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مقاالت

* ترجمة: ثائر ديب.

�أعلن 
رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين 

نتنياهو، في كلمته اأمام جل�سة    

م�ستركة للكونغر�س الأميركي في 24 اأيار/مايو 

2011 ما يلي:

لقد حان الوقت كي يقف الرئي�س عبا�س اأمام 

�سعبه ويقول: ''�ساأقبل بدولة يهودية''، فهذه 

الكلمات كفيلة باأن تغّير التاريخ، لأنها �ستو�سح 

للفل�سطينيين اأن هذا ال�سراع يجب اأن ينتهي، 

واأنهم ل يقيمون دولة كي يوا�سلوا ال�سراع مع 

اإ�سرائيل، واإنما كي ي�سعوا له حّداً، وهي �ستقنع 

�سعب اإ�سرائيل اأي�سًا باأن لديهم �سريكًا حقيقيًا من 

اأجل ال�سالم.

لقد غدا اعتراف الفل�سطينيين باإ�سرائيل وطنًا لل�سعب 

ر على اأنه 
َّ
و

َ
�س

ُ
اليهودي مطلبًا اإ�سرائيليًا مركزيًا بات ي

 لحاجات اإ�سرائيل الأمنية. وبخالف ما 
ّ

قريٌن وجودي

تزعمه اإ�سرائيل، فاإن هذا المطلب حديث العهد ن�سبيًا، 

ح في جولت المفاو�سات ال�سابقة، 
َ
طر

ُ
ذلك باأنه لم ي

ل مع الفل�سطينيين، ول مع اأي طرف عربي اآخر قبل 

�سنة 2008.

ول يقت�سر الأمر على تبّني الحكومة الإ�سرائيلية 

الحالية لهذا الطلب، بل اإن الحكومات الغربية 

والأو�ساط اليهودية المنا�سرة لإ�سرائيل في ال�ستات، 

راك اأوباما، 
َ
تبّنته عمليًا، حتى اإن الرئي�س الأميركي ب

في خطاب �سيا�سي مهم في 19 اأيار/مايو 2011، 

ب�ساأن ال�سيا�سات الكبرى، �سادق ر�سميًا على تعريف 

اإ�سرائيل باأنها ''دولة يهودية ووطن لل�سعب 

اليهودي''، وهذه اأول مرة يقوم بها رئي�س اأميركي 

بذلك.

ا موقف ال�سلطة الفل�سطينية/منظمة التحرير 
ّ
اأم

ف به 
ّ
الفل�سطينية الر�سمي فهو اأن النحو الذي تعر

اإ�سرائيل ذاتها لي�س �ساأنًا فل�سطينيًا، واأن الفل�سطينيين 

ل ي�ستطيعون الموافقة على هذا الطلب ل�سببين 

اأ�سا�سيين: الأول، هو اأن تعريف اإ�سرائيل لنف�سها 

�أحمد �سامح �لخالدي

 لماذ� ال ي�ستطيع �لفل�سطينيون

�العتر�ف بالدولة �ليهودية؟

ينط���وي مطل���ب �إ�سر�ئيل �لحديث ن�سبيًا �العتر�ف بها ك� ''دول���ة يهودية'' �أو ''وطن لل�سعب �ليهودي'' 

على مالب�سات مهمة بالن�سبة �إلى �لفل�سطينيين )�أكانو� الجئين، �أم مو�طنين في �إ�سر�ئيل، �أم مقيمين 

في �الأر��سي �لمحتلة( تتعلق بتاريخهم وهويتهم وحقوقهم وم�ستقبلهم. وما ت�ستك�سفه هذه �لمقالة 

ه���و �الأ�سباب �الأخالقية و�لعملية �لتي تحول دون ��ستجابتهم لهذ� �لطلب، �أو حتى قبولهم �أن يكون 

تعريف �إ�سر�ئيل لذ�تها �ساأنًا �إ�سر�ئيليًا ح�سريًا.
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عليه. هذا هو اأ�سا�س العقيدة ال�سهيونية، وما يبرر 

كاًل من العودة اليهودية اإلى الأر�س ونزع ملكية 

ال�سكان العرب وم�سادرتها.

ومن الوا�سح اأن هذه الرواية لي�ست رواية العرب 

الفل�سطينيين، ول يمكن لها اأن تكون كذلك، 

فالفل�سطينيون ل يعترفون باأن الوجود التاريخي 

اليهودي في الأر�س، وال�سلة اليهودية التاريخية 

بها، يعطيان اليهود م�سبقًا حقًا فيها. ففل�سطين 

قامت ب�سفتها وطننا في �سياق ما يزيد على 1500 

عام من الوجود العربي الإ�سالمي المتوا�سل، وهذا 

نتزع منا اإّل بالقوة والمكائد 
ُ
الوطن لم ي

ال�ستعمارية. ول يعني تبنينا الرواية ال�سهيونية 

�سوى اأن البيوت التي بناها اأجدادنا، والأر�س التي 

حرثوها لقرون، والمقد�سات التي اأقاموها و�سّلوا 

فيها، لي�ست لنا اإطالقًا في حقيقة الأمر، واأن دفاعنا 

عنها معيب اأخالقيًا ومغلوط فيه: فلي�س لدينا اأي 

حق في ذلك كله اأ�ساًل.

عد اآخر للطلب من الفل�سطينيين العتراف 
ُ
وثمة ب

باإ�سرائيل وطنًا قوميًا لل�سعب اليهودي، وهو اأنه 

ي�سع عبء ال�سراع الأخالقي على كاهل 

الفل�سطينيين، ول يكتفي، بالتالي، بتبرئة اإ�سرائيل 

من الأو�ساع الأخالقية المريبة التي اأحاطت 

بولدتها، بل يجعل الفل�سطينيين هم الدخالء 

والمعتدون تاريخيًا. وفي الواقع، فاإننا اإذ نرف�س 

قبول ادعاء الحق اليهودي في الأر�س، فاإننا ُنالم 

على ما حلَّ بنا، ويقال لنا اإننا لو قبلنا في �سنوات 

النتداب ما اّدعاه اليهود من حق، لكان حيل دون 

ته، ولكان علينا بب�ساطة اأن ''نعيد'' 
ّ
ال�سراع برم

الأر�س اإلى اأ�سحابها ''الأ�سليين'' عندما بداأوا 

يف�سحون عن اهتمامهم بها في مطلع القرن 

الع�سرين، ب�سفتها وطنهم الفعلي، ولي�س الروحي 

فقط. ومن هذا المنظور، يكون �سبب ال�سراع هو 

الرف�س العربي ولي�س العدوان ال�سهيوني على اأر�س 

ر على وجه الدقة 
ّ
العرب وحقوقهم، الأمر الذي يف�س

لماذا تريد هذه الحكومة الإ�سرائيلية واأن�سارها 

ال�سهيونيون المت�سددون انتزاع هذا العتراف من 

الفل�سطينيين، فهو يحّل اإ�سرائيل من ''خطيئتها 

باأنها دولة يهودية يجحف بالحقوق ال�سيا�سية 

والمدنية للمواطنين العرب في اإ�سرائيل، الذين 

ي�سكلون 20% من ال�سكان، ولأن العتراف 

بـ ''يهودية'' الدولة ل بد من اأن يف�سي اإلى تكري�س 

مكانتهم كمواطنين من الدرجة الثانية؛ الثاني، هو 

اأن العتراف باإ�سرائيل وطنًا لل�سعب اليهودي 

�س حّق عودة الالجئين الفل�سطينيين، لأنه لن 
ّ
�سيقو

يعود ثمة اأ�سا�س معنوي اأو �سيا�سي لعودتهم اإلى 

دولة يعترف العالم كله بيهوديتها.

هل نجحد تاريخنا؟

غير اأن جواب منظمة التحرير الفل�سطينية، على 

الرغم من �سالمته، ل يبدو مكتماًل اأو مقنعًا تمامًا، اإذ 

ف 
ّ
ل يمكن للفل�سطينيين اأّل يبالوا بالنحو الذي تعر

به اإ�سرائيل ذاتها، اأو بالنحو الذي يبدي الآخرون 

ا�ستعداداً لأن يعترفوا بها. ففي �سياق ال�سراع على 

الأر�س المقد�سة وم�ستقبلها، فاإن تبّني اأحد الطرفين 

تعريفًا معينًا ل يوؤثر في حقوق اأولئك المقيمين 

بالأر�س فح�سب، بل في تاريخهم ذاته اأي�سًا، وفي 

هويتهم، وفي عالقتهم بتلك الأر�س، وبالتالي في 

حقوقهم وم�ستقبلهم وم�سيرهم. وهكذا، فاإن لهذه 

الق�سية اأبعاداً متعددة عميقة ت�ستوجب مزيداً من 

الفح�س والنقا�س.

ها، اأنه حين يتم 
ّ
ل هذه الأبعاد، وربما اأهم

ّ
واأو

الإقرار باإ�سرائيل كالوطن القومي لل�سعب اليهودي، 

فاإن الأرا�سي التي تحتلها اليوم )بل اأكثر منها ربما، 

لأّنه ما من حدود لهذا ''الوطن'' حتى الآن( ت�سبح 

ملكًا لهذا ال�سعب ب�سفتها حقه. وحين تكون تلك 

الأرا�سي هي الوطن اليهودي حقًا، فاإن وجود العرب 

فيها يغدو �ساذاً اأو طارئًا، ويغدو الفل�سطينيون دخالء 

ومتطفلين تاريخيًا، ومجرد وجود عابر على التراب 

الوطني ل�سعب اآخر.

وهذا الأمر لي�س م�ساألة عر�سية اأو مبالغًا فيها، 

 ال�سراع ون�سوءه، ويقع في �سلب 
ّ
 لب

ّ
واإنما يم�س

الدعاء ال�سهيوني اأن فل�سطين حق لهم: فل�سطين 

لليهود، وحّقهم في الأر�س ي�سبق حق العرب ويتقدم 
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وبالم�ستقبل بال�سرورة. فمفهوم ''الوطن'' ل يمكن اأن 

بنى اليوم، من دون اأن يكون له 
ُ
يكون مجرد بناء ي

مالب�ساته بالن�سبة اإلى الغد.

عالوة على هذا، فاإن للعرب في اإ�سرائيل ما لبقية 

العرب الفل�سطينيين من اأ�سل وجذر واحد، وحّقهم في 

العي�س على اأر�سهم ل يقّل عن حق المقيمين في 

ال�سفة الغربية اأو غزة، ول يقّل عن حق الفل�سطينيين 

في اأي مكان في اأن يطالبوا بحّقهم في اأر�س 

فل�سطين/اإ�سرائيل ب�سفتها اإرثهم. واإذا ما قبل 

فل�سطينيو ''الخارج'' )في الأرا�سي المحتلة منذ �سنة 

1967، وفي ال�ستات( تعريف اإ�سرائيل باأنها وطن 

�سون عمليًا دعوى 
ّ
لل�سعب اليهودي، فاإنهم بذلك يقو

العرب في اإ�سرائيل النتماء اإلى هذا الوطن ذاته، لأنه 

بهذا ل تعود اأر�س فل�سطين/اإ�سرائيل وطنهم، ول 

يعود لحّقهم في العي�س هناك اأي �سرعية تاريخية اأو 

اأخالقية: اإذ لدى قبول تعريف اإ�سرائيل لذاتها، فما 

هو الأ�سا�س الذي يبرر بقاء العرب في اإ�سرائيل في 

وطن الآخرين، واأي حجج تبقى كي يطالبوا بحقوق 

�سيا�سية ومدنية مت�ساوية هناك؟

واإذا ما اأبدينا لمبالتنا تجاه تعريف اإ�سرائيل 

لذاتها على هذا النحو، فاإننا بذلك ننكر قرابتنا مع 

فل�سطينيي ''الداخل'' ونعترف باأن هويتنا الم�ستركة 

اأو م�سيرنا الم�سترك لي�س لهما �ساأن كبير بالن�سبة 

اإلينا. بعبارة اأُخرى، اإن الر�سالة اإلى اإ�سرائيل �ستكون 

عندئذ على النحو التالي: ''افعلي بالمواطنين 

في 
ّ
الفل�سطينيين ما ت�سائين، لأن في قدرتك اأن تعر

نف�سك كما تريدين ب�سرف النظر عما ينطوي عليه 

ا النتيجة فال تقت�سر على التمييز حيال 
ّ
ذلك.'' اأم

حقوق العرب في اإ�سرائيل ال�سيا�سية والمدنية، بل 

تتعداه اأي�سًا اإلى حّل الروابط التي �سّكلت الهوية 

الفل�سطينية الم�ستركة عبر خط حدود اعتباطي تمامًا 

�سم على خريطة في �سنة 1949. وفي هذا ال�سياق، 
ُ
ر

ودفاعًا عن حّق الأقلية العربية في اإ�سرائيل، يمكن 

اأي�سًا لمنظمة التحرير الفل�سطينية )والمجتمع 

ف 
ّ
الدولي( اأن يطالبا، ك�سرط م�سبق لل�سالم، باأن تعر

اإ�سرائيل ذاتها كدولة جميع مواطنيها، وهو مطلب 

يّت�سق بال �سك مع التقليد الليبرالي الغربي الذي 

فقد الرواية التي يرويها الفل�سطينيون 
ُ
الأ�سلية'' وي

عن تاريخهم �سرعيتها.

وبالو�سول بهذا التفكير اإلى نهايته المنطقية، 

فاإن العتراف يعطي اإ�سرائيل الحق في اأن تطالب    

بـ ''معاقبة محقة'' للفل�سطينيين، اإذ حين يكون هوؤلء 

�سبب ال�سراع، فاإنهم ل بد من اأن يدفعوا ثمن 

''خطاياهم'': ويجب، اإذاً، عدم تعوي�س الالجئين 

الفل�سطينيين على اأمالكهم التي انُتزعت منهم، ول بد 

لل�سعب الفل�سطيني جميعًا من اأن يفقد كل حق في 

فتر�س 
ُ
الم�ساواة اأو التكافوؤ في اأي ت�سوية �سيا�سية ي

اأنها تقوم على تنازلت اإ�سرائيلية موؤلمة و�سخية. 

ومن الموؤكد اأنه يجب اأّل يتاح للدولة الفل�سطينية 

المفتر�سة ما تتيحه اإ�سرائيل لنف�سها، اأكان ذلك حق 

الدفاع عن الذات، اأم حق التحرر من الوجود 

الع�سكري اأو المدني الإ�سرائيلي على اأر�سها )راجع 

المقطع الالفت في خطاب الرئي�س اأوباما الذي يرد 

فيه القول القاطع: ''لكل دولة الحق في الدفاع عن 

نف�سها''، والذي تتبعه مبا�سرة ــ ومن دون اأي اأثر 

لل�سخرية ــ مطالبٌة باأن تكون دولة فل�سطين 

المفتر�سة ''بال جي�س و�سالح''(. ومن هذا المنظور، 

فاإن الفل�سطينيين ل بد من اأن يخ�سعوا لمراقبة �سبه 

دائمة ب�سفتهم اآثمين في الما�سي ومعتدين 

محتملين في الم�ستقبل.

 �العتر�ف ب� ''يهودية''

�لدولة كما هي �ليوم

ربما يقال اإن هذا كله مرتبط بالما�سي. فلماذا ل 

تعترف ال�سلطة الفل�سطينية/منظمة التحرير 

الفل�سطينية باإ�سرائيل وطنًا يهوديًا كما هي �ليوم؟ 

نظر اإلى م�ساألة العتراف 
ُ
بعبارة اأُخرى، لماذا ل ي

لي�س ب�سفتها امتداداً ل�سراع تاريخي، واإنما ب�سفتها 

مجرد اعتراف بوقائع اليوم، وو�سيلًة لحّل ال�سراع؟

ثمة عدد من الإجابات عن هذا الطرح، فنحن 

ندرك اأن هنالك اأكثرية يهودية في اإ�سرائيل اليوم، 

واأن طابع الدولة يعك�س ذلك، لكننا ل ن�ستطيع اأن 

نتنكر للخيط الذي يربط الما�سي بالحا�سر 
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التحرير الفل�سطينية( بكل من واقع دولة اإ�سرائيل 

و''حّقها في ال�سالم والأمن''، في الر�سالة التي 

هها يا�سر عرفات، رئي�س منظمة التحرير 
ّ

وج

الفل�سطينية، في 9 اأيلول/�سبتمبر 1993 اإلى 

يت�سحاق رابين، رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية اآنذاك. 

وقد تعزز هذا العتراف على نحٍو م�ساعف 

بالتعديلين الالحقين اللذين اأُجريا على ميثاق 

منظمة التحرير الفل�سطينية، في ال�سنتين 1996 

و1999. ويمكن الطلب من الفل�سطينيين 

)واإ�سرائيل( في اأي معاهدة لل�سالم، اأن يوافقوا 

اأي�سًا على الحدود المتفق عليها كحدود نهائية ل 

ُتنتهك حرمتها، واأن يلتزموا حّل الم�سكالت العالقة 

جميعًا بو�سائل �سلمية، واأّل ي�سمحوا با�ستخدام 

اأر�سهم للقيام باأعمال عدائية �سد اإ�سرائيل، واأن 

يحترموا الأماكن المقد�سة لجميع الديانات، واأن 

يتعهدوا باأن تمثل الت�سوية ال�ساملة لجميع 

الق�سايا الأ�سا�سية نهاية حا�سمة لل�سراع.

غير اأنه ل يمكن الطلب من الفل�سطينيين اأن 

يتخلوا عن ما�سيهم، وينكروا هويتهم، ويتحملوا 

العبء الأخالقي الذي يتحمله المعتدي، وين�سوا ما 

يعتقدون اأنه تاريخهم. بعبارة اأُخرى، فاإن ما ل 

n .يمكن اأن نتوقعه منهم، هو اأن يغدو �سهيونيين

تّدعي اإ�سرائيل تمثيله اأكثر مما يّت�سق مع مطالبتها 

بالح�سرية الإثنية ــ الدينية.

اإن لغة الأوطان ''القومية'' لغة اإ�سكالية بعمق، 

وخ�سو�سًا حين ت�ستمل على روايات متعار�سة 

تمامًا. وال�سيغة البديلة ''اإ�سرائيل دولة لل�سعب 

اليهودي'' التي ُتطرح بين الحين والآخر، تعود بنا 

اإلى الطريق ال�سيا�سي والأيديولوجي الم�سدود ذاته 

الذي تعود بنا اإليه �سيغة ''اإ�سرائيل وطن لل�سعب 

ا ال�سيغة 
ّ
اليهودي''، لأنها تقوم على المنطق ذاته. اأم

ن هما هذان 
َ
''دولتان ل�سعبين'' فت�ستدعي ال�سوؤال: م

ال�سعبان: هل اإ�سرائيل دولة لجميع �سكانها، اأم دولة 

ف به اإ�سرائيل 
ّ
يهودية فقط؟ ذلك باأن النحو الذي تعر

نف�سها ترك اأثراً عميقًا في الفل�سطينيين وفي طبيعة 

اأي ت�سوية محتملة. ودعوة الفل�سطينيين اإلى 

العتراف بالدولة الإ�سرائيلية كوطن قومي لل�سعب 

اليهودي تعني اتخاذ موقف حا�سم �سد تاريخ 

الفل�سطينيين، وروايتهم، وحقوقهم ال�سيا�سية. وعلى 

المجتمع الدولي، في اتجاهه اإلى قبول مطالب 

 به، وعلى الإ�سرائيليين 
ّ
اإ�سرائيل، اأن يفهم هذا ويقر

والجاليات اليهودية في اأرجاء العالم اأن يوّطنوا 

ال�سالم على غير هذا الأ�سا�س.

لقد اعترف الفل�سطينيون )تمّثلهم منظمة 

.............................................
ي�سدر قريبًا عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

ذكريات مهاجرة

زمن يتك�ّسر

ناجي �سليم فرح
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