ال أنّ تالميـــذه
ذهبـــوا بعيـــ ًدا عندمـــا اعتـــروا إقامـــة الفرائـــض ال ّدين ّيـــة للهيود ّيـــة مســـألة
تن ــدرج مض ــن إط ــار احل ّر ّي ــة ّ
الشص ّي ــة للف ــرد .م ــن هن ــا ب ــدأت حرك ــة ال ّثقاف ــة تدع ــو
إىل إجـــراء إصالحـــات وتغيـــرات يف جمـــاالت ال ّتعلـــم واالقتصـــاد والفرائـــض ال ّدين ّيـــة
متهيــ ًدا الندم ــاج الهي ــود اقتصاد ًّي ــا واجمتاع ًّي ــا وسياســ ًّيا يف املجمتع ــات األوروب ّي ــة .مل
تتأ ّثـــر روســـيا القيرص ّيـــة بأفـــار حركـــة التحـــرر الّـــي انتـــرت يف وســـط وغـــرب
الســـائدة يف روســـيا معاديـــة بشـــل عـــام لـــل
السياســـ ّية ّ
أورو ّبـــا .وظلّـــت ال ّثقافـــة ّ
الســـاف ّية .وبال ّتـــايل ،جـــاء انتشـــار حركـــة ال ّثقافـــة الهيود ّيـــة يف
مـــا ال ينــمي إىل ّ
رشق أورو ّبـــا متواض ًعـــا .خفال ًفـــا لملث ّقفـــن الهيـــود يف أورو ّبـــا الغرب ّيـــة الّذيـــن طالبـــوا
باملس ــاواة ال ّتا ّم ــة ،اكت ــى املث ّقف ــون الهي ــود يف رشق أورو ّب ــا باملطالب ــة بتحس ــن ّ
الظ ــروف
االقتصاد ّيـــة للهيـــود ودجمهـــم يف االقتصاد ّيـــات احمللّ ّيـــة.
انتـــرت أفـــار حركـــة ال ّثقافـــة يف أوســـاط الهيـــود يف غـــرب أورو ّبـــا ووســـطها
ً
املؤسســـة
جـــدل واســـ ًعا بـــن املث ّقفـــن احملســـوبني علهيـــا مـــن جهـــة ،وبـــن
وأثـــارت
ّ
ال ّدين ّيـــة الهيود ّيـــة ال ّتقليد ّيـــة ومعارفهـــم مـــن الفعال ّيـــات ال ّثقاف ّيـــة األوروب ّيـــة ،مـــن جهـــة
ُ
األخ ــرى .اكن م ــن ال ــواحض أنّ حرك ــة ال ّثقاف ــة تس ــى يف هناي ــة املط ــاف إىل دجم الهي ــود
مبجمتعاهت ــم إميا ًن ــا مهن ــا ب ــأنّ يف ذل ــك ح ـ ّـا إلش ــال ّية الوج ــود الهي ــودي يف أورو ّب ــا،
ّ
حـــى أنّ دافيـــد فريدلنـــدر ( )David Friedländerدعـــا إىل اســـتبدال اللّغـــة العرب ّيـــة
الصـــاة.
امل ّيتـــة باللّغـــة األملان ّيـــة وحمـــو ذكـــر صهيـــون والقـــدس مـــن ّ
ظهــرت يف القــرن نفســه حركــة االصــاح الّــي حاولــت ال ّتوفيــق بــن الهيود ّيــة والعقالن ّيــة
ومطـــس العنـــارص االنعزال ّيـــة واخلالص ّيـــة يف ال ّثقافـــة الهيود ّيـــة .انتـــرت منـــذ بدايـــة
القـــرن ال ّثامـــن عـــر أفـــار حركـــة ال ّثقافـــة يف رشق أورو ّبـــا وحـــاول املث ّقفـــون الهيـــود
تغيـــر أســـاليب حيـــاة الهيـــود يف جمـــاالت االقتصـــاد وال ّتعلـــم مـــن خـــال مســـاواة
الهيـــود مبجمتعاهتـــم مـــن حيـــث احلقـــوق والواجبـــات .لـــن ُنطـــئ إذا ُقلنـــا
املؤسســـة ال ّدين ّيـــة الهيود ّيـــة ال ّتقليد ّيـــة عارضـــت ّ
وجهـــات اجلديـــدة يف
أنّ
ّ
لك هـــذه ال ّت ُّ
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املؤسس ــة ال ّدين ّي ــة وحرك ــة االص ــاح ،فق ــد رف ــض
املجمت ــع الهي ــودي .رمغ اخلالف ــات ب ــن
ّ
ً
ّ
ً
وتفصيـــا فكـــرة تشـــكيل حركـــة قوم ّيـــة هيود ّيـــة.
مجلـــة
الطرفـــان

الهيود وربيع ّ
الشعوب يف أورو ّبا:
هش ــدت أورو ّب ــا يف الع ــام  1848ان ــدالع ث ــورات ش ــعب ّية ُعرِف ــت الح ًق ــا بتمسي ــة "ربي ــع
ّ
الش ــعوب" .اكن بعضه ــا ذا طاب ــع ق ــويم – ش ــعيب رصف يف ح ــن اكن بعضه ــا اآلخ ــر
حـــراكت احتجـــاج دميقراط ّيـــة طالبـــت بإصالحـــات ليربال ّيـــة .أ ّدت هـــذه ال ّثـــورات إىل
السياس ـ ّية واالجمتاع ّي ــة وال ّثقاف ّي ــة يف أورو ّب ــا وانعكس ــت ف ــو ًرا ع ــى
ضعضع ــة املنظوم ــة ّ
وضع ّي ــة الهي ــود يف أواس ــط أورو ّب ــا وغرهب ــا حي ــث س ــامهت ه ــذه ال ّث ــورات يف منحه ــم
احلق ــوق املدن ّي ــة واملس ــاواة ال ّتا ّم ــة.
وج ــه
س ــامهت حرك ــة احلق ــوق املدن ّي ــة للهي ــود يف اندماجه ــم مبجمتعاهت ــم .ظه ــر ه ــذا ال ّت ُّ
عرف ــون أنفهس ــم فهي ــا ع ــى ّ
أن ــم أمل ــان يف
بش ــل واحض يف أملاني ــا الّ ــي ب ــات الهي ــود ُي ِّ
قوم ّيهتـــم وهيـــود يف ديانهتـــم "أملـــان أبنـــاء ديـــن مـــوىس" .اكنـــت فرنســـا أوىل الـــ ّدول
األوروب ّيـــة الّـــي منحـــت الهيـــود حقو ًقـــا مدن ّيـــة متســـاوية و ّ
وجـــه
مت تعمـــم هـــذا ال ّت ُّ
يف معظ ــم الــ ّدول األوروب ّي ــة الغرب ّي ــة.
ّ
ـــامية/الل
الس
تزامـــن ظهـــور حركـــة حتريـــر الهيـــود مـــع انتشـــار حركـــة معـــاداة ّ
ســـامية يف وســـط أورو ّبـــا وغرهبـــا حيـــث حت ّولـــت إىل حركـــة سياســـ ّية عا ّمـــة معاديـــة
للهي ــود .م ــن ال ــواحض أنّ املس ــيح ّية ش ـ ّـلت األس ــاس الفك ــري العمي ــق حلرك ــة مع ــاداة
للســـيد املســـيح! ّ
ال
الســـامية بســـبب اخلـــاف العقائـــدي حـــول الوظيفـــة اخلالص ّيـــة ّ
ّ
حتـــول العـــداء ال ّديـــي
فـــر
ُّ
أنّ هنالـــك عوامـــل اســـتج ّدت يف القـــرن ال ّتاســـع عـــر ُت ِّ
أمههـــا املعارضـــة حلركـــة حتريـــر
للهيـــود إىل حركـــة سياســـ ّية – عا ّمـــة معاديـــة للهيـــود ّ
ّ
فاللس ــامية اكن ــت يف ماه ّيهت ــا ُمعادي ــة ل ــدجم الهي ــود يف جممتعاهت ــمُ .يض ــاف
الهي ــود.
الســـما تلـــك الّـــي
إىل ذلـــك أنّ ظهـــور احلـــراكت القوم ّيـــة احلديثـــة ســـامه يف ذلـــك
ّ
نظ ــرت لفك ــرة روح ُ
تأ ّث ــرت باحلرك ــة ال ّرومانســ ّية الّ ــي ّ
األ ّم ــة والّ ــي اعت ــرت أنّ الهي ــود
جمس ــا غري ًب ــا ال ميكهن ــم االنض ــام إىل ُ
األ ّم ــة.
اكن لملســـيح ّية يف املجمتعـــات األوروب ّيـــة دورهـــا اهلـــام يف ظهـــور ّ
اللســـامية .مفنـــذ
ال ّنص ــف األ ّول للق ــرن ال ّتاس ــع ع ــر ب ــدأت ق ــوى سياس ـ ّية وفكر ّي ــة م ــن أوس ــاط املس ــيحية
الاكثوليكيـــة والربوتســـتانتية عـــى حـــ ّد ســـواء – تدعـــو إىل اعمتـــاد املســـيح ّية كأســـاس
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المدنيات  -مضامين بديلة
لل ّدولـــة ولملجمتـــع األمـــر الّـــذي يعـــي اســـتثناء الهيـــود مـــن جممتـــع الدولـــة الـــذي
ً
اللســـاميةّ .
عامـــا آخـــ َر يف ظهـــور ّ
يقصدونـــه .اكن ظهـــور نظر ّيـــة العـــرق
ال أنّ
الســـان ّية واالقتصاد ّيـــة الّـــي هشدهتـــا
حـــوالت ّ
بعـــض الباحثـــن يعـــزو ذلـــك إىل ال ّت ُّ
ّ
وحـــى القـــرن ألـــ  19الّـــي أ ّدت إىل ا ّتســـاع املـــدن
أورو ّبـــا منـــذ القـــرن ألـــ 17
وارتفـــاع معـــ ّدالت البطالـــة ،األمـــر الّـــذي أنتـــج كراه ّيـــة للهيـــود بســـبب اندماجهـــم يف
االقتصاد ّيـــات احلديثـــة.
جـــاء ظهـــور احلركـــة الصهيونيـــة عـــى خلفيـــة هـــذه التحـــوالت الـــي هشدهتـــا أوروبـــا
حـــوالت الفكر ّيـــة وال ّثقاف ّيـــة
منـــذ منتصـــف القـــرن الثامـــن عـــر .ويف الواقـــع فـــانّ ال ّت ُّ
الصهيون ّيــة كظاهــرة
والسياس ـ ّية الّــي هشدهتــا أورو ّبــا يف القــرن ال ّتاســع عــر أفــرزت ّ
ّ
أيديولوج ّيـــة سياســـ ّية اقتـــرت باألســـاس عـــى الهيـــود يف أورو ّبـــا املســـيح ّية! مـــن
الصهيون ّيـــة يه ظاهـــرة أوروب ّيـــة بامتيـــاز ،ليـــس
الـــواحض تارخي ًّيـــا أنّ احلركـــة ّ
احلـــز ُ
ّ
حـــوالت ال ّتارخي ّيـــة
فقـــط ألنّ احلركـــة نشـــأت يف
اجلغـــرايف ألورو ّبـــا بـــل ألنّ ال ّت ُّ
الّـــي هشدهتـــا أورو ّبـــا منـــذ منتصـــف القـــرن ال ّثامـــن عـــر ،عـــى ّ
لك املســـتويات
والسياســـ ّية واالقتصاد ّيـــة ،أ ّدت ،فميـــا أ ّدت إليـــه ،إىل ظهـــور
الفكر ّيـــة وال ّثقاف ّيـــة
ّ
فـــر ظهـــور
الصهيون ّيـــةُ .يكننـــا أن ُنشـــر إىل ثالثـــة
احلركـــة ّ
حتـــوالت تارخي ّيـــة ُت ّ
ُّ
الصهيون ّي ــة حكرك ــة فكر ّي ــة – أيديولوج ّي ــة اعت ــرت أنّ احل ـ ّ
ـل األمث ــل لملس ــألة الهيودي ــة يف
ّ
أورو ّبـــا جيـــب أن يكـــون خـــارج أورو ّبـــا.
ـتحول األ ّول يف حركــة حتريــر الهيــود الّــي بــدأت يف االمرباطور ّيــة ّ
النســاو ّية -
يمت ّثــل الــ ُّ
اهلابســبورغ ّية وامتـ ّدت إىل أملانيــا ،ومهنــا إىل معظــم البلــدان األوروب ّيــة يف وســط أورو ّبــا
وغرهبـــاّ .
أشت هـــذه احلركـــة الّـــي منحـــت الهيـــود ،ولملـــ ّرة األوىل ،حقو ًَقـــا مدن ّيـــة
متس ــاوية ،ع ــى اخلصوص ّي ــة ٌّ
الثقاف ّي ــة وال ّدين ّي ــة الهيود ّي ــة.
الســـامية .أ ّدى
العامـــل ال ّثـــاين الّـــذي ميكـــن اعتبـــاره حمور ًّيـــا هـــو حركـــة معـــاداة ّ
الصهيون ّيـــة .اكنـــت
هـــذا العامـــل ُ
مبف ّكريـــن ومث ّقفـــن هيـــود إىل بلـــورة األيديولوج ّيـــا ّ
الســـامية الّـــي حت ّولـــت
ّ
الصهيون ّيـــة مبـــدى مـــا مبثابـــة ر ّدة فعـــل عـــى حركـــة معـــاداة ّ
إىل حركـــة سياســـ ّية عا ّمـــة امتـــ ّدت إىل ّ
لك أحنـــاء أوروبـــا .مـــن الـــواحض أنّ حركـــة
الس ــامية يف أورو ّب ــا اكن ــت مبع ــى أو بآخ ــر ر ّدة فع ــل حلرك ــة حتري ــر الهي ــود.
مع ــاداة ّ
والسياســـ ّية ال ّداخل ّيـــة
واكن هلـــا تأثريهـــا الـــواحض عـــى األوضـــاع االجمتاع ّيـــة
ّ
يف أورو ّبـــا بأرسهـــا .بـــل إنّ انتشـــار ّ
اللســـامية أقنـــع العديـــد مـــن الفعال ّيـــات
الهيود ّيـــة باســـتحالة اندمـــاج الهيـــود يف جممتعاهتـــم األوروب ّيـــة.

16

ّ
ّ
ّ
الخلفية التاريخية إلقامة دولة اسرائيل

أخــذت حركــة ّ
اللســامية مـحى تصعيديــا عنيفــا يف رشق أورو ّبــا ،ويف روســيا القيرص ّيــة
ّ
جـــي يف قوانـــن وترشيعـــات ال ّدولـــة .فقـــد صـــدر يف
حتديـــدا حيـــث انعكســـت بشـــل
فـــرة القيـــر اســـكندر ال ّثالـــث ( ،)1881-1894عـــى ســـبيل املثـــال ،مـــا ُيقـــارب 65
قانو ًنـــا ضـــ ّد الهيـــود عـــى وجـــه اخلصـــوص .وقـــد ســـبق الترشيـــع موجـــة مـــن أمعـــال
عن ــف اس ــهدفت أك ــر م ــن مائ ــي ُّ
مجت ــع للهي ــود يف أحن ــاء االمرباطور ّي ــة ُعرِف ــت ب ــامس
"عواص ــف ال ّنق ــب" .لعب ــت ه ــذه احلرك ــة دو ًرا هام ــا ،لي ــس يف إقص ــاء الهي ــود فق ــط ،ب ــل
يف اقنـــاع الكثرييـــن مـــن ال ّنخبـــة الفكر ّيـــة واملث ّقفـــة ،أيضـــا ،بانعـــدام قابل ّيـــة اســـتيعاب
ّ
حكـــز وثقافـــة!
الهيـــود لـــدى املجمتعـــات األوروب ّيـــة الّـــي نشـــأ فهيـــا اجليتـــو
العام ــل ال ّثال ــث واألخ ــر الّ ــذي ال يق ـ ّ
أمه ّي ـ ًـة ع ــن س ــابق ْيه ه ــو ظه ــور الفك ــرة القوم ّي ــة
ـل ّ
احلديث ــة يف أورو ّب ــا الّ ــي اكن ــت س ــب ًبا رئيســ ًّيا يف ان ــدالع ال ّث ــورات القوم ّي ــة يف ربي ــع
ّ
ؤســـس أ ّثـــر دن شـــك يف نفـــوس املث ّقفـــن الهيـــود
الشـــعوب عـــام  .1848وهـــو حـــدث ُم ِّ
وســـامه يف دفعهـــم إىل حماولـــة تطويـــر اخلصوص ّيـــة ال ّدين ّيـــة وال ّثقاف ّيـــة الهيود ّيـــة إىل
"حالـــة قوم ّيـــة" جديـــدة تتنـــامغ مـــع املـــ ّد القـــويم الّـــذي اجتـــاح أورو ّبـــا يف
حينـــه .فـــا أحـــد ينـــي وجـــود مق ّومـــات اخلصوص ّيـــة الهيود ّيـــة دين ًّيـــا وثقاف ًّيـــا ّ
إل أنّ
حتويلهـــا إىل حالـــة قوم ّيـــة اقتـــر عـــى أورو ّبـــا ومل ميتـــ ّد إىل مناطـــق ُأخـــرى مـــن
العـــامل عـــاش فهيـــا الهيـــود .ومـــن هنـــا ،ال ميكـــن فصـــل "مفهـــوم القوم ّيـــة الهيود ّيـــة"
األوروب.
الس ــياق ال ّتارخي ــي
ّ
ع ــن ّ
الصهيون ّيــة يف مفاهميهــا ومس ـ ّبباهتا يه حالــة
للتلخيــص ،ميكــن القــول ان األيديولوجيــا ّ
احلـــز ُ
ّ
األوروب،
اجلغـــرايف
أوروب ّيـــة بامتيـــاز اقتـــرت والدهتـــا وانتشـــارها عـــى
ّ
وجـــاءت باألســـاس ملعاجلـــة املســـألة الهيود ّيـــة يف أورو ّبـــا ال ّنامجـــة عـــن العوامـــل
الّـــي ســـبق ذكرهـــا ال ســـما التطلّـــع إىل حتريـــر الهيـــود مـــن اضطهـــاد ومالحقـــات
احلـــراكت ظهـــور ّ
اللســـامية ومـــن تبعـــات ال ّثـــورات القوم ّيـــة وإســـقاطاهتا يف غـــر
صـــاحل امجلاعـــات الهيوديـــة يف أوروبـــا حتديـــدا .و ُتشـــر األدبيـــات املتخصصـــة إىل
أن املجمتعـــات الهيوديـــة يف أقطـــار رشق أوســـطية مل تهشـــد التجربـــة ذاهتـــا فميـــا
يتعلّـــق بالشـــعور القـــويم .تقـــول الباحثـــة بـــات تســـيون عـــرايق لكورمـــان مثـــا يف
رسده ــا لت ــارخي هي ــود المي ــن ،أنّ املجمت ــع الهي ــودي يف المي ــن مل يهش ــد ظه ــور حرك ــة
لتحريـــر الهيـــود أو نشـــاط ُيكـــن اعتبـــاره حركـــة ّثقافـــة ألنّ الميـــن ،رمغ احتاكمـــه إىل
ّ
الشيعـــة االســـام ّية وفـــق املذهـــب الزّيـــدي ،مل يهشـــد مشـــلة هيود ّيـــة .و ُتضيـــف
أن املجمتعـــات لهيود ّيـــة يف البلـــدان العرب ّيـــة واإلســـام ّية عـــى وجـــه العمـــوم مل تهشـــد
صنِّفـــوا "أهـــل ذ ّمـــة" وفـــق ّ
الشيعـــة االســـام ّية.
"مشـــلة هيود ّيـــة" رمغ أنّ الهيـــود ُ
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ّ
ال ّ
أنـــم مل ُيعزلـــوا عـــن حميطهـــم مـــن خـــال نظـــام اجليتـــو وهـــو باألســـاس ظاهـــرة
أوروب ّي ــة بامتي ــاز عكس ــت موق ــف املس ــيح ّية العقائ ــدي وال ّتارخي ــي م ــن الهيود ّي ــة كدي ــن
وثقاف ــة وجممت ــع.
مكـــا أنّ ّ
السياســـ ّية وال ّنصـــوص األدب ّيـــة الّـــي
لك ال ّرمـــوز الفكر ّيـــة وال ّتنظميـــات ّ
الصهيون ّيـــة ّ
ّ
ونظـــرت ملـــروع بنـــاء وطـــن قـــويم للهيـــود يف فلســـطني
بـــرت بالفكـــرة ّ
ظه ــرت يف أورو ّب ــا ،وهيلع ،ف ــانّ املس ــألة الهيود ّي ــة يه نت ــاج للس ــرورة ال ّتارخي ّي ــة الّ ــي
الصهيون ّيـــة
تطـــ ّورت يف أورو ّبـــا يف العـــر احلديـــث .ومـــن هنـــا ،هنـــاك َمـــن يـــرى أن ّ
ّ
حـــل لملســـألة الهيود ّيـــة عـــى أألرض األوروبيـــة وليـــس يف العـــامل
يه مـــروع
بـــأرسه .ويشـــرون إىل حقيقـــة أن بنيامـــن هرتســـل ومـــن قبلـــه ،هيـــودا بينســـكر
وموش ــيه ه ــس وهي ــودا القل ــي وتس ــي ه ــرش قالي ــر وغ ــرمه ُك ــرّ ،
لكه ــم ُمف ّك ــرون
لكه ــم نظ ــروا ل ــرورة اجي ــاد ح ـ ّ
هي ــود ظه ــروا يف أورو ّب ــا يف الق ــرن ال ّتاس ــع ع ــر و ّ
ـل
لملس ــألة الهيود ّي ــة يف أورو ّب ــا م ــن خ ــال م ــروع وط ــي ق ــويم ُي ــايك من ــوذج الــ ّدول
ّ
تتشـــل يف أورو ّبـــاّ .
ًّ
إل أنّـــه يفـــرض
القوم ّيـــة احلديثـــة الّـــي بـــدأت
حـــزا جغراف ًّيـــا
ّ
ولعـــل تـــداول العديـــد
خـــارج أورو ّبـــا لتنفيـــذ هـــذه الفكـــرة أو اطـــاق هـــذا املـــروع،
م ــن املقرتح ــات ح ــول امل ــان الّ ــذي جي ــب اختي ــاره خ ــارج أورو ّب ــا كوط ــن للهي ــود ،خ ــر
الصهيون ّيـــة مـــن اماكن ّيـــة
داللـــة عـــى القنـــوط واليـــأس الّـــذي أصـــاب ُمف ّكـــري احلركـــة ّ
ّ
ّ
ولعـــل يف ذلـــك ً
أيضـــا تأكيـــد ملـــدى أوروب ّيـــة
احلـــل عـــى األرض األورو ّبيـــة.
توفـــر
الصهيون ّيـــة كفكـــرة وحكركـــة سياســـ ّية – أيديولوج ّيـــة.
ّ
الصـــادر عـــام  1896نقطـــة
جـــاء كتـــاب هرتســـل "دولـــة الهيـــود" (ّ ، )Der Judenstaat
ّ
حلـــل
تصـــو ًرا
الصهيون ّيـــة  .فقـــد طـــرح هرتســـل يف كتابـــه
حتـــول يف تـــارخي احلركـــة ّ
ُّ
ُّ
ّ
حـــل فـــوريّ ومعـــي هلـــذه
عتـــرا أنّـــه جيـــب إجيـــاد
املشـــلة الهيود ّيـــة يف أورو ّبـــا ُم
ً
املشـــلةّ ،
ًّ
األمه يف كتـــاب هرتســـل يه أنّـــه مل ُيـــ ّدد
إل أنّ ال ّنقطـــة
حـــزا جغراف ًّيـــا
ّ
مع ّي ًنـــا لتنفيـــذ مـــروع الوطـــن القـــويم للهيـــودّ ،
إنـــا اعتـــر أنّ هـــذه املســـألة
ً
ّ
قارنـــة بـــرورة جعـــل
يه ثانو ّيـــة ُم
احلـــل معل ًّيـــا وفور ًّيـــا .واقـــرح هرتســـل إقامـــة
دولـــة الهيـــود يف األرجنتـــن أو فلســـطني مؤ ّكـــ ًدا عـــى الطبيعـــة األوروب ّيـــة هلـــذه
يتوجـــب علهيـــا احلفـــاظ عـــى عالقـــات
ال ّدولـــة اذا مـــا قامـــت يف فلســـطني ،حيـــث
ّ
وثيق ــة م ــع أورو ّب ــا وأن تك ــون طليع ــة الع ــامل املُتح ـِّـر يف وج ــه الرببر ّي ــة يف امل ــرق!
فالتأكيـــد عـــى حضار ّيـــة دولـــة الهيـــود يف وجـــه الرببر ّيـــة مـــن جهـــة ،وعـــدم حتديـــد
ّ
احلـــز اجلغـــرايف هلـــذه ال ّدولـــة مـــن جهـــة أخـــرى ،يه انعـــاس ملـــدى تأثـــر الواقـــع
الصهيون ّيـــة هلرتســـل!
ّ
األوروب عـــى العقل ّيـــة ّ
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الصهيون ّيـــة
وبال ّتـــايل فـــانّ جهـــرة الهيـــود مـــن الميـــن الّـــي بـــدأت قبـــل اهلجـــرة ّ
الصهي ــوين ّ
ألن ــا أت ــت
األوىل مل ُتعت ــر ،وف ــق املنط ــق اهلرتل ــي ،ج ــز ًءا م ــن امل ــروع ّ
اخلاص ــة بهي ــود أورو ّب ــا.
أوروب ومل تك ــن ناجت ـ ًـة ع ــن املس ــألة الهيود ّي ــة
يف س ــياق غ ــر
ّ
ّ

الصهيونيه والسياق االمربيايل:
ً
واحض ــا ،وانعق ــاد مؤمتره ــا األ ّول يف
الصهيون ّي ــة إط ــا ًرا تنظمي ًّي ــا
رمغ اكتس ــاب الفك ــرة ّ
بـــازل ،العـــام  ،1897واال ّتصـــاالت الّـــي أجراهـــا هرتســـل مـــع قـــادة دول عمظـــى
خاص ــة
أمه ّي ــة دول ّي ــة
الصهي ــوين مل يكتس ــب ّ
ّ
كأملاني ــا وال ّدول ــة العمثان ّي ــة ،ف ــانّ امل ــروع ّ
قبيـــل صـــدور وعـــد بلفـــور يف مطلـــع ترشيـــن الثـــاين  .1917مـــع صـــدور وعـــد
أمه مضانـــة لنجـــاح مرشوعهـــا وهـــو توفـــر
الصهيون ّيـــة عـــى ِّ
بلفـــور حصلـــت احلركـــة ّ
دمع دولـــة عمظـــى حتتضـــن املـــروع ِّ
الصعيـــد
وتوفـــر لـــه مســـتلزمات ال ّنجـــاح عـــى ّ
ويل واحمل ـ ّ ّ
الــ ّد ّ
ـي م ــن تأيي ــد دويل وإس ــناد قان ــوين وإج ــراءات معلي ــة لتنفي ــذ امل ــروع
ع ــى أرض الواق ــع.
اختلفـــت اآلراء وال ّتفســـرات حـــول ال ّدوافـــع احلقيق ّيـــة الّـــي ح ّركـــت وزيـــر اخلارج ّيـــة
الربيط ــاين يف حين ــه جمي ــس بلف ــور ،إلص ــدار وع ــده املهش ــور ب ــامس حكومت ــه .ع ــزا
البعـــض ذلـــك إىل مذاهـــب عقائد ّيـــة يف املســـيح ّية اإلجنلياكن ّيـــة لـــدى بلفـــور .وربـــط
البع ــض الوع ــد مبالبس ــات احل ــرب العمل ّي ــة األوىل ومفاعيله ــا .واعت ــر البع ــض اآلخ ــر
األم ــر مندرج ــا يف إط ــار حس ــابات املص ــاحل االس ــتعامر ّية املرتبط ــة مبش ــاريع بريطاني ــا
ً
يف املنطقـــةّ .
غـــر
شـــيئ يف احلقيقـــة ال ّتارخي ّيـــة ال ّثابتـــة ويه أنّ
ال أنّ ال ّدوافـــع ال ُت ِّ
ـايس وراء هتيئ ــة ّ
بريطاني ــا العمظ ــى اكن ــت العام ــل الــ ّد ّ
الظ ــروف واألرض ّي ــة
ويل األس ـ ّ
الســند القانــوين الــذي و ّفرتــه ومنــح الرشعيــة ،مــرو ًرا
لملــروع ّ
الصهيــوينّ  ،بــد ًءا مــن ّ
الس ــيايس وانهت ــا ًء بفت ــح الب ــاب أم ــام اهلج ــرة واالس ــتيطان ورشاء األرايض
بالــ ّدمع ّ
املؤسس ــات ول ــو بش ــل ج ــزيئ أو حم ــدود يف بع ــض احل ــاالت.
وبن ــاء
ّ
فعـــى نقيـــض احلـــراكت الوطن ّيـــة والقوم ّيـــة يف العـــامل ال ّثالـــث الّـــي اكنـــت ُتواجـــه
الســـيايس،
االســـتعامر
ّ
الغـــريب لتحقيـــق مبـــدأ حـــقّ تقريـــر املصـــر واالســـتقالل ّ
الصهيون ّيـــة إىل تنفيـــذ مرشوعهـــا يف العـــام  1917حتـــت رعايـــة
انطلقـــت احلركـــة ّ
أمه وأقـــوى دولـــة اســـتعامر ّية آنـــذاك ،أال ويه بريطانيـــا العمظـــى الّـــي منحـــت
ِّ
احلركـــة اعرتا ًفـــا دول ًّيـــا وغطـــا ًء رشع ًّيـــا ّ
ّ
بصـــك االنتـــداب الّـــذي
مث صياغتـــه فميـــا بعـــد
صـــدر عـــن عصبـــة األمم يف مؤمتـــر ســـان رميـــو .غـــي عـــن القـــول ان املظلـــة الدوليـــة
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الـــي و َفرهتـــا بريطانيـــا العمظـــى للحركـــة الصهيونيـــة و ّفـــرت هلـــا قاعـــدة انطـــاق
متين ــة ،حجن ــت احلرك ــه الصهيوني ــه يف توظيفه ــا لبن ــاء املؤسس ــات واس ــتقدام املهاجري ــن
وبن ــاء املس ــتوطنات ورشاء األرايض وبن ــاء ق ــوة عس ــكرية وأجه ــزة اس ــتخباراتية ،ظه ــرت
فاعليهتـــا يف حـــرب فلســـطني يف األعـــوام .1948 -1947
لك ــه ص ـ ّ
ُيك ــن أن نعت ــر أن أس ــاس ه ــذا ّ
ـك االنت ــداب الّ ــذي اع ــرف باألقلّ ّي ــة الهيود ّي ــة
القادمـــة مـــن ّ
لك أحنـــاء العـــامل مكجموعـــة قوم ّيـــة هلـــا حقـــوق مجاع ّيـــة وعـــى رأهســـا
حـــقّ تقريـــر املصـــر ،يف حـــن ُأع ُت ِ
ـــر العـــرب الفلســـطين ّيون ســـان هـــذه البـــاد مـــن
مـــات الســـنني مجموعـــات دين ّيـــة ال جيمعهـــا جامـــع فـــم ّ
يـــم منحهـــا ســـوى حقـــوق
مؤسســـات دين ّيـــة مثـــل املجلـــس
مدن ّيـــة فرد ّيـــة ُأ ُ ِ
عـــرف هبـــا مـــن خـــال متثيلهـــا عـــر ّ
االســـايم األعـــى الّـــذي ُأنشـــئ لمتثيـــل األكرث ّيـــة الفلســـطين ّية املُســـمة يف البـــاد.
ً
املؤسس ــات
رفض ــا قاط ًع ــا ال ّتعام ــل م ــع
م ــن ه ــذا املنطل ــق رفض ــت س ــلطات االنت ــداب
ّ
واهليـــات الوطن ّيـــة الفلســـطين ّية اكمجلع ّيـــات االســـام ّية – املســـيح ّية أو اللّجنـــة العرب ّيـــة
وأرصت عـــى موقفهـــا ال ّرافـــض العتبـــار العـــرب
ال ّتنفيذ ّيـــة أو اهليئـــة العرب ّيـــة العليـــا.
ّ
الس ــياق ذات ــه
الفلس ــطينيني مجموع ــة قوم ّي ــة هل ــا مطوحاهت ــا ومش ــاريعها الوطن ّي ــة .يف ّ
رفضـــت ســـلطات االنتـــداب تأســـيس جملـــس ترشيـــي يف فلســـطني يعكـــس ّ
التكيبـــة
موظ ــي االنت ــداب الي ــد ّ
وأرصت ع ــى من ــح ّ
الط ــوىل يف ه ــذا امل ــروع ،مك ــا
الس ــان ّية
ّ
ّ
أرصت ع ــى أن يك ــون املجل ــس ال ّترشي ــي معمتــ ًدا ع ــى ص ـ ّ
ـك االنت ــداب ال ــذي تض ّم ــن
ّ
ً
واحضـــا بوعـــد بلفـــور.
اعرتا ًفـــا

احلركة الصهيونية وحمتية املواجهة مع احمليط:
أدركـــت احلركـــة الصهيونيـــة يف مرحلـــه ُمبكـــرة أن مرشوعهـــا ســـيؤدي إىل املواجهـــة
م ــع املجمت ــع الفلس ــطيين ال ــذي ل ــن يقب ــل بتنفي ــذ امل ــروع الصهي ــوين ع ــى حس ــابه.
يف ه ــذا الس ــياق ،ميك ــن اعتب ــار املق ــال الّ ــذي ن ــره زئي ــف جابوتنس ــي ح ــول فك ــرة
الصهيـــوين .فقـــد أرىس هـــذا املقـــال
“اجلـــدار احلديـــديّ ” نقطـــة
حتـــول يف الفكـــر ّ
ُّ
الصهيون ّيـــة حبمت ّيـــة املواجهـــة مـــع املجمتـــع الفلســـطيين
قناعـــة واحضـــة يف احلركـــة ّ
أمه ّي ــة املق ــال
واالعمت ــاد ع ــى القــ ّوة العس ــكر ّية كوس ــيلة لل ّتعام ــل م ــع احملي ــط ،إال أنّ ّ
ال تمك ــن يف ُمــ ّرد طرح ــه كفك ــرةّ ،
وان ــا أل ّن ــه ب ــات القاع ــدة الفكر ّي ــة واالس ــراتيج ّية
الّـــي اعمتدهـــا دافيـــد بـــن غوريـــون يف تعاملـــه مـــع احمليـــط العـــريب.
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ولعلّنـــا جنـــد تأكيـــ ًدا يف حمت ّيـــة املواجهـــة العســـكر ّية صهيون ًّيـــا يف كتابـــات املُـــؤ ّرخ
اإلرسائيـــي أبراهـــام ســـيلع – الّـــذي شـــغل مناصـــب يف اجليـــش اإلرسائيـــي
يبـــن أنّ تفـــاوض قـــادة صهيونيـــن مـــع خشص ّيـــات
واملؤسســـة األمنيـــة – والّـــذي
ّ
فلســـطين ّية أو عرب ّيـــة مل يكـــن يو ًمـــا ج ّد ًّيـــاّ ،
وانـــا جـــاء باألســـاس يف ســـياق حماولـــة
الس ــتقراء مواق ــف ّ
الط ــرف اآلخ ــر وأن وت ــرة ال ّتف ــا ُوض اكن ــت مرتبط ــة حبــ ّدة املواجه ــة
مـــع احلركـــة الوطن ّيـــة الفلســـطين ّية .ورمغ ظهـــور تيـــارات فكريـــة ليرباليـــة دعـــت إىل
احلـــوار مـــع احمليـــط الفلســـطيين والتوصـــل إىل تفـــامه أو قناعـــات مشـــركة مـــع
احلرك ــة الوطني ــة الفلس ــطينية قب ــل تأس ــيس الدول ــة (من ــل تي ــار مارت ــن بوب ــر وماغن ــس)،
إال ان هـــذه التيـــارات ظلـــت هامشـــية ومل تؤ ّثـــر عـــى جوهـــر القـــرار الســـيايس
للحرك ــة الصهيوني ــة.
ان ــدالع ح ــراكت االحتج ــاج الفلس ــطينية وال ّث ــورات يف الف ــرة املمت ــدة م ــن  1920وح ــى
السياســـة االنتداب ّيـــة الربيطان ّيـــة .هـــذا ،رمغ
 1929مل ُتـــؤ ّد إىل تغيـــر جـــذري يف ّ
أنّ الكثرييـــن يعتـــرون "الكتـــاب األبيـــض" (سلســـلة أوامـــر وإجـــراءات لضبـــط
وتراج ًع ــا
السياس ــة الربيطان ّي ــة
ُ
اهلج ــرة الهيودي ــة إىل فلس ــطني التارخيي ــة) حت ـ ُّـو ًل يف ّ
عـــن وعـــد بلفـــورّ ،
الســـياق ال ّتارخيـــي الّـــذي صـــدر فيـــه
نبـــه إىل ّ
إل أنّـــه جيـــدر ال ّت ُّ
الكتــاب األبيــض ومــدى اســتعداد االنتــداب تطبيقــه ،حيــث أنّ بريطانيــا مل ترتاجــع عــن
ّ
هنـــايئ ّ
أجلـــت فكـــرة مـــروع الوطـــن
وعـــد بلفـــور بشـــل
القـــويم الهيـــوديّ
انـــا ّ
ّ
لع ــر س ــنوات .مك ــا أنّ االنت ــداب مل ُيقــ ِدم ع ــى أ ّي ــة خط ــوات جذر ّي ــة ع ــى األرض م ــن
القـــويم.
فـــر كرتاجـــ ٍع عـــن مـــروع الوطـــن
ّ
شـــأهنا أن ُت ّ
جـــاء صعـــود ال ّناز ّيـــة يف مطلـــع ال ّثالثينيـــات واحملرقـــة الّـــي أودت حبيـــاة  6ماليـــن
مؤســس يف تــارخي الهيــود يف القــرن
كأمه حــدث
مــن الهيــود يف معظــم أحنــاء أورو ّبــا
ّ
ّ
العرشيـــن إن مل ُ
يكـــن يف ال ّتـــارخي الهيـــوديّ  .فقـــد ّ
الصهيون ّيـــة بشـــل
وظفـــت احلركـــة ّ
ـويم للهي ــود ه ــو احل ـ ّ
ـل
ُم ــم ه ــذا احل ــدث لتؤ ّك ــد مث ــا ع ــى ك ــون م ــروع الوط ــن الق ـ ّ
الوحيـــد لملســـألة الهيود ّيـــة يف أورو ّبـــا .انعكـــس األثـــر اجللـــل لملحرقة/للهولوكوســـت
يف الدفـــع حنـــو قـــرار ال ّتقســـم الـــذي صـــدر عـــن األمم املتحـــدة (تقســـم فلســـطني
التارخييـــة إىل دولتـــن ،واحـــدة كوطـــن قـــويم للهيـــود والثانيـــة للعـــرب الفلســـطينيني)،
بعـــد عامـــن عـــى انهتـــاء احلـــرب العامل ّيـــة ال ّثان ّيـــة ل ُيؤ ّكـــد هـــذا ّ
التامـــن ال ّتارخيـــي
مـــع وقـــوع ُ
املرقـــة ّ
التابـــط العضـــوي بـــن أوروب ّيـــة املســـألة الهيود ّيـــة واملـــروع
الصهي ــوين يف فلس ــطني.
ّ
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المدنيات  -مضامين بديلة
تلخيص:
الصهيون ّي ــة ع ــى الــ ّدوام اعتب ــار فك ــرة الوط ــن الق ــويم للهي ــود ح ـ ّـا
حاول ــت احلرك ــة ّ
وحيـــ َدا لملشـــلة الهيود ّيـــة يف العـــاملّ ،
إل أنّ املســـألة الهيود ّيـــة اقتـــرت باألســـاس
الصهيون ّي ــة م ــن حي ــث بواعهث ــا ال ّتارخي ّي ــة ومص ــادر
ع ــى احل ـ ّـز
ّ
األوروب ،مك ــا أنّ ّ
وحهي ــا وعوام ــل انطالقه ــا يه أوروب ّي ــة متا ًم ــا .ح ـ ّـى ّ
أن ــا عندم ــا ج ــاءت إىل امل ــرق
الع ــريب لتنفي ــذ مرشوعه ــا بن ــت لنفهس ــا ج ــدارا حديد ّي ــا ع ــازال فكر ًّي ــا ومعل ًّي ــا .وق ــد
األوروب  Arthur Koestlerتـــل أبيـــب ـ أ ّول مدينـــة عربيـــة
وصـــف الاكتـــب الهيـــودي –
ّ
ً
قائـــا:
يف فلســـطني التارخيية/إرسائيـــل ـ عـــى أنّـــه نســـخ لفكـــرة اجليتـــو يف أورو ّبـــا
"بـــدأوا ببنـــاء مدينـــة أحالمهـــم عـــى ال ّرمـــل األصفـــر وتلـــك لكثبـــان ال ّرمل ّيـــة
لملتوســـط :يف حمـــااكة دقيقـــة لضـــوايح اجليتـــو يف وارســـو وكراكـــوف ولـــودج".
ّ
ُيصـــ ّور الاكتـــب معـــق تأثـــر ُّ
الـــراث ال ّثقـــايف وال ّنفـــي واالجمتـــايع للجيتـــو عـــى
حيـــاة املســـتوطنني اجلـــدد ،بالقـــول" :أنظـــر مـــن حولـــك وســـوف تـــرى تـــراث اجليتـــو
]يف ّ
الصـــادرة عـــن أصـــوات ال ّنســـاء ،إنّـــه يف
لك يشء] يف االيقاعـــات اخلفيفـــة ّ
ّ
الصـــادرة
الطريقـــة الّـــي يعمتدهـــا ال ّرجـــال جلـــ ّر أنفهســـم مـــع تلـــك اهلـــزّة املُتج ّمـــدة ّ
ع ــن أكتافه ــم"

ّ
األوروب
الصهيون ّيـــة أن تعتـــق نفهســـا مـــن ماضهيـــا وســـياقها
ّ
حفـــى عندمـــا أرادت ّ
األوروب يف هـــذا املـــرق العـــريب.
الســـياق
ّ
أعـــادت إىل حـــ ّد مـــا إنتـــاج “جيتو ّيـــة” ّ
لق ــد اكن االدع ــاء االخ ــايق واملعن ــوي والس ــيايس األس ــايس ال ــذي ج ــاءت ب ــه احلرك ــة
الصهيونيـــة إن إنشـــاء وطـــن قـــويم للهيـــود يف فلســـطني هـــو احلـــل األمثـــل ملســـألة
الهي ــود يف الع ــامل .إال أن ّ
منظ ــري الصهيوني ــة عندم ــا طرح ــوا املس ــألة الهيودي ــة إمن ــا
قصـــدوا مســـألة الهيـــود يف أوروبـــا .فـــم تكـــن هنالـــك مشـــلة هيوديـــة يف البلـــدان
العربيـــة واالســـامية .مكـــا مل تتبلـــور معـــامل مســـألة هيوديـــة يف الواليـــات املتحـــدة.
إال أن احلرك ــة الصهيوني ــة حجن ــت يف تعم ــم طرحه ــا يف مرحل ــة الحق ــة ،خصوص ــا
بع ــد إقام ــة دول ــة إرسائي ــل .ال ش ــك يف أن ال ــدمع ال ــدويل ال ــذي حظي ــت ب ــه احلرك ــة
الصهيوني ــة بع ــد انهت ــاء احل ــرب العاملي ــة الثاني ــة س ــامه كث ــرًا يف تعم ــم ه ــذا الط ــرح.
لقـــد أعـــادت احلركـــة الصهيونيـــة إنتـــاج مفهـــوم اجليتـــو الـــذي محتلـــه عـــى ظهرهـــا
منـــذ مـــات الســـنني .وهـــذه املـــرة مـــن خـــال َ
“أ ْو َر َبـــة” نفهســـا يف مواجهـــة احمليـــط
العـــريب يف املـــرق.
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الخلفية التاريخية إلقامة دولة اسرائيل

أسئلة ُموجهة لملعمل:
 .1م ــا يه التح ــوالت التارخيي ــة ال ــي هشدهت ــا اوروب ــا يف القرن ــن
الثامـــن والتاســـع عـــر؟ وكيـــف انعكســـت هـــذه التحـــوالت عـــى
وضعيـــة الهيـــود؟
 .2مب ــاذا متت ــاز احلرك ــة الصهيوني ــة مك ــروع حرك ــة قومي ــة ع ــن
ح ــراكت التح ــرر الق ــويم يف الع ــامل الثال ــث؟
ّ
حـــل لملشـــلة
 .3هـــل يتوافـــق ادعـــاء احلركـــة الصهيونيـــة باهنـــا
الهيوديــة مــع احلقائــق التارخييــة حــول تــارخي الهيــود حتــت حــم
الدول ــة االس ــامية؟
 .4كي ــف انعكس ــت أوروبي ــة احلرك ــة الصهيوني ــة يف تعامله ــا م ــع
احملي ــط الع ــريب؟
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الفصل ال ّثاين

ّ
ّ
يهودية الــدولـــة –
الـمـــأزق المســتـديم
دولة الهيود – خلف ّية تارخي ّية :
هنالـــك دولتـــان يف العـــامل أقميتـــا اســـتنادًا إىل الديـــن مهـــا باكســـتان وإرسائيـــل.
ومـــن مصادفـــات التـــارخي أن هاتـــن الدولتـــن قامتـــا يف الســـنة نفهســـا ،أي يف
ســـنة  ،1947عـــى اعتبـــار ان قـــرار التقســـم ميثـــل قـــرار إنشـــاء إرسائيـــل .وقـــد ورد
مصطلـــح «دولـــة هيوديـــة» أول مـــا ورد يف قـــرار تقســـم فلســـطني (رمق  )181الصـــادر
يف  .29/11/1947لكنـــه ورد هبـــذه الصيغـــة ال ليقـــرر صفـــة دينيـــة هلـــذه الدولـــة ،بـــل
لمتيزيهـــا مـــن الدولـــة العربيـــة (الفلســـطينية) .أمـــا إعـــان بلفـــور ( )2/11/1917فقـــد
وردت فيـــه عبـــارة "الوطـــن القـــويم للشـــعب الهيـــودي” “ .”Homelandوعندمـــا ســـأل
حايـــم وايزمـــن لويـــد جـــورج بعـــد صـــدور إعـــان بلفـــور عـــن معـــى عبـــارة الوطـــن
الق ــويم الهي ــودي رد لوي ــد ج ــورج قائ ـ ً
ـا« :قصدن ــا بذل ــك دول ــة للهي ــود ،أم ــا اس ــتخدام
ً
بـــدال مـــن ”( "stateدولـــة) فـــان جمـــرد تكتيـــك
مصطلـــح "( "Homelandوطـــن)
لعـــدم إثـــارة العـــرب» .واملعـــروف أن الوزيـــر الربيطـــاين الوحيـــد الـــذي عـــارض إعـــان
بلفـــور اكن الوزيـــر الهيـــودي إدوار مونتاغيـــو ألنـــه اكن مـــن دعـــاة اندمـــاج الهيـــود يف
جممتعاهتـــم األوروبيـــة ،بيمنـــا اكن بلفـــور مـــن دعـــاة التخلـــص مهنـــم .تكـــررت لكمـــة
«الدولـــة الهيوديـــة» يف وثيقـــة قيـــام إرسائيـــل مخـــس مـــرات؛ هـــذه الوثيقـــة الـــي
قرأه ــا دافي ــد ب ــن غوري ــون يف مق ــر امجلعي ــة التأسيس ــية الهيودي ــة ليل ــة .14/5/1948
إن إرسائي ــل إذا أرادت ترس ــيخ هيوديهت ــا فس ــتجد نفهس ــا ع ــى جهب ــة الص ــدام املب ــارش
مـــع عـــرب  1948ومه الســـان األصليـــون لفلســـطني .وإذا أرادت التأكيـــد عـــى
دميوقراطيهتـــا ،فســـوف جتـــد نفهســـا يف مواجهـــة مـــع امجلاعـــات الدينيـــة املتشـــ ّددة
فهيـــا أو أوســـاط ميينيـــة واســـتيطانية ،عـــاوة عـــى انكشـــاف هـــذا االدعـــاء
وانفضاحـــه جـــراء املواجهـــة اليوميـــة الـــي خيوضهـــا الفلســـطينيون ضـــد االحتـــال.
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المدنيات  -مضامين بديلة
إهنـــا أحـــد إشـــاالت اهلويـــة املضطربـــة إلرسائيـــل .لكـــن خماطـــر اعـــراف العـــرب
بهيوديـــة دولـــة إرسائيـــل تفـــوق بســـلبيهتا مـــا ال ميكـــن قياســـه مـــن اآلثـــار السياســـية
املبـــارشة .وعـــى ســـبيل املثـــال:
•يفرض هذا االعرتاف عىل فلسطينيي  1948قسم الوالء للدولة الهيودية.

•يفـــرض عـــى أي نائـــب عـــريب ُمنتخـــب الـــوالء ،ال للدولـــة وقوانيهنـــا باعتبـــاره
مواطنـــا ،بـــل الـــوالء للرمـــوز الدينيـــة أو القوميـــة للدولـــة الهيوديـــة اكلعـــم
والشـــعار والنشـــيد ...اخل.

•جيعـــل قيـــام دولـــة إرسائيـــل أمـــرًا مرشوعـــا وأخالقيـــا؛ وهـــذا شـــأن ذو داللـــة
هامـــة مبقاييـــس الثوابـــت الوطنيـــة الفلســـطينية ألنـــه يعـــي ان الفلســـطينيني
والعـــرب ال يعرتفـــون بإرسائيـــل كأمـــر واقـــع ،بـــل يعرتفـــون برشعيهتـــا التارخييـــة.
•ويعـــي أخـــرًا أن هـــذه الدولـــة الهيوديـــة ،حـــى لـــو صـــارت أغلبيـــة ســـاهنا
مــن غــر الهيــود ،فســتبىق هيوديــة.

جي ــدر بن ــا التوضي ــح هن ــا أن م ــروع ح ــل الدولت ــن ،م ــن وجه ــة النظ ــر الصهيوني ــة،
يق ــوم ع ــى جوه ــر نظري ــة انفص ــال الهي ــود ع ــن الفلس ــطينيني أوال بغي ــة احلف ــاظ ع ــى
هوي ــة الدول ــة اإلرسائيلي ــة كدول ــة هيودي ــة .وه ــذا ه ــو املوق ــف احلقي ــي حل ــزب العم ــل
ولليس ــار الصهي ــوين التقلي ــدي بوج ــه ع ــام.
املؤس ــس لدول ــة إرسائي ــل " ُيعل ــن هب ــذا
ـص
ج ــاء يف وثيق ــة االس ــتقالل الّ ــي يه الن ـ ّ
ّ
عــن إقامــة دولــة هيود ّي ــة عــى أرض إرسائيــل أال ويه دولــة إرسائيــل"ّ .
ال أنّ الوثيقــة

مل ت ـ ّ
ـوض بش ــل قاط ــع وهن ــايئ وغ ــر قاب ــل لل ّتأوي ــل مفه ــوم ه ــذه الهيود ّي ــة ،الس ـ ّـما
والسياســ ّية ّ
للش ــعب
وأنّ الوثيق ــة أ ّك ــدت ع ــى ال ّرواب ــط ال ّدين ّي ــة وال ّتارخي ّي ــة وال ّثقاف ّي ــة
ّ

الهيـــودي ألرض إرسائيـــل .أ ّكـــدت الوثيقـــة عـــى هيود ّيـــة ال ّدولـــةّ ،
أنـــا مل ُت ّ
ال ّ
ـــوض

ـد م ــا
حيث ّي ــات ه ــذه الهيود ّي ــة .مك ــا أنّ الوثيق ــة احت ــوت ع ــى مك ّون ــات ُمتناقض ــة إىل ح ـ ٍّ
ألنــا أ ّكــدت أنّ دولــة إرسائيــل كدولــة ّ
ّ
مؤسســة عــى املبــادئ
الشــعب الهيــودي ســتكون
ّ
ُ
والس ــامّ ،
ال ّ
مؤسس ــة ع ــى
أن ــا يف الوق ــت نفس ــه س ــتكون
اكحل ّر ّي ــة والع ــدل
العامل ّي ــة
ّ
ّ

ال ّرؤي ــة الّ ــي ج ــاء هب ــا أنبي ــاء ب ــي إرسائي ــلّ .
ال أنّ ه ــذه الوثيق ــة األساس ـ ّية مل ُت ـ ّدد
مفه ــوم ومضم ــون مصطل ــح ال ّدول ــة الهيو ّدي ــة ،وبال ّت ــايل فتح ــت ه ــذه ّ
الضباب ّي ــة الب ــاب

أمــام اجهتــادات خمتلفــة ومتع ـ ّددة ،السـ ّـما وأنّ العــامل الهيــودي ال ّديــي ُمنقســم عــى
نفس ــه ح ــول مس ــألة تعري ــف م ــن ه ــو الهي ــودي يف ظ ـ ّ
ـل تبل ــور ثالث ــة ت ّي ــارات رئيســ ّية
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يف الهيود ّي ــة ح ــول مس ــألة ّ
التوي ــد وتعري ــف االنمت ــاء إىل الهيود ّي ــة ،ويه اكل ّت ــايل:
مسى"הרבני" وال ّذي ُي ّدد معايري صارمة ّ
للتويد.
•ال ّت ّيار املركزي املُ ّ
•ال ّت ّيـــار اإلصـــايح "הרפורמי" والـــ ّذي ُيالـــف يف هتويـــده وممارســـته
تارخيي ــا.
للهيود ّي ــة العدي ــد م ــن الفرائ ــض والعقائ ــد الهيود ّي ــة املعروف ــة
ُّ
•ال ّت ّيـــار احملافـــظ "קונסרבטיבי" والـــ ّذي يمتـــاىش مـــع ســـابقه يف ّ
التويـــن
م ــن قواع ــد ّ
التوي ــد.

هيود ّية ال ّدولة – االشاكل ال ّداخيل :
ال ّت ّيـــار اإلصـــايح " "Reform Judaismوالـــ ّذي ظهـــر باألســـاس يف الواليـــات
مســىً ،
أيضــا ،بالهيود ّيــة اللّيربال ّيــة  -مبالءمــة
امل ّتحــدة وأورو ّبــا الغرب ّيــة .وهــو ُينــادي ُ -ي ّ
ال ّديــن ملتطلّبــات العــر وال ّتأكيــد عــى اجلانــب القـمي  -األخــايق للهيود ّيــة بـ ً
ـدل مــن
املؤســس
اجلانــب الفرائــي  -الـ ّـريعُ .يعتــر الــراب أبــرامه جاجيــر ـ אברהם גייגר ـ
ّ
الفك ــري هل ــذا ال ّت ّي ــار يف الهيود ّي ــة .بن ــا ًء هيلع ،ج ــاءت معل ّي ــة ّ
التوي ــد وف ًق ــا هل ــذا ال ّت ّي ــار
الس ــلويك.
منفتح ــة ومتس ــاهلة ترتك ــز ع ــى اجلان ــب الق ـمي ال ّ
هبا
جـــاء ال ّت ّيـــار احملافـــظ “ -קונסרבטיבי” ُ "Conservative Judaism" -مشـــا ً
تأســـس يف أملانيـــا ،يف
لســـابقه مـــن حيـــث البواعـــث الفكر ّيـــة وال ّتارخي ّيـــة لظهـــورهّ .
منتص ــف الق ــرن ال ّتاس ــع ع ــر ،وامتــ ّد مهن ــا إىل الوالي ــات املُ ّتح ــدة .يق ــوم ه ــذا ال ّت ّي ــار
الشيع ــة الهيود ّي ــة ُملزم ــةّ ،
ع ــى الفك ــرة القائل ــة ب ــأنّ ّ
إل ّ
أن ــا قابل ــة لل ّتغي ــر واملالءم ــة
والتعديـــل مبـــا يقتـــي ،مكـــا أنّ فتـــاوي الهيود ّيـــة جيـــب أن ُتقـــم تواز ًنـــا بـــن البعـــد
التاث ّيـــة – األصل ّيـــة للهيود ّيـــةّ .
ال أنّ ّ
العــمي – ال ّنقـــدي وبـــن املصـــادر ّ
التويـــد وف ًقـــا
لل ّت ّيـــار احملافـــظ جيـــب أن ّ
يـــم وفـــق أحـــام ّ
الشيعـــة الهيود ّيـــة.
ّ
ال أنّ دولـــة إرسائيـــل وحبـــم أنّ مؤسســـة احلاخاميـــة وقانوهنـــا ـ "הרבנות" ،يه جـــزء
ومؤسســـات ال ّدولـــة ،ال تعـــرف يف حـــدود ســـيادهتا ّ
ال ّ
بالتويـــد
ال يتجـــزّأ مـــن هيلك ّيـــة
ّ
وفـــق ال ّت ّيـــار املركـــزي .مـــن هُ نـــا ي ّتضـــح أنّ هنالـــك اشـــال ّية يف تعريـــف الهيود ّيـــة

الدمغـــايت املجـــ ّرد .هـــذا قبـــل اخلـــوض
واالنمتـــاء إىل الهيود ّيـــة باملفهـــوم العقائـــدي ُّ
الســـيايس وال ّدســـتوري
يف العالقـــة اجلدل ّيـــة بـــن ال ّدولـــة والهيود ّيـــة عـــى ّ
الصعيـــد ّ
حـــوالت الّـــي هشدهتـــا الهيود ّيـــة يف عـــر احلداثـــة أ ّدت إىل ظهـــور
والقانـــوين .فال ّت ُّ
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تع ّدد ّيـــة يف املجمتـــع الهيـــودي نتجـــت باألســـاس عـــن حمـــاوالت مالءمـــة ال ّديـــن
ملتطلّب ــات ومعطي ــات احلداث ــة!
يبــدو مــن هــذا الـ ّـرد املختــر أنّ اإلشــال األ ّول يف الهيود ّيــة يبــدأ مــن جم ـ ّرد حتديــد
ماه ّي ــة الهيود ّي ــة كإط ــار انمت ــاء وممارس ــة دين ّي ــة قب ــل الوص ــول إىل اإلش ــاالت ال ّنابع ــة
مـــن العالقـــة بـــن الهيود ّيـــة كســـياق ديـــي وبـــن ال ّدولـــة .مـــن الـــواحض أنّ اإلشـــال
املت ــأيت ع ــن ال ّتع ّدد ّي ــة االنمتائ ّي ــة إىل الهيود ّي ــة ُيل ــي بظالل ــه ع ــى العالق ــة ب ــن الــ ّدول
حـــد ســـواء .يبـــدو هـــذا االشـــال
والهيود ّيـــة كإطـــار انمتـــايئ ،ديـــي وقـــويم عـــى ٍّ
ً
واحضـــا يف اخلـــاف حـــول حتديـــد املفهـــوم احلقيـــي للهيود ّيـــة عندمـــا تقـــرن

الســـياق ،ميكـــن اإلشـــارة إىل ثالثـــة مفاهـــم أساســـ ّية لتعريـــف
بال ّدولـــة .يف هـــذا ّ
هيود ّيـــة ال ّدولـــة.

ّ
الـــريع مبعـــى أنّ الهيود ّيـــة يف ذلـــك حاهلـــا حكـــال الديـــن
األول ــــهو البعـــد
ّ
اإلس ــايم ،فه ــي دي ــن ورشيع ــة ولي ــس فق ــط عقائ ــد وعب ــادات ّ
ان ــا متتــ ّد إىل حي ــاة
الف ــرد واملجمت ــع ب ـ ّ
ـل مك ّوناهت ــا .م ــا معن ــاه أنّ تعري ــف إرسائي ــل كدول ــة هيود ّي ــة ي ــؤ ّدي
يف نظـــر البعـــض إىل حتـــ ّول إرسائيـــل إىل دولـــة دين ّيـــة مبعـــى أهنـــا حتتـــم يف
قضاهئـــا ونظامهـــا اىل ّ
الشيعـــة الهيود ّيـــة .وبالفعـــل ،فـــي إرسائيـــل ت ّيـــارات دين ّيـــة
وسياســ ّية واجمتاع ّي ــة تر ُف ــض ال ّدميقراط ّي ــة ممارس ــة كنظ ــام ح ـمي ،وتق ــول بوج ــوب
أن تق ــوم إرسائي ــل ع ــى ّ
الشيع ــة الهيود ّي ــة ـ “הלכה” .فاحلري ــدمي (املتدين ــون الهي ــود
املزتمتــون ومه عــدة تيــارات) عــى ســبيل املثــال مكــا يقــول الباحــث بنيامــن نيوبريغــر،
الســيايس بطريقــة أدات ّيــة تضمــن مصاحلهــم
يتعاملــون مــع دميقراط ّيــة ال ّدولــة ونظامهــا ّ
السياســ ّيةّ .
إل ّ
أن ــم يرفض ــون اجلان ــب الق ـمي وألخ ــايق لل ّدميقراط ّي ــة ويعت ــرون أنّ
ّ
ّ
ّ
مخس ــرة لتحقي ــق أه ــداف وأح ــام
الشيع ــة ف ــوق ال ّدول ــة وأنّ ال ّدول ــة جي ــب أنّ تك ــون
ّ
الشيع ــة .إن هيود ّي ــة ال ّدول ــة مبفهومه ــا ال ـ ّـريع تنس ــف القواع ــد األساســ ّية ملفه ــوم
ال ّدول ــة ال ّدميقراط ّي ــة أو ح ـ ّـى ال ّدول ــة احلديث ــة ،أي املواطن ــة ،احلق ــوق ّ
الطبيع ّي ــة للف ــرد،
الشـــعب أو ُ
األ ّمـــة ذلـــك ألنّ ال ّدولـــة يف ّ
مبـــدأ ســـيادة ّ
الشيعـــة الهيود ّيـــة حتتـــم يف
هناي ــة املط ــاف اىل رشيع ــة غيب ّي ــة! إنّ تعري ــف ال ّدول ــة كدول ــة هيود ّي ــة باملفه ــوم ال ـ ّـريع

املجــ ّرد ُيــ ّرد ال ّدول ــة م ــن دميقراط ّيهت ــا ورشعيهت ــا باملفه ــوم احلدي ــث .فكي ــف باحل ــري
ان اكن ــت دول ــة متت ــاز بتع ّدد ّيهت ــا القوم ّي ــة وال ّثقاف ّي ــة وال ّدين ّي ــة .م ــن ال ــواحض أنّ تعريف ــا
كه ــذا س ــيؤ ّدي ح ً
مت ــا إىل إقص ــاء املجمت ــع الع ــريب داخ ــل الدول ــة ،لي ــس فق ــط سياس ـ ًّيا
ّ
ان ــا يف مس ــتويات أخ ــرى قانون ّي ــة أو دس ــتورية مث ــا.
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خاص ـ ًـة "احلري ــدمي" وض ــع دس ــتور لدول ــة
م ــن ه ــذا املنطل ــق ترف ــض األح ــزاب ال ّدين ّي ــة
ّ
إرسائيـــل عـــى اعتبـــار أنّ ال ّتـــوراة يه دســـتور ّ
الشـــعب الهيـــودي ،شـــأهنا يف ذلـــك
ش ــأن بع ــض احل ــراكت االس ــام ّية الّ ــي ترف ــع ش ــعار الق ــرآن ه ــو ال ّدس ــتور.
ً
واحضـــا يف مســـألة
يبـــدو موقـــف هـــذه األحـــزاب وال ّت ّيـــارات مـــن ال ّدولـــة احلديثـــة
القض ــاء ،حي ــث ت ّتخ ــذ ه ــذه األح ــزاب وال ّت ّي ــارات ،وبش ــل واحض ،موقف ــا مس ــتخ ّفا م ــن
اجله ــاز القض ــايئ يف دول ــة إرسائي ــل .وه ــو جه ــاز ال حيت ـ ّـم يف مرجع ّيت ــه وقرارات ــه
إىل ال ّت ــوراة وإمن ــا إىل قان ــون إنس ــاين ـ م ــن صن ــع اإلنس ــان .ه ــذا ع ــدا ع ــن أنّ ه ــذه
األح ــزاب ترف ــض فك ــرة ال ّترشي ــع األريض أل ّن ــه ُيش ـ ّـل يف نظره ــا بدي ـ ًـا ع ــن ال ّترشي ــع
ال ّت ــورايت الّ ــذي ه ــو إهل ــي يف مص ــدرهُ .يستش ــف م ــن ّ
لك م ــا تق ـ ّدم أنّ تعري ــف ال ّدول ــة
والشائـــي ُيـــؤ ّدي ح ً
ّ
متـــا اىل نســـف ُمق ّومـــات
الـــرف
كهيود ّيـــة باملفهـــوم ال ّديـــي ّ
ال ّدميقراط ّي ــة ،ال ب ــل ُمق ّوم ــات ال ّدول ــة نفهس ــا.
أ ّم ــا املفه ــوم الث ــاين فيق ــوم ع ــى أن هيود ّي ــة ال ّدول ــة ق ــد ت ــؤ ّدي إىل تعري ــف إرسائي ــل
الرؤي ــة ويعم ــل
كدول ــة دين ّي ــة  -قوم ّي ــة ،حي ــث ُي ّث ــل ال ّت ّي ــار ال ّدي ــي ّ -
الصهي ــوين ه ــذه ُّ
بإحي ــاء مهن ــا ع ــى هتوي ــد ّ
الرؤي ــة،
لك
ّ
مؤسس ــات ال ّدول ــة وجم ــاالت حياهت ــا .وف ًق ــا هل ــذه ُّ
جيـــب وضـــع ترشيعـــات تســـتند إىل ّ
الشيعـــة الهيود ّيـــة ،مكـــا جيـــب هتويـــد ال ّتعلـــم،
ال ّترشي ــع ،املجمت ــع ،ال ّثقاف ــة ،واملنظوم ــة األخالق ّي ــة والقمي ّي ــة لل ّدول ــة واملجمت ــع .مبع ــى،
أن تصب ــح الهيود ّي ــة كدي ــن ش ــأنا عام ــا يط ــى ع ــى ّ
مؤسس ــات ال ّدول ــة واملجمت ــع.
لك
ّ
مـــن ّ
التوجـــه ســـوف يصطـــدم مـــع مفهـــوم ال ّدولـــة احلديثـــة
الطبيـــي أنّ مثـــل هـــذا
ُّ
الصهيـــوين ُيقـــ ّر مببـــدأ حـــم
وال ّدميقراط ّيـــة يف آنٍ واحـــ ٍد .ألنّ ال ّت ّيـــار ال ّديـــي ّ -
األغلب ّيـــةّ ،
ال أنّ هـــذا اإلقـــرار ُجـــزيئ ومرتبـــط بعـــدم ال ّتعـــارض أو االصطـــدام مـــع
ّ
بتقب ــل ج ــزيئ ملفه ــوم
الشيع ــة الهيود ّي ــة .خيتل ــف ه ــذا ال ّت ّي ــار ع ــن س ــابقه "احلري ــدمي" ُّ
ال ّدميقراط ّيــةّ .
إل أنّ يف كال احلالتــن هنالــك تعــارض واحض مــع املبــادئ ال ّدميقراط ّيــة،

مك ــا أنّ مفه ــوم ال ّدول ــة ال ّدين ّي ــة القوم ّي ــة ي ــؤ ّدي إىل ازدواج ّي ــة يف املفاعي ــل االقصائ ّي ــة
لــل مــن ليــس بهيــودي ،حيــث أنّ االقصــاء ســيكون عــى خلف ّيــة االختــاف يف االنمتــاء
الق ــويم مك ــا ه ــو ع ــى خلف ّي ــة االخت ــاف يف االنمت ــاء ال ّدي ــي.
الس ــيايس ي ــؤ ّدي اىل
ويف الواق ــع ف ــانّ احق ــام الهيود ّي ــة كقوم ّي ــة وكدي ــن يف ال ّنظ ــام ّ
ت ــدايع مفه ــوم األ ّم ــة املواطن ّي ــة ّ
ألن ــا باألس ــاس ال ترتب ــط بال ّدي ــن ب ــل باالنمت ــاء اىل
ّ
ّ
ّ
ســـاهنا
جغـــرايف ،وتقـــوم عـــى مبـــدأ منـــح
حـــز
الســـيايس الـــ ّدوالين يف
الكيـــان ّ
حقوقـــا مدن ّيـــة وسياســـ ّية حبـــم مواطنهتـــم وليـــس بقـــوة انمتاهئـــم ال ّديـــي.
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هنال ــك رؤي ــة ثالث ــة تعت ــر أنّ تعري ــف إرسائي ــل كدول ــة هيود ّي ــة جي ــب أن ُيف ــي إىل
فكـــرة ال ّدولـــة القوم ّيـــة العملان ّيـــة  -اللّيربال ّيـــة ،حيـــث أنّ هـــذه الفكـــرة يه األســـاس
الصهيون ّي ــة الّ ــي أع ــادت ف ــرز مفاه ــم الهيود ّي ــة ع ــى ض ــوء
الّ ــذي قام ــت هيلع احلرك ــة ّ
املس ــتج ّدات األيديولوج ّي ــة والفكر ّي ــة وال ّثقاف ّي ــة وال ّتارخي ّي ــة الّ ــي ج ــاءت هب ــا مش ــاريع
وتشـــعباهتا اعتـــرت ّ
الشـــعب
بتفرعاهتـــا
ال ّتنويـــر واحلداثـــة يف أورو ّبـــا.
ّ
ُّ
فالصهيون ّيـــة ُّ
الهي ــودي ،أ ّو ًل وقب ــل ّ
لك يشء ،قوم ّي ــة ولي ــس دين ــا وأنّ ال ّدول ــة الهيود ّيــة جي ــب أن تك ــون
للش ــعب الهي ــودي وأنّ أرض إرسائي ــل يه الوط ــن ال ّتارخي ــي ّ
ال ّدول ــة القوم ّي ــة ّ
للش ــعب
الهي ــودي .مبع ــى أنّ إقام ــة ال ّدول ــة الهيود ّي ــة ه ــو معل ًّي ــا جتس ــيد ملب ــدأ تقري ــر املص ــر
ّ
للشـــعب الهيـــودي مكجموعـــة قوم ّيـــة .هـــذه الفكـــرة يه األســـاس يف ال ّتنظـــر الّـــذي
مؤس ــس ال ّدول ــة
الصهيون ّي ــة كهرتس ــل ووايزم ــن وب ــن غوري ــون
ج ــاء ب ــه أبن ــاء احلرك ــة ّ
ّ
وأه ــرون ب ــاراك وغ ــرمه.

انّ ط ــرح قض ّي ــة هيود ّي ــة ال ّدول ــة ب ـ ّ
ـل مفاهميه ــا وأوجهه ــا م ــن ش ــأنه أن يك ــون مبع ــث
مل ــأزق ممت ــد ُيل ــي بظالهل ــا ع ــى مفه ــوم ال ّدول ــة احلديث ــة ،وع ــى ال ّتوازن ــات ال ّداخل ّي ــة
لملجمت ــع الهي ــودي ،وكذل ــك ع ــى عالق ــة ال ّدول ــة مبواطنهي ــا م ــن غ ــر الهي ــود وذل ــك يف
عدد ّيـــة العقائد ّيـــة الّـــي
ثالثـــة مســـتويات أساســـ ّية ،األ ّول ـ ديـــي حمـــض .حفالـــة ال ّت ُّ
ُت ـ ّـز املجمت ــع الهي ــودي عامل ًّي ــا وغي ــاب االمج ــاع ح ــول قضاي ــا رئيس ـ ّية ومصري ّي ــة مث ــل
ّ
عدد ّي ــة يف االنمت ــاءات يزي ــد م ــن ال ّتعقي ــد يف املس ــألة غ ــر حمس ــومة أص ـ ًـا
التوي ــد وال ّت ُّ

من ــذ قي ــام إرسائي ــل ،أال ويه الوص ــول إىل إمج ــاع دي ــي  -س ــيايس ح ــول تعري ــف
م ّتف ــق هيلع ملس ــألة م ــن ه ــو الهي ــودي.

ّ
ال أنّ األمـــور تتعـــ ّدى ذلـــك بســـبب ال ّتداخـــل بـــن الهيود ّيـــة كقوم ّيـــة سياســـ ّية وبـــن
الهيود ّيــة كعقيــدة دين ّيــة ومكنظومــة رشع ّيــة متاكملــة ،وبال ّتــايل فــانّ املســتوى ال ّثــاين

فالصهيون ّي ــة ال ّتارخي ّي ــة
الس ــيايس الع ــام لملجمت ــع الهي ــودي يف إرسائي ــل.
ّ
الس ــياق ّ
ه ــو ّ
أسســـت ال ّدولـــة اكنـــت تـــزع حنـــو العملان ّيـــة مبفهـــوم خلـــق الهيـــودي اجلديـــد
الّـــي ّ
العمل ــاين غ ــر املُ ِّ
تنك ــر لرتاث ــهّ ،
إن ــا م ــن خ ــال مكون ــات احلداث ــة .يف ح ــن أنّ ال ّت ّي ــار
الصهي ــوين  -ال ّدي ــي الّ ــذي ازداد حض ــو ُره سياســ ًّيا وثقاف ًّي ــا واجمتاع ًّي ــا ،من ــذ ح ــرب
ّ
 ،1967ي ــزع حن ــو إضف ــاء محس ــة ديني ــة ع ــى احل ـ ّـز الع ــام والــ ّدوالين واالجمت ــايع
اإلرسائيـــي ،وبال ّتـــايل فأ ّيـــة هيود ّيـــة مطلوبـــة ،أيه الهيود ّيـــة ذات ّ
الطابـــع العملـــاين
الـــذي حي ّيـــد ال ّديـــن مـــن صنـــع القـــرار والسياســـات وإدارة احلـــز العـــام ،أم ّ
أنـــا
الصهي ــوين  -ال ّدي ــي؟
الهيود ّي ــة بمنوذجه ــا ّ
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رمغ م ــا ه ــو معم ــول ب ــه يف إرسائي ــل اآلن م ــن ّتف ــامه ّ
الضم ــي ع ــى احلف ــاظ ع ــى
الوض ــع الق ــامئ ّ
ال أنّ هنال ــك تد ّين ــا زاحف ــا يهش ــده املجمت ــع اإلرسائي ــي من ــذ .1967
وبال ّت ــايل ف ــانّ تعري ــف ال ّدول ــة ع ــى ّ
أن ــا هيود ّي ــة س ــزيد م ــن بواع ــث ومفاعي ــل ال ّت ُّ
وت ــر
يف املجمت ــع اإلرسائي ــي وس ــيفتح الب ــاب أم ــام حال ــة رصاع ّي ــة جدي ــدة تمتح ــور ح ــول
إع ــادة صياغ ــة العالق ــة ب ــن ال ّدي ــن وال ّدول ــة ويه مس ــألة س ــآيت ع ــى ذكره ــا الح ًق ــا.
املســـتوى اإلشـــايل ال ّثالـــث الّـــذي ميكـــن أن ينتـــج عـــن هيود ّيـــة ال ّدولـــة هـــو الوضـــع
القان ــوين لملواطن ــن الع ــرب يف إرسائي ــل.

هيود ّية ال ّدولة واألقل ّية العرب ّية – مأسسة االقصاء:
ّ
بـــل مفاهميهـــا ال ّدين ّيـــة أو ال ّدين ّيـــة القوم ّيـــة أو القوم ّيـــة –
انّ هيود ّيـــة ال ّدولـــة
الصهيون ّيـــة ،يه مدخـــل مأسســـة حالـــة ّ
التيـــز
مســـى يف األدب ّيـــات ّ
العملان ّيـــة مكـــا ُت ّ
واالقصـــاء ّ
وجـــه حنـــو املزيـــد
والتميـــش ضـــ ّد املواطـــن العـــريب ،وبال ّتـــايل فـــانّ ال ّت ُّ
الســـيايس أو ال ّثقـــايف
مـــن هتويـــد ال ّدولـــة عـــى املســـتوى ال ّدســـتوري أو القانـــوين أو ّ
ســـيؤ ّدي ح ً
والتميـــش ّ
متـــا إىل املزيـــد مـــن االقصـــاء ّ
والتيـــز ضـــ ّد األقلّ ّيـــة العرب ّيـــة.
التيـــز ّ
مفأسســـة ّ
والتميـــش فيـــه انتقـــاص واحض مـــن الواقـــع الوظيـــي لل ّدولـــة
ودميقراط ّيهتـــا.

ُتلـــي مســـألة هيود ّيـــة ال ّدولـــة بظالهلـــا عـــى دميغراف ّيـــة ال ّدولـــة وسياســـة اهلجـــرة
وال ّتجنيـــس .فالتأكيـــد عـــى هيود ّيـــة ال ّدولـــة ُيفـــي بطبيعـــة األمـــر إىل احلفـــاظ عـــى
الســـياد ّية لدولـــة إرسائيـــلّ ،
ال أنّ ليـــس
أغلب ّيـــة دميوغراف ّيـــة هيود ّيـــة داخـــل احلـــدود ّ
ّ
مـــن ّ
الصهيـــوين أو
الـــرورة مبـــان احلفـــاظ عـــى أغلب ّيـــة هيود ّيـــة
تتبـــى الفكـــر ّ
الصهيون ّيـــة بـــل يكـــي كـــون هـــذه األغلب ّيـــة تنــمي دين ًّيـــا
تمتســـك باأليديولوجيـــا ّ
ّ
إىل الهيود ّيـــة.
تنعكــس هــذه الفكــرة بشــل واحض يف قانــون العــودة الــذي سـ ّنته الكنيســت عــام 1950
والّـــذي خضـــع لتعديـــل الحـــق يف آب عـــام  ،1954وهـــو ينطلـــق مـــن االفـــراض
الصهيـــوين القائـــل بـــأن الهيـــود "شـــعب بـــا أرض" ،شـــعب عضـــوي ُنـــي قـــرًا
م ــن وطن ــه أرض إرسائي ــل (فلس ــطني) من ــذ أل ــي ع ــام .ولك ــن ه ــذا الن ــي مل يؤث ــر يف
التصـــور الصهيـــوين ـ مرتبطـــون عضويـــا
أعضـــاء هـــذا الشــــعب ،فغالبيهتـــم ـ حســـب
ُّ
ارتباطـــا تامـــا بوطهنـــم ويريـــدون "العـــودة" إليـــه ليهنـــوا حالـــة الشـــتات وليحققـــوا

31

المدنيات  -مضامين بديلة
وحـــدة الشـــعب الهيـــودي يف أرضـــه الهيوديـــة .ومـــن هنـــا تمسيـــة القانـــون بـــ «قانـــون
الع ــودة».
ويعـــي هـــذا االفـــراض ،أيضـــا ،أن فلســـطني "أرض بـــا شـــعب" ،وأنـــه إن ُوجـــد
شـــعب فهيـــا يف عـــرات القـــرون املاضيـــة فهـــو وجـــود عـــريض ومؤقـــت يو ّفـــر
ألعض ــاء ه ــذا الش ــعب أي ــة حق ــوق ثابت ــة ،إذ أن الهي ــود وح ــدمه هل ــم حقـ ــوق عضوي ــة
مطلقــــة يف "إيرتــــس يرسائيـــل" ،مكـــا ُيقـــال يف األدبيـــات الصهيونيـــة واإلرسائيليـــة
ً
رصاحـــة عـــى حـــق
والهيوديـــة .تأسيســـا عـــى هـــذه املنطلقـــات ،نـــص قانـــون العـــودة
لك هيـــودي يف اهلجـــرة أو العـــودة إىل إرسائيـــل بعـــد آالف الســـنني مـــن الغيـــاب
املؤقـــت .ونـــص القانـــون عـــى حـــق لك هيـــودي يف اهلجـــرة إىل إرسائيـــل مـــا مل
موجهـــا ضـــد
يكـــن وزيـــر الداخليـــة مقتنعـــا بـــأن طالـــب اهلجـــرة ميـــارس نشـــاطًا َّ
الهيــود ،أو ميكــن أن يعــرض األمــن والصحــة العامــة للخطــر ،أو أن لــه ماضيــا إجراميــا.
وتضمـــن مـــواد هـــذا القانـــون الفريـــد حـــق الهيـــودي ،يف حالـــة رفـــض جهرتـــه لغـــر
األســـباب الســـابقة ،يف اللجـــوء إىل احملمكـــة العليـــا اإلرسائيليـــة إلجبـــار الســـلطات
ع ــى المس ــاح ل ــه بذل ــك ح ــى ل ــو ظ ــل مواطن ــا أجنبي ــا ع ــى أرض دول ــة أخ ــرى .مك ــا
مينـــح القانـــون األخشـــاص الذيـــن يدخلـــون إرسائيـــل مبوجبـــه اجلنســـية وحقـــوق
املواطن ــة ع ــى الف ــور.
عتـــر لك هيـــودي هاجـــر إىل فلســـطني
ومبوجـــب املـــادة الرابعـــة مـــن قانـــون العـــودةُ ،ي َ
(قبـــل رسيـــان القانـــون) ولك هيـــودي مولـــود فهيـــا (قبـــل رسيانـــه أو بعـــده) خشصـــا
جـــاء إىل فلســـطني بصفـــة "مهاجـــر عائـــد" .ورمغ أن هـــذا القانـــون قانـــون
جه ــرة ولي ــس قان ــون جنس ــية ،ف ــإن اعمت ــاد جوه ــره يف قان ــون اجلنس ــية اإلرسائيلي ــة
ً
جعـــل مهنـــا ك ًّ
متاكمـــا .وقـــد أشـــار بـــن جوريـــون إىل طبيعـــة قانـــون العـــودة إبـــان
ال
عرضـــه عـــى الكنيســـت ،حيـــث ذكـــر أن هـــذا القانـــون ال مينـــح الهيـــودي "احلـــق" يف
اهلجـــرة إلهيـــا ،فهـــذا احلـــق اكمـــن يف لك هيـــودي باعتبـــاره هيوديـــا ،وإمنـــا هيـــدف
القان ــون إىل حتدي ــد طاب ــع الدول ــة الصهيوني ــة وهدفه ــا الفري ــد .فه ــذه الدول ــة ختتل ــف ع ــن
بقيـــة دول العـــامل مـــن حيـــث عنـــارص قيامهـــا وأهدافهـــا ،وســـلطهتا حمصـــورة يف
ســـاهنا ولكـــن أبواهبـــا مفتوحـــة لـــل هيـــودي حيـــث ُوجـــد .مكـــا أكـــد بـــن جوريـــون
أن قانـــون العـــودة هـــو التعبـــر القانـــوين عـــن الرؤيـــة الصهيونيـــة .ويف آذار عـــام
ً
تعديـــا جديـــدًا عـــى القانـــون ،عقـــب نشـــوب أزمـــة وزاريـــة
 ،1970أدخلـــت الكنيســـت
ضم ــن التعدي ــل أن الهي ــودي ه ــو «املول ــود
متك ــررة احل ــدوث ح ــول تعري ــف الهي ــودي .و َت َّ
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ألم هيوديـــة أو املهتـــدي إىل الديـــن الهيـــودي والـــذي ال يديـــن بديـــن آخـــر» .مكـــا نـــص
عـــى أن ُت َنـــح اجلنســـية اإلرسائيليـــة بصـــورة أوتوماتيكيـــة مجليـــع أفـــراد األرسة
املهاج ــرة م ــن غ ــر الهي ــود.
السياســـة ال ّدميوغراف ّيـــة املُنبثقـــة عـــن هيود ّيـــة ال ّدولـــة واملُرتكـــزة دســـتور ًّيا
بنـــا ًء عـــى ّ
وقانون ًّيـــا عـــى قانـــون العـــودة ،فـــانّ إرسائيـــل ًملزتمـــة بـــأن تكـــون دولـــة جهـــرة أو
دول ــة اس ــتيعاب لملهاجري ــن القادم ــن م ــن ش ـ ّـى بق ــاع األرض رشط اس ــتيفاهئم ال ـ ّـرط
األســـايس أال وهـــو كـــون املهاجـــر هيـــودي املولـــد أو مـــن ُأصـــول هيود ّيـــة .فإرسائيـــل،
ّ
وحـــى اليـــوم ،ال زالـــت تســـتوعب مهاجريـــن بـــل ّ
انـــا معلـــت يف
منـــذ تأســـيهسا
الس ــابق وتعم ــل الي ــوم ً
أيض ــا ع ــى اس ــتقدام املهاجري ــن الهي ــود م ــن لك أحن ــاء الع ــامل.
ّ
جت ــدر اإلش ــارة هن ــا إىل أنّ معظ ــم الهي ــود م ــن الــ ّدول العرب ّي ــة واالس ــام ّية اس ــتقدموا
إىل إرسائيـــل مـــن خـــال صفقـــات وا ّتفاق ّيـــات بعضهـــا ُمعلـــن وبعضهـــا اآلخـــر
سي ــت بـــ "ع ــى
خ ــي .مفعظ ــم هي ــود المي ــن اس ــتقدموا بع ــد قي ــام ال ّدول ــة يف معل ّي ــة ُ ِّ
ّ
فـــم اســـتقدامهم يف معل ّيـــة
أجنحـــة النســـور" ـ "על כנפי נשרים" .أ ّمـــا هيـــود العـــراق
سي ــت بعملي ــة “ع ــزرا ومحني ــاة” ـ "מבצע עזרא ונחמיה" .كذل ــك األم ــر بال ّنس ــبة لهي ــود
ُ ّ
أمههـــا معل ّيـــة "יכין"
املغـــرب الّذيـــن اســـتقدموا عـــى مراحـــل منـــذ إقامـــة ال ّدولـــة ،اكن ّ
الّـــي متـــت يف الفـــرة املمتـــ ّدة مـــن  1961-1967الّـــي ُقـــ ّدم خالهلـــا إىل إرسائيـــل
مـــا يربـــو عـــى  120000هيـــودي مغـــريب .ليســـت إرسائيـــل ال ّدولـــة الوحيـــدة يف
العـــامل املُع ّرفـــة كدولـــة مســـتوعبة لملهاجريـــن ،فالواليـــات امل ّتحـــدة قامئـــة عـــى فكـــرة
أن ــا بل ــد املهاجري ــن .كذل ــك األم ــر بال ّنس ــبة لكن ــدا وأس ــرالياّ ،
ّ
ال أنّ الف ــارق األس ــايس
ب ــن ه ــذه الــ ّدول وب ــن إرسائي ــل ه ــو أنّ اهلج ــرة إلرسائي ــل مرتبط ــة باالنمت ــاء ال ّدي ــي
لملهاجـــر .وبال ّتـــايل فـــانّ إرسائيـــل يه ال ّدولـــة الوحيـــدة يف العـــامل الّـــي ت ّتخـــذ مـــن
االنمت ــاء ال ّدي ــي لإلنس ــان معي ــا ًرا لتحدي ــد ح ّق ــه يف اهلج ــرة إلهي ــا.
فـــدول مثـــل الواليـــات امل ّتحـــدة وكنـــدا وغريمهـــا وضعـــت معايـــر موضوع ّيـــة ومهن ّيـــة
وثقاف ّي ــة واحض ــة للهج ــرة ،مك ــا أنّ جتني ــس املهاجري ــن يف ه ــذه الــ ّدول خيض ــع ملعاي ــر
ُمــ ّددة وواحض ــة ،يف ح ــن أنّ قان ــون الع ــودة يف إرسائي ــل ُيــ ّدد باألس ــاس معي ــا ًرا
واح ـ ًدا لتحديــد احلــقّ يف اهلجــرة وهــو االنمتــاء ال ّديــي إىل الهيود ّيــة .حفـ ّـى وان اكن
الصهيون ّيـــة فـــانّ هـــذه األيديولوجيـــا
املهاجـــر ناكـــ ًرا ُمتن ّكـــ ًرا واكفـــ ًرا باأليديولوجيـــا ّ
متنحـــه ح ّقـــا طبيعيـــا باهلجـــرة إىل إرسائيـــل.
السياس ــة ال ّدميوغراف ّي ــة
وبال ّت ــايل ف ــانّ هيود ّي ــة ال ّدول ــة ُت ـ ِّ
ـدد ،حس ــب م ــا ن ــرى ،معل ًّي ــا ّ
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لدول ــة إرسائي ــل وجتع ــل مهن ــا ليس ــت فق ــط دول ــة مس ــتوعبة لملهاجري ــن ب ــل ُمس ــتقدمة
لملهاجري ــن ،أيض ــا ،مث ــل أولئ ــك الّذي ــن اضطــ ّروا يف أحي ــان مع ّين ــة إىل اهلج ــرة إىل
إرسائي ــل مك ــا اكن هيلع احل ــال م ــع هي ــود الع ــراق يف مطل ــع س ــنوات امخلس ــن .أم ــا
فمي ــا يتعل ــق بهيود ّي ــة ال ّدول ــة واألقلّ ّي ــة العرب ّي ــة ،فلس ــنا هن ــا بص ــدد الع ــودة إىل تن ــاول
سياســـة دولـــة إرسائيـــل جتـــاه مواطنهيـــا العـــربّ ،
انـــا الوقـــوف عنـــد االســـقاطات
البنيو ّي ــة املُرت ّتب ــة ع ــى هيود ّي ــة ال ّدول ــة ع ــى ثالث ــة إش ــاالت رئيســ ّية.

اإلشـــال
األول هـــو يف املســـتوى ال ّرمـــزي واأليديولـــويج .مفـــن الـــواحض أنّ
ّ
ّ
الصهيـــوين – ال ّديـــي
هيود ّيـــة ال ّدولـــة
الصهيـــوين أو ّ
بـــل مفاهميهـــا ال ّديـــي أو ّ
أو اخلـــايص يه حاجـــز مـــا بـــن املواطـــن العـــريب ودولتـــه حبـــم اختـــاف االنمتـــاء
ال ّدي ــي .فش ــعارات ال ّدول ــة ونش ــيدها الوط ــي ورموزه ــا ّ
لكه ــا ُمس ــتوحاة م ــن امل ــوروث
ال ّثقـــايف وال ّديـــي للهيود ّيـــة ،وهلـــا مدلـــوالت دين ّيـــة واحضـــة .فالعـــم ُيشـــر إىل
الص ــاة ،وال ّنش ــيد الوط ــي
"ال ّتالي ــت" (مقي ــص خ ــاص) الّ ــي يرتدهي ــا الهي ــودي عن ــد ّ
ُيؤ ّكـــد عـــى ُقدســـ ّية القـــدس يف الهيود ّيـــة وشـــعار ال ّدولـــة هـــو ّ
الشعـــدان الّـــذي اكن
ُينصـــب يف اهليـــل وغريهـــا مـــن األمثلـــة .فـــاذا مـــا حرصنـــا الهيود ّيـــة يف معناهـــا
ال ّديـــي تبـــى هـــذه املســـألة حاجـــزا مـــا بـــن املواطـــن العـــريب ودولتـــه ،وتفـــرض هيلع
حالـــة اغـــراب قرس ّيـــة ال ُيكـــن جتاوزهـــا.
اإلشـــال ال ّثـــاين هـــو سياســـة اهلجـــرة وال ّدميوغراف ّيـــا لدولـــة إرسائيـــل.
فهيود ّيـــة ال ّدولـــة تفـــرض عوائـــق بنيو ّيـــة غـــر قابلـــة لل ّتغيـــر أو ال ّتعديـــل عـــى إماكن ّيـــة
الس ّ
الســـياد ّية لدولـــة إرسائيـــل،
ـــان الفلســـطينيني إىل احلـــدود ّ
جهـــرة أو عـــودة ّ
لك الهيـــود مـــن ّ
لك احلواجـــز والعوائـــق أمـــام قـــدوم ّ
بيمنـــا ُتســـقط ّ
لك بقـــاع العـــامل
الســـياق تتجاهـــل معل ًّيـــا ّ
لك االرتباطـــات
إىل إرسائيـــل .فهيود ّيـــة ال ّدولـــة يف هـــذا ّ
القوم ّي ــة واالجمتاع ّي ــة والعائل ّي ــة وال ّثقاف ّي ــة الّ ــي ترب ــط املجمت ــع الع ــريب داخ ــل إرسائي ــل
مبحيطـــه اجلغـــرايف والســـاين املبـــارش ،إن اكن ذلـــك عـــى مســـتوى املجموعـــة
الفلســـطين ّية أو املجموعـــات األكـــر العرب ّيـــة أو االســـام ّية ،يف حـــن تقـــ ّر ّ
بالشع ّيـــة
القصـــوى لل ّرابـــط ال ّديـــي بـــن املواطـــن اإلرسائيـــي – الهيـــودي وبـــن ّ
لك هيـــودي يف
ّ
لك أحن ــاء الع ــامل!
فهيود ّيـــة ال ّدولـــة مـــن خـــال قانـــون العـــودة وسياســـة اهلجـــرة تفـــرض عـــى املواطـــن
الع ــريب حال ــة انقط ــاع اجمت ــايع ق ــري ع ــن حميط ــه املب ــارش ،م ــن ش ــأهنا أن تع ّم ــق
وضع ّي ــة األقلي ــة حكال ــة سياس ــية وذهني ــة يف وطن ــه ،وتضع ــه أم ــام حال ــة ُمس ــتدمية م ــن
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القل ــق وال ّريب ــة ح ــول مس ــتقبل وج ــوده وف ــرص معيش ــته .فليس ــت اهلج ــرة إىل إرسائي ــل
لدوافـــع اقتصاد ّيـــة أو الحتياجـــات ال ّدولـــة أو املجمتـــع البرش ّيـــةّ ،
إنـــا يه وليـــدة
أيديولوجيـــا حمضـــة وحماولـــة مـــن جانـــب األغلب ّيـــة الهيود ّيـــة احلفـــاظ عـــى وضع ّيهتـــا
عـــر عـــن إحداهـــا الاكتـــب اإلرسائيـــي
مسيـــات أيديولوج ّيـــة خمتلفـــة ّ
كأغلب ّيـــة حتـــت ُم ّ
املعـــروف عامـــوس عـــوز عندمـــا اعتـــر أنّ اســـمرار األغلب ّيـــة الهيود ّيـــة يف إرسائيـــل
هـــو ّ
الضـــان الوحيـــد الســـمرار ال ّدميقراط ّيـــة .ال ّنتيجـــة املُرت ّتبـــة عـــى اســـمرار ّية
اهلجـــرة مـــن حيـــث املواطـــن العـــريب هـــو اســـمرار ّية حالـــة نفســـ ّية – اقتصاد ّيـــة قلقـــة
حبـــم ال ّتنافـــس احلــمي عـــى املـــوارد املا ّد ّيـــة الّـــي ُتو ّفرهـــا ال ّدولـــة واقتصادهـــا.
اإلش ــال ال ّثال ــث الّ ــذي ُتولّ ــده هيود ّي ــة ال ّدول ــة أال وه ــو توزي ــع غ ــر ع ــادل لمل ــوارد
واخلـــر العـــام .فقـــد هشدنـــا حـــى اآلن جحبـــا مهنجيـــا لملـــارد عـــن املجمتـــع العـــريب
وف ــرض أولو ّي ــات ُمش ــت ّقة م ــن ه ــذه األيديولوج ّي ــة .فهيود ّي ــة ال ّدول ــة ب ـ ّ
ـل مفاهميه ــا هل ــا
اس ــقاطات ما ّد ّي ــة واحض ــة تمت ّث ــل يف من ــح ّ
لك م ــا ه ــو هي ــودي أفضل ّي ــة وأولو ّي ــة ع ــى
املك ّونـــات ُ
األخـــرى .مـــن هنـــا ،مـــن اخلطـــأ مبـــان االعتقـــاد أنّ هيود ّيـــة ال ّدولـــة يف
مســـألة رمز ّيـــة أو فكر ّيـــة أو سياســـ ّية جمـــ ّردةّ ،
انـــا يه باألســـاس مســـألة توزيـــع
مـــوارد ال ّدولـــة عـــى مواطنهيـــا .فاهلجـــرة القامئـــة عـــى قانـــون العـــودة يه املدخـــل
السياســـة إىل ّ
لك املجـــاالت
إىل حتديـــد األولو ّيـــات وتوزيـــع املـــوارد ،ومهنـــا متتـــ ّد هـــذه ّ
ُ
ّ
شـــك يف وجـــود سياســـة متيـــز ممأسســـة فهيـــا
األخـــرى الّـــي مل ي ُعـــد هنالـــك أدىن
ضـــ ّد املجمتـــع العـــريب.
ّ
بـــل مفاهميهـــا وامتداداهتـــا
تلخيصـــا ملـــا تقـــ ّدم ،ميكـــن القـــول أن هيود ّيـــة ال ّدولـــة
ً
ومعانهيـــا ســـ ُتؤ ّدي ح ً
متـــا إىل تعميـــق الواقـــع املـــأزوم الّـــذي يعيشـــه املواطـــن العـــريب
يف إرسائي ــل .فهيود ّي ــة ال ّدول ــة دين ّي ــة رصف ــة اكن ــت أم صهيون ّي ــة يه حاج ــز ُيعي ــق والء
املؤســـس علهيـــا يه
املواطـــن لدولتـــهُ .يضـــاف اليـــه أنّ الهيود ّيـــة وقانـــون العـــودة
ّ
يتوج ــب هيلع ال ّتعاي ــش
مدخ ــل لتغري ــب املواط ــن الع ــريب وابقائ ــه يف حال ــة أقلي ــة دامئ ــة
ّ
ـرف وف ًق ــا ألحاكمه ــا ومقتضياهت ــا .أ ّم ال ُبع ــد ال ّثال ــث املُرت ّت ــب ع ــى
معه ــا وتذويهت ــا وال ّت ـ ُّ
هيود ّيـــة ال ّدولـــة فهـــو اســـتثناء املجمتـــع العـــريب أو هتميشـــه يف توزيـــع مـــوارد ال ّدولـــة
وحتديـــد أولو ّياهتـــا .وال حاجـــة ألكـــر مـــن نظـــرة عا ّمـــة إىل أوضـــاع البـــى ال ّتحت ّيـــة
أو ّ
الســـلطات احمللّ ّيـــة مـــن مزيان ّيـــة ال ّدولـــة
مؤسســـات احلكومـــة أو ّ
حصـــة ّ
التثيـــل يف ّ
ع ــى م ــدى العق ــود املاضي ــة إلظه ــار جح ــم االقص ــاء واالس ــتثناء الّ ــذي ط ــال املجمت ــع
ً
العـــريب
نتيجـــة لهتويـــد ال ّدولـــة دين ًّيـــا وقوم ًّيـــا ودميوغراف ًّيـــا .اكنـــت هيود ّيـــة ال ّدولـــة وال
والسياســـ ّية لسياســـة ّ
التيـــز الّـــي اكنـــت مـــن نصيـــب
زالـــت القاعـــدة األيديولوج ّيـــة
ّ
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المدنيات  -مضامين بديلة
املجمتــع العــريب ،وبال ّتــايل فــانّ مـ ّ
ـي إرسائيــل قد ًمــا حنــو مأسســة هيود ّيــة ال ّدولــة مــن
غـــر الواقـــع ّ
التيـــزي  -االقصـــايئ ّ
إنـــا ســـمنحه
خـــال قانـــون أســـايس لـــن ُت ّ
ؤس ًســـا.
اطـــا ًرا قانون ًّيـــا ُم ّ

هيود ّية ال ّدولة ومفهوم ال ّدولة احلداثة:
خاصـــة يف املجمتـــع الـــ ّدويل الّـــذي تبلـــورت معاملـــه مـــع
دولـــة إرسائيـــل يه حالـــة
ّ
انهتـــاء احلـــرب العامل ّيـــة ال ّثانيـــة .بـــل يـــرى البعـــض أن إرسائيـــل اكنـــت إىل حـــ ّد
معـــن وليـــدة للحـــرب ومـــا تر ّتـــب علهيـــا يف أورو ّبـــاّ .
ال أنّ خصوص ّيـــة دولـــة إرسائيـــل
ّ
بقســـطها األكـــر نابعـــة عـــن هو ّيهتـــا الهيود ّيـــة ،حيـــث أنّ هـــذه اهلو ّيـــة الهيود ّيـــة تضـــع
ال ّدول ــة أم ــام حت ّدي ــات بنيو ّي ــة ُتش ــر تس ــاؤالت معيق ــة ح ــول م ــدى الزتامه ــا وتطابقه ــا
الصهيون ّي ــة مجت ــع
م ــع الق ــم الفكر ّي ــة لل ّنظ ــام ال ّدميق ــرايط احلدي ــث .فالهيود ّي ــة يف نظ ــر ّ
مـــا بـــن ال ّديـــن والقوم ّيـــة .وهـــذا حبـــ ّد ذاتـــه إشـــال بنيـــوي بال ّنســـبة لل ّنظـــام
ال ّدميق ــرايط ألنّ تداخ ــل ال ّدي ــن م ــع القوم ّي ــة يفت ــح الب ــاب أم ــام ْ
رش َعن ــة تداخ ــل ال ّدي ــن
مـــع ال ّدولـــة وبال ّتـــايل ُت ّ
خاصـــة يف نـــادي الـــ ّدول ال ّدميقراط ّيـــة –
شـــل إرسائيـــل حالـــة
ّ
املؤسس ــة ال ّدين ّي ــة
الغرب ّي ــة ال ــذي ُتس ــب هيلع .مبعث ــه تداخ ــل ال ّدي ــن م ــع القوم ّي ــة وك ــون
ّ
جـــز ًءا مـــن هيلك ّيـــة ال ّدولـــة والسياســـة فهيـــا .هـــذا ،عـــدا عـــن أنّ ال ّترشيـــع يســـتند
ّ
ّ
بالـــرورة كهو ّيـــة قوم ّيـــة .فتداخـــل ال ّديـــن مـــع
شـــى إىل الهيود ّيـــة وليـــس
يف حـــاالت
الصهيون ّيـــة ُيفقـــد ال ّدميقراط ّيـــة عملان ّيهتـــا ومبـــدأ
القوم ّيـــة يف احلالـــة الهيود ّيـــة – ّ
املس ــاواة ب ــن مجي ــع ال ّن ــاس ب ــدون متي ــز ع ــى أي خلفي ــة.
ـــرت كقوم ّيـــة دون
تصطـــدم هيود ّيـــة ال ّدولـــة مـــع ال ّنظـــام ال ّدميقـــرايط احلديـــث اذا ُف ِّ
ال ّديـــن ألنّـــه يف موضعهتـــا كقوم ّيـــة فـــانّ ال ّنتيجـــة احلمت ّيـــة يه االقصـــاء واالســـتثناء
ّ
والتميـــش ضـــ ّد اآلخـــر غـــر الهيـــودي وخصوصـــا املجمتـــع العـــريب .هـــذا إال إذا
انتهبـــت األكرثيـــة الهيوديـــة لذلـــك وســـعت إىل إنصـــاف غـــر الهيـــود يف الدولـــة مـــن
خـــال تعديـــات دســـتورية حمـــ ّددة .وهـــو مـــا مل حيصـــل إىل اآلن .وهيلع ،فـــانّ
الهيود ّي ــة كدي ــن يصط ــدم م ــع املب ــدأ العمل ــاين واملس ــاوايت لل ّدميقراط ّي ــة .كذل ــك األم ــر
بال ّنســـبة للهيود ّيـــة كقوم ّيـــة ،فـــانّ األمـــر ُيـــؤ ّدي إىل إقصـــاء املختلـــف قوم ًّيـــا .يف
كال احلالتـــن فـــإن مأسســـة االختـــاف ال ّديـــي والقـــويم ســـ ُتؤ ّدي إىل ال ّنتيجـــة ذاهتـــا
املمت ّثلـــة بإقصـــاء املجمتـــع العـــريب عـــن الـــ "حنـــن" الـــذي يشـــل املجمـــوع والســـيادة
والتقـــامس العـــادل لملـــوارد وعـــن رمـــوز ال ّدولـــة وأيديولوج ّيهتـــا وصنـــع القـــرار فهيـــا.
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ّ
ّ
يهودية الدولة – المـأزق المســتـديم
أيض ــا ،واق ًع ــا مأزو ًم ــا يف ال ّداخ ــل الهي ــودي يف ظ ـ ّ
ُتنت ــج هيود ّي ــة ال ّدول ــةً ،
ـل غي ــاب إمج ــاع
هيـــودي حـــول مســـائل مصري ّيـــة مكســـألة االنمتـــاء ّ
والتويـــد .وبال ّتـــايل فـــانّ هـــذا
ال ّتداخـــل بـــن ال ّديـــي والقـــويم وبـــن ال ّديـــن وال ّدولـــة يف احلالـــة االرسائيل ّيـــة
ه ــو مبع ــث حلال ــة أزم ــة ت ــازم ال ّدول ــة من ــذ تأس ــيهسا و ُتنت ــج توت ــرا دامئ ــا يف احلي ــاة
السياس ــية وإدارة الش ــأن الع ــام.
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النكبة والرواية الفلسطينية

الفصل ال ّثالث

النكبة والرواية
الفلسطينية
تعتـــر الروايـــة الفلســـطينية صـــدور وعـــد بلفـــور يف ترشيـــن الثـــاين عـــام 1917
مبثابـــة البدايـــة للـــراع مـــع احلركـــة الصهيونيـــة حـــول فلســـطني .مت ّثلـــت ر ّدة الفعـــل
األوىل بظهـــور امجلعيـــة اإلســـامية – املســـيحية ،والـــي اكنـــت عبـــارة عـــن أول تنظـــم
عـــري لعائـــات النخبـــة الفلســـطينية الـــي أمجعـــت عـــى مســـألة واحـــدة يه
معارض ــة امل ــروع الصهي ــوين يف فلس ــطني .ش ـ ّـل وع ــد بلف ــور الص ــادر يف  2ترشي ــن
الثـــاين  1917نقطـــة االنطـــاق لتأســـيس هـــذا التنظـــم .فـــي الذكـــرى األوىل لصـــدور
وع ــد بلف ــور س ـ ّـم وف ــد م ــن أعي ــان الق ــدس إىل س ــلطات االنت ــداب مذك ــرة احتج ــاج ض ــد
احلركـــة الصهيونيـــة ونشـــاطها يف فلســـطني التارخييـــة .يف اليـــوم نفســـه أعلـــن
أعضـــاء الوفـــد عـــن تأســـيس مجعيـــة حتـــت امس "امجلعيـــة اإلســـامية املســـيحية".
ويف الفـــرة املمتـــدة مـــا بـــن  27اكنـــون الثـــاين و  10شـــباط عـــام  ،1919انعقـــد
املؤمتـــر األول للجمعيـــة اإلســـامية املســـيحية الـــي بـــدت كتنظـــم ســـيايس واحض
املعـــاملُ ،معـــارض ال يقبـــل املســـاومة لملـــروع الصهيـــوين الـــذي حظـــي مبباركـــة
دوليـــة مـــن خـــال وعـــد بلفـــور.
رفضـــت ســـلطات االنتـــداب االعـــراف بالســـان العـــرب يف فلســـطني عـــى أهنـــم
وأرصت ع ــى اعتب ــارمه مجموع ــة م ــن الطوائ ــف الديني ــة ال ــي جي ــب
مجموع ــة قومي ــة،
ّ
أن متث ــل بن ــاء ع ــى أس ــاس ه ــذا املب ــدأ .وهيلع ،رفض ــت س ــلطات االنت ــداب االع ــراف
باللجنـــة التنفيذيـــة العربيـــة ممكثـــل عـــن الســـان العـــرب ،الســـما وأن املؤمتـــر الثالـــث
للجمعيـــة اإلســـامية ـ املســـيحية الـــذي انبثقـــت عنـــه اللجنـــة التنفيذيـــة العربيـــة،
اكن ق ــد رف ــض وع ــد بلف ــور مجل ـ ًـة وتفصي ـ ً
ـا .ودع ــا إىل تش ــكيل حكوم ــة وطني ــة مس ــؤولة
أمـــام جملـــس ينتخبـــه الشـــعب املتلكـــم باللغـــة العربيـــة القاطـــن يف فلســـطني .شـــلت
األحـــداث الـــي وقعـــت عـــام  ،1929والـــي ُتعـــرف يف االدبيـــات الفلســـطينيه بـ"ثـــورة
الـــراق" حدثـــا مؤسســـا يف تـــارخي احلركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية .ورمغ أن هـــذه
األحـــداث مل تكـــن حركـــة عصيـــان أو ثـــورة مـــن تنظـــم احلركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية،
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جســـدت مـــن جديـــد االمجـــاع الوطـــي الفلســـطيين الرافـــض لملـــروع
إال أهنـــا ّ
الصهي ــوين يف فلس ــطني.
مت ّثـــل الضعـــف البنيـــوي الـــذي عانـــت منـــه احلركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية يومهـــا يف
غيـــاب املؤسســـات السياســـية التنظمييـــة احلزبيـــة العرصيـــة يف املجمتـــع الفلســـطيين.
توجـــه بشـــل منظـــم نشـــاط احلركـــة
فـــم يمتكـــن مـــن إنشـــاء مؤسســـات
ّ
الوطنيـــة الفلســـطينية ،جفـــاءت جهـــود هـــذه احلركـــة مبعـــرة وغـــر منتمظـــة .عـــى
عكـــس ذلـــك ،اكنـــت احلركـــة الصهيونيـــة تعمـــل بشـــل دؤوب عـــى إقامـــة مؤسســـات
مت ّهـــد ملـــروع الدولـــة .فقـــد ظهـــرت إىل الوجـــود يف العرشينـــات مـــن القـــرن املـــايض
ّ
العـــال العامـــة ـ اهلســـتدروت ،كـــرن
املؤسســـات الصهيونيـــة الرئيســـية :نقابـــة
كيمي ــت ليرسائي ــل "קק"ל" ( ُتع ــى مبلكي ــة األرض وإدارهت ــا وتوزيعه ــا ع ــى املهاجري ــن
مـــن الهيـــود) ،الواكلـــة الهيوديـــة ،رشكـــة الكهربـــاء ،اجلامعـــة العربيـــة وغريهـــا.
واكنـــت تعمـــل ليـــل هنـــار عـــى رشاء األرايض مـــن العـــرب وإنشـــاء مســـتوطنات
جديـــدة .بيمنـــا اكنـــت احلركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية عاجـــزة عـــن جتـــاوز انقســـاماهتا
وتنظـــم نفهســـا يف إطـــار ســـيايس عـــري .ومـــع هـــذا حجنـــت يف طـــرح خطـــاب
ســـيايس واحض املعـــامل ،يرفـــض باملطلـــق القبـــول باملـــروع الصهيـــوين ويعتـــر
النضـــال ضـــده مســـألة وجوديـــة .وانطلـــق النشـــاط الســـيايس للحركـــة الوطنيـــة
الفلس ــطينية م ــن ه ــذه القناع ــة .فامل ــؤرخ اإلرسائي ــي هيوش ــع ب ــورات "יהושוע פורת" ُيب ـ ّـن
يف كتاباتـــه عـــن احلركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية ،أن هـــذه احلركـــة اكنـــت قـــد
حجنـــت خـــال ســـنوات العرشيـــن يف صياغـــة خطاهبـــا وديناميكيـــة نشـــاطها ،وإن
جـــاءت اجنازاهتـــا متواضعـــة مقارنـــة حبجـــم التحديـــن اللذيـــن واجههتـــا ،أي
املـــروع الصهيـــوين واالنتـــداب الربيطـــاين.
بــدأت الثــورة يف فلســطني يف نيســان  ،1936ورسعــان مــا حتولــت إىل إرضاب عــام شـ ّ
ـل
املـــدن الفلســـطينية .مـــن مث حتـــول إىل ثـــورة مســـلّحة ضـــد االنتـــداب واحلركـــة
الصهيوني ــة .وع ــى خ ــاف م ــا ج ــرى يف م ــر وس ــوريا حي ــث توقف ــت أمع ــال العن ــف
بعـــد فـــرة وجـــزة مـــن اندالعهـــا ،فـــإن أمعـــال العنـــف يف فلســـطني اســـمرت عـــى
مـــدى ثـــاث ســـنوات أرهقـــت لك رشاحئ املجمتـــع الفلســـطيين ال ســـما الفالحـــن.
وقـــد حـــدث يف فلســـطني مـــا مل حيـــدث يف مـــر وســـورية مـــن حيـــث اخنـــراط
الفـــات الشـــعبية والفالحـــن بوجـــه خـــاص يف العمـــل الســـيايس والعســـكري.
انطلقـــت حركـــة االحتجـــاج يف فلســـطني يف نيســـان  ،1936ورسعـــان مـــا حتولـــت
إىل إرضاب مفتـــوح أعلـــن عنـــه أيضـــا يف نيســـان  1936ليســـم ّر ســـتة أهشـــر.
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وقـــد فاجـــأ هـــذا اإلرضاب القيـــادة الفلســـطينية ،وشـــل بدايـــة لثـــورة فلســـطني
الكـــرى الـــي اســـمرت حـــى صيـــف  1939والـــي ميكـــن تقســـمها إىل ثـــاث
مراح ــل :
 )1اإلرضاب الذي اسمتر ملدة ستة أهشر ،من نيسان وحىت ترشين اول .1936
 )2نـــر توصيـــات "جلنـــة بيـــل" (جلنـــة دوليـــة حبثـــت الوضـــع يف فلســـطني وقدمـــت
توصياهتـــا) عـــام  1937الـــي تنـــص عـــى منـــح الهيـــود  6/1فلســـطني ال غـــر.
 .)3مرحلـــة العمـــل املســـلح والـــي بـــدأت يف أيلـــول  1937ومتـــزت بازديـــاد وتـــرة
النشـــاط املســـلح ضـــد الهيـــود وســـلطات االنتـــداب واســـمرت حـــى اهنيـــار الثـــورة
هنايـــة .1939
خـــرج املجمتـــع الفلســـطيين مـــن الثـــورة ُمهنـــا منقمســـا عـــى نفســـه .أمـــا عـــى
الصعيــد االقتصــادي فقــد احلقــت الثــورة ارضارا هائلــة باملجمتــع الفلســطيين امتــدت إىل
انت ــاس توس ــع امل ــدن واحت ــدام ال ــراع الطب ــي م ــا ب ــن الفالح ــن الذي ــن س ــيطروا
عـــى الثـــورة ومـــا بـــن النخبـــة املؤلفـــة مـــن العائـــات التقليديـــة .مكـــا أن الثـــورة أدت
إىل حـــ ّد معـــن إىل تعطيـــل معليـــة حتديـــث املجمتـــع الفلســـطيين .دأب املؤرخـــون عـــى
اعتبـــار النتـــاجئ املرتتبـــة عـــى الثـــورة الفلســـطينية مـــن عـــام 1939 - 1936عـــى
إهنـــا الســـبب الرئيـــي واحملـــوري يف فشـــل النضـــال الفلســـطيين ومـــن مث النكبـــة
الـــي حلـــت بشـــعب فلســـطني عـــام  .1948عملـــا بـــأن هـــذه الفـــرة هشـــدت حـــرااك
سياســـيا ايديولوجيـــا وثقافيـــا وحصفيـــا مملوســـا مكـــا هشـــدت حمـــاوالت حقيقيـــة
للهن ــوض باملجمت ــع الفلس ــطيين وإع ــادة تنظمي ــه.
هشـــدت مرحلـــة األربعينيـــات مـــن القـــرن املـــايض ازديـــادا ملحوظـــا يف النشـــاط
الس ــيايس واحل ــزيب يف فلس ــطني م ــن خ ــال تش ــكيل أح ــزاب أيديولوجي ــة ّ
نظ ــر بعضه ــا
لرؤيـــة قوميـــة واســـعة جتـــاوزت اجلغرافيـــة الفلســـطينية ،وجتـــاوزت املفهـــوم الضيـــق
للوطنيـــة الفلســـطينية .أمـــا ال ُبعـــد األخـــر فـــان امتـــدادا واحضـــا حلـــراكت سياســـية
ظهـــرت يف العـــامل العـــريب أبـــرز هـــذه األحـــزاب واحلـــراكت مـــا يـــي:
ُ .1عصبة التحرر الوطين
 .2حركة القوميني العرب
 .3حركة االخوان املسملني
 .4احلزب القويم السوري
 .5حزب البعث العريب
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ع ــى الصعي ــد االقتص ــادي ،ح ــاول املجمت ــع الفلس ــطيين خ ــال األربعيني ــات م ــن الق ــرن
امل ــايض إع ــادة تنظ ــم صفوف ــه م ــن خ ــال تأس ــيس مجعي ــات يف األري ــاف إضاف ــة إىل
غـــرف جتاريـــة يف املـــدن .إال أن النشـــاط األمه يف هـــذا احلقـــل اكن "صنـــدوق األمـــة"
الـــذي اكن أمه هيئـــة فلســـطينية حاولـــت تنظـــم اجلانـــب املـــايل واملـــادي للنضـــال
الوطـــي الفلســـطيين .مت تجسيـــل "صنـــدوق األمـــة" كرشكـــة رمسيـــة مجسلـــة برائســـة
أمحـــد حــمي عبـــد البـــايق والـــذي اكن مق ّربـــا مـــن حـــزب االســـتقالل العـــرويب مكـــا
ممثلـــن عـــن املعســـكرين اللذيـــن اكنـــا بقيـــادة آل احلســـيين وأل
مضـــت الرشكـــة
ْ
ا لنشا شـــييب .
حـــاول املجمتـــع املـــدين الفلســـطيين اإلبقـــاء عـــى شـــعلة النضـــال وتوجيـــه العمـــل
الســـيايس الفلســـطيين مـــن خـــال منمظـــات ونشـــاطات حزبيـــة وثقافيـــة وكشـــفية
ومعاليـــة وحصافيـــة .إال أن خـــروج املفـــي مـــن فلســـطني أفقـــد الثـــورة الســـيطرة عـــى
احلـــراك داخـــل فلســـطني .عـــدا عـــن ذلـــك ،فـــأن اخنـــراط املُفـــي يف معســـكر
املناوئـــن لربيطانيـــا ومشـــاركته الفعالـــة يف الثـــورة العراقيـــة ضـــد اإلجنلـــز ،ومـــن مث
زيارتـــه لربلـــن واتصاالتـــه مـــع النظـــام النـــازي اســـقطت عنـــة الرشعيـــة يف نظـــر
الســـلطات الربيطانيـــة .وقـــد افســـح غيـــاب القيـــادة الفلســـطينية عـــن فلســـطني املجـــال
أمـــام تعـــامظ الـــدور العـــريب يف املســـألة الفلســـطينية األمـــر الـــذي أدى يف
الهناي ــة إىل تغيي ــب ال ــدور الفلس ــطيين وان ــزاع الق ــرار الس ــيايس اخل ــاص بفلس ــطني
م ــن أي ــدي الفلس ــطينيني وجعل ــه رهين ــة يف أي ــدي ال ــدول العربي ــة ومصاحله ــا االقلميي ــة
والفوئيـــة.

حرب العام  1948واملسألة الفلسطينية
يف السياسات العربية
مل تتدخـــل الـــدول العربيـــة بشـــل ف ّعـــال يف الشـــأن الفلســـطيين يف املرحلـــة الـــي
ســـبقت ثـــورة العـــام  .1936فقـــد جـــاء تدخـــل احلـــام العـــرب مـــن أجـــل إهنـــاء
االرضاب العـــام يف فلســـطني .واكن هـــذا التدخـــل نقطـــة حتـــول عـــى مســـتوى العالقـــة
مـــا بـــن الـــدول العربيـــة وقضيـــة فلســـطني .فقـــد اتســـع منـــذ تلـــك الفـــرة بشـــل
مضطـــرد جحـــم التدخـــل العـــريب يف الشـــأن الفلســـطيين ليصـــل إىل حالـــة مصـــادرة
القـــرار الســـيايس الفلســـطيين بيـــد جامعـــة الـــدول العربيـــة مـــن خـــال قرارهـــا
تعيـــن ممثلـــن فلســـطينيني يف جامعـــة الـــدول العربيـــة يف العـــام  1946مـــن خـــال
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هيئـــة مسيـــت اهليئـــة العربيـــة العليـــا .وهـــو مـــا م ّهـــد هلمينـــة الـــدول العربيـــة عـــى
الكفـــاح املســـلح وحتييـــد العامـــل الفلســـطيين عـــن موقـــع القـــرار يف هـــذا الشـــأن.
جـــاءت املســـألة الفلســـطينية متقاطعـــة مـــع المطوحـــات السياســـية لبعـــض البلـــدان
العربيـــة يف تلـــك احلقبـــة .مفلـــك األردن املؤســـس عبـــد اهلل األول اعتـــر فلســـطني
جـــزءًا مـــن مرشوعـــه لتأســـيس ســـوريا الكـــرى .فقـــد أعلـــن رئيـــس احلكومـــة األردنيـــة
توفيـــق أبـــو اهلـــدى يف هشـــر حزيـــران العـــام  1941ان حكومـــة األمـــر تســـى إىل
توحي ــد س ــوريا الك ــرى حت ــت راي ــة اهلامشي ــن .وط ــرح ن ــوري الس ــعيد رئي ــس ال ــوزراء
العـــرايق العـــام  1943مـــروع الكتـــاب األزرق مقرتحـــا تأســـيس دولـــة واحـــدة
تض ــم بل ــدان اهل ــال اخلصي ــب .ح ــاول النظ ــام اهلامش ــي يف األردن وكذل ــك يف الع ــراق
دجم املوضـــوع الفلســـطيين يف سياســـهم بشـــل يـــؤدي إىل إضعـــاف دور املفـــي.
أثـــارت مثـــل هـــذه املشـــاريع ختوفـــات لـــدى بعـــض الـــدول العربيـــة خصوصـــا مـــر
والســـعودية .فقـــد ســـاعد موقـــف مـــر والســـعودية مـــن املفـــي بـــدوره عـــى فـــرض
همينـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة عـــى الشـــأن الفلســـطيين ،وجعلهـــا وصيـــا حيـــث مت
اس ــتبعاد املف ــي م ــع معلي ــة صن ــع الق ــرار يف الش ــأن الفلس ــطيين سياس ــيا وعس ــكريا.
يف ظــل هــذا الواقــع مــن التــرذم واالنقســام واحتــار الــدول العربيــة للقــرار الســيايس
الفلســـطيين ،صـــدر يف  29ترشيـــن الثـــاين العـــام  1947قـــرار امجلعيـــة العموميـــة
لـــأمم املتحـــدة القـــايض بتقســـم فلســـطني إىل دولتـــن هيوديـــة وعربيـــة .فـــور صـــدور
ه ــذا الق ــرار أخت ــذ جمل ــس اجلامع ــة العربي ــة ق ــرارًا باعتب ــار اجلامع ــة صاحب ــة احل ــق يف
اختيـــار ممثلـــن عـــن فلســـطني .وهكـــذا صـــادرت القـــرار الفلســـطيين ومعليـــة انتخـــاب
ـرر ًة ذل ــك باالنقس ــام احلاص ــل يف املجمت ــع الفلس ــطيين وع ــدم
ممثل ــن ع ــن فلس ــطني ُم ـ ّ
قـــدرة الفلســـطينيني عـــن تشـــكيل هيئـــة متثيليـــة متفـــق علهيـــا .أمـــا عـــودة املفـــي
إىل الـــرق األوســـط يف أعقـــاب احلـــرب العامليـــة الثانيـــة فـــم مت ّكنـــه مـــن رفـــع
مســـتوى متثيـــل الفلســـطينيني .فواقـــع حتالفـــه مـــع املانيـــا النازيـــة وعـــداء بريطانيـــا
ل ــه وخصومات ــه م ــع النظ ــام اهلامش ــي يف الع ــراق واألردن أفق ــده الكث ــر م ــن نف ــوذة
وهيبت ــه يف الس ــاحة الفلس ــطينية األم ــر ال ــذي انعك ــس يف ق ــرار اجلامع ــة ع ــدم توجي ــه
الدع ــوة ل ــه حلض ــور اجمت ــاع جامع ــة ال ــدول العربي ــة ال ــذي أنعق ــد يف ترشي ــن األول
العـــام  1947يف بلـــدة عاليـــة يف لبنـــان للبحـــث يف الشـــأن الفلســـطيين .فأضطـــر
املفـــي حلضـــور االجمتـــاع دون دعـــوة إال أن حماولـــة املفـــي احلفـــاظ عـــى اســـتقاللية
القـــرار الفلســـطيين يف مواجهـــة األردن والعـــراق بـــاءت بالفشـــل بســـبب الـــدمع الـــذي
ق ّدمتـــه بريطانيـــا حللفاهئـــا اهلامشيـــن .مفنـــذ صـــدور قـــرار التقســـم وحـــى توقيـــع
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المدنيات  -مضامين بديلة
اتفاقيـــات ُ
اهلدنـــة العـــام  ،1949همينـــت الـــدول العربيـــة عـــى القـــرار الفلســـطيين
عس ــكر ًيا وسياســ ًيا.
يف  2نيســـان العـــام  ،1947ابلغـــت بريطانيـــا األمم املتحـــدة رغبهتـــا التخـــي عـــن
وجودهـــا يف فلســـطني ،وطلبـــت إىل األمم املتحـــدة تـــويل املســـؤولية عـــن فلســـطني
بـــدال عهنـــا .بنـــاء هيلعّ ،
مت تشـــكيل جلنـــة مؤلفـــة مـــن  11دولـــة مهنـــا دولـــة اســـامية
واحـــدة ويه إيـــران للبحـــث يف املســـألة الفلســـطينية .أعلنـــت اهليئـــة العربيـــة العليـــا
املمثلـــة للفلســـطينيني مقاطعهتـــا نشـــاط اللجنـــة وذلـــك بســـبب عـــدم اســـتعداد
األخ ــرة البح ــث يف من ــح االس ــتقالل الس ــيايس لفلس ــطني وامتناعه ــا ع ــن الفص ــل م ــا
ب ــن مش ــلة الالجئ ــن الهي ــود يف أوروب ــا ومس ــتقبل فلس ــطني .إ ّال أن جلن ــة التحقي ــق
ه ــذه أوص ــت بتقس ــم فلس ــطني إىل دولت ــن عربي ــة وهيودي ــة ووض ــع مدين ــة الق ــدس حت ــت
نظـــام التدويـــل .أعقـــب هـــذا صـــدور قـــرار رمق ( )181يف  29ترشيـــن الثـــاين
ينـــص عـــى
عـــام  1947بأغلبيـــة  33ضـــد  13صوتـــا ،وامتنـــاع  10أصـــوات،
ّ
تقســـم فلســـطني إىل دولتـــن ،هيوديـــة وعربيـــة.
حـــاول املفـــي مواجهـــة قـــرار التقســـم مـــن خـــال تعزيـــز موقعـــه يف فلســـطني
حيـــث أوعـــز إىل أنصـــاره بتشـــكيل مـــا مســـي باللجـــان القوميـــة يف املـــدن والقـــرى
الفلســـطينية هبـــدف مجـــع التربعـــات ورشاء الســـاح وإقامـــه احلواجـــز وحتصـــن
املـــدن واألحيـــاء العربيـــة املجـــاورة ألحيـــاء الهيـــود يف املـــدن املختلطـــة حكيفـــا ويافـــا.
أمـــا عـــى الصعيـــد العـــريب الرمســـي فقـــد اختـــذت اللجنـــة السياســـية التابعـــة
جلامع ــة ال ــدول العربي ــة يف اجمتاعه ــا املنعق ــد يف عالي ــه ،يف هش ــر ترشي ــن األول م ــن
العـــام  ،1947قـــرارا رس ًيـــا بإقامـــة جلنـــة عســـكرية مســـؤولة عـــن جتنيـــد األمـــوال
وتأمـــن الســـاح للفلســـطينيني .إال أن اللجنـــة اخفقـــت يف تنفيـــذ وحتقيـــق قراراهتـــا.
ظهـــر هـــذا اإلخفـــاق بشـــل واحض يف لك مـــا يتعلـــق بتشـــكيل "جيـــش اإلنقـــاذ" .فقـــد
ق ـ ّررت اللجن ــة العس ــكرية التابع ــة جلامع ــة ال ــدول العربي ــة بتأس ــيس جي ــش اإلنق ــاذ ف ــور
ص ــدور ق ــرار التقس ــم وتعي ــن ف ــوزي القاوق ــي م ــن لبن ــان قائ ــدا عام ــا ل ــه والل ــواء
إمساعي ــل صف ــوت قائ ــدا أع ــى .تش ــل جي ــش اإلنق ــاذ م ــن  8وح ــدات مسي ــت اف ــواج
عكس ــت تمسياهت ــا امل ــوروث النض ــايل واحل ــريب يف الت ــارخي اإلس ــايم .مك ــا عكس ــت
الواق ــع الع ــريب بتن ّوع ــه اإلقل ـمي واالجمت ــايع .تش ــلت ه ــذه األف ــواج م ــن املتطوع ــن
ع ــى النح ــو الت ــايل :
 . 1فوج الريموك األول  500مقاتل.
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 . 2فوج الريموك الثاين  430مقاتال.
 .3فوج الريموك الثالث  250مقاتال.
 .4فوج حطني  500مقاتل.
 . 5فوج احلسني (العراق )  500مقاتل.
 .6فوج جبل الدروز  500مقاتل.
 . 7فوج القادسية  450مقاتال.
 . 8فوج أجنادين  250مقاتال.
اكن جيـــش اجلهـــاد املقـــدس التنظـــم العســـكري الفلســـطيين الوحيـــد الـــذي متتـــع
جبهوزيـــة قتاليـــة حيـــث بلـــغ عـــدد أفـــراد مقاتليـــه يف لك القطاعـــات مـــا يقـــارب ثالثـــة
آالف عنـــر .إال أن مقتـــل القائـــد عبـــد القـــادر احلســـيين يف معركـــة القســـطل عـــى
ّ
شـــل رضبـــة قاضيـــة جليـــش
مشـــارف القـــدس ،يف هشـــر نيســـان عـــام ،1948
اإلنقـــاذ وبدايـــة العـــد التنـــازيل الهنيـــار هـــذا التنظـــم .مل يكـــن أداء جيـــش اجلهـــاد
املقـــدس أفضـــل مـــن أداء جيـــش اإلنقـــاذ ذلـــك أن لك القـــوات غـــر النظاميـــة مـــن
املتطوعـــن مثـــل جيـــش اإلنقـــاذ وجيـــش اجلهـــاد املقـــدس واملتطوعـــن مـــن اإلخـــوان
املســـمني فشـــلت يف الدفـــاع عـــن املـــدن والقـــرى الفلســـطينية الـــي ســـقطت
معمظه ــا يف أي ــدي الق ــوات الصهيوني ــة ح ــى قب ــل إع ــان دول ــة ارسائي ــل يف منتص ــف
أيـــار عـــام  .1948فقـــد ســـقطت املـــدن والبلـــدات العربيـــة تباعـــا ،ســـقطت طربيـــا
مثـــا يف  11نيســـان وحيفـــا يف  22منـــه وصفـــد يف  11أيـــار وبيســـان يف 12
أيـــار ويافـــا يف  12أيـــار وعـــا يف  16مـــن العـــام ذاتـــه .انهتـــت املرحلـــة األوىل
مـــن احلـــرب مـــع انهتـــاء االنتـــداب واملعـــارك الـــي دارت بـــن القـــوات الصهيونيـــة
والتش ــكيالت العس ــكرية العربي ــة غ ــر النظامي ــة .وم ــع إع ــان قي ــام دول ــة إرسائي ــل اكن
واحض ــا أن جي ــش اإلنق ــاذ وجي ــش اجله ــاد املق ــدس اكن ــا ع ــى حاف ــة االهني ــار.
مـــع إعـــان قيـــام دولـــة إرسائيـــل يف  15أيـــار عـــام  1948دخلـــت احلـــرب اجليـــوش
ـت دول عربي ــة .إال أن ه ــذه اجلي ــوش دخل ــت باألس ــاس م ــن أج ــل الدف ــاع
النظامي ــة لس ـ ّ
عـــن املصـــاحل اإلقلمييـــة اخلاصـــة هلـــا .واكنـــت مشـــاركهتا يف احلـــرب جـــزءا مـــن
الرصاعـــات واخلصومـــات الـــي همينـــت عـــى املهشـــد العـــريب .رمغ مـــا بـــدا مـــن
تنســـيق بـــن هـــذه اجليـــوش إال أنـــه مل يكـــن فاعـــا وال حقيقيـــا .فامللـــك عبـــد
اهلل األول الـــذي عـــن قائـــدا عامـــا للجيـــوش العربيـــة اكن متح ّ
مكـــا باألســـاس جبيشـــة
وباجليـــش العـــرايق إىل حـــد معـــن .أمـــا القـــوات املرصيـــة والســـورية واللبنانيـــة
وقـــوات املتطوعـــن فترصفـــت يف احلـــرب بشـــل انفـــرادي وبـــدون تنســـيق .مكـــا
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أن اجلي ــوش العربي ــة دخل ــت فلس ــطني دون وض ــع خط ــط واحض ــة او حتدي ــد األه ــداف
املرج ــوة م ــن احل ــرب ،ويف ظ ــل رصاع ــات وش ــكوك متبادل ــة أعاق ــت اجله ــد العس ــكري
العـــريب .حـــى  15أيـــار عـــام  ،1948مل يكـــن لـــدى مـــر او الســـعودية أيـــة نيـــة
يف إرســـال قـــوات نظاميـــة إىل فلســـطني إال أنـــه بدافـــع اخلصومـــة مـــع اهلامشيـــن
وحتديـــدا مـــع امللـــك عبـــد اهلل األول دخلـــت هـــذه الـــدول احلـــرب عـــى أهنـــا اكنـــت
متخوفـــة مـــن أن امللـــك عبـــد اهلل يريـــد مـــن وراء ذلـــك توســـيع حـــدود مملكتـــه عـــى
ـرع يق ــي بإرس ــال اجلي ــش امل ــري ع ــى
حس ــاب فلس ــطني .لذل ــك اخت ــذ ق ــرار مت ـ ّ
وج ــه اخلص ــوص إىل فلس ــطني هب ــدف كب ــح مج ــاح املل ــك عب ــد اهلل األول وذل ــك م ــن دون
االس ــتعداد االس ــراتيجي هل ــذه املواجه ــة.
ال شـــك أن أمه النتـــاجئ الـــي ترتبـــت عـــى حـــرب  1948اكنـــت تشـــتت املجمتـــع
الفلســـطيين خـــارج جغرافيـــة فلســـطني ونشـــوء مشـــلة الالجئـــن الفلســـطينيني الذيـــن
توزعـــوا بـــن دول الطـــوق الـــي اكنـــت تعـــارض يف جـــزء مهنـــا منـــح الفلســـطينيني
اس ــتقالهلم الس ــيايس ويس ــى إىل حم ــو هويهت ــم الوطني ــة وع ــى رأس ه ــؤالء اململك ــة
األردنيـــة اهلامشيـــة .
اكن تش ــتت املجمت ــع الفلس ــطيين نتيج ــة مب ــارشة للهزمي ــة ال ــي مني ــت هب ــا احلرك ــة
الوطني ــة الفلس ــطينية وال ــدول العربي ــة يف مواجه ــة احلرك ــة الصهيوني ــة وإرسائي ــل ذل ــك
أن االنقســـام الداخـــي الـــذي عـــاىن منـــه الفلســـطينيون عشـــية احلـــرب وغيـــاب
القيـــادة عـــن الداخـــل اكنـــت لكهـــا عوامـــل دفعـــت باجتـــاه اهلزميـــة واالهنيـــار .متثلـــت
مأســـاة الفلســـطينيني بكوهنـــم الطـــرف الـــذي محتـــل لك العـــبء املرتتـــب عـــى فشـــل
األداء الع ــريب من ــذ ص ــدور ق ــرار التقس ــم خلس ــارهتم الس ــيادة ع ــى األرض واهني ــار
املؤسســـات واملجمتـــع املـــدين الفلســـطيين .األنـــى مـــن ذلـــك اكن اهنيـــار النســـيج
االجمتـــايع الفلســـطيين وتشـــتت املجمتـــع الفلســـطيين خـــارج حـــدود فلســـطني
االنتدابي ــة م ــع بق ــاء أقلي ــة داخ ــل ح ــدود دول ــة إرسائي ــل ومجتع ــات كب ــرة لالجئ ــن يف
الضفـــة وقطـــاع غـــزة .أفقـــد تشـــتت املجمتـــع الفلســـطيين القيـــادة الفلســـطينية القـــدرة
عـــى جتنيـــد وتســـيس املجمتـــع الفلســـطيين وحتريكـــه مضـــن أي مـــروع ســـيايس
بســـبب مفاعيـــل الشـــتات وعـــدم امتـــاك هـــذه القيـــادة لوســـائل الســـيطرة عـــى هـــذا
الشـــتات.
ترفـــض الروايـــة الصهيونيـــة االقـــرار حبـــدوث معليـــات اقتـــاع وهتجـــر للفلســـطينيني
مـــن قـــرامه وبلداهتـــم ومدهنـــم .وتـــزع يف ســـلوك اســـتعاليئ إىل محتيـــل املجمتـــع
الفلســـطيين املســـؤولية عـــن املأســـاة الـــي حلقـــت بـــه مدعيـــة ان الفلســـطينيني إمنـــا
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تـــر
هربـــوا مـــن قـــرامه ومدهنـــم ومل يتعرضـــوا للهتجـــر أو الطـــرد أو الهتديـــد.
ّ
الرواي ــة الصهيوني ــة ع ــى اعتب ــار الهتج ــر ال ــذي ح ــدث نتيج ــة حمتي ــة للح ــرب يتحم ــل
مســؤوليهتا املجمتــع الفلســطيين نفســه يف حماولــه واحضــه لتحميــل الضحيــة املســؤولية
عـــن املأســـاة وعـــدم ّ
محتـــل مســـؤولية تبعـــات الهتجـــر واللجـــوء.
املســألة الفلســطينية ليســت حدثــا تارخييــا حفســب بــل يه ســرورة تارخييــة متواصلــة
ال زال ــت احلرك ــة الوطني ــة واملجمت ــع الفلس ــطيين يعيش ــان فصوهل ــا وتداعياهت ــا ح ــى
يومن ــا ه ــذا .وال مبالغ ــه يف الق ــول أن ه ــذا احل ــدث ش ـ ّـل النقط ــة األرمخيدي ــة يف تط ــور
احلرك ــة الوطني ــة الفلس ــطينية ال ــي حمت ــور نضاهل ــا ع ــى م ــدى الق ــرون املاضي ــة ح ــول
مواجهــة الواقــع الــذي ول ٌدتــه النكبــة .لقــد انطبعــت النكبــة يف الذاكــرة امجلاعيــة لملجمتــع
املؤســـس يف بلـــورة اهلويـــة الوطنيـــة
الفلســـطيين بـــل رشاحئـــه وباتـــت احلـــدث
ّ
الفلســـطينية لألقليـــة العربيـــة  -الفلســـطينية يف إرسائيـــل الـــي أصبحـــت بفعـــل النكبـــة
أقلي ــة قومي ــة مس ــتضعفة يف وطهن ــا وع ــى أرض اباهئ ــا وأجداده ــا ،تعي ــش يف ال ــدول
الـــي قامـــت عـــى أنقـــاض شـــعهبا .ال شـــك يف أن الواقـــع النـــاجت عـــن النكبـــة
ولّ ــد كينون ــة حياتي ــة وسياس ــية مأزوم ــة ُفرض ــت ع ــى الع ــرب  -الفلس ــطينيني وانعكس ــت
يف ثالثـــة حتـــ ّوالت رئيســـية :األول ـ انتقلـــوا مـــن حالـــة األكرثيـــة إىل أقليـــة ُمنقطعـــة
عـــن حميطهـــا الثقـــايف والقـــويم .الثـــاين ـ أصبحـــوا مواطنـــن يف الدولـــة الـــي
ّ
شـــعبم .والثالـــث ـ ال زال واقـــع حياهتـــم منـــذ  1948وحـــى يومنـــا هـــذا
رشدت
َ
قامئـــا عـــى حالـــة مســـمرة وال طبيعيـــة مـــن الهتميـــش والمتيـــز واالقصـــاء .ولعـــل يف
هـــذا مدخـــل إىل البـــاب الـــذي ســـ ُيعاجل تبلـــور اهلويـــة الوطنيـــة  -الفلســـطينية لـــدي
العـــرب داخـــل إرسائيـــل.
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األقلية في ّ
ظل األغلبية

الفصل ال ّرابع

األقلية في ّ
ظل األغلبية

مدخل نظري
ظهـــرت عـــى املنابـــر العامليـــة يف الســـنوات األخـــرة حـــراكت سياســـية تطالـــب
ً
خاصـــة األصالنيـــة مهنـــا ،الـــي تســـكن يف الـــدول
حبقـــوق مجاعيـــة لألقليـــات،
الدميقراطيـــة .هـــذا ،باإلضافـــة إىل احلقـــوق الفرديـــة الـــي ُتنـــح لإلنســـان كونـــه
إنســـانا ،وإىل احلقـــوق املدنيـــة الـــي ُتنـــح للفـــرد ُبـــم مواطنتـــه يف الدولـــة .مكـــا
ا ّتســـع يف العقـــود األخـــرة االهمتـــام البحـــي واملعـــريف حـــول منظومـــة العالقـــات
بـــن مجموعـــة األغلبيـــة ومجموعـــة ٌ
ً
وأن هـــذه العالقـــات أصبحـــت
األقليـــة،
خاصـــة َّ
موضوعـــا قـــد ُيـــ ِّدد االســـتقرار الســـيايس يف الدولـــة الـــي يســـكهنا مجموعتـــان
ً
عـــى األقـــل ،أغلبيـــة وأقليـــة.
نتيج ـ ًـة لذل ــك ،تس ــتعمل مجموع ــة األغلبي ــة خمتل ــف الوس ــائل واآلل َّي ــات يف تعامله ــا م ــع
مجموعـــة ٌ
األقليـــة إلنتـــاج منظومـــة العالقـــات بـــن املجموعتـــن وعـــادة مبـــا هـــو ُمـــرحي
ملجموعــة األغلبيــة ويف صاحلهــا .مقابــل ذلــك ،تســى مجموعــة األقليــة إىل احلفــاظ عــى
منـــط حياهتـــا اخلـــاص واحرتامـــه ومضـــان حقوقهـــا املتأتيـــة مـــن واقـــع املواطـــن
ومـــن اخلصوصيـــة امجلاعيـــة – اللغويـــة والقوميـــة والثقافيـــة.
ال ُب ـ ّد يف مدخ ــل ه ــذا الفص ــل التط ــرق للتعريف ــات املركزي ــة ملضام ــن احلق ــوق املختلف ــة
(الفردي ــة ،املدني ــة والقومي ــة امجلاعي ــة) بش ــل ُمقتض ــب ،مك ــا أ َّن ــه جي ــب ع ــرض تعري ــف
األقلي ــة بأش ــاهلا وماهيهت ــا املتع ــددة ،ل ــي نس ــتطيع فه ــم جوه ــر منظوم ــة العالق ــات
بـــن األقليـــة يف ظـــل األغلبيـــة بشـــل عـــام ،وجوهـــر منظومـــة العالقـــات بـــن األقليـــة
العربي ــة الفلس ــطينية واألغلبي ــة الهيودي ــة يف إرسائي ــل ع ــى وج ــه اخلص ــوص.
( )1أقليــة :يه مجموعــة صغــرة تعيــش بــن مجموعــة أو مجموعــات أكــر مهنــاُ .تك ـ ِّون
ً
َّ
يمتـــز مبـــاحم ُمتلفـــة عـــن احمليـــط االجمتـــايع
بيئـــة أو جممت ًعـــا
مجموعـــة األقليـــة
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ُ
وتســـلّط مجموعـــة األغلبيـــة
حولـــه ،مكـــا وتعتـــر نفهســـا مجموعـــة ُتعـــاين مـــن همينـــة
وال ــي تمت ـ َّـز مبزنل ــة سياس ــية ،اقتصادي ــة ،اجمتاعي ــة وثقافي ــة أع ــى .ختتل ــف مجموع ــة
األقلي ــة ع ــن ُ
األخ ــرى يف م ــدى تأثريه ــا يف جممت ــع األكرثي ــة وال ــذي ينظ ــر إىل األقلي ــة
ِّ
تشـــل عضـــ ًوا شـــا ًذا يف كيانـــه .وقـــد يبلـــغ
مكجموعـــة غريبـــة أو مكصـــدر لملتاعـــب
األم ــر ح ــد ف ــرض العزل ــة ع ــى مجموع ــة األقلي ــة.
( )2أقليـــة أصالنيـــة :ال يوجـــد تعريـــف ُم َّتفـــق هيلع ملصطلـــح "أقليـــة أصالنيـــة".
هنالـــك تعريفـــات عديـــدة لملصطلـــح ،ولكـــن أمههـــا هـــو التعريـــف الـــذي يتحـــدث عـــن
مجموعـــة مـــن الســـان الـــي هلـــا ارتبـــاط وثيـــق جبغرافيـــا مـــا ،ومنـــط حيـــاة مرتبـــط
باجلغرافيـــا الـــي تعيـــش فهيـــا .أي هلـــا عـــادات وتقاليـــد خاصـــة (دحلـــة،
 .)2005أي أن األقليـــة األصالنيـــة يه أقليـــة اكنـــت تعيـــش يف الوطـــن قبـــل أيـــام
ّ
َّ
تمتـــز األقليـــة األصالنيـــة بارتباطهـــا بـــاألرض
أســـس دولتـــه.
احلـــم
احلـــايل والـــذي َّ
وتارخيه ــا وموروثه ــا يف ه ــذه األرض .مك ــا وتعت ــر الب ــاد (ولي ــس الدول ــة بال ــرورة)
أن األقلي ــة األصالني ــة عاش ــت ع ــى أرض وطهن ــا قب ــل
وطهن ــا التارخي ــي والوحي ــد .أيّ َّ
أن تطـــرأ تغيـــرات سياســـية يف املنطقـــة ،مثـــل تعديـــات حدوديـــة أو إقامـــة دولـــة
جدي ــدة ،مك ــا ه ــو احل ــال م ــع األقلي ــة العربي ــة الفلس ــطينية يف إرسائي ــل (مجعي ــة حق ــوق
املواط ــن).
أساســـيتي ،ومهـــا
( )3أقليـــة مهاجـــرة :تنشـــأ األقليـــات املُهاجـــرة نتيجـــة معل َّيتـــن
َ
( )1اهلجـــرة أو ( )2الهتجـــر .اهلجـــرة ،تعـــي أن املجموعـــة اختـــارت تـــرك
طوعـــا بدوافـــع إقتصاديـــة أو إجمتاعيـــة أو غريهـــا للعيـــش يف دولـــة ُأخـــرى
بالدهـــا
ً
تعي ــش فهي ــا مجموع ــة أغلبي ــة مك ــا ه ــو احل ــال بالنس ــبة لألت ــراك يف املاني ــا .أم ــا الهتج ــر
فه ــي جه ــرة قرسي ــة إىل م ــان أخ ــر ُتف ــرض بالعن ــف أو احل ــرب ع ــى املجموع ــة حبي ــث
يصبحـــون أقليـــة ،مثـــل هتجـــر األرمـــن مـــن األناضـــول يف العقـــد الثـــاين مـــن القـــرن
امل ــايض.
هنـــاك أقليـــات أخـــرى ،اكألقليـــات الدينيـــة ،اللغويـــة والعرقيـــة .لكـــن يف هـــذا الفصـــل
سنســـلِّط الضـــوء عـــى مجموعـــة األقليـــة األصالنيـــة واســـتعراض وضعيـــة األقليـــة
العربي ــة الفلس ــطينية يف ظ ــل األغلبي ــة الهيودي ــة يف إرسائي ــل .قب ــل ذل ــك ،م ــن امله ــم أن
نس ــتعرض ً
بعض ــا م ــن تعريف ــات احلق ــوق.
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فميا ييل تعريف احلقوق:
•حقـــوق اإلنســـان :يه احلقـــوق الـــي ُتنـــح لإلنســـان لكونـــه إنســـانا مكـــا
ن ــص ع ــى ذل ــك اإلع ــان العامل ــي حلق ــوق اإلنس ــان وغ ــره م ــن مواثي ــق دولي ــة
تتصـــل هبـــذا اجلانـــب مـــن احلقـــوق .ويه حقـــوق يســـتحقها لك فـــرد كونـــه
إنســـانا حـــى لـــو مل يكـــن مواطنـــا ،أي يه احلقـــوق الـــي ينبـــي توفريهـــا
لإلنســـان أيمنـــا اكن بـــرف النظـــر عـــن الدولـــة أو الوضـــع القانـــوين لوجـــوده
فهي ــا .تتض َّم ــن ه ــذه احلق ــوق محاي ــة اجلس ــد واحلي ــاة لألف ــراد وتوف ــر امل ــألك
واملـــرب والعـــاج وحريـــة االعتقـــاد والـــرأي.
حبـــم مواطنتـــه
•احلقـــوق املدنيـــة :يه احلقـــوق الـــي ُتنـــح لإلنســـان ُ
يف الدولـــة .ينـــدرج حتـــت ســـقف احلقـــوق املدنيـــة احلقـــوق السياســـية،
ّ
َّ
والتنظـــم وإقامـــة األحـــزاب
بالـــر ُش وحـــق التعبـــر
حـــق اإلفـــراع واحلـــق
واملنمظ ــات وح ــق االش ــتغال ومزاول ــة املهن ــة ال ــي ُيري ــد والعدي ــد م ــن احلق ــوق
الـــي متنحهـــا الدولـــة حلامـــي مواطنهتـــا.
•احلقـــوق القوميـــة امجلاعيـــةُ :تنـــح هـــذه احلقـــوق لألقليـــات القوميـــة،
اإلثنيـــة ،الثقافيـــة واألصالنيـــة .تضمـــن احلقـــوق القوميـــة امجلاعيـــة بلـــورة
منظوم ــة فكري ــة ملواجه ــة اخلالف ــات السياس ــية النابع ــة م ــن االختالف ــات القومي ــة
والثقافيـــة واللغويـــة بـــن مجموعـــة األغلبيـــة ومجموعـــة األقليـــة .تعتـــر
ً
احلقـــوق امجلاعيـــة
ـــم املســـاواة
رشطـــا أساســـ ًّيا إلحقـــاق الدميقراطيـــة و ِق َ
والعـــدل .تضمـــن مجموعـــة األقليـــة ألفرادهـــا بواســـطة احلقـــوق امجلاعيـــة
ســـيا ًقا ثقاف ًّيـــا وتارخي ًّيـــا ،و ُتو ِّفـــر هلـــا كيا ًنـــا ذات ًّيـــا ينبـــع مـــن خصوصيـــة
أن
املجموعـــة عـــى مســـتوى هُ و َّيهتـــا القوميـــة والثقافيـــة والتارخييـــة .أيّ َّ
خاصـــة ٌ
ً
األصالنيـــة مهنـــا،
احلقـــوق امجلاعيـــة تضمـــن ملجموعـــة األقليـــة،
َّ
ومتيهـــا اإلثـــي والثقـــايف .يف
احلفـــاظ عـــى ذاكرهتـــا امجلعيـــة وماكنهتـــا
هـــذا ِّ
أن احلقـــوق امجلاعيـــة القوميـــة
الســـياق ،يـــرى بعـــض احلقوقيـــن َّ
تضمـــن املســـاواة حكـــق مجـــايع وليـــس فـــردي فقـــط ،وحظـــر أي متيـــز ضـــ َّد
مـــن ينــمي إىل املجموعـــة بســـبب هـــذا االنمتـــاء .مـــن املهـــم اإلشـــارة إىل أن
األمم املتح ــدة تبن ــت يف الع ــام  1992إع ــان حلق ــوق األقلي ــات .بع ــد ذل ــك بع ــام
واحـــد صـــدر "إعـــان فــــيينا" محلايـــة األقليـــات القوميـــة يف الـــدول األوروبيـــة
والصـــادر عـــن جملـــس أوروبــــا .ينطبـــق اعـــان فيينـــا عـــى األقليـــه العربيـــة
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 الفلس ــطينية داخ ــل إرسائي ــل حي ــث ج ــاء يف االع ــان أن" :األقلـ ــيات القومـ ــيةيه املجموعـــات الـــي صـــارت أقليـــات داخـــل حـــدود الدولـــة نتيجـــة أحـــداث
تارخيي ــة وقع ــت ض ــد إرادهت ــا .وأن العالق ــة ب ــن مث ــل ه ــذه األقلي ــة والدول ــة عالق ــة
مســـتدمية وأفرادهـــا مـــن مواطـــي هـــذه الدولـــة ".أمـــا إعـــان األمم املتحـــدة
فيعتـــر امليثـــاق الـــدويل الوحيـــد الـــذي خيتـــص بشـــل حـــري حبقـــوق
نصـــت املـــادة األوىل مـــن اإلعـــان بأنّـــه" :عـــى الـــدول أن تقـــوم ،لك
األقليـــاتّ .
يف إقلميهـــا ،حباميـــة وجـــود األقليـــات وهويهتـــا القوميـــة أو االثنيـــة ،وهويهتـــا
الثقافيـــة والدينيـــة واللغويـــة ،وبهتيئـــة الظـــروف الكفيلـــة بتعزيـــز هـــذه اهلويـــة"،
مـــع اعمتـــاد الـــدول "التدابـــر الترشيعيـــة املالمئـــة لتحقيـــق تلـــك الغايـــات".
ومل يغفـــل اإلعـــان أمهيـــة احلفـــاظ عـــى ســـامة أرايض الـــدول وخاصـــة يف
مادتـــه الثامنـــة الـــي تنـــص بأنـــه "ال جيـــوز بـــأي حـــال تفســـر أي جـــزء مـــن
هـــذا اإلعـــان عـــى أنـــه يــمح بـــأي نشـــاط يتعـــارض مـــع مقاصـــد األمم
املتح ــدة ومبادهئ ــا ،مب ــا يف ذل ــك املس ــاواة يف الس ــيادة ب ــن ال ــدول ،وس ــامهتا
اإلقلمييـــة ،واســـتقالهلا الســـيايس ".يستشـــف مـــن هـــذا ان املواثيـــق الدوليـــة
تضمـــن لألقليـــة العربيـــة  -الفلســـطينية حقوقهـــا السياســـية واملدنيـــة امجلاعيـــة
والفرديــة عــى حــد ســواء .حصيــح أ ّنــه ليــس لإلعالنــات الدوليــة حلقــوق االنســان
أي ــة ق ــوة قانوني ــة ملزم ــة لل ــدول وذل ــك ع ــى عك ــس االتفاقي ــات الدولي ــة ،إىل أن ــه
ال جيـــوز التقليـــل مـــن أمهيهتـــا وخاصـــة مـــن الناحيـــة املعنويـــة ،وال ســـما
ترس ــيخ األرضي ــة ال ــي ُتب ــى علهي ــا الحق ــا االتفاقي ــات الدولي ــة.

األقلية يف ّ
ظل األغلبية
تعتـــر املســـاواة والتعدديـــة مـــن أمعـــدة الدميقراطيـــة ومت ِّثـــان جحـــر الزاويـــة يف
مفه ــوم األنمظ ــة الدميقراطي ــة لض ــان حق ــوق وخصائ ــص مجموع ــات األقلي ــة وماكنهت ــا،
ُ
اكهلويـــة ومك ِّوناهتـــا ،والذاكـــرة امجلاعيـــة والثقافيـــة .رمغ ذلـــك ،ال ميكننـــا إال أن
ّ
ظـــل أنمظـــة دميقراطيـــة،
نـــرى العديـــد مـــن األقليـــات يف العـــامل والـــي تعيـــش يف
ســـيايس،
عانـــت (ومازالـــت بعـــض مـــن األقليـــات تعـــاين إىل يومنـــا هـــذا) مـــن واقـــع
ّ
اجمتـــايع ،اقتصـــاديّ وثقـــايف صعـــب ،وذلـــك نتيجـــة سياســـات المتيـــز ّتاههـــا
ّ
م ــن ِق َب ــل مجموع ــة األغلبي ــة املس ــيطرة ع ــى ُســ َّدة ُ
احل ــم.
لذل ــك ،تمت ـ َّـز ال ــدول ال ــي تعي ــش فهي ــا أقلي ــة (أو أك ــر) باحمت ــاالت أك ــر لتط ــور ح ــاالت
مـــن التوتـــر وعـــدم االســـتقرار بـــن مجموعـــة األغلبيـــة وجموعـــة األقليـــة .وبنـــا ًء هيلع،
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تس ــتعمل األكرثي ــة اك ّف ــة الوس ــائل واآلل َّي ــات لف ــرض س ــيطرهتا وهمينهت ــا ع ــى ن ــوايح
احلي ــاة اكفة.
إن إس ــقاطات مهين ــة مجموع ــة األغلبي ــة ع ــى
الس ــياقَّ ،
وم ــن اجلدي ــر ذك ــره يف ه ــذا ّ
مجموع ــة األقلي ــة تمت َّث ــل بمتي ــز ضــ ّد األقلي ــة ،تف ـ ّـي الفق ــر ،الوه ــن الثق ــايف ،الش ــعور
بالدون َّيـــة والتخ ُّبـــط يف تعريـــف ُ
اهلو َّيـــة الفرديـــة وامجلاعيـــة .لذلـــك ،حتتـــاج مجموعـــة
ٍ
بشـــل عـــام ،إىل محايـــة قانونيـــة ودســـتورية للحفـــاظ عـــى ماكنهتـــا
األقليـــة،
ّ
ّ
ّ
والثقـــايف وعـــى خصائصهـــا يف املجـــاالت اك َّفـــة.
اإلثـــي
ومتيهـــا

بني اهلمينة والتسوية

تس ــى مجموع ــة األغلبي ــة لتكري ــس ّ
حتكه ــا مبجموع ــة األقلي ــة مض ــن سياس ــات اهلمين ــة
عـــى احلـــز العـــام وخمتلـــف نـــوايح احليـــاةُ .ت ِّ
أن األغلبيـــة
بـــن األحبـــاث النظريـــة َّ
"الســـيطرة" لفـــرض همينهتـــا عـــى األقليـــة ولبلـــورة منظومـــة
تعمتـــد عـــى نظر َّيـــة
َّ
العالق ــات ب ــن املجموعت ــن .تس ــتعمل احلكوم ــات آلي ــات الس ــيطرة بغي ــة احلف ــاظ ع ــى
ً
خاصـــة إذ اكنـــت األقليـــة ذات طابـــع أصـــاين.
االســـتقرار الســـيايس داخـــل الدولـــة،
مك ــا حت ــاول األغلبي ــة اس ــتعامل تفوقه ــا الدميغ ــرايف والس ــيايس واالقتص ــادي لضب ــط
س ــلوك األقلي ــة ،وق ــد ُتن ــع األقلي ــة يف ه ــذا اإلط ــار م ــن إع ــادة تنظ ــم نفهس ــا وترمج ــة
س ــلوكها إىل ق ـ َّوة سياس ــة هت ــدد همين ــة األغلبي ــة.
ُيشـــر ايـــان لوســـتك يف كتابـــه الصـــادر عـــام ( 1980العـــرب يف الدولـــة الهيوديـــة)
إىل ث ــاث مس ــتويات مركزي ــة لتطبي ــق مفه ــوم نظري ــة الس ــيطرة يف إرسائي ــل ل ــي ي ــم
إضع ــاف األقلي ــة العربي ــة والس ــيطرة علهي ــم:
1.1تجشيع تفكيك األقلية العربية عىل ُأسس دين َّية ومنطق َّية وعائل َّية؛

2.2اس ــتيعاب واحت ــواء ُ َ
ن ــب عربي ــة ومنحه ــا تهسي ــات خاص ــة ل ــي ي ــم إبعاده ــا
ع ــن املطالب ــة بأه ــداف مجاعي ــة ملجموعهت ــا اإلثتي ــة؛
ً
خاصة يف املجال اإلقتصادي.
3.3تعزيز التبع َّية امجلاعية

م ــن امله ــم اإلش ــارة يف ه ــذا ِّ
الس ــياق إىل ث ــاث سياس ــات تتخلَّله ــا نظري ــة "الس ــيطرة"،
وق ــد تس ــتعملها مجموع ــة األغلبي ــة للحف ــاظ ع ــى طابعه ــا اإلث ــي:
أ .إبـــادة وتصفيـــة عرقيـــة :إبـــادة جســـدية وبيولوجيـــة ملجموعـــة األقليـــة أو
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منعهـــا مـــن التطـــور احلضـــاري والبيولـــويج؛
ب .ط ــرد ونق ــل (ترانس ــفري) :نق ــل وط ــرد مجموع ــة ٌ
األقلي ــة ،أو ج ــزء مهن ــا ،م ــن
مطقـــة ســـكهنا التارخيـــي إىل مـــان أخـــر ر ً
مغـــا عهنـــم؛
ت.ســـيطرة بـــدون حقـــوق دميقراطيـــة متســـاوية :عـــدم إرشاك مجموعـــة
األقليـــة بعمليـــات ّ
إتـــاذ القـــرار وتوزيـــع املـــوارد واخلـــر العـــا ٍم .ميكـــن أن نـــرى
يف إرسائي ــل أن مجموع ــة األغلبي ــة تس ــتعمل ه ــذه السياس ــة (س ــيطرة ب ــدون حق ــوق
دميقراطيـــة متســـاوية) لفـــرض ســـيطرهتا عـــى ٌ
األليـــة العربيـــة.
باملقابـــل ،تقـــرح األدبيـــات املتخصصـــة نظريـــة ُأخـــرى تعمـــل بعكـــس نظريـــة
"الس ــيطرة" لض ــان حال ــة االس ــتقرار داخ ــل الدول ــة ،أال ويه نظري ــة "التس ــوية" .يمك ــن
جوهـــر هـــذه النظريـــة يف "ال َّدمقرطـــة" ومنـــح املســـاواة الاكملـــة ملجموعـــة األقليـــة .ويف
ً
بعـــض األحيـــان متنحهـــا
أن نظريـــة "التســـوية" ترتكـــز عـــى
حمكـــا ذات ًّيـــا ثقاف ًّيـــا .أي َّ
األقليـــة ،واســـتعدادها إلرشاك ٌ
إعـــراف األغلبيـــة حبقـــوق وماكنـــة ٌ
األقليـــة يف معليـــة
ّ
ات ــاذ الق ــرارات ودجمه ــا يف جم ــاالت احلي ــاة اك َّف ــة.
أن هنالـــك َ
منطـــن مـــن اخليـــارات أمـــام مجموعـــة األغلبيـــة للتعامـــل
نســـتنتج إ ًذاَّ ،
مـــع مجموعـــة األقليـــة )1( -:ســـيطرة األغلبيـــة بشـــل ُمطلـــق عـــى املـــوارد مـــن خـــال
فـــرض همينهتـــا وهتميـــش األقليـــة وإقصاهئـــا ( )2إعـــراف األغلبيـــة حبقـــوق األقليـــة
ً
واســـتعدادها إلرشاك األقليـــة يف معل َّيـــة ّ
اتـــاذ القـــرارات أو منحهـــا
حمكـــا ثقاف ًّيـــا
ذات ًّي ــا.
ميكـــن أن نرصـــد ،اســـتنا ًدا إىل األحبـــاث العمليـــة ،أربعـــة مطالـــب لألقل َّيـــات يف ســـياق
بلـــورة عالقهتـــا مـــع األغلبيـــة )1( :االنفصـــال عـــن دولـــة األغلبيـــة واالنضـــام إىل
دولـــة جمـــاورة متجانســـة إثن ًّيـــا ولغو ًّيـــا وثقاف ًّيـــا (مثملـــا طالبـــت األقليـــة الاكثوليكيـــة
يف إيرلنـــدا المشاليـــة االنضـــام إىل إيرلنـــدا) ( )2اإلســـتقالل عـــن دولـــة األغلبيـــة
واإلع ــان ع ــن كي ــان س ــيايس مس ــتقل (مك ــا الشياش ــان س ــاب ًقا يف روس ــيا أو تمي ــور
حبـــم ذايت ثقـــايف (حالـــة إقلـــم كويبـــك يف
الرشقيـــة يف إندونيســـيا) ( )3املطالبـــة ُ
كنـــدا) ( )4املســـاواة التشـــاركية .أي االندمـــاج يف الدولـــة واحلصـــول عـــى حقـــوق
متســـاوية (مكـــا هـــو احلـــال يف بلجيـــا بـــن الشـــعبني الفلــمي والفلـــوين).
ويف الســـياق الـــذي حنـــن بصـــدده ،تســـى األقليـــة العربيـــة يف إرسائيـــل إىل
حتقيـــق املســـاواة التشـــاركية واالندمـــاج يف مؤسســـات الدولـــة مـــع احلفـــاظ عـــى
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هُ ويهت ــا امجلاعي ــة وماكنهت ــا وخاصيهت ــا .ولك ــن ال ميك ــن التغ ــايض ع ــن ال ــرخ الق ــامئ
بـــن األغلبيـــة الهيوديـــة واألقليـــة العربيـــة والـــي تعتـــر أقليـــة أصليـــة مولـــودة.

عالقات األقلية  -األغلبية يف إرسائيل
ع ــاد ًة م ــا تمت ـ َّـز منظوم ــة العالق ــات ب ــن مجموع ــة األغلبي ــة ومجموع ــة األقلي ــة بالتعقي ــد
أن منظوم ــة العالق ــات ب ــن األغلبي ــة
والتو ّت ــر .ال ُب ــد م ــن اإلش ــارة يف ه ــذا الس ــياق ،إىل َّ
الهيودي ــة واألقلي ــة العربي ــة يف إرسائي ــل تتس ــم بتعقي ــد مض ّع ــف ،وذل ــك نتيج ــة تعري ــف
الدول ــة كدول ــة "هيودي ــة ودميقراطي ــة" .فاملواطن ــون الع ــرب ي ــرون يف ه ــذا التعري ــف حال ــة
توصلَ ُهـــم إىل حالـــة مـــن انعـــدام ُ
مـــن التناقـــض والضيـــاع مـــن شـــأهنا أن ِ
اهلويـــة
ً
أن
امجلاعيـــة وفقـــدان حقوقهـــم،
خاصـــة تلـــك الـــي تتعلـــق حبقـــوق األقل َّيـــات .مكـــا َّ
المتيـــز واإلقصـــاء ُالهنجيـــن ّتـــاه األقليـــة العربيـــة الـــذي تعمتـــده األغلبيـــة الهيوديـــة
املهمينـــة عـــى ُســـ َّدة ُ
احلـــم ،يزيـــد مـــن تعقيـــد منظومـــة العالقـــات بـــن املجموعتـــن.
مكـــا ال ميكـــن التغـــايض عـــن حش املزيانيـــات واملـــوارد
املخصصـــة لألقليـــة العربيـــة يف
َّ
املجـــاالت اك َّفـــة ،والـــي تؤثـــر بدورهـــا ســـل ًبا عـــى منظومـــة العالقـــات بـــن األغلبيـــة
ّ
ويشـــل تعامـــل الرشطـــة وأجهـــزة املـــن مـــع العـــرب هنـــا
الهيوديـــة واألقليـــة العربيـــة.
حـــزا آخـــر نالحـــظ فيـــه ال ّتوتـــر بـــارزا يف منظومـــة العالقـــات بـــن األغلبيـــة الهيوديـــة
واألقليـــة العربيـــة .وال ميكننـــا إال أن نلحـــظ َدور الترشيعـــات الّـــي يطـــي علهيـــا
الطابـــع المتيـــزيّ ّتـــاه األقليـــة العربيـــة بتعقيـــد وتوتـــر منظومـــة العالقـــات بـــن
املجموعت ــن خاص ــة يف العق ــد األخ ــر (مجعي ــة حق ــوق املواط ــن).
ص َّنف مسوحة ( )1989عالقة األغلبية الهيودية باألقلية العربية بأربعة توجهات:

( )1التوج ــه التصاحل ــي :ه ــذا التوج ــه مبن ــح املواطن ــن الع ــرب اكم ــل احلق ــوق
املدنيـــة ،مثـــل املســـاواة واالندمـــاج يف املجمتـــع اإلرسائيـــي مـــع احلفـــاظ عـــى
الطابـــع الهيـــودي والصهيـــوين إلرسائيـــل؛

( )2التوجـــه الواقـــي :يقـــول هـــذا التوجـــه بفـــرض آليـــات نظريـــة الســـيطرة
عـــر توســـيع احلقـــوق املدنيـــة املمنوحـــة لملواطنـــن العـــرب ،وذلـــك مـــن خـــال
حتســـن ماكنهتـــم االقتصاديـــة والعمـــل عـــى دجمهـــم يف املؤسســـات الهيوديـــة؛

( )3التوج ــه احل ــازم :يع ــارض ه ــذا التوج ــه إعط ــاء حق ــوق اكمل ــة لملواطن ــن
أن
الع ــرب بإ ِّدع ــاء أهن ــم ال يقوم ــون بالواجب ــات ،مث ــل اخلدم ــة العس ــكرية .مبع ــىَّ ،
التوج ــه يرب ــط احلق ــوق بالواجب ــات؛
ه ــذا
ّ
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المدنيات  -مضامين بديلة
( )4اإلبعاد واإلقصاء :يقول هذا التوجه بطرد العرب وإبعادمه.
تطرقـــت العديـــد مـــن األحبـــاث إىل ماهيـــة ومضمـــون النظـــام يف إرسائيـــل وإىل
العالق ــة ب ــن األغلبي ــة الهيودي ــة واألقلي ــة العربي ــة .فيعت ــر مسوح ــة ( )1998دميقراطي ــة
إرسائيـــل بـــ "دميقراطيـــة إثنيـــة" ،وهنـــاك مـــن يوصفهـــا ،بدولـــة "اثنوقراطيـــة" ،أيّ
أهنـــا تعمتـــد سياســـة الهتويـــد املســـمر وضبابيـــة يف احلـــدود اجلغرافيـــة والسياســـية
وتفضيـــل الهيـــود كقوميـــة ومجاعـــة عـــى األقليـــة العربيـــة.
أن القانــون الــدويل يقــرح يف نصــوص ومواثيــق
جتــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل َّ
عدي ــدة تنظ ــم العالق ــات ب ــن مجموع ــة األغلبي ــة ومجموع ــة األقلي ــة .ويتو ّق ــف عن ــد حق ــوق
األقلي ــات بش ــل ع ــام وحق ــوق األقلي ــات األصالني ــة ع ــى وج ــه اخلص ــوص مبجموع ــة
معاه ــدات ووثائ ــق ُتل ــزم ال ــدول ال ــي و َّقع ــت علهي ــا باح ــرام احل ــق باملس ــاواة واحل ــق
يف احلفـــاظ عـــى الطابـــع القـــويم والثقـــايف ملجموعـــة األقليـــة .وعـــى الـــرمغ
أن إرسائيـــل قـــد و َّقعـــت عـــى هـــذه املعاهـــدات والزتمـــت بتطبيقهـــاَّ ،
أن
إل َّ
مـــن َّ
الواقـــع يشـــر إىل عكـــس ذلـــك (مجعيـــة حقـــوق املواطـــن) ،ويظهـــر ذلـــك جل ًّيـــا
يف الكثـــر مـــن املامرســـات والترشيعـــات الّـــي تســـى إىل ضبـــط العمـــل الســـيايس
ّ
والثقـــايف ضـــ َّدمه.
لملواطنـــن العـــرب وتدجينـــه وإىل قوننـــة المتيـــز القـــويم

قوانني تك ّرس المتيزي

تس ــود الب ــاد يف الس ــنوات األخ ــرة موج ـ ًـة عنرصي ــة ض ـ ّد األقلي ــة العربي ــة ،األم ــر الّ ــذي
يؤثـــر عـــى املنـــاخ العـــام وعـــى العالقـــة بـــن املواطنـــن العـــرب والهيـــود .فنحـــن
يف خضـــ ّم العديـــد مـــن الترشيعـــات العنرصيـــة واإلقصائيـــة ّتـــاه العـــرب مكجموعـــة
َّ
تتبخــر ويــم امل َــس
ـإن الدميقراطيــة اجلوهريــة "امجلاعيــة – التحوليــة"
أقليــة ،وبال َّتــايل فـ َّ
مباكنـــة املواطنـــن العـــرب كأقليـــة قوميـــة .نذكـــر ً
بعضـــا مـــن هـــذه القوانـــن ،والّـــي
ُتقــ ّوض العم ــل الس ــيايس عن ــد األقلي ــة العربي ــة إىل جان ــب هتمي ــش رؤى الدميقراطي ــة
اجلوهري ــة:

فـــرض قوانـــن أو اقرتاحـــات قوانـــن ُ
متـــس احلقـــوق امجلاعيـــة لملواطنـــن العـــرب،
ـــن عـــام 2009
ومهنـــا )1( :قانـــون إقصـــاء ال َّنـــواب؛ ()2قانـــون النكبـــة والّـــذي ُس َّ
ويفـــرض عقوبـــة الجســـن عـــى ّ
لك مـــن ُييهيـــا؛ ( )3قانـــون جلـــاب القبـــول والّـــذي
الســـكن ُ
حيثـــا يشـــاء؛ ( )4مواصلـــة متديـــد قانـــون منـــع
مينـــع
ّ
العـــريب مـــن حـــق َّ
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األقلية في ّ
ظل األغلبية
مل المشـــل للفلســـطينيني .هـــذا باإلضافـــة إىل اقـــراح قانـــون إلغـــاء رمسيـــة اللغـــة
العربي ــة ال ــذي يس ــى إىل تكري ــس هيودي ــة الدول ــة وإقص ــاء اللغ ــة العربي ــة م ــن احل ــر
الع ــام .
املُســـهدف مـــن هـــذه القوانـــن ،عـــى حنـــ ٍو مبـــارش أو ُم َّ
الســـان العـــرب
بطـــن ،مه ُّ
ّ
حـــوايل  20%مـــن ُمـــل مواطـــي البـــاد .فهـــذه الترشيعـــات
والّذيـــن يشـــلون
تتجاهـــل خصوصيـــة املواطنـــن العـــرب كأقليـــة قوميـــة إثنيـــة ،وهتـــدف إىل َمـــو
ِساهتــم القوميــة والثقافيــة والتارخييــة وتســى إىل تقويــض رشعيــة هــذه األقليــة ،األمــر
ال ــذي يعت ــر انهت ـ ً
ـإن ح ــق
ـاك ملفاه ــم املس ــاواة اجلوهري ــة (التحولي ــة  -امجلاعي ــة) .ف ـ َّ

األقليـــة العربيـــة التعبـــر عـــن هُ و َّيهتـــا وممارســـها ،مكـــا هلـــا احلـــق الاكمـــل بصيانـــة
إرثه ــا الثق ــايف والتارخي ــي وروايهت ــا ورؤاه ــا ،ح ــى وإن مل يتطابق ــون م ــع رواي ــة ورؤى
األغليـــة الهيوديـــة (مجعيـــة حقـــوق املواطـــن).

باإلضافـــة إىل ذلـــك ،ال ُبـــ ّد مـــن اإلشـــارة إىل أ َنّـــه ال ميكـــن أن تشـــرط الدولـــة
الدميقراطيـــة منـــح احلقـــوق ملواطنهيـــا باملوافقـــة عـــى توجهـــات وتصـــ ّورات معينـــة،
قـــد ال تتـــاءم مـــع قناعاهتـــم الخشصيـــة وامجلاعيـــة .تقـــول د .أوريـــت اكمـــر
يف هـــذا الســـياق" :يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة وفرنســـا ،ويف لك الـــدول
الدميقراطيـــة ،حيـــق لملواطـــن التفكـــر واالعتقـــاد مكـــا حيلـــو لـــه {…} انهتـــاك حريـــة
التعبـــر والضمـــر واملعتقـــد هـــو مســـاس جوهـــري براكئـــز النظـــام الدميقـــرايط".
أن هـــذه الترشيعـــات تســـى إىل تدجـــن حـــز العمـــل الدميقـــرايط
ُيكـــن اإل ِّدعـــاء َّ
لألقليـــة العربيـــة ،األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل انهتـــاك احلقـــوق األساســـية لملواطنـــن
ـأن هنال ــك مس ــاواة
الع ــرب ،اكحل ــق باملس ــاواة وحري ــة التعب ــر .وهيلع ،ال ميك ــن الق ــول ب ـ َّ
اكملـــة وجوهريـــة لألقليـــة العربيـــة يف إرسائيـــل.

املساواة الليربالية واملساواة التحولية
الدفـــاع عـــن مجموعـــة األقليـــة مـــن همينـــة
أحـــد مبـــادئ الدميقراطيـــة هـــو ِّ
وتعس ــفها .ولك ــن ق ــد ال ُتع ــي الدميقراطي ــة ملجموع ــة األقلي ــة املس ــاواة
مجموع ــة األغلبي ــة
ّ
ً
خاصـــة احلقـــوق امجلاع َّيـــة.
الاكملـــة ،وقـــد تعمـــل عـــى ضبـــط ممارســـة حقوقهـــا،
يش ــر الباح ــث احلق ـ ّ
ـويق يوس ــف جباري ــن ( )2006 ،2003إىل نظر َّيت ــن تتعلق ــان مبب ــدأ
املســـاواة -:املســـاواة الليرباليـــة – الفردانيـــة واملســـاواة التحوليـــة – امجلاعيـــة .تتطـــرق
النظريت ــان إىل حق ــوق اإلنس ــان واملواط ــن وختتلف ــان يف تعامله ــا م ــع جوه ــر املس ــاواة.
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هتـــدف نظريـــة املســـاواة الليرباليـــة – الفردانيـــة إىل مضـــان وجـــود قاعـــدة قانونيـــة
شـــلية ،متنـــح امحلايـــة الدســـتورية والقانونيـــة للفـــرد ذاتـــه .لذلـــك ميكـــن اعتبـــار
هـــذه النظريـــة َّ
أنـــا تطبـــق مبـــدأ املســـاواة مبفهومـــه الض ّيـــق .باملقابـــل ،هنـــاك رؤيـــة
ـايع .ه ــذا املفه ــوم ال
أوس ــع وأمش ــل ملب ــدأ املس ــاواة تمت َّث ــل باملفه ــوم ال ّتح ــويل – امجل ـ ّ
يكتـــي بضـــان مســـاواة شـــلية وفرديـــة ،بـــل هيـــدف إىل إحـــداث تغيـــر جوهـــري
يف احملور َي ــن اإلجمت ــايع واالقتص ــادي يف احلي ــاة العملي ــة اليومي ــة ملجموع ــة األقلي ــة.
حســـب النظريـــة التحوليـــة – امجلاعيـــة ،جيـــب العمـــل عـــى تعديـــل وتغيـــر حقيـــي
يف احليـــاة العمليـــة لألقليـــة الـــي عانـــت مـــن غـــن ســـيايس وثقـــايف واقتصـــادي
يف املـــايض ،وال تـــزال تعـــاين مـــن إســـقاطات هـــذا الغـــن يف احلـــارض .لذلـــك،
الســـلطة ،بنـــاء بـــراجم
تقـــي هـــذه النظريـــة
َّ
بـــأن عـــى األغلبيـــة الـــي تســـيطر عـــى ُّ
ومشـــاريع شـــاملة تعمتـــد التفضيـــل املــحح هبـــدف تعويـــض األقليـــة عـــن األرضار
الســـابقة والراهنـــة .مكـــا وتؤكـــد هـــذه النظريـــة عـــى واجـــب تفكيـــك مراكـــز القـــوة
والس ــيطرة ال ــي تمتت ــع هب ــا األغلبي ــة ،س ــع ًيا إىل حتقي ــق املس ــاواة اجلوهري ــة احلقيقي ــة.

املساواة التشاركية
نتيجـــة الغـــن التارخيـــي الـــذي تعـــاين منـــه األقليـــة العربيـــة ،ال ُبـــ ّد مـــن خلـــق آليـــة
تســـى إىل احلـــ ّد مـــن ال َتوتـــر النـــاجت مـــن هـــذا الغـــن .وقـــد تكـــون إحـــدى هـــذه
اآللي ــات يه املس ــاواة التش ــاركية وال ــي هت ــدف إىل حتقي ــق املس ــاواة اجلوهري ــة ولي ــس
الشـــلية .كذلـــك جيـــب أن تتعـــ َّدى آليـــة حتقيـــق املســـاواة اجلوهريـــة يف مســـتواها
الفـــردي لتصـــل إىل املســـتوى امجلـــايع .أي إضافـــة إىل حتقيـــق املســـاواة املدنيـــة
ينبـــي أن تكـــون هنـــاك مســـاواة قوميـــة لألقليـــة العربيـــة.
م ــا يه املس ــاواة التش ــاركية؟ ُيعــ ِّرف جباري ــن املس ــاواة التش ــاركية بأهن ــا مس ــاواة
حقيقيـــة وشـــاملة ،مدن ًّيـــا وقوم ًّيـــا واقتصاد ًّيـــا .ال يكـــون يف ُعـــرف الدولـــة وفـــق هـــذا
املفهـــوم أفضليـــة ملواطـــن عـــى أخـــر أو ملجموعـــة قوميـــة عـــى ُأخـــرى .مجتـــع هـــذه
املســـاواة ً
أيضـــا بـــن فلســـفة العـــدل التوزيـــي والعـــدل التصحــحي (تفضيـــل
حح) ،وتتنــاول ِّ
الســياق التارخيــي لملجمتــع ورصاع القــوى فيــه .باإلضافــة إىل ذلــك،
مـ ّ
َ
املضطه ــدة م ــن إس ــقاطات نظري ــة
تس ــى املس ــاواة التش ــاركية إىل حتري ــر املجموع ــات
الســـيطرة واهلمينـــة ،ســـوا ًء يف جمـــال املنظومـــة السياســـية والترشيعيـــة أو يف جمـــال
املنظومـــة االقتصاديـــة واالســـتغالل .تؤســـس املســـاواة التشـــاركية لتغيـــر جممتـــي

58

األقلية في ّ
ظل األغلبية
شـــامل ،حبيـــث تكـــون عالقـــات املواطنـــة عالقـــات تاكفـــؤ هبـــدف بنـــاء رصح جممتـــي
متس ــا ٍو وع ــادل ومس ــتقر.
تمكـــن يف جوهـــر املســـاواة التشـــاركية فكـــرة احلقـــوق امجلاعيـــة لـــل مجموعـــة،
وذلـــك لضـــان امحلايـــة الاكملـــة لل ُهويـــة امجلاعيـــة اخلاصـــة لـــل مجموعـــة واحلفـــاظ
ّ
ومتيهـــا .وتتعامـــل هـــذه املســـاواة مـــع احلقـــوق امجلاعيـــة حكقـــوق
عـــى ماكنهتـــا
ِّ
متأصلـــة ُتنـــح لملجموعـــة خلصوصيهتـــا امجلاعيـــة .فهدفهـــا هـــو مضـــان
طبيعيـــة
املســـاواة اجلوهريـــة ومنـــح امحلايـــة احلقوقيـــة لـــل مجموعـــة عـــى الصعيـــد الفـــردي
وامجل ــايع ع ــى حــ ّد س ــواء.

ّ
مركبات املساواة التشاركية

يشـــر جباريـــن إىل ثالثـــة مر ّكبـــات لملســـاواة التشـــاركية )1( :ال ُبعـــد العـــام ()2
ال ُبعـــد امجلـــايع اخلـــاص ( )3ال ُبعـــد التارخيـــي.
نتناول فميا ييل مضامني املر ّكبات الثالثـة:
إن ه ــذا احل ـ ِّـز ه ــو ُمل ــك مجلي ــع مواط ــي
( )1ال ُبع ــد الع ــام (احل ـ ّـز املش ــرك)َّ :
الدول ــة دون اس ــتثناء .يمش ــل ه ــذا ال ُبع ــد مخس ــة م ــوارد عام ــة رئيس ــية يتوج ــب توزيعه ــا
بشـــل متاكفـــئ ومتســـا ٍو بـــن املواطنـــن ،ويه :املـــوارد السياســـية ،املـــوارد املاديـــة،
املـــوارد الرمزيـــة ،املـــوارد الثقافيـــة ومـــوارد التج ّنـــس.
فميا ييل رشح ُمقتضب عن لك مورد:
أ .امل ــوارد السياس ــية :تق ــامس امل ــوارد السياس ــية ب ــن مجموع ــة األغلبي ــة واألقلي ــة
هبـــدف مضـــان املســـاواة التشـــاركية احلقيقيـــة يف إدارة شـــؤون الدولـــة ومواقـــع
ات ــاذ الق ــرارات فهي ــا .مفث ـ ًـا ،جي ــب مض ــان ع ــدد مم ِّث ــي ٌ
ّ
األقلي ــة يف املؤسس ــات
العام ــة بنس ــبة تتناس ــب م ــع نس ــبهتم يف املجمت ــع؛
ب .امل ــوارد املادي ــةُ :ت ـ ِّـم املس ــاواة التش ــاركية باتب ــاع سياس ــات َت ــي مبتطلب ــات
العـــدل التوزيـــي والعـــدل التصحــحي بـــن املجموعـــات الـــي تســـكن الدولـــة؛
ت .املـــوارد الرمزيـــة :عـــى منظومـــة الرمـــوز يف املســـاواة التشـــاركية أن تعكـــس
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ً
مثـــا :العـــم والنشـــيد الوطـــي
توجههـــا املتســـاوي حنـــو لك مواطـــي الدولـــة.
ُي ِّثـــان اكفـــة املجموعـــات وليـــس مجموعـــة دون ُ
األخـــرى؛
ث .املـــوارد الثقافيـــة :يه املُر ّكـــب املركـــزي يف ُ
اهلويـــة امجلاعيـــة والثقافيـــة لـــل
مجموعـــة .املســـاواة التشـــاركية تعمتـــد املســـاواة بـــن لغـــة وثقافـــة مجموعـــة
األغلبيـــة يف الدولـــة وبـــن لغـــة وثقافـــة مجموعـــة األغلبيـــة ،وذلـــك مـــن خـــال
توف ــر منظوم ــات عام ــة متع ــددة اللغ ــات والثقاف ــات يف احل ـ ِّـز الع ــام؛
ج .مـــوارد التج ّنـــس :عـــى الدولـــة تفعيـــل نفوذهـــا يف جمـــال التج ّنـــس ونيـــل
ٍ
بشـــل عـــادل ومتســـاوٍ .مكـــا يتوجـــب عـــى الدولـــة أن تـــرايع
املواطنـــة
الس ــياق التارخي ــي وخاصيت ــه لألقلي ــات القومي ــة األصلي ــة ال ــي تعي ــش فهي ــا.
 .2ال ُبع ــد اخل ــاص (اإلس ــتثنايئ) :إىل جان ــب فك ــرة التوزي ــع املتس ــاوي لمل ــوارد
العامـــة ،تتبـــى املســـاواة التشـــاركية فكـــرة التوجيـــه الثقـــايف الـــذايت لـــل مجموعـــة.
مكـــا وتســـى املســـاواة التشـــاركية لضـــان إدارة ذاتيـــة دميقراطيـــة تربو ًّيـــا وثقاف ًّيـــا
صلـــب فكـــرة اإلدارة الذاتيـــة ترســـيخ حـــق
ودين ًّيـــا لـــل مجموعـــة .ويمكـــن يف ُ
املجموع ــات ،خاص ـ ًـة األصلي ــة مهن ــا ،يف توجي ــه ش ــؤوهنا امجلعي ــة بعيــ ًدا ع ــن س ــيطرة
وهمين ــة مجموع ــة األغلبي ــة حبي ــث يس ــتمكل ذل ــك رشاكهت ــا يف احل ـ ِّـز املجمت ــي الع ــام.
ت ــأيت اإلدارة الذاتي ــة لتضم ــن احلف ــاظ ع ــى هُ وي ــة وخاصي ــة وماكن ــة مجموع ــة األقلي ــة،
خاص ـ ًـة األصلي ــة مهن ــا ،بواس ــطة مضام ــن ومن ــاجه التعل ــم ،الثقاف ــة واإلع ــام امل ــريئ
واملمس ــوع ،باإلضاف ــة إىل توف ــر مؤسس ــات أاكدميي ــة عام ــة تديره ــا األقلي ــة ولك ذل ــك
هيـــدف إىل صيانـــة ومتتـــن وتعزيـــز ُ
اهلويـــة امجلاعيـــة اخلاصـــة باملجموعـــة.
 .3ال ُبعـــد التارخيـــي :تعمتـــد املســـاواة التشـــاركية يف هـــذا املَـــورِد عـــى قواعـــد
الع ــدل التصح ـحي حبي ــث تس ــى إىل توف ــر إط ــار حق ــويق ُيعي ــد إىل مجموع ــة ٌ
األقلي ــة

حقوقه ــا ال ــي هُ ِ
ـرا م ــا يرتب ــط ال ُبع ــد التارخي ــي بقضاي ــا ُملك َّي ــة
ض َم ــت تارخي ًّي ــا .وكث ـ ً
ُ
ـرا
األرايض وسياس ــات املص ــادرة ال ــي
أاعت ــدت ضــ ّد املواطن ــن األصلي ــن .مك ــا وكث ـ ً
مـــا يرتبـــط ال ُبعـــد التارخيـــي بقضايـــا الالجئـــن (خـــارج الدولـــة) واملهجريـــن (داخـــل
الدولـــة) ،الـــي يقـــف يف صلهبـــا حـــق العـــودة والتعويـــض .وهيلع ،تدعـــو املســـاواة
التش ــاركية إىل االع ــراف بامل ــس حبق ــوق املجموع ــة األصلي ــة وأن تقــ ِّدم اعت ــذا ًرا نتيج ــة
الغـــن التارخيـــي الـــي عانـــت منـــه مجموعـــة األقليـــة ،وذلـــك مكقدمـــة لـــرأب الصـــدع
ولتحقي ــق املس ــاواة اجلوهري ــة.
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تعمتـــد طروحـــات املســـاواة التشـــاركية عـــى املفاهـــم العامليـــة حلقـــوق اإلنســـان
ً
أن هـــذه الطروحـــات
وحقـــوق املجموعـــات،
خاصـــة األقليـــات األصليـــة يف وطهنـــا .مكـــا َّ
تق ّرهـــا الرشعيـــة الدوليـــة وتضمـــن حتقيـــق املســـاواة اجلوهريـــة والـــي تعمـــل وفـــق
ُأس ــس التاكف ــؤ ب ــن املواطن ــن ،دون من ــح اعتب ــارات أو امتي ــازات ملجموع ــة دون ُ
األخ ــرى.
املس ــاواة التش ــاركية تب ــي جممت ًع ــا ع ـ ً
ـادل يضم ــن لألقلي ــات حقوقه ــا امجلاعي ــة ويص ــون
هُ ويهت ــا وماكنهت ــا وخاص ّيهت ــا ،ومين ــع س ــيطرة وهمين ــة مجموع ــة األغلبي ــة ع ــى مجموع ــة
إن املواطنـــة اجلوهريـــة الـــي تنبثـــق عـــن املســـاواة التشـــاركية يه
األقليـــة واملجمتـــعَّ .
حصـــي ،متســـاوٍ ،عـــادل و ُمســـتقر.
مبثابـــة جحـــر الزاويـــة يف بنـــاء جممتـــع
ّ
أن املطالبـــة باملســـاواة التشـــاركية وباحلقـــوق امجلاعيـــة لألقليـــة
ومـــن اجلديـــر ذكـــره َّ
العربي ــة يف إرسائي ــل تن ُب ــع م ــن كوهن ــا أقلي ــة أصالني ــة تس ــكن يف وطهن ــا ويه ج ــزء
م ــن ش ــعب ل ــه ح ــق تقري ــر املص ــر .وه ــذه األقلي ــة يه ذات هُ و َّي ــة قومي ــة وثقافي ــة ولغوي ــة
ـإن احل ــق امجل ــايع
ختتل ــف ع ــن هُ و َّي ــة األغلبي ــة الهيودي ــة املهمين ــة .وم ــن ه ــذا املنطل ــق ،ف ـ َّ
والتشـــاريك ل ٌ
ألقليـــة العربيـــة ينبـــع مـــن هُ ويهتـــا وتارخيهـــا وإرثهـــا الثقـــايف.
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وجهة لملعمل:
أسئلة ُم ّ
لتصـــدع منظومـــة العالقـــات بـــن األقليـــة
بـــن ثالثـــة أســـباب
ّ ِ .1
ُّ
العربيـــة واألغلبيـــة الهيوديـــة يف إرسائيـــل.
طبـــق إرسائيـــل يف تعاملهـــا مـــع األقليـــة
ّ .2
أي نظريـــة ُت ِ ّ
العربيـــة ،نظريـــة الســـيطرة أم نظريـــة التســـوية؟ يف تعليلـــك
لإلجابـــة إرشح إســـقاطات النظريـــة الـــي ختتارهـــا يف اإلجابـــة
عـــى املجموعتـــن :األقليـــة واألغلبيـــة.
 .3برأيـــك ،ومكراقـــب لتطـــورات الســـاحة السياســـية يف إرسائيـــل،
مـــا هـــو املطلـــب الـــذي تســـى إليـــه األقليـــة العربيـــة يف إرسائيـــل
لبلـــورة عالقهتـــا مـــع مجموعـــة األغلبيـــة؟ إدمع إجابتـــك بأمثلـــة.
 .4هـــل متنـــح إرسائيـــل حقو ًقـــا مدنيـــة اكملـــة ملواطنهيـــا العـــرب؟
إدمع إجابتــك بقوانــن ُتثبــت ذلــك.
 .5إحبـــث عـــن بعـــض مـــن القوانـــن غـــر املذكـــورة يف الفصـــل ،متـــس
تطـــرق
باحلقـــوق القوميـــة امجلاعيـــة لألقليـــة العربيـــة يف إرسائيـــل.
َّ
إىل مناقشـــة أبعـــاد القانـــون بشـــل نقـــدي مـــن منظـــور األقليـــة
العربي ــة وم ــن منظ ــور األغلبي ــة الهيودي ــة.
 .6ابــن جــدو ً
ال ُمقار ًنــا ُيبـ ِ ّ ُ
ـن شــل وجوهــر املســاواة املمنوحــة لألقليــة
العربيــة ،وشــل وجوهــر املســاواة املمنوحــة لألغلبيــة الهيوديــة .اعمتــد
يف املقارنـــة عـــى قوانـــن وأمنـــاط مـــن الســـاحة السياســـية.
 .7يطـــرح هـــذا الفصـــل املســـاواة التشـــاركية للحفـــاظ عـــى ماكنـــة
وخاص َّيـــة ٌ
األقليـــة العربيـــة ولضـــان اندماجهـــا ومشـــاركهتا يف
املجمتـــع اإلرسائيـــي .هـــل ُيناســـب هـــذا الطـــرح برأيـــك تط ُّلعـــات
األقليـــة العربيـــة؟ ومـــا يه الطروحـــات البديلـــة هلـــذا الطـــرح الـــي
ُيكـــن أن تكفـــل حتقيـــق تطلعـــات األقليـــة العربيـــة؟
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إشكاليات الديمقراطية
اإلسرائيلية
ً
وصـــول
تعـــود النظريـــة الدميقراطيـــة إىل تـــارخي اليونـــان القدميـــة مـــرو ًرا برومـــا
إىل الواليـــات املتحـــدة ودول الغـــرب يف العـــر احلديـــث .حـــ ّددت الفكـــرة واملامرســـة
الدميقراطي ــة مفاه ــم العالق ــة ب ــن عام ــة الن ــاس ،م ــن جه ــة ،ونظ ــام احل ــم مكؤسس ــة
مـــن جهـــة أخـــرى .مـــن املهـــم أن نتذ ّكـــر أن للدميقراطيـــة مفاهـــم وأشـــال عديـــدة
تتص ــل بس ــياقات تارخيي ــة ،ثقافي ــة ،اجمتاعي ــة واقتصادي ــة خمتلف ــة األم ــر ال ــذي يق ــود
إىل تفــاوت يف مفهومهــا وجوهرهــا مــن جممتــع إىل آخــر ومــن حقبــة زمنيــة إىل أخــرى.
تعـــود الدميقراطيـــة األوىل الـــي نشـــأت يف العـــامل إىل اليونـــان يف العهـــد القـــدمي.
وق ــد اعتربهت ــا األدبي ــات املتخصص ــة دميقراطي ــة مب ــارشة يق ــوم الش ــعب فهي ــا باخت ــاذ
الق ــرار أو االنتخ ــاب أو إب ــداء ال ــرأي أو النق ــاش .مت يف الزم ــن اليون ــاين الق ــدمي تقس ــم
الدول ــة اليوناني ــة إىل مناط ــق إداري ــة ع ــى ش ــل بل ــدات وم ــدن مس ــتقلة ،حي ــث حصل ــت
ً
ً
ً
اكمـــل يف إطـــار حدودهـــا
ذايت واســـتقالل
حـــم
لك بلـــدة مـــن البلـــدات عـــى
مس ــي بـ"املدين ــة
اجلغرافي ــة .تط ــورت م ــن ه ــذه الصيغ ــة اإلداري ــة امل ــدن املس ــتقلة أو م ــا ّ
الدول ــة" ،لتش ــل جممتع ـ ًـة نظا ًم ــا فدرال ًي ــا.
مت ــزت دميقراطي ــة أثين ــا خبصائ ــص وراكئ ــز عدي ــدة مزيهت ــا ع ــن س ــائر أنمظ ــة احل ــم
آنــذاك وعــن الدميقراطيــة احلديثــة املعمــول هبــا يف مجموعــة مــن الــدول الدميقراطيــة يف
أيامنـــا هـــذه .قامـــت دميقراطيـــة أثينـــا مثـــا عـــى مبـــدأ "الدميقراطيـــة التشـــاركية"
الـــي اشـــملت عـــى "اهليئـــة العامـــة" الـــي اكنـــت مبثابـــة الســـلطة الترشيعيـــة أو
الربملان ــات يف أيامن ــا .واكن م ــن ح ــق اكف ــة الس ــان يف أثين ــا يف ذاك احل ــن احلض ــور
واملشـــاركة الفعالـــة يف جلســـات اهليئـــة العامـــة الـــي تناولـــت مجموعـــة مـــن القضايـــا
الـــي تعـــى بشـــؤون النـــاس والعامـــة.
ّ
مت خـــال جلســـات اهليئـــة العامـــة انتخـــاب مجموعـــة مـــن الســـان بواســـطة قرعـــة
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مـــن أجـــل إشـــغال مناصـــب عامـــة ومجاهرييـــة لغـــرض القيـــام بوظائـــف يطلهبـــا
املنصـــب وتلـــك الـــي تقـــع مضـــن إطـــار صالحياتـــه املتفـــق علهيـــا .يف مقابلهـــا هنـــاك
"الدميقراطيـــة غـــر املبـــارشة" أو "الدميقراطيـــة المتثيليـــة" الـــي تشـــارك هبـــا عينـــة
مصغــرة ومتثيليــة مــن الشــعب تتــداول يف مؤسســات عامــة قضايــا واحتياجــات الســان
ومتثله ــم يف اهلي ــات واألجس ــام املعني ــة.
مـــن املهـــم أن ُنشـــر هنـــا ولـــو بملحـــ ٍة رسيعـــة إىل منـــوذج الدميقراطيـــة يف رومـــا
ٍ
بتحـــوالت اجمتاعيـــة واقتصاديـــة عـــى حمـــور الزمـــن
القدميـــة الـــي مـــرت آنـــذاك
التارخيــي ممــا أفــى إىل تطــور منوذجــن مــن النظــام الدميقــرايط ،نظــام دميقــرايط
حـــري يـــدار بواســـطة خنبـــة مـــن رجـــال الديـــن وطبقـــة النبـــاء دون غـــرمه .ومه
أحص ــاب الصالحي ــة والرشعي ــة .ه ــذا ،م ــن خ ــال إقص ــاء الطبق ــات املس ــتضعفة وس ــائر
الفـــات الشـــعبية مـــن إدارة الشـــؤون الدولـــة .بعـــد حصـــول تغيـــرات اجمتاعيـــة
واقتصاديـــة جـــراء احتـــال مناطـــق أخـــرى ومضهـــا إىل نطـــاق الدولـــة واخضاعهـــا
لســـيطرهتا هشـــدت رومـــا ســـرورات دمقرطـــة مت ّثلـــت يف قيـــام مجموعـــات ورشاحئ ّ
مت
إقصاؤهـــا يف الســـابق بســـبب أوضاعهـــا االقتصاديـــة املتدنيـــة عـــن املشـــاركة يف
احليـــاة السياســـية بشـــل فاعـــل بفـــرض رؤيهتـــا يف أن تكـــون املواطنـــة مجليـــع
س ــاهنا .وأتاح ــت أمامه ــم الفرص ــة لملش ــاركة يف اهليئ ــة العام ــة واالجمتاع ــات املركزي ــة
وســـع مـــن املشـــاركة الدميقراطيـــة
الـــي مت تنظميهـــا يف املدينـــة املركزيـــة .تطـــ ّور ّ
ّ
ظـــل الســـان القاطنـــون يف األريـــاف واملناطـــق البعيـــدة حمرومـــن مـــن أي شـــل
وإن
لملشـــاركة يف احليـــاة العامـــة.
أح ــد الراكئ ــز األساس ــية ال ــي يق ــوم علهي ــا النظ ــام الدميق ــرايط يه املواطن ــة ال ــي
ً
ســـوية
تقـــوم عـــى توفـــر املســـاواة الاكملـــة مجيـــع األفـــراد واملجموعـــات الـــي تعيـــش
يف إطـــا ٍر ســـيايس وحـــدود جغرافيـــة مشـــركة للتأثـــر عـــى العمليـــة السياســـية
ومنظوم ــة اخت ــاذ الق ــرارات دون أن يك ــون لف ــرد أو ملجموع ــة أفضلي ــة ومنالي ــة أك ــر م ــن
ف ــرد أو مجموع ــة أخ ــرى .فاألف ــراد واملجموع ــات سواس ــية وال توج ــد امتي ــازات سياس ــية
وقانونيـــة ملجموعـــة دون أخـــرى وإال يتحـــول النظـــام الســـيايس إىل نظـــام أســـياد
يمتتعـــون بأولويـــة عـــى غـــرمه وبالقـــدرة عـــى حـــرف العمليـــة السياســـية مـــن خدمـــة
ملصاحلهـــا عـــى حســـاب غريهـــا .املســـاواة يف لك يشء لضـــان توزيـــع عـــادل للخـــر
العـــام واملـــوارد ومضـــان تاكفـــؤ فـــرص حقيـــي للجميـــع ويف لك يشء .الدميقراطيـــة
تكف ــل الدميقراطي ــة مجلي ــع مواطنهي ــا االنض ــواء مض ــن العق ــد االجمت ــايع ال ــذي يش ــل
ّ
وينظـــم معليـــة صنـــع القـــرار
اإلطـــار الضابـــط للعالقـــة بـــن األفـــراد وبـــن امجلاعـــات
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وإدارة احلـــز العـــام وترصيـــف اخلالفـــات وتســـويهتا.
بتس ــاوقٍ م ــع التط ــورات االجمتاعي ــة والتح ــوالت االقتصادي ــة مث ــل التواص ــل اجلغ ــرايف
بـــن مـــدن ومناطـــق كبـــرة بســـبب الضـــ ّم واالحتـــال أو االســـتعامر ،تطـــورت
البرشي ــة وك ــر بش ــل ملح ــوظ التع ــداد الس ــاين واالحتياج ــات العمراني ــة والبرشي ــة،
وب ــدأت تتبل ــور ال ــدول املركزي ــة وال ــدول القومي ــة إضاف ــة ملؤسس ــات احل ــم احمللي ــة ال ــي
ٍ
مؤسســـات حـــم لوائيـــة و ُقطريـــة
شـــلت أســـاس احلـــم يف التـــارخي القـــدمي .أقميـــت
وانشـــئت الربملانـــات ومؤسســـات الرائســـة الـــي نعرفهـــا اليـــوم ،الـــي اســـتندت عـــى
املبـــادئ الدميقراطيـــة وو ّفـــرت متثيـــا سياســـيا تعدديـــا ملجمـــل الـــراحئ املجمتعيـــة
والطبق ــات املختلف ــة يف املجمت ــع .ومت اس ــتيعاب العدي ــد م ــن اإليديولوجي ــات والطروح ــات
السياســـية واالجمتاعيـــة (دال )2004 ،مضـــن نظـــام اجمتـــايع واحـــد ّ
منظـــم عـــى
حنـــو حيفـــظ للجميـــع حقوقهـــم يف الوجـــود وحتقيـــق الـــذات.
م ــن أج ــل اخل ــوض يف إش ــاليات الدميقراطي ــة اإلرسائيلي ــة علين ــا أن نص ــل إىل فهــ ٍم
معمـــق حـــول ماهيـــة الدميقراطيـــة كنظـــام حـــم .فهنالـــك اختـــاف بـــن املـــدارس
واملشـــارب الفكريـــة املختلفـــة حـــول تعريـــف الدميقراطيـــة كنظـــام معـــي للحـــم .مهنـــم
م ــن ي ــرى يف الدميقراطي ــة املس ــاواة الاكمل ــة ب ــن املواطن ــن والعدال ــة االجمتاعي ــة م ــن
خـــال الغـــاء الفـــوارق بـــن املواطنـــن .يـــرى آخـــرون إلهيـــا عـــى أهنـــا حقـــوق فرديـــة.
ومهن ــم َم ــن ي ــرى يف الدميقراطي ــة مجموع ــة م ــن املب ــادئ األساس ــية.
يقـــرح عـــامل االجمتـــاع اإلرسائيـــي ،ســـايم مسوحـــة ومجموعـــة مـــن الباحثـــن
الدميقراطيـــة تعريـــف "حـــد أدىن" مـــع توكيـــد القـــامس املشـــرك لغالبيـــة األنمظـــة
الدميقراطيـــة .ينبـــي أن تتو ّفـــر يف النظـــام الدميقـــرايط مجموعـــة مـــن االجـــراءات
ويه  :إجـــراء انتخابـــات تنافســـية دوريـــة تكـــون رسيـــة ونزهيـــة عـــى أن تضمـــن
يف إطارهـــا حريـــة االنتخـــاب واحلـــق بالـــرحش والتصويـــت للجميـــع .يعتـــر هـــذا
التعري ــف اخ ـ ً
ـزال لملفه ــوم الواس ــع للدميقراطي ــة ال ــي حتت ــوي ع ــى مجموع ــة كب ــرة
م ــن املب ــادئ األساس ــية كس ــيادة القان ــون وتوف ــر احلق ــوق الفردي ــة وامجلاعي ــة ومض ــان
احلريـــات واملســـاواة والعدالـــة االجمتاعيـــة.
ٍ
بشـــل
مجتـــع األدبيـــات النظريـــة عـــى أن الدميقراطيـــة تشـــمل عـــى مبـــدأ املســـاواة
مفص ــل هن ــا:
بني ــوي مك ــا ه ــو
ّ
 .1املشـــاركة السياســـية املتاكفئـــة :يتيـــح النظـــام الدميقـــرايط لملواطنـــن
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ـرارات رمسي ــة وسياس ـ ٍ
ٍ
ـات
وممثلهي ــم املنتخب ــن أن يع ــروا ع ــن رأهي ــم ،مواقفه ــم ج ــراء ق ـ
عامـــة مت صياغهتـــا مـــن خـــال إبـــداء تأييـــدمه هلـــا أو مـــن خـــال معارضهتـــا
وتق ــدمي التس ــويغات ع ــى بع ــض بنوده ــا ،و اتاح ــة اإلماكني ــة بش ــل متس ــا ٍو أم ــام مجي ــع
ٍ
موضوعـــات وقضايـــا عـــى حـــ ٍد
منتخـــي امجلهـــور يف بنـــاء األجنـــدة العامـــة وطـــرح
س ــواء.
 .2التصويـــت املتســـاوي :وهـــذا يعـــي أنـــه عـــى املســـتوى االنتخـــايب العـــام
واحمل ــي حي ــق مجلي ــع األف ــراد ال ــرحش واالنتخ ــاب مبس ــاواة تام ــة ويك ــون لك ص ــوت
معـــادال للصـــوت اآلخـــر دون أن يكـــون ألحـــد أولويـــة عـــى حســـاب مواطـــن آخـــر .أمـــا
احملـــور الثـــاين فيتعلـــق باملســـاواة بـــن ممثـــي امجلهـــور ،فعنـــد مناقشـــة أي قـــرار
أو اقـــراح قانـــون يكفـــل النظـــام الدميقـــرايط املســـاواة التامـــة بـــن مجيـــع منتخـــي
امجلهـــور لضـــان فـــرص وإماكنيـــات متســـاوية للتأثـــر عـــى السياســـات العامـــة
والص ــاحل الع ــام.
إن اهلـــدف األمســـى للدميقراطيـــة ال يمكـــن فقـــط يف إرســـاء املســـاواة بـــن بـــي
البـــر وإمنـــا يتطلّـــع إىل منـــع معليـــة االســـتبداد يف احلـــم حتـــت ذرائـــع دينيـــة
أو قومي ــة أو أي انمت ــاء اخ ــر يق ــوم باس ــتغالل الدول ــة ومؤسس ــاهتا وأذرعه ــا م ــن أج ــل
مقـــع وإخضـــاع أفـــرا ٍد ورشاحئ جممتعيـــة واقصاهئـــم عـــن املشـــاركة السياســـة وعـــن
دوائـــر اختـــاذ القـــرار ومصـــادرة حقوقهـــم وحرياهتـــم .ويف هـــذا الســـياق نطـــرح
الســـؤال التـــايل ،هـــل وجـــود انتخابـــات يف دولـــة مـــا يكـــي العتبارهـــا دميقراطيـــة؟
هـــل وجـــود انتخابـــات تنافســـية يف بلـــ ٍد معـــن متـــارس فيـــه سياســـات مقـــع ومتيـــز
وإضطهـــاد مـــن قبـــل مجموعـــة األغلبيـــة حبـــق مجموعـــة األقليـــة يبـــي هـــذه الدولـــة يف
خانـــة الـــدول الدميقراطيـــة؟ وهـــل ميكـــن لدولـــة دميقراطيـــة أن متـــارس "اســـتبداد
األغلبيـــة" دون أن ينتقـــص األمـــر مـــن دميقراطيهتـــا؟! وهـــل االجـــراءات الدميقراطيـــة
الشـــلية بإماكهنـــا أن تغـــي عـــى جوهـــر الدميقراطيـــة؟ .هلـــذا جيـــب الفصـــل
ب ــن تعريف ــن للدميقراطي ــة:
 .1الدميقراطيــة الشــلية/االجرائية :ويه عبــارة عــن مفهــوم خمــزل للدميقراطيــة
تمكـــن فهيـــا إجـــراءات الدميقراطيـــة الشـــلية مـــن حيـــث وجـــود انتخابـــات تنافســـية،
تنظميـــات حزبيـــة ،ومعليـــة تصويـــت مجليـــع املواطنـــن يف الدولـــة ولكهنـــا ال متنـــح
املســـاواة العامـــة مجليـــع املواطنـــن فهيـــا ،تكـــون الدولـــة وأذرعهـــا منحـــازة ملجموعـــة
معينـــة مـــن املواطنـــن دون أخـــرى ،وبالتـــايل فـــإن احلقـــوق واحلريـــات األساســـية
لملواطنـــن ختضـــع إلرادة املجموعـــة املهمينـــة (املســـطرية) .يف هـــذا النـــواع مـــن
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األنمظـــة هنالـــك مؤسســـات دميقراطيـــة ،ترشيعـــات قانونيـــة وفصـــل بـــن الســـلطات
املختلفـــة ويعمـــل فهيـــا مبـــدأ ســـيادة القانـــون ولكـــن ســـنجد أن مواقـــع القـــوة تكـــون
يف ي ــد مجموع ــة معين ــة تس ــتخدم الدمقراطي ــة كغط ــاء لض ــان همينهت ــا وس ــؤددها ع ــى
حس ــاب مجموع ــة أو مجموع ــات أخ ــرى.
 .2الدميقراطيـــة اجلوهريـــة :تشـــمل عـــى مفهـــو ٍم أوســـع وأمشـــل
للدميقراطيـــة .فباإلضافـــة إىل اعتبـــار الدميقراطيـــة يف هـــذا المنـــوذج شـــل مـــن
أشـــال احلـــم واعمتـــاد ُجلـــة مـــن االجـــراءات الدميقراطيـــة ،يـــم التعامـــل معهـــا
كمنـــوذج حيـــاة مـــن خـــال تبـــي مجموعـــة مـــن القـــم اجلوهريـــة واملبـــادئ األساســـية
فهيـــا كســـيادة القانـــون ،التعدديـــة ،حقـــوق االنســـان واملواطـــن ،حقـــوق األقليـــات
واحلري ــات األساس ــية .يس ــى ه ــذا المن ــوذج م ــن الدميقراطي ــة إىل إح ــداث تغي ــر يف
رشوط احليـــاة الواقعيـــة ومضـــان حيـــاة كرميـــة مجليـــع املواطنـــن مـــن خـــال مســـاواة
الوضـــع االجمتـــايع ـ االقتصـــادي قـــوال وفعـــا .يه إذن دميقراطيـــة جوهريـــة حتويليـــة
غ ــر حمص ــورة يف األبع ــاد الش ــلية والرمزي ــة وهت ــدف إىل بن ــاء جممت ــع وتأصي ــل ق ــم
ومب ــادئ الدميقراطي ــة في ــه واالس ــتناد ع ــى قاع ــدة تاكف ــؤ الف ــرص وحظ ــر المتي ــز وع ــدم
ٍ
امتيـــازات قانونيـــة أو اقتصاديـــة أو سياســـية غريهـــا ملجموعـــة عـــى حســـاب
منـــح
أخـــرى ومينـــح مجيـــع األفـــراد واملجموعـــات فهيـــا القـــدرة املتســـاوية للتأثـــر عـــى
احليـــاة السياســـية.

إرسائيل كدولة قوم ّية دميقراط ّية
يرتكـــز هـــذا التوجـــه عـــى الفرضيـــة القائلـــة بـــأن لك دميقراط ّيـــة ليربال ّيـــة تعتـــر دولـــة
قومي ــة ،فهي ــا س ــيادة وح ــدود واحض ــة ومع ّرف ــة و ُمع ــرف هب ــا واس ــتقاللية تس ــتند ع ــى
مب ــدأ ح ــق تقري ــر املص ــر .يتح ـ ّـم ع ــى الدول ــة ال ــي تعم ــل وف ًق ــا هل ــذا التوج ــه تب ــي
مبـــادئ الدميقراط ّيـــة  -الليرباليـــة والعمـــل هب ــا م ــن خـــال تطبيقهـــا ع ــى أرض الواقـــع
واالنتقـــال هبـــا مـــن املســـتوى الترصحيـــي  -العلـــي إىل املســـتوى الفعـــي -
العمـــي .يكفـــل هـــذا التوجـــه الدميقـــرايط احلقـــوق الفرد ّيـــة مبعـــى أن تكـــون الدولـــة
"حياديـــة" وتوفـــر احلقـــوق مجليـــع املواطنـــن فهيـــا بـــرف النظـــر عـــن انمتاهئـــم
الفـــردي وامجلـــي .يـــم ،أيضـــا ،إجـــراء انتخابـــات دميقراط ّيـــة ونزهيـــة وتوفـــر
ســـيادة للقانـــون الـــي تقـــي بـــأن خيضـــع مجيـــع األفـــراد فهيـــا لـــه مهـــا
ارتفعـــت مناصهبـــم وماكنهتـــم لســـيادة القانـــون ولإلجـــراءات القانونيـــة ذاهتـــا ،وتكـــون
فهيـــا صالحيـــات الســـلطات املختلفـــة حمـــددة وتســـتند عـــى توازنـــات وكـــواحب
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المدنيات  -مضامين بديلة
تق ــم الت ــوان ب ــن الس ــلطات واملؤسس ــات وهي ــات ُ
احل ــم .وه ــذا رضوري ملن ــع اس ــتبداد
ســـلطة مـــن الســـلطات واســـتئثارها مبـــوارد أو قـــرار أو قـــوة .عـــى هـــذا األســـاس
جيـــب عـــى الســـلطة السياســـ ّية أن تكـــون غـــر مركز ّيـــة وأن يكـــون هنالـــك فصـــل
بـــن الســـلطات وف ًقـــا ملبـــادئ مونتســـكييه (فيلســـوف فرنـــي جـــزم بـــأن الدمقراطيـــة
ال تقـــوم إال بالفصـــل بـــن الســـلطات الثـــاث ،الترشيعيـــة والتنفيذيـــة والقضائيـــة).
هنال ــك أنمظ ــة ليربالي ــة ال تع ــرف أو ال تتي ــح حقوق ــا مجاعي ــة وتكت ــي حبق ــوق مدني ــة –
فردانيـــة .وهنالـــك دول قوميـــة ليرباليـــة متنـــح مجموعـــات األقل ّيـــة فهيـــا حقوقـــا مجاع ّيـــة
لملش ــاركة بش ــل فع ــي ومؤث ــر يف معل ّي ــة صن ــع الق ــرارات ويف الدف ــاع ع ــن احلق ــوق
واملص ــاحل امجلاعي ــة هل ــا.
وف ًقـــا ملـــا قالـــه نويربغـــر ،فـــإنّ إرسائيـــل يه دميقراط ّيـــة ليربال ّيـــة مـــع وجـــود "عيـــوب\
כתמים" تؤ ّث ــر س ــلبًا علهي ــا وع ــى صورهت ــا يف الع ــامل وحتــ ّد م ــن تصنيفه ــا م ــع النظ ــم
الدميقراطيـــة – الليرباليـــة  -الغربيـــة وتنتقـــص مـــن جـــودة الدميقراط ّيـــة فهيـــا .أحـــد
املؤسســـايت  -البنيـــوي جتـــاه املواطنـــن العـــرب،
هـــذه العيـــوب يمت ّثـــل يف المتيـــز
ّ
ســـواء كأفـــراد أو كأبنـــاء ملجموعـــة حتولـــت بفعـــل احلـــرب إىل أقليـــة قوميـــة يف وطهنـــا
األم يف عــ ّدة جم ــاالت .أ ّم ــا ب ــايق "العي ــوب" فإهن ــا ال خت ــص بال ــذات املواطن ــن الع ــرب
وإمنـــا تتعلـــق بالبنيـــة القانونيـــة والدســـتورية إلرسائيـــل وملامرســـاهتا .وتتخلـــص يف
ع ــدم احملافظ ــة التام ــة ع ــى حق ــوق الف ــرد مجلي ــع املواطن ــن يف ظ ــل غي ــاب الدس ــتور،
والقي ــود الش ــديدة ع ــى التعددي ــة الدين ّي ــة ( الهيود ّي ــة) ونظ ــام االحت ــال املف ــروض ع ــى
الفلس ــطين ّيني .بيمن ــا أظه ــرت لن ــا أس ــتاذة القان ــون روت غاب ــزون أنّ اخلل ــل الرئي ــي
يف الدميقراط ّيـــة اإلرسائيل ّيـــة هـــو هتميـــش املواطنـــن العـــرب وإبعـــادمه بشـــل
مهن ــي ع ــن املش ــاركة السياســ ّية احلقيقي ــة واقصاهئ ــم ع ــن مؤسس ــات اخت ــاذ الق ــرار.
وتشـــر إىل أن مشـــاركة العـــرب يف االنتخابـــات مـــن وجهـــة نظـــر األغلب ّيـــة الهيود ّيـــة
يه حـــق شـــلي ال غـــر ،وليـــس مدخـــا للرشاكـــة العمليـــة يف إدارة الدولـــة ويف
إدارة شـــؤوهنم .يـــرى آخـــرون يف أوســـاط الغالبيـــة الهيوديـــة أن املشـــاركة
السياســـية للعـــرب يه شـــلية وجيـــب أن متـــارس باحلـــد األدىن ألن القاعـــدة القانونيـــة
تكفـــل للعـــرب هـــذا احلـــق ولكـــن املامرســـة الفعليـــة وحمـــاوالت التأثـــر غـــر ممكنـــة.
وإن متكـــن العـــرب مـــن ذلـــك فهـــي غـــر رشعيـــة ألهنـــا أتـــت مـــن خـــارج االيدلوجيـــا
الصهيونيـــة الـــي تعتـــر البنيـــة التحتيـــة الفكريـــة لدولـــة إرسائيـــل.
ادىع نويربغ ــر ومجموع ــة م ــن الباحث ــن اإلرسائيلي ــن يف مع ــرض ر ّدمه ع ــى انتق ــادات
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إشكاليات الديمقراطية اإلسرائيلية
خبصـــوص بعـــض الثغـــرات الدســـتورية يف إرسائيـــل كقانـــون العـــودة الـــذي مينـــح
الهيـــود أفضليـــة يف معليـــة التجنيـــس ،بالقـــول أن قانـــون العـــودة وقانـــون
املواطنـــة مينـــح احلـــق احلـــري للهيـــود بـــ "العـــودة" إىل البـــاد وباحلصـــول
عـــى املواطنـــة "االوتوماتيكيـــة" بشـــل حـــري ليـــس مـــن منطـــق متيـــزي بـــل هـــو
مــحح جتـــاه الشـــعب الهيـــودي ،وليـــس متيـــزًا جتـــاه األقل ّيـــة.
مبثابـــة تفضيـــل
ّ
مـــن جهـــة أخـــرى ،يـــديع يوســـف جباريـــن أن هـــذه القوانـــن أتـــت لـــرخس ماكنـــة
التفـــوق الـــي حيظـــى هبـــا املواطنـــون الهيـــود ومضـــان تفوقهـــم يف مـــوارد اهلجـــرة
والتجنـــس وتكريـــس دونيـــة املواطنـــن العـــرب يف توزيـــع هـــذه املـــوارد الـــي جيـــب أن
وخصوص ــا الليرباليــة مهنــا .بالــرمغ مــن النقــد
تكــون متســاوية يف األنمظــة الدميقراطيــة
ً
الـــذي عـــر عنـــه جباريـــن فـــإن روت غابـــزون تعتـــر أنـــه بإمـــان إرسائيـــل أن تكـــون
دميقراطي ــة طبيعي ــة وتتعاي ــش م ــع الواق ــع ،حف ـ ّـى ل ــو أن دميقراط ّي ــة الدول ــة الهيود ّي ــة يف
صيغهت ــا احلال ّي ــة تع ــاين م ــن بع ــض العي ــوب أو النق ــص ،ف ــإنّ دول ــة هيود ّي ــة بإماكهن ــا
أن تك ــون دميقراط ّي ــة يف اآلن ذات ــه .ويش ــر بع ــض الباحث ــن إىل أن إرسائي ــل مل تك ــن
دميقراطيـــة يف بدايهتـــا وذلـــك بســـبب الهتديـــد الوجـــودي علهيـــا ولكـــن مـــع الوقـــت
حتولـــت إىل دميقراطيـــة وميكـــن رؤيـــة ذلـــك يف فـــرة أوســـلو .يـــديع جرينـــرج أهنـــا
م ــرت بس ــرورة دمقرط ــة م ــن خ ــال اعتب ــار الع ــرب العب ــا مركزي ــا ورشعي ــا يف اخلارط ــة
السياســـية اإلرسائيليـــة مـــن خـــال وجـــودمه ككتلـــة مانعـــة ســـامهت يف صياغـــة
السياســـات اخلارجيـــة والداخليـــة يف النصـــف األول مـــن تســـعينيات القـــرن املـــايض.
ي ــرى ه ــذا اإلدع ــاء ب ــأن دول ــة إرسائي ــل يه دميقراطي ــة قومي ــة ليربالي ــة كس ــائر ال ــدول
ولك ــن فهي ــا بع ــض النواق ــص والعي ــوب ال ــي باإلم ــان التعاي ــش معه ــا والتغل ــب علهي ــا
مـــع الوقـــت .يـــرى مروجـــو هـــذا التوجـــه بـــأن املصـــدر الرئيـــي للتوتـــر بـــن األغلب ّيـــة
الهيود ّيـــة واألقل ّيـــة العرب ّيـــة ينبـــع مـــن تعريـــف دولـــة إرسائيـــل لنفهســـا كدولـــة "االثنيـــة
الهيودي ــة" وباإلم ــان التخل ــص من ــه م ــن خ ــال الغ ــاء المت ّي ــز البني ــوي والرمس ــي ح ــى
يف ظـــل الدولـــة القوميـــة عـــر منـــح احلقـــوق امجلاع ّيـــة احملـــدودة والـــي حتـــرم
مهنـــا األقل ّيـــة العربيـــة يف الوقـــت الراهـــن.

إرسائيل كدميقراطية إثن ّية
الباحـــث املركـــزي الـــذي عـــرف إرسائيـــل عـــى أهنـــا دميقراطيـــة اثنيـــة اكن عـــامل
التوجـــه ال تـــرى يف
االجمتـــاع ســـايم مسوحـــة .نقطـــة االنطـــاق األساســـية هلـــذا
ّ

69

المدنيات  -مضامين بديلة
إرسائي ــل دميقراطي ــة ليربالي ــة وح ــى لي ــس مبقدوره ــا أن تك ــون كذل ــك ،فالدميقراط ّي ــة -
الليربال ّيـــة يوجـــد موقـــف حمايـــد جتـــاه اهلو ّيـــة الثقافيـــة ملواطنهيـــا ،ويوجـــد مســـاواة
ب ــن مجي ــع املواطن ــن يف الدول ــة وي ـ ّ
ـم منحه ــم مجيع ــا احلق ــوق املدني ــة  -الفرد ّي ــة رمس ًي ــا
وفعل ًيـــا اشـــتقا ًقا مـــن مواطنهتـــم مبعـــزل عـــن أي انمتـــاء آخـــر.
ـيي :ليربالي ــة  -فرداني ــة حي ــث متن ــح
مت ـ ّـز الدميقراط ّي ــة الليربال ّي ــة ب ــن توجه ـ ْـن أساس ـ ْ
االقل ّيـــات فهيـــا احلقـــوق الفرد ّيـــة فقـــط وال متنـــح أ ًيـــا مـــن احلقـــوق امجلاع ّيـــة (احلـــق
يف اللغـــة والثقافـــة مكثـــال) ،والدميقراط ّيـــة الليربال ّيـــة  -متعـــددة الثقافـــات الـــي متنـــح
املجموعــات الثقاف ّيــة الــي تكـ ّون الفسيفســاء املجمتــي حقو ًقــا مجاعيــة مــن أجــل احلفــاظ
ع ــى خصوصيهت ــم وع ــدم االنصه ــار والذوب ــان يف إط ــار الثقاف ــة املهمين ــة واملس ــيطرة.
وف ًق ــا للتعريف ــات املطروح ــة ف ــإن احلال ــة اإلرسائيلي ــة ال تتطاب ــق م ــع أي توج ــه لي ــرايل
معـــروف .فالدولـــة ليســـت حياد ّيـــة إطال ًقـــا وإمنـــا تعتـــر اداة (عـــى اكفـــة مؤسســـاهتا
وأذرعهـــا) جمنـــدة مـــن أجـــل ترســـيخ ســـيطرة مجموعـــة األغلبيـــة الهيوديـــة وتكريـــس
ماكنهت ــا املهمين ــة مض ــن املواطن ــة اهلرمي ــة  -الرتاتبي ــة ال ــي متزيه ــا .ويف الوق ــت ذات ــه
ف ــإنّ الدول ــة متن ــح احلق ــوق الفرد ّي ــة  -املدن ّي ــة بص ــورة معل ّي ــة مجلي ــع املواطن ــن ب ــرف
النظــر عــن انمتاهئــم امجلــي.
يـــديع مسوحـــة الـــذي حنـــت مفهـــوم “الدميقراطيـــة االثنيـــة” أنّ األقل ّيـــة العرب ّيـــة
ٍ
بعـــض مـــن حقوقهـــا امجلاعيـــة ممـــا حيـــول دون دخوهلـــا يف بوتقـــة
حتصـــل عـــى
الصهـــر .يف حـــن يتحـــدث نويربغـــر عـــن “نواقـــص وعيـــوب” يف الدميقراطيـــة
ف ــإن مسوح ــة يتح ــدث ع ــن ترتيب ــات قانوني ــة ودس ــتورية بنيو ّي ــة .فاملرك ــب الدميق ــرايط
حـــارض يف االجـــراءات الدميقراطيـــة ويتيـــح ملجموعـــة األقليـــة النضـــال واالحتجـــاج
الس ــيايس وحماول ــة تغي ــر الواق ــع م ــن خ ــال األدوات املؤسس ــاتية ،ويوف ــر حقو ًق ــا فردي ــة
ً
حـــارض وبقـــوة ويمت ّتـــع بأولويـــة.
هلـــم إ ّال أنّ املركـــب اإلثـــي الهيـــودي
ّ
املنظـــر الرئيـــي هلـــذا التوجـــه ،أنـــه وبالـــرمغ مـــن غيـــاب بعـــض
يـــرى مسوحـــة،
الراكئـــز األساســـية الـــي متـــز األنمظـــة الدميقراطيـــة ،وبالـــرمغ مـــن العيـــوب البنيويـــة
يف النظـــام اإلرسائيـــي ،ولكـــن ال ميكـــن االدعـــاء بأنـــه ليـــس دميقراط ًيـــا ،بـــل هـــو
يف واقـــع احلـــال منـــط آخـــر وجديـــد مـــن الدميقراط ّيـــة يمشـــل مجموعـــة مـــن الـــدول
الـــي تهشـــد رصاعـــات ورشوخـــا بـــن مجموعـــة األقليـــة واألغلبيـــة .واقـــرح أن نصفـــه
بـــ “دميقراطيـــة إثن ّيـــة” بســـبب ممـــزات احلالـــة اإلرسائيليـــة وطبيعـــة الـــراع
الق ــامئ يف ال ــرق األوس ــط األم ــر ال ــذي يف ـ ّـر تبل ــور الدميقراطي ــة اإلرسائيلي ــة هب ــذا
ا لشـــل .
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إرسائيل كدولة اثنوقراط ّية
يعـــ ّرف الربوفيســـور أورن يفتحئيـــل والربوفيســـور أســــعد غـانـــــــــم الدميقراط ّيـــة عـــى
أهنـــا نظـــام يكفـــل لاكفـــة الــــمواطنني الذيـــن ُيقميـــون ويعيشـــون يف حـــــدو ٍد جغرافيـــة
معينـــة احلقـــوق السياســـ ّية  -االجمتاعيـــة املتســـاوية و ُي ّفـــر هلـــم القـــدر ذاتـــه مـــن قـــوة
التأثـــر املتســـاوية عـــى دوائـــر اختـــاذ القـــرارات مـــن خـــال متثيلهـــم املـــامئ يف هـــذه
املؤسســـات .خبـــاف التوجـــه الليـــرايل وخبـــاف منـــوذج الدميقراطيـــة اإلثنيـــة ،يـــرى
ه ــذا التوج ــه أن إرسائي ــل ليس ــت دول ــة دميقراط ّي ــة نظ ــرًا ألهن ــا تق ــوم باقص ــاء مجموع ــة
األقـلـيـــ ــة ع ــن مواق ــع اخت ــاذ الق ــرار وتق ــوم مجموع ــة األغلبي ــة بالس ــيطرة ع ــى امل ــوارد
املاديـــة (األرايض واملزيانيـــات) وعـــى املـــوارد الرمزيـــة (النشـــيد والعـــم) ومـــوارد
ٍ
سياســـات تمتـــاىش مـــع مصـــاحل مجموعـــة األغــلـبـيــــة
اهلجـــرة والتجنـــس وتنفـــذ
وتـتـنــــكر ملصـــاحل وخصوصيـــة مجموعـــة األقليـــة ،وبالتـــايل تصبـــح الـــــــــــدولة
دميقراطيـــة لملجــــموعة االــــــثنية املهمينـــة وغـــر دميقراطيـــة ألبنـــاء مجموعـــة األقليـــة.
تمت ــز اإلثنوقراط ّي ــة وف ــق المن ــوذج اإلرسائي ــي بـــ:
 .1ح ــدود جغرافي ــة مرن ــة :ال تق ــوم املجموع ــة االثني ــة املس ــيطرة بتعري ــف احل ــدود
ونط ــاق الس ــيادة للدول ــة .وه ــو احلاص ــل هن ــا يف دول ــة إرسائي ــل تس ــيطر الدول ــة من ــذ
حـــرب العـــام  1967عـــى أراض فلســـطينية وســـورية مل تســـق ّر احلـــدود فهيـــا إىل اآلن.
 .2همينـــة مجموعـــة األغلبيـــة :تمتـــز الدولـــة اإلثنوقراطيـــة هبمينـــة مجموعـــة
اثنيـــة (غال ًبـــا تكـــون مجموعـــة األغلبيـــة) وتمتتـــع هـــذه املجموعـــة املســـيطرة بتفـــ ّوق
يف ماكنهتـــا القانونيـــة تكفلـــه الرتتيبـــات الدســـتورية وتمت ّتـــع باألفضل ّيـــة عـــى حســـاب
املجموعـــات األخـــرى .تقـــع هـــذه املجموعـــة يف أعـــى درجـــات ســـم املواطنـــة
اهلـــريم وتســـيطر عـــى أجهـــزة الدولـــة وتصـــوغ سياســـاهتا وتـــوزع املـــوارد افهيـــا
وف ًق ــا ملصاحله ــا يه .يف ظ ــل النظ ــام اإلثنوق ــرايط حتص ــل مجموع ــة األقلي ــة املضطه ــدة
ع ــى مجموع ــة م ــن احلق ــوق ولكهن ــا تعت ــر أق ـ ّ
ـل بكث ــر أو بش ــل ملح ــوظ م ــن تل ــك ال ــي
تمتت ــع هب ــا مجموع ــة األغلبي ــة م ــن حق ــوق وامتي ــازات.

الدين والدولة يف إرسائيل:
تعتـــر الدميقراطيـــة نظا ًمـــا مدنيـــة بامتيـــاز حيـــث تتخـــذ الدولـــة فهيـــا موقـــف
احلي ــاد م ــن املس ــألة الديني ــة ،مبع ــى أهن ــا ال تنح ــاز لدي ــن مع ــن م ــن ديان ــات مواطنهي ــا
ٍ
لتعريـــف ديـــي قـــد ُيبـــى
املتعـــددة مكـــا وأهنـــا ال تعـــرف حـــدود املواطنـــة وف ًقـــا
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مجموعـــات معينـــة خـــارج إطـــار املواطنـــة .يقـــوم النظـــام اإلرسائيـــي عـــى عالقـــة
ضبابيـــة بـــن الديـــن والدولـــة ،فالديـــن فهيـــا لـــه ماكنـــة خاصـــة اســـتنا ًدا عـــى
اتفاقيـــات “الســـتاتوس – كفـــو” (ترتيبـــات الوضـــع القـــامئ الـــي ّ
مت التوصـــل
إلهيـــا بـــن مؤســـي الدولـــة مـــن عملانيـــن وبـــن األحـــزاب والتيـــارات الدينيـــة) بـــن
الهي ــود العملاني ــن واملتدين ــن وال ــي منح ــت املجموع ــات الديني ــة اس ــتقاللية معين ــة وأدت
إىل همينـــة بعـــض املنـــايح الدينيـــة عـــى احلـــز العـــام كفـــرض قدســـية يـــوم الســـبت
واعتب ــاره ي ــو َم راح ــة رمسي ــا بس ــبب ارتباط ــه بالرواي ــة الديني ــة ،واعتب ــار األعي ــاد الديني ــة
الهيوديـــة األعيـــاد الرمسيـــة للدولـــة ،نقـــل قضايـــا األحـــوال الخشصيـــة إىل حمـــامك
دينيـــة هيوديـــة (الطـــاق والـــزواج) ،باإلضافـــة إىل أن مـــوارد اهلجـــرة والتجنـــس تقـــوم
عـــى أســـاس االنمتـــاء الديـــي وتعريـــف مـــن هـــو الهيـــودي.

هيودية الدولة:
إن املص ــدر الرئي ــي للتوت ــر ب ــن األغلب ّي ــة الهيود ّي ــة وب ــن األقل ّي ــة العرب ّي ــة ه ــو التناق ــض
الـــدامئ بـــن املكـــ ّون الدميقـــرايط واملكـــ ّون اإلثـــي  -القـــويم .فـــي حالـــة إرسائيـــل
املكـــ ّون اإلثـــي مهميـــن ،ممـــا يكفـــل ماكنـــة تفـــ ّوق لملجموعـــة االثنيـــة الهيوديـــة ويـــرخس
ماكن ــة دوني ــة ملجموع ــة األقلي ــة ال ــي حت ــرم م ــن حقوقه ــا بس ــبب تعري ــف الدول ــة لذاهت ــا
ع ــى أهن ــا دول ــة هيودي ــة .تعري ــف الدول ــة ع ــى أهن ــا البي ــت الق ــويم للش ــعب الهي ــودي يف
الشـــتاتً ،
أيضـــا( ،دولـــة الهيـــود الذيـــن هنـــا والهيـــود يف لك أحنـــاء العـــامل) ،يؤكـــد
همين ــة العن ــر االث ــي  -الدي ــي ويق ــوض م ــن المس ــات املركزي ــة للدول ــة وأوهل ــا مب ــدأ
املس ــاواة.
تعريــف الدولــة لنفهســا كدولــة هيوديــة ّ
مت قوننتــه عــى أثــر التعديــل الــذي أقرتــه الكنيســت
يف العـــام  1985يف قانـــون أســـاس الكنيســـت الـــذي عـــ ّرف إرسائيـــل كدولـــة الشـــعب
الهيـــودي (ومـــن مث تعديـــل هـــذا التعريـــف “لدولـــة هيوديـــة ودميقراطيـــة”) وذلـــك
ألول مـــرة كتعريـــف رمســـي مـــن خـــال قانـــون حيمـــل صبغـــة دســـتورية .هلـــذا
التعدي ــل تعب ــرات ع ــى مس ــتوى احلق ــوق واحلري ــات ،التنظ ــم واالحتج ــاج الس ــيايس،
توزيـــع املـــوارد والتأثـــر الســـيايس .فتعريـــف الدولـــة كدولـــة هيوديـــة ال ينســـف جوهـــر
الدميقراطيـــة حفســـب مـــن خـــال انهتـــاج سياســـيات متيزييـــة حبـــق املواطنـــن العـــرب
امتيـــازات حقوقيـــة ّ
ٍ
تعطـــل متامـــا مبـــدأ املســـاواة،
ومنـــح مجموعـــة األغلبيـــة الهيوديـــة
ب ــل ّ
يعط ــل ،أيض ــا ،إج ــراءات دميقراطي ــة ويقــ ّوض بع ــض القواع ــد األساس ــية الش ــلية
للدميقراطيـــة .فالتعديـــل املذكـــور مـــن العـــام  ،1985ومـــروع قانـــون اقصـــاء النـــواب
حي ــددان بال ــرورة أش ــال التنظ ــم الس ــيايس والقض ــاء ع ــى احل ــق يف ال ــرحش ألن ــه
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ّ
يشـــك حمـــاول
ال يقبـــل أي حـــزب أو مـــرحش يعـــارض مبـــدأ هيوديـــة الدولـــة وهـــو مـــا
لـــرمس حـــدود اخلطـــاب الســـيايس وهـــذا يتنـــاىف مـــع الدميقراطيـــة.

غياب مبدأ املساواة:
إن مب ــدأ املس ــاواة ه ــو أح ــد الراكئ ــز األساس ــية ال ــي يق ــوم علهي ــا النظ ــام الدميق ــرايط
انطال ًق ــا م ــن األس ــاس الفلس ــي القائ ــل أن الن ــاس مجي ًع ــا يول ــدون أح ــرا ًرا ومتس ــاوين
وال توجـــد أفضليـــة ألحـــد عـــى اآلخـــر عـــى خلفيـــة انمتائـــه أو ألي ســـبب اخـــر.
ميكـــن االتفـــاق عـــى أن املســـاواة يه باألســـاس انهتـــاج معاملـــة متســـاوية جتـــاه
لك إنســـان لكونـــه إنســـانا ،ولـــل مواطـــن لكونـــه مواطـــن ً
أيضـــا ،مـــع األخـــذ بعـــن
االعتبـــار التربيـــرات املوضوعيـــة ليعـــض احلـــاالت الـــي ينهتـــج هبـــا المتيـــز .اشـــارت
مجعيـــة حقـــوق املواطـــن إىل الفـــارق بـــن المتيـــز احملظـــور والمتيـــز املـــرر مـــن
خـــال املثـــال التـــايل :إذا اكنـــت هـــذه املعاملـــة نامجـــة عـــن عامـــل موضـــويع ،يكـــون
ـس باملس ــاواة ،عنده ــا ،مباح ــا .تك ــون املعامل ــة املغاي ــرة يف بع ــض احل ــاالت رضوري ــة
امل ـ ّ
مـــن أجـــل تكريـــس املســـاواة .فعـــى ســـبيل املثـــال فـــإن إعطـــاء متديـــد يف وقـــت
ّ
يشـــل حتقيقـــا للحـــق يف املســـاواة.
االمتحـــان لطالـــب يعـــاين صعوبـــات تعلمييـــة
عـــى الـــرمغ مـــن أننـــا أمـــام معاملـــة مغايـــرة ختتلـــف عـــن معاملـــة الطالـــب العـــادي.
وذلـــك ألنـــه طاملـــا تعلـــق األمـــر مبقيـــاس موضـــويع /ذي صلـــة (رسعـــة القـــراءة
أو الكتابـــة) ،فـــإن االثنـــن غـــر متســـاويني ،وذلـــك فـــإن إعطـــاء معاملـــة متســـاوية
يصب ــح يف ه ــذه احلال ــة بال ــذات مس ــا بالطال ــب ال ــذي يع ــاين صعوب ــات أو ُع ــر تع ـمي.
عـــى املســـتوى االجمتـــايع ،فـــإن املعاملـــة املســـاوية ملجموعـــات خمتلفـــة عـــر جتاهـــل
الفجـــوات يف نقطـــة االنطـــاق لـــدى لك مهنـــا ،قـــد يقـــود إىل متيـــز غـــر مـــرر .يلـــزم
القانـــون الـــراكت العامـــة بتكريـــس مواقـــع للنســـاء يف جمالـــس اإلدارة خكطـــوة يف
س ــياق المتي ــز امل ـحح ال ــذي هي ــدف إىل حتقي ــق مس ــاواة ب ــن الرج ــال والنس ــاء يف
الدول ــة.
إن غيـــاب املســـاواة وقوننهتـــا مـــن شـــأنه أن يفتـــح اإلماكنيـــة النهتـــاج سياســـات
ٍ
مجموعـــات وأفـــراد وبالتـــايل تعميـــق الفجـــوات فميـــا بيهنـــم .يف دولـــة
متيزييـــة حبـــق
إرسائيـــل غيـــاب ملبـــدأ املســـاواة بـــن املواطنـــن العـــرب واملواطنـــن الهيـــود وبـــن
مجموع ــات معين ــة داخ ــل املجمت ــع الهي ــودي ومجموع ـ ٍ
ـات أخ ــرى ،مم ــا يق ــود إىل انهت ــاج
متيـــز مؤسســـايت وبنيـــوي يف ختصيـــص املـــوارد املاديـــة اكملزيانيـــات واألرايض.
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متيـــز مجـــايع يف مجيـــع منـــايح احليـــاة :القبـــول
يعـــاين املواطنـــون العـــرب مـــن
ٍ
يف أماك ــن العم ــل ،مزياني ــات التعل ــم ،خدم ــات الرف ــاه االجمت ــايع ،ال ُب ــى التحتي ــة يف
الســـلطات احملليـــة ومزيانياهتـــا ،التخطيـــط والبنـــاء .تـــؤدي الـــا مســـاواة بالـــرورة
إىل توس ــيع الفج ــوة ب ــن املواطن ــن الع ــرب والهي ــود يف لك م ــا يتص ــل بالمتت ــع باخل ــر
العـــام واملـــوارد واحلقـــوق ،وإىل تعزيـــز الشـــعور بالغربـــة يف صفـــوف املواطنـــن
ٍ
مواجهـــات
العـــرب قـــد يتطـــور إىل غليـــان واحتجـــاج تـــرامك لتنفجـــر عـــى شـــل
مـــع احلكومـــة ومؤسســـات الدولـــة .أشـــار “تقريـــر جلنـــة أور” مـــن العـــام ( 2003جلنـــة
برائســـة القـــايش املتقاعـــد تيـــودور أور حبثـــت مالبســـات أحـــداث هبـــة أكتوبـــر
م ــن الع ــام  2000والعوام ــل ال ــي أهسم ــت يف حص ــول املواجه ــات ب ــن أجه ــزة األم ــن
واحلكوم ــة وب ــن املواطن ــن الع ــرب يف إرسائي ــل أس ــفرت ع ــن مقت ــل  13ش ــابا بن ــران
قـــوات األمـــن) إىل مجموعـــة مـــن األســـباب الـــي أدت إىل احتجـــاج املواطنـــن العـــرب
ومـــن بيهنـــا المتيـــز التارخيـــي وانعـــدام املســـاواة بيهنـــم وبـــن املواطنـــن الهيـــود.
ب ــل هن ــاك ش ــبه إمج ــاع ب ــن الباحث ــن واملهمت ــن ع ــى أن المتي ــز يف إرسائي ــل بني ــوي
مؤسس ــايت ينف ــذ إىل مص ــم التجرب ــة اإلرسائيلي ــة.
لغيـــاب مبـــدأ املســـاواة والمتيـــز املؤسســـايت إســـقاطات خطـــرة تقـــود إىل رشعنـــة
وتأصـــل قـــم ومعايـــر غـــر دميقراطيـــة يف املجمتـــع وإىل التطبيـــع مـــع ممارســـات
متيزييـــة لســـلطات الدولـــة ضـــد املواطنـــن العـــرب .هـــذا يعـــي أن تكـــون الدولـــة ذات
“ازدواجيـــة معياريـــة” وانتقائيـــة يف التعامـــل مـــع املواطنـــن مـــن الفئتـــن /مـــن أبنـــاء
األكرثي ــة الهيودي ــة وأبن ــاء األقلي ــة العربي ــة.

إرسائيل  -دولة بدون دستور:
هيـــدف الدســـتور إىل تعريـــف مضمـــون ومبـــى احلـــم وحتديـــد العالقـــة بـــن
الس ــلطات الث ــاث وتوزي ــع الصالحي ــات فمي ــا بيهن ــا .مك ــا هي ــدف الدس ــتور إىل مض ــان
احلريـــات األساســـية وحقـــوق االنســـان واملواطـــن وتوفـــر امحلايـــة القانونيـــة هـــذا
عـــى أن حيظـــى الدســـتور وبنـــوده مباكنـــة قانونيـــة وسياســـية متينـــة متنـــع الســـلطة
الترشيعيـــة مـــن تعديلـــه أو حرفـــه عـــن أصولـــه وأهدافـــه خبصـــوص محايـــة األقليـــة أو
املواطـــن .ومـــن هنـــا فـــإن تعديـــل الدســـتور يف أي دولـــة حيتـــاج إىل أغلبيـــة ترشيعيـــة
غـــر عاديـــة تتفـــاوت مـــن دولـــة ألخـــرى .مكـــا أن وجـــود الدســـتور مينـــع ســـن قوانـــن
تتع ــارض م ــع روح الدس ــتور وتتناق ــض م ــع معاي ــر الدميقراطي ــة وحق ــوق االنس ــان .أم ــا
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غيـــاب الدســـتور فإنـــه يفســـح املجـــال أمـــام ترشيعـــات قانونيـــة عنرصيـــة أو غـــر

ـس حبقــوق االنســان واملواطــن واملجموعــات .قــد ُيســتمثر غيــاب الدســتور
دميقراطيــة ومتـ ّ

يف بعــض األحيــان إىل اســتغالل االجــراء الدميقــرايط ومتريــر قوانــن اســتنا ًدا إىل مبــدأ
قـــرار األكرثيـــة بالـــرمغ مـــن أهنـــا تتنـــاىف وتتعـــارض مـــع جوهـــر الدميقراطيـــة .غيـــاب

الدســـتور مـــن شـــأنه ترســـيخ مفاهـــم الدميقراطيـــة االجرائيـــة والشـــلية .أمـــا وجـــوده

فقـــد ُيفـــي إىل االنتقـــال بالنظـــام الدميقـــرايط مـــن حالتـــه الشـــلية إىل اجلوهريـــة
مـــن خـــال محايـــة احلريـــات وحـــق األقليـــة يف أن تصبـــح أكرثيـــة ومبـــادئ ال تقـــوم

الدمقراطي ــة بدوهن ــا مث ــل املس ــاواة يف لك يشء.

منـــذ اســـتقالل دولـــة إرسائيـــل يف العـــام  1948اكن هنالـــك حديـــث عـــن قيـــام “هيئـــة

تأسيســية” مــن مضــن صالحياهتــا بنــاء دســتور للدولــة مكــا نصــت الرشعيــة الدوليــة يف

قـــرار التقســـم مـــن العـــام  1947ومكـــا جـــاء يف وثيقـــة االســـتقالل .لكـــن آثـــرت قيـــادة
الدول ــة تأجي ــل معلي ــة صياغ ــة الدس ــتور ع ــى أن ي ــم تطوي ــره بش ــل تدرجي ــي كقوان ــن

أســـاس هلـــا ماكنـــة دســـتورية .نبعـــت معليـــة التأجيـــل مـــن دوافـــع عديـــدة مـــن
بيهنـــا :عـــدم منـــح احملمكـــة العليـــا صالحيـــة تفســـر الدســـتور وكبـــح مجـــاح الســـلطة
الترشيعيـــة والتنفيذيـــة مـــن خـــال الغـــاء قوانـــن تتعـــارض مـــع الدســـتور ،الـــرخ

العملـــاين -الديـــي وعـــدم االتفـــاق بـــن املجموعـــات املختلفـــة عـــى أســـاس الترشيـــع

يف الدولـــة .باإلضافـــة إىل ذلـــك فـــإن الدســـتور مـــن شـــأنه توفـــر محايـــة قانونيـــة
حلقـــوق مجموعـــة األقليـــة مـــن عســـف أو اســـتبداد مجموعـــة األغلبيـــة ويف تلـــك الفـــرة

اكنـــت الدولـــة ومؤسســـاهتا حديثـــة العهـــد تـــرى باملواطنـــن العـــرب “طابـــور خامـــس”
أو “أعـــداء مـــن الداخـــل” ،وأهنـــم جـــزء مـــن العـــامل العـــريب الـــذي حييـــط إرسائيـــل

ويعي ــش يف حال ــة ح ــرب معه ــا ،األم ــر ال ــذي يس ــتديع ع ــدم تكبي ــل أي ــدي وإج ــراءات
ّ
للتحـــم هبـــذا “اخلطـــر” وإحـــام الســـيطرة
األذرع األمنيـــة واتاحـــة املجـــال أمامهـــا
التامـــة هيلع حـــى لـــو اكن يف ذلـــك ســـلب حقـــوق أساســـية وحريـــات مركزيـــة

يكفلهـــا لك نظـــام دميقـــرايط دســـتوري .بنـــا ًء عـــى مـــا تقـــدم فـــإن غيـــاب
الدســـتور يتيـــح املـــس حبقـــوق وحريـــات أساســـية ،االنتقـــاص مـــن حقـــوق مجموعـــات
األقليـــة وغيابـــه يزيـــد مـــن إشـــاليات وتعقيـــدات الدميقراطيـــة اإلرسائيليـــة ويقوضهـــا
أك ــر فأك ــر.
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الفوارق االجمتاعية \ االقتصادية:
يعتـــر أمـــل مجـــال أن أحـــد املعوقـــات الـــي حتـــ ّد مـــن معليـــات دمقرطـــة املجمتـــع
اإلرسائي ــي ه ــو الف ــوارق االجمتاعي ــة واالقتصادي ــة الكب ــرة ب ــن ال ــراحئ االجمتاعي ــة
املختلفـــة .وتظهـــر الفـــوارق يف عـــدة مســـتويات نذكـــر مـــن بيهنـــا :يمتتـــع
املواطن ــن الهي ــود مقاب ــل الع ــرب بأوض ــاعٍ اقتصاي ــة واجمتاعي ــة أفض ــل ،إذ تق ــع % 96
م ــن البل ــدات العربي ــة يف أدىن درج ــات الس ــم االقتص ــادي  -االجمت ــايع (ب ــن  1ح ــى
 )4وال توج ــد أي ــة بل ــدة عربي ــة يف الدرج ــات العلي ــا للعنق ــود االقتص ــادي  -االجمت ــايع.
مكـــا أن املعطيـــات الرمسيـــة تشـــر إىل أن  % 50مـــن العائـــات العربيـــة تقـــع حتـــت
خـــط الفقـــر و  % 66مـــن األطفـــال العـــرب يرزحـــون مهً ،
أيضـــا ،حتـــت خـــط الفقـــر.
ّ
تـــدل هـــذه املعطيـــات وغريهـــا عـــى معـــق الفـــوارق االجمتاعيـــة  -االقتصاديـــة يف
البـــاد .أمـــا املســـتوى الثـــاين فيتعلـــق بالفـــوارق االجمتاعيـــة  -االقتصاديـــة بـــن مركـــز
الب ــاد وب ــن األط ــراف .فاالس ــتمثارات الكب ــرة مرك ــزة يف مرك ــز الب ــاد بيمن ــا تع ــاين
األط ــراف م ــن حش يف املزياني ــات وحش االس ــتمثارات مم ــا ي ــؤدي إىل تعمي ــق الف ــوارق
االقتصادي ــة ب ــن س ــان املرك ــز الذي ــن ينعم ــون ب ــروط حياتي ــة أفض ــل وب ــن س ــان
األطـــراف الذيـــن يعانـــون مـــن احنســـار االســـتمثارات ومـــن أوضـــاع صعبـــة بســـبب
غيـــاب التصنيـــع واســـتمثارات االقتصـــاد العاملـــي .أمـــا املســـتوى الثالـــث فيتلخـــص
يف الفـــوارق بـــن الهيـــود األشـــانزمي والهيـــود الرشقيـــن أو املتدينـــن يف مجيـــع
املســـتويات مكزيانيـــات التعلـــم وغريهـــا.

احلدود املتغرية واالحتالل:
سياســـات إرسائيـــل بعـــد العـــام  1967والـــروع يف مـــروع االســـتيطان يف الضفـــة
الغربيـــة وقطـــاع غـــزة وهضبـــة اجلـــوالن احملتلـــة مـــن خـــال االســـتيالء عـــى األرض
واملـــوارد وإدامـــة الســـيطرة عـــى الشـــعب فهيـــا يؤكـــد عـــى “مرونـــة احلـــدود
اجلغرافيـــة للدولـــة” الـــي تمتـــدد وتتوســـع مـــن خـــال مـــروع االســـتيطان الـــذي بـــدأ
من ــذ أواخ ــر س ــتينيات الق ــرن امل ــايض إىل يومن ــا ه ــذا .إن ع ــدم ترس ــم ح ــدود واحض ــة
هل ــا رشعي ــة دولي ــة يفق ــد الدول ــة م ــن دميقراطيهت ــا ،مك ــا أن اس ــمرار الس ــيطرة ومق ــع
شـــعب اخـــر وحرمانـــه مـــن حقـــه يف تقريـــر مصـــره وممارســـة ســـيادته واســـتقالله
الاكملـــن عـــى أرضـــه ال يتـــأىت إىل بالعنـــف ومـــن خـــال انهتـــاك القانـــون الـــدويل ال
س ــما م ــا يتص ــل حبق ــوق الش ــعوب واإلنس ــان األم ــر ال ــذي يض ــع دول ــة إرسائي ــل يف
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مواجهـــة دامئـــة مـــع الرشعيـــة الدوليـــة.

الترشيعات املناهضة للدميقراطية:
تهش ــد الس ــنوات األخ ــرة مجموع ــة كب ــرة م ــن الترشيع ــات القانوني ــة العنرصي ــة وغ ــر
الدميقراطيـــة يـــم متريرهـــا بشـــل دميقـــرايط وف ًقـــا ملبـــدأ حســـم األكرثيـــة بـــرف
النظـــر عـــن مضمونـــه الـــذي يتنـــاىف مـــع قـــم انســـانية ودميقراطيـــة حقـــةُ .تفـــي
الترشيع ــات األخ ــرة ـ ذكرن ــا بعضه ــا يف فص ــل س ــابق ـ إىل تقوي ــض أس ــس النظ ــام
الدميق ــرايط واف ــراغ الدميقراطي ــة وقميه ــا م ــن مضموهن ــا وحمتواه ــا ألهن ــا تس ــهدف
رصاح ــة حق ــوق األقلي ــة العربي ــة وهام ــش حياهت ــا السياس ــية ومتن ــح األكرثي ــة باملقاب ــل
امتي ــازات إضافي ــة وحتف ــظ هل ــا احل ــقّ يف تغي ــر قواع ــد اللعب ــة السياس ــية مب ــا يك ـ ّرس
هل ــا س ــؤددها.

دميقراطية إرسائيلية يف عني العاصفة:
ميـــ ّر النظـــام الدميقـــرايط يف إرسائيـــل حتـــوالت كبـــرة تقـــ ّوض الراكئـــز الدميقراطيـــة
ً
أصـــا .تشـــر األدبيـــات النظريـــة إىل أن النظـــام الدميقـــرايط األمثـــل
احملـــدودة
لملجمتع ــات املتصدع ــة وال ــي تمت ــز بال ــروخ الكب ــرة ب ــن املجموع ــات العدي ــدة ال ــي
تعيـــش بـــن ظهرانيـــه هـــو الدميقراطيـــة التوافقيـــة والـــذي صـــاغ منطلقاتـــه الباحـــث
اهلولن ــدي اليهب ــارت .ي ــأيت ط ــرح الدميقراطي ــة التوافقي ــة كش ــل م ــن ِأش ــال ممارس ــة
الس ــلطة يف املجمتع ــات املتع ــددة ،أو املتنوع ــة هويت ًي ــا وال ــي تع ــاين م ــن تفس ــخ ع ــى
املســـتوى امجلـــايع عـــى حنـــو ال تضـــ ّم اهلويـــة الوطنيـــة اجلامعـــة لك املجموعـــات
ّ
يـــم يف هـــذه احلالـــة اســـتقدام مبـــدأ التوافقيـــة ليضـــ ّم مجيـــع
بـــن طياهتـــا.
املكون ــات املجمتعي ــة لتش ــارك يف معلي ــة صن ــع الق ــرار الس ــيايس وصياغ ــة السياس ــات
العامـــة وإقـــرار معليـــة توزيـــع املـــوارد مـــن أجـــل مـــد جســـور بـــن املجموعـــات
وتـــايف الذهـــاب يف املواجهـــات حـــد العنـــف املكشـــوف.
تتضمـــن الدميقراطيـــة التوافقيـــة فهـــم مضـــي للتعدديـــة وللرصاعـــات القامئـــة بـــن
ّ
وتـــرع و ُتنتـــج منظومـــات لتحويـــل
املجموعـــات املختلفـــة يف الدولـــة وتطـــ ّور آليـــات
حالـــة الـــراع القامئـــة والتوتـــر القـــامئ بســـبب الـــروخ بـــن املجموعـــات املختلفـــة
إىل حالـــة توافقيـــة عـــى املبـــادئ واألســـس العامـــة واخلطـــوط العريضـــة للنظـــام
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الســـيايس ومنطلقاتـــه لضـــان حالـــة مـــن االســـتقرار الســـيايس داخـــل الدولـــة
ّ
وحـــل اخلالفـــات والرصاعـــات بوســـائل دميقراطيـــة توافقيـــة األمـــر الـــذي حيفـــظ لـــل
مجموعـــة خصوصيهتـــا .ومـــن هنـــا يقـــوم النظـــام الدميقـــرايط التوافـــي عـــى

مض ــان احلق ــوق الفردي ــة وامجلاعي ــة :المتثي ــل النس ــي وامل ــامئ يف الس ــلطة التنفيذي ــة،

حـــق النقـــض (الفيتـــو) عـــى قـــرارات ختـــص املجموعـــة إياهـــا ،احلـــق يف اإلدارة

الذاتيـــة يف الشـــؤون اخلاصـــة هبـــا وغال ًبـــا مـــا تكـــون يف قضايـــا الرتبيـــة والتعلـــم،

الثقافـــة والشـــعائر الدينيـــة واخلصوصيـــة اللغويـــة.

بالـــرمغ مـــن أن المنـــوذج التوافـــي يكفـــل لـــل فـــرد ولـــل مجموعـــة حقو ًقـــا حتفـــظ
اخلصوصيـــة الثقافيـــة ،اللغويـــة والدينيـــة ومينـــح املجموعـــات ح ًقـــا يف إدارة هـــذه

اجلوانـــب اهلامـــة الـــي تفتقـــد هلـــا المنـــاذج الليرباليـــة أو امجلهوريـــة .إال أن هـــذا
التوافـــق والتـــوازن معـــرض لالنتـــاس أحيانـــا حنـــو توتـــرات أو رصاعـــات ُتفـــي إىل

دميقراطيـــة مأزومـــة تتأثـــر مبوازيـــن القـــوى القامئـــة يف املجمتـــع وتصبـــح
الس ــيطرة فهي ــا ملجموع ــة األغلبي ــة ال ــي ق ــد تل ــي العم ــل مبب ــدأ التواف ــق وتس ــتأثر مب ــا

تريـــد مـــن ســـلطة ومـــوارد.
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وجهة لملعمل:
أسئلة ُم ّ

 .1اذكــر وارشح عــن منوذجــن يعاجلــان نــوع الدميقراطيــة يف إرسائيــل
واكتــب رأيــك يف لك منــوذج؟

 .2هل تعترب إرسائيل دولة دميقراطية؟ ع ّلل؟
 .3إىل أي م ــدى تعت ــر دول ــة إرسائي ــل دول ــة دميقراطي ــة ،د ّرج خي ــارك
عـــى رمس بيـــاين مـــن  ،10 1-حبيـــث أن  = 1غـــر دميقراطيـــة باملـــرة

فـــر جوابـــك اســـتنا ًدا عـــى املـــادة أعـــاه!
و  =10دميقراطيـــة جـــ ًدا؟ ّ

 .4قـــام رئيـــس احلكومـــة بنيامـــن نتنياهـــو خـــال امحللـــة
االنتخابيـــة يف هشـــر اذار مـــن العـــام  2015بدعـــوة املواطنـــن الهيـــود

للخـــروج لصناديـــق االقـــراع وانقـــاذ حـــم الميـــن ألن العـــرب

يتدفق ــون بك ــرة إىل صنادي ــق االق ــراع ،أي توج ــه دميق ــرايط يت ــاءم

حبســـب رأيـــك مـــع تـــرحي رئيـــس احلكومـــة هـــذا؟

 .5هـــل تعـــرف عـــن ترشيعـــات قانونيـــة غـــر دميقراطيـــة مت ســـها يف

إرسائيـــل ،اذا اكن اجلـــواب “نعـــم” يـــرىج ذكرهـــا والـــرح ملـــاذا

تتعـــارض مـــع الدميقراطيـــة؟

تعلمي حموسب – روابط مساندة لتفسري الدميقراطية:
https://www.youtube.com/watch?v=fcCuS_JGc6c .1
https://www.youtube.com/watch?v=vDgJHhLNEs8 .2
https://www.youtube.com/watch?v=cpLqdk-_0ws .3
https://www.youtube.com/watch?v=9UWSYgVYVNw .4
https://www.youtube.com/watch?v=3-R_PU6kCRQ .5
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مسألة الهوية

السادس
الفصل ّ

مسألة الهوية
اهلوية يف احلالة الفلسطينية ِ -سياق نظري:
تتعامـــل العلـــوم االجمتاعيـــة والسياســـية مـــع مفهـــوم اهلو ّيـــة عـــى أنـــه يتصـــل
جبامعـــة مـــا أو بالفـــرد بوصفـــه منمتيـــا لـــه .وهـــو مصطلـــح ســـيايس بامتيـــاز
إضاف ــة إىل كون ــه مصطل ــح ثق ــايف اجمت ــايع أو ح ــى أنرثوبول ــويج .هوي ــة مجاع ــة م ــا
يه خصائصهـــا التارخييـــة والثقافيـــة واللغويـــة والدينيـــة ومرشوعهـــا الســـيايس .ويه
مؤلّفـــة مـــن ذاكرهتـــا امجلاعيـــة ومـــن وضعهـــا يف احلـــارض وتطلعاهتـــا إىل املســـتقبل.
ويه تعـــ ّرف عـــادة مـــن خـــال قياهســـا هبويـــات أخـــرى .واهلويـــة قيـــد التأليـــف عـــى
ال ــدوام بق ــوة مراك ــز ق ــوة تبنهي ــا وتبلوره ــا .فق ــد يك ــون مرك ــز الق ــوة يف امجلاع ــة ذاهت ــا
أو خارجهـــا .وهويـــة امجلاعيـــة والفـــرد تتطـــور وتتبلـــور يف تفاعـــل مـــع هويـــات
أخـــرى .إن حتديـــد اهلويـــة الفرديـــة أو امجلاعيـــة ال تـــم أو ال تكمتـــل دون التفاعـــل مـــع
اآلخـــر .فاهلويـــة مصطلـــح للحديـــث عـــن امجلاعـــات وعـــن العالقـــات فميـــا بيهنـــا .وقـــد
تكـــون امجلاعـــات دينيـــة أو قوميـــة أو سياســـية أو عائليـــة .واهلويـــة قامئـــة وتتطـــور
بوجـــود مجاعتـــن عـــى األقـــل .فاهلويـــة مكصطلـــح ســـيايس نابـــع مـــن وجـــود مجاعـــة
يف مقابـــل مجاعـــة أخـــرى أو أكـــر .فلـــو مل تكـــن هنالـــك مجاعـــات خمتلفـــة ملـــا
ش ــعر الف ــرد حباجت ــه إىل حتدي ــد هويت ــه أو للج ــواب ع ــن الس ــؤال م ــن أن ــا وم ــن أك ــون
وإىل مـــن أنــمي .وقـــد ينــمي الفـــرد إىل أكـــر مـــن حلقـــة انمتـــاء واحـــدة يعـــ ّرف
هبـــا .فهـــو ابـــن لعائلـــة نوويـــة أو ممتـــدة أو ابـــن لقريـــة أو أنـــه ينــمي مجلاعـــة مهنيـــة
معينـــة أو للغـــة وثقافـــة أو لقوميـــة أو لديـــن حمـــدد وقوميـــة .ومـــع هـــذا فـــإن اهلويـــة يف
العلـــوم السياســـية ـ االجمتاعيـــة يه تلـــك امل ّتصلـــة باالنمتـــاء الســـيايس .وهنـــا ال
بـــ ّد مـــن اإلشـــارة إىل أننـــا قـــد نولـــد إىل داخـــل هويـــة دينيـــة أو لغويـــة أو أننـــا قـــد
خنتـــار اهلويـــة الـــي نريـــد بإرادتنـــا .وهـــذا بالتحديـــد مـــا يؤ ّكـــد ال ُبعـــد الســـيايس
يف مفه ــوم اهلوي ــة .ويتع ــزز ه ــذا املفه ــوم إذا عرفن ــا أن اهلوي ــة يه ويع حي ـ ّدد الف ــرد يف
إط ــاره مجموع ــة انمتائ ــه أو مواقف ــه السياس ــية أو تطلعات ــه مض ــن م ــروع ين ـمي إلي ــه
أو خيت ــاره مبح ــض إرادت ــه.
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المدنيات  -مضامين بديلة
هنال ــك عوام ــل عدي ــدة بإماكهن ــا التأث ــر ع ــى اهلوي ــة امجلاعي ــة املش ــركة لملجموع ــات
املختلفـــة مهنـــا عوامـــل داخليـــة مثـــل ،العالقـــات االجمتاعيـــة واملاكنـــة االجمتاعيـــة
واالقتصاديـــة ،وأخـــرى خارجيـــة ،مثـــل عالقـــة املجموعـــة مـــع الدولـــة أو الغالبيـــة آو
مجموعـــات أخـــرى .عـــى ســـبيل املثـــال فـــإن عوامـــل داخليـــة تؤثـــر يف هويـــة مجموعـــة
األقليـــة الفلســـطينية يف إرسائيـــل ،مثـــل مبـــى العائلـــة والعالقـــات بـــن أفـــراد
املجموعـــة ،املبـــى امحلائـــي لملجمتـــع ،أي الـــوالءات الداخليـــة القامئـــة يف حـــدود
املكون ــات واخلصوصي ــات .وق ــد تك ــون الطائف ــة يه حم ــور اهلوي ــة ومفهومه ــا أو الدي ــن
العيـــي .مبعـــى مكونـــات يف اهلويـــة اجلامعـــة الشـــاملة قـــد ُتصبـــح يه نفهســـا
“هويـــات” حتـــدد ســـلوك األفـــراد ومواقفهـــم وتوجهاهتـــم وليـــس اهلويـــة القوميـــة الـــي
مـــن املفـــروض أن تشـــمل هـــذه املكونـــات واخلصوصيـــات .أي ،أن اهلويـــة األدين ـ
اجلغرافي ــة أو الطائفي ــة أو احلزبي ــة مث ــا ـ تك ــون يف مث ــل ه ــذه األح ــوال أق ــوى وأك ــر
فاعلي ــة يف حي ــاة األف ــراد م ــن اهلوي ــة القومي ــة اجلامع ــة املُفرتض ــة .وم ــن هن ــا ق ــد جن ــد
بيننـــا مثـــا َمـــن ُيعلـــن أنـــه كونـــه مســـما هـــو األمه واألبـــرز يف هويتـــه وليـــس كونـــه
فلســـطينيا أو عربيـــا.
هنالـــك تأثـــر للعوامـــل اخلارجيـــة يف حـــال الفلســـطينيني يف إرسائيـــل عـــى مفهـــوم
اهلويـــة ومســـلكيات مشـــتقة مهنـــا ،مثـــل :عالقـــة الدولـــة ومؤسســـاهتا مـــع األقليـــة
العربيـــة الفلســـطينية داخـــل إرسائيـــل ،عالقـــة دولـــة إرسائيـــل مـــع حميطهـــا العـــريب،
عالق ــة األقلي ــة العربي ــة الفلس ــطينية باملرك ــز الفلس ــطيين أو الع ــريب ،وض ــع ه ــذه املراك ــز
وقدرهتـــا عـــى محـــل مـــروع فكـــري ســـيايس .وهـــذا حصيـــح بشـــل خـــاص يف
الواقــع الــذي تعيشــه األقليــة الفلســطينية داخــل إرسائيــل وعالقــة هــذه األقليــة مــع الدولــة
ومؤسس ــاهتا .فنح ــن هن ــا بص ــدد مجموع ــة أصالني ــة حتول ــت ب ــن ليل ــة وحضاه ــا م ــن
أكرثي ــة إىل أقلي ــة ،ووج ــدت نفهس ــا مضط ــرة إىل التعام ــل م ــع اآلخ ــر م ــن واق ــع جدي ــد
يؤ ّثـــر عـــى اهلويـــة وتعريـــف الـــذات وامجلاعـــة .فإحـــدى مهـــات الدولـــة بنـــاء اهلويـــة
مـــن خـــال معليـــة َج ْ َ
توجـــه
تعـــة مســـمرة ألفرادهـــا أو للجامعـــات فهيـــا .مبعـــى ،أن ّ
الدولـــة ومؤسســـاهتا لألفـــراد أو املجموعـــات يفعـــل فعلـــه يف رؤيتـــه ورؤيهتـــا للهويـــة
ومفهومهـــا .فاعتبـــار الدولـــة األقليـــة الفلســـطنية يف البـــاد مجموعـــة مـــن الطوائـــف أو
األقليـــات وليســـت مجاعـــة قوميـــة يـــرك أثـــره يف رؤيـــة هـــذه امجلاعـــات هلويهتـــا،
خاصـــة إذا اكن الدولـــة تســـتعمل ســـلطهتا ونظامهـــا اإلداري يف تكريـــس هـــذا
التقســـم إىل طوائـــف أو أقليـــات .مبعـــى أن سياســـات اهلويـــة مكـــا متارهســـا
الدولـــة ومؤسســـاهتا تؤ ّثـــر يف رؤيـــة األفـــراد أو امجلاعـــات هلويهتـــا .فقـــد يبنوهنـــا
انجسامـــا مـــع هـــذه السياســـات أو يف مواجهـــة هـــذه السياســـات .ومهـــا يكـــن مـــن
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أمـــر التفاعـــل بيهنـــا وبـــن هـــذه السياســـات فإنـــه ليـــس مـــن الصعـــب أن نـــرى أثـــر
السياســـات يف ســـلوك األفـــراد واملجموعـــات عـــى الســـواء.
واخلالصـــة أن مركـــز القـــوة الـــذي تشـــله الدولـــة ومؤسســـاهتا رشيـــك إىل حـــ ّد
كبـــر يف صناعـــة هويـــات املواطنـــن أو مجموعـــات املواطنـــن مـــن خـــال حماولـــة
ف ــرض اهلوي ــة م ــن خ ــارج امجلاع ــة وبش ــل ال يمت ــاىش م ــع تطلعاهت ــا أو م ــع س ــياقها
التارخي ــي أو م ــع ذاكرهت ــا امجلعي ــة وروايهت ــا .وم ــن هن ــا ف ــإن لك هوي ــة تتبل ــور وتتح ــول
وســـط ســـياق ســـيايس اجمتـــايع لـــه رشوطـــه املوضوعيـــة وفيـــه فاعلـــون مؤثـــرون
عـــى طبيعـــة اهلويـــة وحتوالهتـــا .وهـــذا مـــا يقودنـــا إىل ظاهـــرة هويتيـــة مثـــرة ويه
امضحـــال مجاعـــات أو تالشـــها مـــن خـــال الذوبـــان يف هويـــات أخـــرى أوســـع أو
أكـــر قـــوة ونفـــاذا ،أو نشـــوء هويـــات مغايـــرة هبـــذا القـــدر أو ذاك عـــن اهلويـــة األصـــل
اكهلويــة اهلجينــة ـ اهليربيديــة ـ لــدى هــويم بابــا .وهــو مــا تؤ ّك ــده النظريــات القائلــة بــأن
اهلويـــة غـــر ثابتـــة بـــل متحولـــة.

تطور اهلوية الفلسطينية  -حملة تارخيية:
مل تكـــن فلســـطني يف حدودهـــا اجلغرافيـــة حتـــت االنتـــداب مســـتقلة لغـــة أو دينـــا
أو حـــدودا أو تارخيـــا عـــن حميطهـــا العـــريب معومـــا والســـوري خصوصـــا .فلغـــة
الغالبيـــة العمظـــى مـــن أهلهـــا اكنـــت اللغـــة العربيـــة ،واالســـام ديـــن الغالبيـــة تـــأيت
بع ــده املس ــيحية م ــع أقلي ــة ضئيل ــة ال تتج ــاوز  6%م ــن اتب ــاع الديان ــة الهيودي ــة .ش ــاركت
النخبـــة املثقفـــة والسياســـية الفلســـطينية بنشـــاط يف خمتلـــف األحـــزاب وامجلعيـــات
العربيـــة الـــي تشـــلت بعـــد إعـــان الدســـتور العمثـــاين عـــام  ،1908وتبنـــوا أفاكرهـــا
القوميـــة اإلصالحيـــة ،إال أن شـــعورمه باالنمتـــاء القـــويم انطبـــع بطابـــع خـــاص،
طابـــع االنمتـــاء إىل أرض ووطـــن حمدديـــن ،يهتددمهـــا خطـــر الضيـــاع بفعـــل اهلجـــرة
واالســـتيطان الهيوديـــن خاصـــة يف الثالثينيـــات مـــن القـــرن املـــايض.
حصي ــح أن اخلط ــر الصهي ــوين ق ــد أض ــى ع ــى احلرك ــة العربي ــة يف فلس ــطني طابع ــا
خاصـــا ،وســـامه يف اإلرهاصـــات األوىل لـ”اهلويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية” ،إال أن
هـــذه اهلويـــة بقيـــت مندجمـــة يف احلركـــة القوميـــة العربيـــة اجلامعـــة حـــى العقـــد
ّ
تبـــى الفلســـطينيون منـــذ هشـــر أيـــار 1918
الثـــاين مـــن القـــرن العرشيـــن .ولذلـــك
عـــم الثـــورة العربيـــة واصطلـــح عـــى تمسيـــة فلســـطني “جنـــوب ســـورية” أو
“ســـورية اجلنوبيـــة” .حـــى ان املفـــي احلـــاج امـــن احلســـيين ا\أصـــدر جريـــدة
يف القـــدسُ ,سيـــت ســـورية اجلنوبيـــة .اال أن ســـقوط احلكومـــة العربيـــة بعـــد معركـــة
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ميســـلون يف متـــوز  1920ووقـــوع ســـورية حتـــت االحتـــال الفرنـــي ،فقـــد أدى إىل
تراجـــع املـــ ّد القـــويم العـــرويب لصـــاحل تعـــزز اهلويـــة الوطنيـــة  -القطريـــة احملصـــورة
يف اجلغرافيـــا الفلســـطينية .عـــززت هـــذا االجتـــاه مقـــررات مؤمتـــر “ســـان رميـــو”
يف نيســـان  1920بشـــان فـــرض االنتـــداب الربيطـــاين عـــى فلســـطني واعتبـــار وعـــد
بلفـــور جـــزءا مـــن صـــك االنتـــداب عـــى فلســـطني .يف انعـــاس واحض هلـــذه
التط ــورات املتالحق ــة انعق ــد يف هش ــر اكن ــون أول م ــن الع ــام  1920مؤمت ــر حيف ــا .وألول
مـــرة ،مل ُيـــر املؤمتـــر الفلســـطيين إىل أن فلســـطني جـــزء مـــن ســـوريا ،مكـــا مل
يطال ــب بالوح ــدة معه ــا ،ب ــل دع ــا ه ــذا املؤمت ــر ألول م ــرة إىل “تش ــكيل حكوم ــة وطني ــة
يف فلســـطني ،مســـؤولة أمـــام جملـــس نيـــايب منتخـــب مـــن الســـان الذيـــن وجـــدوا يف
البـــاد قبـــل احلـــرب” .ولذلـــك فانـــه باإلمـــان اعتبـــار هـــذا املؤمتـــر نقطـــة االنطـــاق
العمليـــة للهويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية حكركـــة قطريـــة ذات أهـــداف خاصـــة لكهنـــا
غ ــر منس ــلخة ع ــن جذوره ــا القومي ــة.
ويف ظــل تفــامق اإلحســاس خبطــر احلركــة الصهيونيــة عــى األرض والكيــان الفلســطيين،
تض ــاءل اإلحس ــاس خبط ــر االس ــتعامر وش ــله االنت ــدايب؛ إال مبق ــدار احني ــازه ودمع ــه
للنشـــاط الهيـــودي الصهيـــوين يف الهتويـــد واالســـتيطان .ومـــن املفارقـــات انـــه خ ّيـــل
لبع ــض الفلس ــطينيني وج ــود اماكني ــة ملهادن ــة االنت ــداب الربيط ــاين وختفي ــف احني ــازه
للصهيوني ــة.
ممـــا ال شـــك فيـــه (مكـــا أســـلفنا) أن اهلويـــة تنشـــأ وتتبلـــور ،مث تتطـــور بفعـــل تفاعـــل
عوامـــل داخليـــة ،وتفاعلهـــا مـــع عوامـــل خارجيـــة ،خاصـــة اهلويـــات املضـــادة .ويف
ه ــذا اإلط ــار ،مل يك ــن هنال ــك خ ــاف ح ــاد داخ ــل الس ــاحة الفلس ــطينية ح ــول ثنائي ــة
العربيـــة ال ُقطريـــة وتلـــك الفلســـطينية الوطنيـــة يف اهلويـــة مكـــا هـــو احلـــال يف معظـــم
اقط ــار امل ــرق الع ــريب ،وذل ــك لإلمج ــاع الفلس ــطيين ح ــول اخلط ــر األس ــايس املمتث ــل
باملخطـــط الصهيـــوين .ولكـــن اكن هنالـــك تبايـــن بـــن هذيـــن التياريـــن .اكن التيـــار
القـــويم -العـــرويب ينطلـــق مـــن أن احلركـــة الصهيونيـــة حركـــة عامليـــة بفعـــل انتشـــار
الهيـــود يف لك بقـــاع العـــامل ،ومثـــل هـــذه احلركـــة ال ميكـــن االنتصـــار علهيـــا ،وال
حـــى مواجههتـــا ،إال مـــن خـــال الوحـــدة العربيـــة ،أو عـــى األقـــل وحـــدة ســـورية
الطبيعيـــة ،أو مـــا اكن يطلـــق علهيـــا بـــاد الشـــام .بعـــد ســـقوط احلـــم العـــريب
الفيص ــي يف س ــوريا ،ص ــار أحص ــاب ه ــذا التي ــار يتوجه ــون لالس ــتظالل باحلكوم ــات
العربيـــة املســـتقلة وخاصـــة العـــراق نظـــرا لوجـــود فيصـــل ملـــا علهيـــا .وحـــى بعـــد
قيـــام إرسائيـــل ان مض العديـــد مـــن الفلســـطينيني إىل القـــوى السياســـية العربيـــة،
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ورفـــع القوميـــون الفلســـطينيون شـــعار “الوحـــدة طريـــق التحريـــر” .وظـــل هـــذا
الشـــعار ســـائدا حـــى هزميـــة اجليـــوش العربيـــة يف حـــرب .1967
واكن التيـــار اآلخـــر قطريـــا يف توجهاتـــه ولكنـــه يصـــل إىل نتـــاجئ خمتلفـــة .فـــان
يـــرى أنـــه ،نظـــرا للـــدمع الغـــريب للحركـــة الصهيونيـــة العامليـــة ،فـــإن بقـــاء
ســـيهسل الضغـــط العاملـــي مـــن أجـــل
فلســـطني جـــزءًا مـــن الدولـــة العربيـــة الواحـــدة
ّ
هتوي ــد فلس ــطني أو إقام ــة الوط ــي الق ــويم الهي ــودي فهي ــا باعتباره ــا مس ـ ً
ـاحة ضئيل ــة
م ــن الوط ــن الع ــريب الواس ــع األرج ــاء .أم ــا إذا ّ
مت ــت احملافظ ــة ع ــى اعتباره ــا قط ــرا
عربي ــا ُمس ــتقال كبقي ــة األقط ــار العربي ــة األخ ــرى ،فس ــتكون وط ــن أهله ــا ألهن ــا صغ ــرة
ال تتس ــع ملزي ــد م ــن اهلج ــرة الهيودي ــة إلهي ــا ،ب ــل إن مزي ــدا م ــن اهلج ــرة س ــيقيض ع ــى
شـــعهبا العـــريب الفلســـطيين ،ومل يعـــد مستســـاغا عامليـــا القضـــاء عـــى شـــعب
م ــن الش ــعوب .ه ــذا التي ــار اكن ــت أف ــاره ومفاهمي ــه القطري ــة والكياني ــة ضبابي ــة؛ وق ــد
تع ــرض للتش ــتت والي ــأس والغي ــاب ،لكن ــه ع ــاد وانتع ــش يف أواخ ــر مخس ــينيات الق ــرن
العرشي ــن واخ ــذ دفع ــه حقيقي ــه بع ــد النكس ــة ع ــام  1967أي بع ــد س ــقوط الفك ــرة القومي ــة
الوحدوي ــة  -العملاني ــة.
أدى افـــول جنـــم الفكـــرة القوميـــة العربيـــة إىل تراجـــع التداخـــل بـــن اهلويـــة
القوميـــة العروبيـــة  -اجلامعـــة وبـــن الفكـــرة الوطنيـــة القطريـــة لصـــاحل األوىل يف
احلال ــة الفلس ــطينية ،مك ــا ه ــو احل ــال هيلع يف معظ ــم األقط ــار العربي ــة .وبالت ــايل ف ــان
التوجـــه الـــذي ّ
مـــز املهشـــد الفلســـطيين العـــام منـــذ  1967هـــو تعزيـــز اخلصوصيـــة
الوطنيـــة الفلســـطينية عـــى حســـاب اي انمتـــاء آخـــر إســـاميا أو عروبيـــا أو غـــر ذلـــك.
وممـــا عـــزّز هـــذا التوجـــه يف تطـــور اهلويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية اكنـــت ســـيطرة
حرك ــة فت ــح ع ــى منمظ ــة التحري ــر وصع ــود املقاوم ــة الفلس ــطينية .أك ــد خط ــاب حرك ــة
فت ــح ع ــى اخلصوصي ــة الفلس ــطينية وع ــى اس ــتقاللية الق ــرار الوط ــي الفلس ــطيين .ج ــاء
هـــذا التحـــول يف صياغـــة اهلويـــة متجانســـا مـــع صعـــود املقاومـــة الفلســـطينية
الـــي قلبـــت شـــعار “الوحـــدة طريـــق التحريـــر” إىل شـــعار “التحريـــر طريـــق الوحـــدة”
الـــذي جســـد التحـــول يف اهلويـــة واخلطـــاب واألولويـــات يف املهشـــد الفلســـطيين.
مكـــا امتـــازت حقبـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن املـــايض بصعـــود شـــعر املقاومـــة الـــذي
أض ــى طابع ــا ثوري ــا ملفه ــوم اهلوي ــة الوطني ــة الفلس ــطينية.
تأثـــر مفهـــوم اهلويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية بالتداعيـــات الـــي ترتبـــت عـــى الغـــزو
االرسائيـــي للبنـــان حيـــث ان تدمـــر البنيـــة العســـكرية والتنظمييـــة ملنمظـــة التحريـــر
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الفلس ــطينية والقض ــاء ع ــى م ــروع الكف ــاح املس ــلح أدى إىل إقص ــاء الثوري ــة ومفه ــوم
الدولـــة العملانيـــة  -الدميقراطيـــة وتعمـــم خطـــاب الواقعيـــة الـــذي حـــر اهلويـــة يف
مبـــدأ تقريـــر املصـــر عـــى جـــزء مـــن الـــراب الفلســـطيين .رمغ التحـــوالت احلاصلـــة
ع ــى اهلوي ــة الفلس ــطينية إال أن ه ــذه اهلوي ــة بات ــت مبل ــورة وواحض ــة املع ــامل تق ــوم ع ــى
الثـــايث الثابـــت :المتســـك باحلـــق التارخيـــي لشـــعب فلســـطني ،النضـــال مـــن أجـــل
إحق ــاق احل ــق والعدال ــة والتأكي ــد ع ــى االنمت ــاء الع ــريب لش ــعب فلس ــطني وجلغرافيهت ــا.

الدولة واالنمتاء القويم للفلسطينيني:
ظهــرت أول إشــارة إىل األقليــة العربيــة الــي بقيــت داخــل دولــة إرسائيــل وإىل ماكنهتــا،
يف وثيقـــة اســـتقالل دولـــة إرسائيـــل منـــذ عـــام  .1948فهـــي تدعـــو “أبنـــاء الشـــعب
الع ــريب م ــن س ــان دول ــة إرسائي ــل للحف ــاظ ع ــى الس ــام واملش ــاركة يف بن ــاء الدول ــة
ّ
شـــل هـــذا القـــرار إىل حـــ ّد كبـــر هنـــج
عـــى أســـاس املواطنـــة الاكملـــة واملتســـاوية”.
الدولـــة جتـــاه األقليـــة العربيـــة الـــي بقيـــت فهيـــا حـــى يومنـــا هـــذا .ويؤ ّكـــد االمس
عـــى عنـــر املواطنـــة لتلـــك األقليـــة الـــي تمت ّتـــع باحلقـــوق الـــي متنحهـــا الدولـــة
ملواطنهي ــا ،واألس ــايس م ــن بيهن ــا ه ــو ح ــقّ التصوي ــت يف االنتخاب ــات والمتت ــع حبق ــوق
يعـــر عنـــه االمس هـــو انمتـــاء هـــذه األقليـــة إىل الغالبيـــة
اجمتاعيـــة .عنـــر آخـــر
ّ
العربي ــة يف ال ــرق األوس ــط وإىل لغهت ــا ،وم ــن هن ــا مت اس ــمداد احل ــقّ اللغ ــوي لتل ــك
األقليـــة .وتعتـــر اللغـــة العربيـــة يف إرسائيـــل لغـــة رمس ّيـــة بقـــرار االنتـــداب الربيطـــاين
الـــذي تبنتـــه دولـــة إرسائيـــل جكـــزء مـــن مـــوروث دســـتوري ـ قانـــوين كبـــر اعمتدتـــه
مض ــن كت ــاب قوانيهن ــا ف ــور قيامه ــا.
حاولـــت ارسائيـــل عـــى الـــدوام متييـــع اهلويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية مـــن خـــال
املوجـــه و غريهـــا مـــن الوســـائل .حاولـــت ارسائيـــل عـــزل
منـــاجه التعلـــم واالعـــام
ّ
العـــرب عـــن حميطهـــم واختـــاق مفهـــوم “عـــرب إرسائيـــل” مـــن أجـــل حتقيـــق
هدفـــن أساســـيني ،االول ـ عـــزل العـــرب يف داخـــل ارسائيـــل عـــن حميطهـــم العـــريب
والثـــاين مـــن أجـــل تفريـــغ وجـــودمه مـــن اي انمتـــاء قـــويم او وطـــي قـــد يشـــل
مصـــدر متاعـــب وإشـــاالت أمـــام الرغبـــة يف الســـيطرة علهيـــم .فالعروبـــة يف مفهـــوم
إرسائيـــل يه اللغـــة ال غـــر بـــدون أي مـــوروث حضـــاري أو انمتـــاء قـــويم أو معـــى
ســـيايس ،ألن اللغـــة العربيـــة جيـــب أال تكـــون أكـــر مـــن أداة تواصـــل وتعبـــر دون أي
مدلـــول وتأثـــر ســـيايس .فعندمـــا تأسســـت حركـــة األرض مل تتـــورع الدولـــة عـــن
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حماربـــة هـــذا التنظـــم واعالنـــه خـــارج عـــن القانـــون باعتبـــاره ارتـــدادا لصعـــود

التي ــار الق ــويم الع ــرويب بزنعت ــه الثوري ــة يف احملي ــط الع ــريب .يف ه ــذا الس ــياق ج ــاء
الســـقوط املـــدوي للحركـــة القوميـــة العربيـــة وصعـــود املقاومـــة الفلســـطينية واالنبعـــاث

املتجـــدد  -بصيغتـــه الثوريـــة واملقاومـــة لينعكـــس ،أيضـــا ،عـــى املجمتـــع العـــريب

داخـــل ارسائيـــل .حفـــدوث يـــوم األرض األول اكن مـــؤرشا واحضـــا عـــى انطالقـــة

جديـــدة للحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية يف إرسائيـــل ،وبـــدأت تتصاعـــد حـــ ّدة اخلطـــاب
الوطـــي الرافـــض ملفهـــوم “عـــرب ارسائيـــل” والـــدايع إىل إعـــادة فلَ ْس َ
ـــط َنة
الســـان العـــرب داخـــل ارسائيـــل حيـــث حجنـــت احلركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية داخـــل
ارسائيـــل يف إعـــادة صياغـــة هويهتـــا مضـــن املعايـــر والقيـــود الواقعيـــة  -القامئـــة.

انعك ــس ذل ــك يف اخلط ــاب الوط ــي ال ــذي ب ــات يؤك ــد ع ــى االنمت ــاء الوط ــي لفلس ــطني
وللحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــع َع َقلَنــة التجنــس جبنســية دولــة ارسائيــل واالنمتــاء إىل

كياهنـــا الـــدوالين املـــدين ال كياهنـــا االيديولـــويج والفكـــري .اكتســـبت هـــذه اهلويـــة

ُبعـــدا جديـــدا بعـــد اتفاقيـــة أوســـلو ( )1993متثـــل يف جتذيـــر مفهـــوم األصالنيـــة يف
اخلطـــاب الوطـــي للعـــرب الفلســـطينيني داخـــل ارسائيـــل وذلـــك يف حتـــ ٍد مبـــارش

الس ــتثناء االقلي ــه العربي ــة  -الفلس ــطينية م ــن معلي ــة التس ــوية واملفاوض ــات وظه ــور مفه ــوم
الدول ــة الهيودي ــة الحق ــا .لق ــد حجن ــت احلرك ــة الوطني ــة الفلس ــطينية داخ ــل ارسائي ــل يف
صياغـــة خطـــاب وطـــي فلســـطيين يتقـــامس املبـــادئ والثوابـــت مـــع احلركـــة الوطنيـــة

الفلس ــطينية األم إال ان ــه يف يؤك ــد نف ــس الوق ــت ع ــى خصوصي ــة ه ــذه األقلي ــة .ج ــاءت

هـــذه احلركـــة خبطـــاب ســـيايس يعتـــر االنمتـــاء إىل الـــل الفلســـطيين حالـــة طبيعيـــة
إال أن ــه ي ـ ّ
ـوض االنمت ــاء إىل الدول ــة وحماول ــة التغي ــر م ــن خالهل ــا وبأدواهت ــا السياس ــية.
ميكـــن القـــول أن احلركـــة الوطنيـــة  -الفلســـطينية حجنـــت يف بلـــورة ذاكـــره قوميـــة
مجاعي ــة خاص ــة تؤك ــد فهي ــا ع ــى انمتاهئ ــا الفلس ــطيين املتج ــذر يف كينونهت ــا إال ان ــه

ُيـــرز يف نفـــس الوقـــت خصوصيهتـــا يف الســـياق الفلســـطيين العـــام .تشـــل نكبـــة
فلس ــطني نقط ــة االنط ــاق التارخيي ــة والفكري ــة لصياغ ــة ه ــذه الذاك ــرة ع ــى اعتب ــار إن

حمص ــات النكب ــة لمتت ــد إىل أي ــام احل ــم
األقلي ــة العربي ــة داخ ــل إرسائي ــل يه اح ــدى
ّ

العســـكري وترســـيخ مفاهـــم النفســـية املهزومـــة وإىل مذحبـــة كفرقـــامس وه ّبـــة يـــوم

األرض وه ّبـــة أكتوبـــر  .2000ســـامهت لك هـــذه األحـــدات ســـامهت وال زالـــت
تســـامه يف بلـــورة ذاكـــره مجاعيـــة ألقليـــة قوميـــة تعيـــش يف حالـــة اغـــراب جتـــاه
دولهت ــا .تعك ــس مس ــألة اهلوي ــة احلال ــة املر ّكب ــة ال ــي مت ـ ّـز األقلي ــة العربي ــة ومتنحه ــا

خصوصيهتـــا مقارنـــة بأطيـــاف الشـــعب الفلســـطيين.
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مقومات اهلوية لدى الفلسطينيني يف إرسائيل
ال شــك يف أن االقليــة العربيــة تعتــر حالــة خاصــة ،ليســت حبــم كوهنــا أقل ّيــة حفســب،
امن ــا حب ــم انمتاهئ ــا إىل مجموع ــة قومي ــة يه يف حال ــة رصاع مس ــمر م ــع الدول ــة
الـــي تعيـــش فهيـــا هـــذه األقليـــة ،وتعتـــر مكونـــا أسياســـيا مـــن املهشـــد االجمتـــايع
ّ
والســـاين هلـــذه الدولـــة .إال أن األقليـــة العربيـــة  -الفلســـطينية حجنـــت يف احلفـــاظ
ع ــى هويهت ــا الوطني ــة ،ب ــل ويف بل ــورة من ــوذج خ ـ َـاق م ــن اهلوي ــة الوطني ــة م ــن خ ــال
احلفـــاظ عـــى االنمتـــاء إىل الـــل الفلســـطيين ويف نفـــس الوقـــت بلـــورة خصوصيـــه
وطنيـــه هلـــا ترمجاهتـــا الســـلوكية حبـــم الواقـــع املع ّقـــد الـــذي تعيشـــه األقليـــة العربيـــة
 الفلس ــطينية. .1تأكيـــد االنمتـــاء إىل الكيـــان الوطـــي الفلســـطيين :رمغ الشـــتات
واهنيـــار املجمتـــع املـــدين الفلســـطيين وانقطـــاع التواصـــل االجمتـــايع عـــى مـــدى
عقديـــن مـــن الزمـــن إال أن األقليـــة العربيـــة يف إرسائيـــل حافظـــت عـــى انمتاهئـــا
الع ــرويب والفلس ــطيين مبفهوم ــه الق ــويم والثق ــايف .ينعك ــس ه ــذا االنمت ــاء يف مجل ــة
مـــن الســـلوكيات واملســـمات املُجمـــع علهيـــا يف املجمتـــع العـــريب عـــى املســـتوى
الرمـــزي والســـيايس والشـــعيب.
 .2الصمـــود :يعتـــر مفهـــوم الصمـــود مـــن أمه أراكن اهلويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية،
وينعكـــس جليـــا يف اخلطـــاب الســـيايس للقـــوى والفعاليـــات الوطنيـــة والسياســـية
والش ــعبية لملجمت ــع الع ــريب داخ ــل إرسائي ــل ،حي ــث يعت ــر املجمت ــع الع ــريب أن وج ــوده
داخ ــل إرسائي ــل ُمس ــهدفا وأن المتس ــك بالبق ــاء داخ ــل ارسائي ــل رمغ مظاه ــر المتي ــز
والهتميـــش واالســـتثناء واالقصـــاء الـــذي متارســـه الدولـــة .مكـــا يتجســـد هـــذا املبـــدأ
بشـــل واحض عـــى وجـــه اخلصـــوص يف االنتـــاج االديب والفكـــري والفـــي املتعـــدد
ّ
شـــل مفهـــوم البقـــاء حبـــد ذاتـــه
األشـــال لملجمتـــع العـــريب داخـــل ارسائيـــل .بـــل
يف الداخـــل الفلســـطيين يف الذهنيـــة العامـــة شـــكال مـــن اشـــال النضـــال الوطـــي -
الفلســـطيين ألن هيوديـــة الدولـــة يف إرسائيـــل بـــل سياســـات اإلقصـــاء والهتميـــش،
جتعـــل مـــن جمـــرد احليـــاة والبقـــاء مســـألة نضاليـــة.
 .3مركزيـــة ال ُبعـــد املـــدين يف اهلويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية :يؤكـــد
اخلطـــاب الوطـــي الفلســـطيين لألقليـــة العربيـــة داخـــل إرسائيـــل عـــى اخلصوصيـــة
الفلس ــطينية يف ظ ــل معطي ــات الواق ــع املعق ــد ال ــذي تعيش ــه ه ــذه األقلي ــة .أب ــرز مع ــامل
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مسألة الهوية
هـــذه اخلصوصيـــة هـــو امجلـــع بـــن اهلويـــة الفلســـطينية وخطـــاب مـــدين يقـــوم
ع ــى املطالب ــة باالع ــراف باألقلي ــة العربي ــة كأقلي ــة قومي ــة يف وطهن ــا ولك م ــا يتب ــع ذل ــك
مـــن اســـتحقاقات .إضافـــة إىل ذلـــك ،متتـــاز اخلصوصيـــة الوطنيـــة الفلســـطينية يف
حتـــد واحض لملفاهـــم االســـتعالئية
إرسائيـــل بتعمـــم خطـــاب املواطنـــة املتســـاوية يف
ٍّ
لإليديولوجي ــا الصهيوني ــة .مف ــن ال ــواحض أن اق ــران املطالب ــة بالدميقراطي ــة مكنظوم ــة
قمييـــة والعـــدل واملواطنـــة املتســـاوية بالمتســـك باهلويـــة الفلســـطينية هلـــو تعبـــر
واحض عـــن اخلصوصيـــة الـــي متـــز احلركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية داخـــل ارسائيـــل.
فاخلطـــاب املـــدين القـــامئ عـــى قـــم العدالـــة واملســـاواة اكن عـــى الـــدوام مالزمـــا
للتأكيـــد عـــى االنمتـــاء إىل احلركـــة الوطنيـــة  -الفلســـطينية.

 .4م ــوروث النكب ــة كنقي ــض ألخالقي ــة “ح ــرب االس ــتقالل” االرسائيلي ــة:

مـــن املالحـــظ أن النكبـــة ضعضعـــت وش ّوشـــت اهلويـــة الفلســـطينية وولـــدت معطيـــات
جديـــده أعـــادت إنتـــاج ســـؤال اهلويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية .فـــا وجـــود لثقافـــة
فلســـطينية حقيقيـــة خـــارج زمـــن النكبـــة ،وال تـــارخي إال انطالقـــا مـــن هـــذا الزمـــن،
وال خشصيـــة فلســـطينية مبعـــزل عـــن أشـــال االضطهـــاد الـــي جـــاء هبـــا اللجـــوء
والشـــتات ور ْفضـــه .تشـــل نكبـــة فلســـطني احلـــدث املؤســـس الـــذي تبلـــورت حولـــه
اهلويـــة الوطنيـــة الفلســـطينية املعـــارصة والـــي تقـــوم عـــى شـــعور مســـتدمي بالظـــم
واالضطه ــاد وس ــلب احل ــق .يف ه ــذا الس ــياق تعت ــر األقلي ــة العربي ــة داخ ــل ارسائي ــل
وجودهــا هشــادة حيــة عــى النكبــة وكوهنــا ســرورة مســمرة منــذ العــام  .1948حتــاول
هجـــرة
هـــذه األقليـــة ختليـــد هـــذا احلـــدث مـــن خـــال إحيـــاء النكبـــة و زيـــارة القـــرى املُ ّ
واملُد ّمـــرة ومطالبـــة إرسائيـــل باالعـــراف عـــن مســـؤوليهتا التارخييـــة واألخالقيـــة عـــن
النكبــة مكدخــل إلعــادة صياغــة عالقــة العــرب بدولهتــم .النكبــة الفلســطينية  -يف القــراءة
الوطني ــة الفلس ــطينية  -يه الدلي ــل التارخي ــي ع ــى عدال ــة القضي ــة الفلس ــطينية وتفني ــد
ادعـــاء الصهيونيـــة خبصـــوص أخالقيـــة مرشوعهـــا يف فلســـطني .تبـــى القاعـــدة
األساســـية هلـــذا املبـــدأ يه ان الشـــعب الفلســـطيين اكن يف هنايـــة املطـــاف حضيـــة
جلـــرامئ مل يكـــن لـــه عالقـــة هبـــا مـــن بعيـــد أو قريـــب.
 .5االرض/امل ــان:األرض يف ثقاف ــة االنس ــان الفلس ــطيين ،وخاص ــة الالج ــئ ال ــذي
اضطــر إىل تركهــا يه الوطــن .ويه يف ثقافتــه ثالثيــة األبعــاد :جغــرايف ،اقتصــادي،
اجمت ــايع .واألرض يف الذاك ــرة الفلس ــطينية مفه ــوم مرك ــب؛ فه ــي الن ــاس ب ــل م ــا
هلــم مــن عالقــات علهيــا وفميــا بيهنــم ويه يف ويع الفلســطيين بوتقــة وجــودمه .وقــد
اعتــر البعــض أن األرض والوطــن لكمتــان مرتبطتــان يف احلالــة الفلســطينية بفــردوس
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المدنيات  -مضامين بديلة
مفق ــود وحبي ــاة مجيل ــة وحن ــن دامئ إىل م ــا اكن .إذا ،اكن ــت األرض يف ذاك ــرة الالج ــئ
الفلس ــطيين ال ــذي يعي ــش خ ــارج الوط ــن يه الكينون ــة الفلس ــطينية الغائب ــة احملفوظ ــة
يف الذاكـــرة ،فـــإن األرض يف ويع املواطـــن العـــريب ـ الفلســـطيين داخـــل ارسائيـــل
جتس ــد اس ــمراريته يف وطن ــه .ال ش ــك أن ي ــوم األرض
يه مس ــألة وجودي ــة  -مصريي ــة
ّ
وختلي ــده م ــن قب ــل احل ــراك الوط ــي الفلس ــطيين يف الداخ ــل ه ــو ح ــدث يؤ ّك ــد حموري ــة
مســألة االرض يف الوجــود الفلســطيين .فالمتســك بــاألرض رمغ املصــادرات والتضييــق
اجلغ ــرايف باالس ــتيطان ،جيس ــد الوج ــود واالس ــمرارية واهلوي ــة يف آن واح ــد.
 .6خطـــاب األصالنيـــة :ظهـــرت مركزيـــة هـــذا املكـــون وتبلـــورت إىل خطـــاب
إيديولـــويج  -ســـيايس حبـــد ذاتـــه منـــذ منتصـــف ســـنوات التســـعني وحتديـــدا منـــذ
انط ــاق معلي ــة التس ــوية السياس ــية للقضي ــة الفلس ــطينية او م ــا ُع ــرف باتفاقي ــات أوس ــلو.
ـد مبــارش لفكــرة احلــق التارخيــي والديــي الــذي تؤســس
جــاء خطــاب األصالنيــة يف حتـ ٍّ
هيلع الصهيونيـــة مرشوعهـــا فكريـــا واخالقيـــا .مكـــا ازدادت أمهيـــة هـــذا اخلطـــاب
وانعس ــكت بش ــل ج ــي يف وثائ ــق التص ــور املس ــتقبيل ال ــي اع ــدت ب ــن األع ــوام 2000-
 .2006يؤكـــد خطـــاب األصالنيـــة عـــى ان املواطنـــن العـــرب مه الســـان
االصليـــون يف فلســـطني واحصـــاب احلـــق عـــى هـــذه األرض بفعـــل الواقـــع احليـــايت
واالســـمرارية التارخييـــة ،وان الهيـــود مه املهاجـــرون الـــذي جـــاؤوا إىل فلســـطني
وأقامـــوا فهيـــا مرشوعهـــم لبنـــاء بيـــت قـــويم هلـــم مـــن خـــال إحاللـــه يف فلســـطني
التارخييـــة وعـــى حســـاب شـــعهبا وســـاهنا أألصليـــن.
 .7االنمتـــاء إىل احمليـــط العـــريب يف املنطقـــة :رمغ ان املجمتـــع العـــريب
داخــل إرسائيــل يشــل أقليــة عدديــة إال أن األقليــة العربيــة ال تنظــر إىل نفهســا عــى اهنــا
أقليـــة ُمســـتضعفة إمنـــا جـــزء ال يتجـــزأ مـــن الشـــعب الفلســـطيين ومـــن احمليـــط
العـــريب .ولطاملـــا ُنظـــر إىل احلـــدود القامئـــة بـــن دولـــة إرسائيـــل والـــدول العربيـــة
املجـــاورة عـــى أهنـــا حـــدود ُفرضـــت عـــى االنســـان العـــريب داخـــل إرسائيـــل وأهنـــا
ح ــدود اصطناعي ــة ال ميك ــن أن تع ــزل االنس ــان الع ــريب روحي ــا وثقافي ــا ووجداني ــا ع ــن
حميطــه حــى وان اكنــت القطيعــة واقعــا يوميــا .فاالنمتــاء إىل احمليــط العــريب نابــع عــن
ويع عق ــاين او وج ــداين م ــن ش ــأنه تعزي ــز الثق ــة بالنف ــس واحلف ــاظ ع ــى الوج ــود يف
ظـــل الهتميـــش واالقصـــاء والتغريـــب الـــذي حتـــاول الدولـــة مـــن خاللـــه إحلـــاق اهلزميـــة
بنفس ــية املواط ــن الع ــريب.

 .8رف ــض اخلط ــاب الطائ ــي والف ــوي والتأكي ــد ع ــى اهلوي ــة القومي ــة
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مسألة الهوية
اجلامعـــة :يف مواجهـــة سياســـة فـــرق تســـد والـــي اتبعهتـــا الدولـــة جتـــاه مواطنهيـــا
العـــرب ومكـــا اثبـــت ذلـــك كتابـــات لكثـــر مـــن الباحثـــن مثـــل يئـــر بوميـــل وايـــان
لوس ــتك وهيل ــل كوه ــن  -متس ــكت النخب ــة السياس ــية والفكري ــة لملجمت ــع الع ــريب مبب ــدأ
التأكيـــد عـــى الوحدويـــة القوميـــة لملجمتـــع العـــريب داخـــل ارسائيـــل والتنظـــر
ملفه ــوم التعددي ــة يف إط ــار االنمت ــاء الق ــويم ال ــذي يتخ ــى الدي ــن والطائف ــة وامحلول ــة
واإلقلـــم .ولعـــل احـــدى أمه املزايـــا االخالقيـــة لملفهـــوم القـــويم يف احلالـــة العربيـــة –
خالفـــا للصهيونيـــة  -أن الفكـــرة الوطنيـــة يف الســـياق الفلســـطيين قامـــت ع ــى خت ــي
االنمت ــاء الدي ــي والطائ ــي.
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