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�شرعنة قانون القومية في مع 

اإ�شرائيل، �شيبداأ العّد التنازلي 

لإنهاء نظام الأبارتهايد. فنظام الف�شل 

العن�شري لن يبداأ مع هذا القانون، لكنه 

�شيتماأ�ش�س ويتاأطر مع اإقراره.

في اليوم الذي �شيمر هذا القانون، فاإن 

الم�شافة بين الواقع والوعي �شتتقل�س، 

فيقب�س الوعي على الواقع، بعد اأن تنهار 

اأجهزة الدفاع النف�شي، بحيث يحملق الواقع 

في الوعي، ويحملق الوعي في الواقع.

اإن نموذج الأبارتهايد الإ�شرائيلي لن يكون 

كنظيره الجنوب اأفريقي لعدة اأ�شباب: فالف�شل 

هنا لي�س على اأ�شا�س عن�شري تمامًا، واليهود 

لي�شو اأقلية في فل�شطين، والف�شل )عندما 

يجري الحديث عن الفل�شطينيين داخل 

اإ�شرائيل( لي�س كاماًل ولي�س �شارخًا ول 

وا�شحًا. لكن على الرغم من ذلك هناك ت�شابه 

في التوجه والمنظومة المعيارية التي تحكم 

هذا التوجه: ف�شل من ناحية، و�شيطرة مطلقة 

مدعومة بجهاز قانوني ومنظومة اأخالقية 

تبرر هذه ال�شيطرة، من جهة ثانية.

رائف زريق*

 قانون القومية وبداية نهاية

نظام الأبارتهايد الإ�رسائيلي

ما الجديد في قانون القومية الإ�سرائيلي؟ هل هو بداية تاأ�سي�س نظام الأبارتهايد في 

فل�سطين، اأم هو بداية نهايته؟

ماأ�س�سته  و�سارت  العبرية،  الدولة  تاأ�سي�س  مع  الأبارتهايد  ممار�سة  بداأت  لقد 

اليوم �سرورية ب�سبب تحولت الواقع من جهة، والتحولت التي طراأت على الحركة 

الدولة،  اإ�سرائيل  بين  التمييز  ت�ست�سيغ  تعد  لم  اأنها  اليوم  اأعلنت  التي  ال�سهيونية 

واأر�س اإ�سرائيل، من جهة ثانية.

والأيديولوجية  القانونية  التحولت  دللت  في  التمعن  اإلى  دعوة  المقالة  هذه 

الإ�سرائيلية، وفي ماآلت العن�سرية ال�سهيونية.

* كاتب واأكاديمي فل�شطيني.
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الفل�شطينيين ومنحهم حقوقًا كاملة )لكنها لن 

تكون يهودية اآنئذ(.

والف�شل هو المبداأ الناظم لم�شروع الحكم 

الع�شكري الذي ا�شتمر ع�شرين عامًا بعد 

تاأ�شي�س الدولة، والذي ل�شبب ما يحاول كثير 

من المثقفين الإ�شرائيليين تنا�شيه كاأنه لم 

يكن. والف�شل هو المبداأ الناظم للم�شروع 

ته داخل اإ�شرائيل وفي 
ّ
ال�شتيطاني برم

المناطق المحتلة اأي�شًا، وما النظام الداخلي 

للهكيرن هكييمت )ال�شندوق القومي اليهودي( 

�شوى تعبير عن هذه الرغبة وال�شيا�شة 

القائمتين على الف�شل.

هذا كله كان هنا منذ البداية. الف�شل كان 

�شيد الموقف والبو�شلة الموجهة، لكن لي�س كل 

ف�شل هو عبارة عن نظام اأبارتهايد. و�شيا�شة 

الف�شل التي انتهجها ال�شتيطان اليهودي في 

ظل النتداب يمكن فهمها ب�شكل يختلف عن 

�شيا�شة الف�شل داخل اإ�شرائيل بعد قيامها.

اإن الف�شل الذي تمار�شه الأقلية )واليهود 

في النتداب كانوا اأقلية( تجاه نف�شها في ظل 

�شيادة دولة اأُخرى، يختلف عن الف�شل الذي 

تمار�شه اأغلبية �شد مجموعة اأُخرى داخل 

دولة ت�شيطر عليها وتملك فيها ال�شيادة. 

والف�شل في المناطق المحتلة بين 

الم�شتوطنين وال�شكان الفل�شطينيين الأ�شليين، 

يختلف في حال فهمنا الحالة على اأنها حالة 

ا�شتيطان ع�شكري موقت، في مقابل حالة 

مدنية دائمة واأبدية. لي�س كل ف�شل اأبارتهايد، 

ومن ال�شروري اأن تتوافر عوامل اأُخرى كي 

يجوز الحديث عن الأبارتهايد.

هل هذا يعني اأنه ل جديد في القانون 

المقترح؟ طبعًا ل، هناك جديد في القانون 

المقترح، واأهم �شيء جديد فيه هو مجرد 

ت�شريعه. اإن مجرد تمرير م�شروع قانون 

من الأف�شل اأّل يمر هذا القانون، فاأنا ل 

اأعتقد اأنه كلما ازداد الو�شع �شوءاً، اقترب 

الفرج. واأنا ل اأبتهل كي يعبر هذا القانون 

فن�شبح في مواجهة مفتوحة مع الأبارتهايد. 

لكن، لأن من المرجح اأن يمر هذا القانون، 

فمن الأجدى اأن نقراأ الدللت الكامنة في هذا 

الت�شريع، واأن نفهمه �شمن �شيرورة طويلة 

المدى، واأن نقراأ ما هو الجديد في القانون من 

ناحية، وما هو تكرار لمقولت وتوجهات 

�شابقة، من ناحية ثانية.

القانون المقترح هو قانون جديد وقديم 

في اآن واحد، يوؤ�ش�س لالأبارتهايد ويعلن بداية 

نهايته. اإنه قديم بمعنى اأن فكرة الف�شل كانت 

دائمًا هي الفكرة الناظمة للم�شروع ال�شهيوني 

منذ بداياته. فمنذ البداية اأقيمت الم�شتعمرات 

الزراعية المنف�شلة التي التقى فيها �شخ�س 

الفالح والم�شتوطن والجندي معًا. ومنذ البداية 

�شعى ال�شتيطان اليهودي لبنية اقت�شادية 

منف�شلة عن النتداب البريطاني وعن 

الموؤ�ش�شات الفل�شطينية واقت�شادها، واأقام 

ال�شركات والمرافق القت�شادية التي بقيت 

حتى الآن ت�شكل عماد القت�شاد الإ�شرائيلي، 

و�شعى لنظام �شحي ورعاية �شحية منف�شلة، 

ونظام تعليمي منف�شل.

وما نكبة 1948 وطرد الفل�شطينيين �شوى 

انعكا�س لهذه الرغبة في الف�شل والإبقاء على 

''طهارة'' الدولة اليهودية. والواقع اأن رغبة 

بن ــ غوريون في الحفاظ على دولة يهودية 

وديمقراطية هي التي قادت اإلى الطرد: لو 

اأرادها يهودية فقط ــ بغ�ّس النظر عن 

ديمقراطيتها ــ لأبقى على الفل�شطينيين 

وحرمهم حقوقهم ال�شيا�شية )لكنها لن تكون 

ديمقراطية حينئذ(، ولو اأرادها ديمقراطية 

فقط ــ بغ�ّس النظر عن يهوديتها ــ لأبقى على 
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ال�شحي والقانوني والقت�شادي لي�شمل 

الفل�شطينيين في الداخل وليدمجهم في البنية 

الإ�شرائيلية. اإن النتيجة المتاأتية عن ذلك 

كانت ازدياد هذا الح�شور، وتعاظم خطاب 

الحقوق القائمة على المواطنة.

على الرغم من محدودية نجاحات توظيف 

خطاب المواطنة، فاإنه كان كافيًا لإيقاظ 

القوى التي خافت على يهودية الدولة من 

التراجع. الدولة الإ�شرائيلية كانت منذ البداية 

دولة يهودية من دون �شك، لكن يهوديتها 

كانت مو�شوعًا مفروغًا منه باعتباره حقيقة 

طبيعية ل تحتاج اإلى توثيق اأو تقنين خا�س، 

ولأنها القانون ال�شحري الطبيعي ال�شرمدي 

الذي يحكم منطق الأ�شياء ول حاجة اإلى 

الجهر به. اإن اإدخال مو�شوعة الدولة اليهودية 

اإلى القانون الإ�شرائيلي لم يبرز اإّل في اأواخر 

ثمانينيات القرن الما�شي وبداية ت�شعينياته. 

وكان ذلك في قانون اأ�شا�س جاء ليمنع 

القوائم التي ل تعترف باإ�شرائيل دولة يهودية 

وديمقراطية من خو�س النتخابات للكني�شت. 

غير اأن بين الدوافع المبا�شرة لذلك الت�شريع 

هو منع الحاخام مئير كهانا العن�شري من 

خو�س النتخابات للكني�شت، ومن هنا جاءت 

�شرورة �شّن ت�شريع يحظر قوائم غير 

ا 
ّ
ديمقراطية من خو�س النتخابات؛ اأم

الجانب اليهودي في المعادلة فتمت اإ�شافته 

لتحقيق التوازن بين الجانب الديمقراطي 

نع الحاخام كهانا 
ُ
والجانب اليهودي. وفعاًل، م

من خو�س النتخابات، لكن لم ُتمنع قوائم 

عربية من خو�س النتخابات، بما فيها 

التجمع الوطني الديمقراطي.

اإّل اإن عودة مقولة الدولة اليهودية في 

الأعوام الع�شرين الأخيرة هي عودة من اأجل 

مواجهة الدولة الديمقراطية )اأو ما تبّقى 

اأ�شا�س ــ له مكانة د�شتورية ــ ي�شرعن الف�شل 

هو بحد ذاته حدث مهم. وهو حدث لي�س لأنه 

منذ اليوم �شتبداأ �شيا�شات الف�شل، ف�شيا�شات 

الف�شل قائمة كما اأ�شلفت، لكن لأن ت�شريع 

قانون اأ�شا�س معناه اأن الأدوات القديمة 

والممار�شات ال�شابقة للف�شل لم تعد كافية 

ماديًا ومعنويًا، بحيث �شار من ال�شروري 

تجنيد القانون الد�شتوري لتثبيت مبداأ الف�شل. 

ويبدو اأنه بعد خم�شين عامًا من الحتالل، 

ن 
َ
و�شبعين عامًا على اإقامة الدولة، هناك م

ي�شعر بالحاجة اإلى ماأ�ش�شة الف�شل داخل 

النظام الد�شتوري نف�شه كمبداأ عام وناظم.

اإن الحاجة اإلى ماأ�ش�شة هذا الف�شل �شببها 

وجود مجموعتين كبيرتين داخل المجتمع 

الإ�شرائيلي )اأين هي حدود اإ�شرائيل؟( لم يعد 

من الممكن التغا�شي عن وجودهما 

وح�شورهما، وهناك حاجة اإلى التعامل مع 

هذا الح�شور. المجموعة الأولى هي 

الفل�شطينيون مواطنو اإ�شرائيل، والمجموعة 

الثانية هي الم�شتوطنون اليهود.

على مدى عقود طويلة عا�س الفل�شطينيون 

مواطنو اإ�شرائيل على هام�س الدولة 

الإ�شرائيلية. في البداية كان ذلك من خالل 

الحكم الع�شكري الذي جعلهم داخل الدولة 

وخارجها في اآن واحد، وعلى مدى عقود تلت 

بقي الفل�شطينيون على هام�س الدولة، لكنهم 

مع الوقت بداأوا ياأخذون مواقعهم في ال�شيا�شة 

والقت�شاد والقانون، واأ�شبح ح�شورهم اأكثر 

بروزاً. ولم يكن �شبب هذا الح�شور ناجمًا عن 

ازدياد قوة الفل�شطينيين ووزنهم في اإ�شرائيل 

فقط، بحيث اإنهم و�شلوا اإلى داخل الدولة، بل 

لأن الدولة و�شلت اإليهم اأي�شًا، اأي اأن 

التغييرات حدثت في جهاز الدولة عبر ماأ�ش�شة 

نف�شها وازدياد بيروقراطيتها ونظامها 
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فاأكثر جزءاً من مبنى الدولة ال�شيا�شي 

والق�شائي، اإذ اإن كثيرين منهم وزراء في 

الحكومة، وهناك ق�شاة في المحكمة العليا 

من الم�شتوطنين اأي�شًا. لقد ذهب الم�شتوطنون 

اإلى ال�شفة، لكنهم اأح�شروا ال�شفة الغربية 

معهم اإلى اإ�شرائيل في الوقت نف�شه.

اإن م�شروع القانون الجديد، ولأول مرة، 

يربط بين حاجتين اإلى الف�شل: ف�شل 

الفل�شطينيين في الداخل، وف�شل الفل�شطينيين 

في ال�شفة. طبعًا هذا ل يعني اأن طرق الف�شل 

واحدة، ول يعني اأن و�شع الداخل وو�شع 

ال�شفة واحد. اإن اأي ادعاء من هذا النوع 

يخطىء الحقيقة. �شحيح اأنه في كلتا 

الحالتين ثمة رغبة في الف�شل، لكن هذه 

الرغبة تجد تعبيرات متنوعة عنها، فاإذا كانت 

اإ�شرائيل قادرة ن�شبيًا على ه�شم الوجود 

الديموغرافي الفل�شطيني لحرب �شنة 1948، 

اإّل اإنها غير قادرة على ه�شم نتائج حرب 

.1967

مهما يكن من اأمر، فاإن الجديد في هذا 

القانون هو ربط �شوؤالين كانا حتى الآن �شبه 

منف�شلين: الأول هو عن طبيعة الحكم والنظام 

في دولة اإ�شرائيل، والثاني عن حدود الدولة. 

ا الآن، فقد اأ�شبح �شوؤال نظام الحكم و�شوؤال 
ّ
اأم

حدود الدولة واأر�س اإ�شرائيل الكبرى وجهين 

ي 
َ
د بين مفهوم

ّ
ل�شوؤال واحد. اإن اإ�شرائيل توح

برز 
ُ
اأر�س اإ�شرائيل ودولة اإ�شرائيل، الأمر الذي ي

الحاجة اإلى ماأ�ش�شة نظام اأبارتهايد.

للمقارنة فقط ن�شير مثاًل اإلى اأن نظام 

الف�شل العن�شري في جنوب اأفريقيا جرت 

ماأ�ش�شته في �شنة 1948 فقط، علمًا باأن 

ال�شتعمار الهولندي )الأفريكانار( والإنجليزي 

بداأ في القرن الثامن ع�شر. وقد احتاج هذا 

ال�شتعمار اإلى مئتي عام تقريبًا كي يوؤ�ش�س 

منها(، وللدفاع عن الدولة اليهودية في 

مواجهة الح�شور الفل�شطيني الآخذ في 

الزدياد جغرافيًا و�شيا�شيًا. في البداية قامت 

اإ�شرائيل بمحاولة الق�شاء على ال�شعب 

الفل�شطيني في �شنة 1948، ثم حاولت اأن 

ُتبقي الجزء المتبقي منه على هام�س الدولة 

من خالل الحكم الع�شكري، ولحقًا حاولت اأن 

بت اأن تق�شي عليه �شابقًا، وهي 
ّ
ته�شم ما جر

الآن في مرحلة تحاول فيها اأن توقف عملية 

اله�شم هذه واأن ت�شع لها �شوابط جديدة. 

والقانون الجديد هو التعبير الأمثل عن ذلك. 

ويت�شح الأمر من خالل البند الجديد في 

القانون، والذي يتيح بناء بلدات يهودية 

مح�شة من دون العرب. ول يمكن فهم هذا 

البند اإّل باعتباره التفافًا على قرار المحكمة 

العليا الذي يمنع هذه ال�شيا�شة.

ا المجموعة الثانية التي اأ�شبح 
ّ
اأم

ح�شورها وا�شحًا ول يمكن غ�ّس النظر عنه، 

فهي الم�شتوطنون في ال�شفة الغربية، الذين لم 

يعد وجودهم مجرد ا�شتمرار لم�شروع اأو تبرير 

اأمني، ولم يعد موقتًا ول اأيديولوجيًا. من 

الوا�شح اأنه حتى الآن هناك ف�شل تام بين 

الم�شتوطنين وال�شكان الفل�شطينيين الأ�شليين 

في جميع مرافق الحياة، لكن كان من الممكن 

حتى الآن التعامل مع هذا الف�شل باعتبار اأن 

الم�شتوطنين مجموعة موقتة اأو �شغيرة، اأو 

اأنها تنتمي اإلى بنية �شيا�شية، اأو نظام �شيا�شي 

اآخر. اإّل اإن ال�شفة الغربية اأ�شبحت وت�شبح 

اأكثر فاأكثر ــ من ناحية الأر�س ــ جزءاً من 

اإ�شرائيل )ما هي حدودها اأ�شاًل؟(.

اإن هذه الو�شعية الجديدة األزمت وتلزم 

اإيجاد منظومة نظرية ومفهومية تتعامل مع 

ازدياد ح�شور الم�شتوطنين باعتبارهم 

جغرافيًا جزءاً من ال�شفة، و�شيا�شيًا اأكثر 
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ا الحدث الثاني، اأو 
ّ
جنوب اأفريقيا؛ اأم

بالأحرى، التطور الثاني، فكان الهجرة الكثيفة 

للقوى العاملة ال�شوداء من الريف اإلى المدينة 

البي�شاء، والنغما�س هناك، الأمر الذي زاد في 

ح�شور ال�شود في اأجواء المدينة، واأ�شاع 

م�شاحة من الختالط حتى اإن كان في ظروف 

ا�شتغالل. اأمام هذا التطور ن�شاأت الحاجة اإلى 

ماأ�ش�شة الأبارتهايد في �شنة 1948، والعوامل 

التي دفعت اإلى ماأ�ش�شته هي العوامل التي 

�شاهمت في الإطاحة به اأي�شًا.

لكن يبقى ال�شوؤال: باأي معنى هناك �شيء 

جديد في القانون؟ األم يجِر الحديث دائمًا واأبداً 

في ال�شهيونية عن اأر�س اإ�شرائيل؟

�شحيح. لقد تحدثت ال�شهيونية عن اأر�س 

اإ�شرائيل ب�شورة عامة، وهذا الم�شطلح �شكل 

عاماًل ملهمًا للخيال ال�شتيطاني ال�شهيوني، 

لكنه لم ي�شكل برنامجًا �شيا�شيًا وا�شحًا، ولم 

يحدد قط حدود الدولة المزمع اإقامتها، الأمر 

الذي اأعطى الحركة طابعًا براغماتيًا اأتاح لها 

هام�شًا كبيراً من المناورة بحكم الظروف 

المحلية، وموازين القوى العالمية.

من الوا�شح اأن هناك تدرجًا وا�شحًا في 

من�شوب المطالب والبرامج، بحيث اإن كل 

مرحلة كانت توؤ�ش�س اأخالقيًا، داخل الحركة، 

لمرحلة لحقة، وهذا مو�شوع يحتاج اإلى 

درا�شة م�شتفي�شة بحد ذاته. بداية لم تح�شم 

ال�شهيونية اأمرها فيما اإذا كان م�شروع 

''الوطن القومي'' هو في فل�شطين اأو بقعة 

اأُخرى، واإنما جرى الحديث ب�شكل مجرد، لكن 

الخيار الأوغندي والخيار الأرجنتيني خرجا 

من التداول، وبقي الخيار في فل�شطين. وفي 

داخل الخيار في فل�شطين انق�شم الم�شروع بين 

�شهيونية روحانية بوحي اآحاد هعام، في 

مقابل �شهيونية �شيا�شية. خرجت ال�شهيونية 

نف�شه كنظام اأبارتهايد. وهذا ل يعني اأن 

الحكم الذي �شبق الأبارتهايد لم يكن قائمًا 

على نظام التفرقة والتمييز ــ بل بالعك�س، 

كان مبنيًا على التمييز والتفرقة منذ البداية، 

لكن لم يكن هناك حاجة اإلى ماأ�ش�شة هذه 

التفرقة ب�شكل كامل. وللمفارقة التاريخية 

ن�شير اإلى اأن اأنظمة التفرقة والف�شل الأولى 

حدثت داخل الكني�شة الهولندية في منت�شف 

القرن التا�شع ع�شر. والمثير في المو�شوع هو 

اأن هذا الف�شل حدث هناك لأن الكني�شة �شمحت 

بداية بم�شاركة ال�شود في الطقو�س الدينية 

الكن�شية مع الم�شتوطنين البي�س، وذلك 

لأ�شباب عقائدية تقوم على فكرة الم�شاواة 

ن فيهم �شود 
َ
اأمام اللـه، واأن جميع الب�شر، بم

الب�شرة، يملكون اأرواحًا قابلة للخال�س 

كغيرهم من الب�شر.

وعليه، كانت الكني�شة الحيز الأول الذي 

جرى فيه اختالط مكثف ومبا�شر على قدم 

موقت من الم�شاواة، اإّل اإن المفارقة الحقيقية 

هي اأنه هنا بالذات ن�شاأت الحاجة اإلى اإحداث 

الف�شل العرقي. لقد ن�شاأ الف�شل العرقي في 

الحيز الأول الذي �شكل حيزاً موقتًا من 

الختالط والم�شاواة ال�شكلية، فنظام الف�شل 

ن�شاأ اأوًل في ظل ''خطر'' الم�شاواة والختالط، 

ومن اأجل اإعادة ر�شم الحدود في حيز كان قد 

اأزالها.

و�شبق ماأ�ش�شة الأبارتهايد في جنوب 

اأفريقيا حدثان مهمان: الأول يعود اإلى بداية 

القرن وهو حرب البوير بين الإنجليز 

والأفريكانار، والتي كانت نتيجتها الفعلية 

توحيد جنوب اأفريقيا كوحدة جيو�شيا�شية 

واحدة، ذات حدود ثابتة ووا�شحة، وهذه 

الوحدة خلقت الإطار الم�شترك للبي�س وال�شود 

معًا، وق�شت على الإمكان الفعلي لتق�شيم 



114جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0222018

الإ�شارة اإلى حدود هذه الدولة. اإن هذا الربط 

المحكم بين اأر�س اإ�شرائيل ودولة اإ�شرائيل 

بقي مكانًا ل�شعب اآخر 
ُ
وال�شعب اليهودي، ل ي

كي يقرر م�شيره على هذه الأر�س.

طبعًا، هذه رغبة دفينة في الفكر 

ال�شهيوني، لكنها لم تكن برنامجًا �شيا�شيًا اإّل 

ا 
ّ
لدى تيارات محددة داخل الم�شروع ذاته. اأم

الآن، فاإن ما كان م�شروعًا لجزء من الحركة 

تها، 
ّ
ال�شهيونية اأ�شبح م�شروعًا للحركة برم

عه 
ّ
تتبّناه دولة من خالل موؤ�ش�شاتها، وت�شر

ب�شفته د�شتوراً. هذا هو الجديد في المو�شوع.

ياأتي هذا القانون الجديد ــ القديم ليخلق 

اإطاراً، وهو بهذا اإنما يوؤطر الوعي، وي�شد 

اأو�شال فل�شطين ويجعلها وحدة واحدة، 

واإطاراً واحداً.

مع ازدياد الو�شوح في مالمح الإطار 

الواحد والموحد، وعلى خلفيته، يبدو بو�شوح 

اأكـثــر مـا اأُبقي خارج الإطار: ال�شعب 

الفل�شطيني. حتى الآن كان من الممكن على 

الإ�شرائيلي المتو�شط اأن ي�شّلي نف�شه بفكرة اأن 

الفل�شطيني في طريقه اإلى بناء دولته ''هناك''، 

في ال�شفة الغربية وغزة. �شحيح اأنه منف�شل 

عنا، لكنه منف�شل في طريقه اإلى ال�شيادة، 

وهو لي�س جزءاً من اإطار �شيا�شي واحد يجمع 

الجميع. اإّل اإن انهيار حل الدولتين اأ�شبح 

يفر�س حاجة اإلى عر�س ت�شور طبيعة 

النظام. ل ي�شتطيع اليمين اأن يجاهر بفكرة 

التران�شفير ــ ب�شبب الغوييم غير اليهود، ول 

ي�شتطيع اأن يقترح دولة واحدة مت�شاوية 

الحقوق ــ ب�شبب اليهود. ماذا تبّقى اإذاً؟ تبقى 

وحدة جيو�شيا�شية واحدة من النهر اإلى البحر، 

وي�شبح نظام الف�شل �شروريًا.  

الروحانية وبقيت ال�شهيونية ال�شيا�شية التي 

انق�شمت اإلى ق�شمين: ق�شم بوحي من 

ال�شهيونية الروحانية ــ طالب بدولة ثنائية 

القومية: مارتن بوبر، وق�شم اآخر طالب بالدولة 

القومية الإثنية الح�شرية: بن ــ غوريون. خ�شر 

بوبر وبقي بن ــ غوريون، واأقام دولته 

الح�شرية الإثنية على اأنقا�س ال�شعب 

الفل�شطيني. وبعد بن ــ غوريون انق�شم اأن�شار 

ن يكتفون بحدود 
َ
الدولة القومية الإثنية بين م

ن يريدونها على كامل تراب 
َ
1948، وم

فل�شطين، ليحققوا م�شروع اأر�س اإ�شرائيل 

الكبرى.

اإن كل مرحلة تبدو طبيعية مقارنة 

بالمرحلة ال�شابقة، لكن من ال�شروري النتباه 

اإلى اأنها لي�شت حتمية ول �شرورية. وبين ما 

هو طبيعي، وما هو �شروري، هناك م�شاحة 

للفعل ال�شيا�شي، ولالإرادة اأن تفعل فعلها.

وعليه، فاإن من ال�شحيح القول اإن 

تها، 
ّ
ال�شهيونية ا�شتهت اأر�س فل�شطين برم

ورغبت في اأن ت�شتاأثر بها وت�شتوطنها، لكن 

التاريخ لي�س مجرد رغبات، ول يمكن 

ال�شتهانة اأو ال�شتهتار بمفا�شله ومفارقه. 

طبعًا هناك عالقة بين بلفور 1917 وبين 

قرار التق�شيم، وبين التق�شيم وحرب 1967، 

لكن يجب روؤية الجانب الجديد في كل مرحلة 

وخ�شائ�شها. والخا�س في هذا القانون 

الجديد اأنه يقل�س الم�شافة بين دولة اإ�شرائيل 

 باأن دولة 
ّ
قر

ُ
واأر�س اإ�شرائيل. فالقانون ي

اإ�شرائيل هي تعبير عن حق ال�شعب اليهودي 

في تقرير م�شيره في اأر�س اإ�شرائيل، واأن 

اأر�س اإ�شرائيل هي الوطن التاريخي لل�شعب 

اليهودي ومكان اإقامة دولة اإ�شرائيل، من دون 


