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حممد علي اخلالدي
نقد املقوالت األخالقية للعقيدة
الصهيونية والسياسات اإلسرائيلية*
تسعى املقالة للرد على حماوالت بعض الباحثين اإلسرائيليين اخملتصين بالفلسفة
إعادة صوغ احلجج األخالقية املتعلقة بالصهيونية،
األخالقية والفلسفة السياسية،
َ
بعدما فقدت احلجج السابقة التي استندت تقليدي ًا إىل املبادئ التوراتية والدينية،
صدقي َتها بقدر كبير ،وبعدما أصبحت االفتراضات بشأن الوقائع التاريخية موضع
شكوك واسعة يف األعوام األخيرة.

يروق

لنا ،نحن أنصار القضية
الفلسطينية ،أن نردد أننا
أصحاب احلق يف صراعنا التاريخي
مع احلركة الصهيونية ،وأن نؤكد للعامل
أن قضيتنا أخالقية وعادلة ،لكننا ق ّلما
نع ّبر عن موقفنا األخالقي بالتفاصيل
الالزمة واستناداً إىل جمموعة مترابطة من
أما احلجج املضادة التي
املبادئ األخالقيةّ .
تدافع عن املوقف الصهيوين والسياسات
اإلسرائيلية اخملتلفة ،فاستندت تقليدي ًا
إىل املبادئ التوراتية والدينية التي مل تعد
تتمتع بصدقية عالية إ ّ
ال يف دوائر ضيقة
يف الغرب ،أو إنها اعتمدت على افتراضات
بشأن وقائع تاريخية أضحت موضع
شكوك واسعة يف األعوام األخيرة .وربما

بسبب تلك التطورات ،تنامى منحى جديد
يف املدة األخيرة بين بعض الباحثين
اإلسرائيليين اخملتصين بالفلسفة األخالقية
والفلسفة السياسية ،الذين أخذوا يحاولون
إعادة صوغ احلجج األخالقية املتعلقة
بالصهيونية ،يف مسعى لتبرير أسس
العقيدة الصهيونية ووجود دولة إسرائيل
والسياسات اإلسرائيلية احملورية استناداً
إىل املبادئ األخالقية الكونية .لكن على
الرغم من أهمية تلك األبحاث وخطورتها
* ُق ّدمت نسخة أولية عن هذه املقالة كمداخلة
يف مؤتمر "البحث عن فلسطين :ثغرات وآفاق
بحثية" الذي ّ
نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية
باملشاركة مع جامعة بير زيت ( 30ـ  31تشرين
األول  /أكتوبر .)2010
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بالنسبة إلينا ،فإنه مل جتر حماولة منهجية
للرد عليها من قبل خصوم الصهيونية
ومنتقديها ،وهذا ما سأحاول القيام به يف
أويل.
مقالتي هذه ،ولو بشكل ّ
سأتناول املوضوع عبر التطرق إىل
العناوين العريضة ،وذلك لإلشارة إىل
ثغرات يجب تغطيتها ومعاجلتها بشكل
أشمل ،وسأركز على ثالثة حماور أساسية:
ال ،حق تقرير املصير (بما يف ذلك حق
أو ً
إسرائيل يف الوجود)؛ ثاني ًا ،حق الشعوب
يف تم ّلك األراضي (بما يف ذلك حق الشعب
اإلسرائيلي يف االستيالء على أرض
فلسطين)؛ ثالث ًا ،حق العودة (بما يف ذلك
حق إسرائيل يف رفض عودة واسعة أو
شاملة لالجئين الفلسطينيين إىل األماكن
التي ُطردوا منها).

 Iـ حق تقرير املصير
املوضوع األول الذي عاجله بعض
الباحثين اإلسرائيليين هو حق تقرير
املصير ،أي حق جمموعة شعبية يف أن تقرر
كيف حتكم نفسها بنفسها ،وهو يتضمن حق
جمموعة من البشر يف أن حتدد الترتيبات
السياسية واالجتماعية الرئيسية بنفسها،
وأن تتمتع باحلكم الذاتي .وما يم ّيز حق
تقرير املصير من حقوق أ ُخرى هو أن ثمة
ال نظري ًا إزاء طبيعة اجملموعات التي
جد ً
يجب أن تتمتع بممارسة هذا احلق .فبعض
الباحثين يف األخالق والفلسفة السياسية
يزعم أن هذا احلق يعود حصري ًا ،أو بالدرجة
األوىل ،إىل اجملموعات القومية التي تتمتع
بخصائص إثنية وثقافية معينة ،بينما
ي ّدعي البعض اآلخر أن احلق يعود إىل أي
جمموعة بشرية تطالب بهذا احلق من دون
أن تتسم بالضرورة بخصائص ثقافية
خاصة بها (لكنها ربما يجب أن تستويف

شروط ًا ُأخرى).
هناك حماولتان من قبل باحثين
صهيونيين لتبرير االدعاء األول القائل إن
اجملموعات القومية يجب أن ُتعطى األولوية
يف امتالك حق تقرير املصير .وي ّدعي هؤالء
الباحثون أنهم يقدمون حجج ًا للدفاع
عن األفكار القومية مبنية على مبادئ
أخالقية تعتمد على مصلحة الفرد والكرامة
اإلنسانية ،ال على افتراضات األيديولوجيات
القومية ذاتها .وتعود احملاولة األوىل إىل
الباحثة (والوزيرة اإلسرائيلية السابقة)
يائيل َتمير التي أطلقت فكرة ما يسمى
"القومية الليبرالية" .وت ّدعي َتمير أن
اجملموعات القومية ،خالف ًا للمجموعات
البشرية األُخرى ،يحق لها أن يكون لها دول،
أما
وذلك بناء على حق األفراد يف الثقافةّ .
احلق يف الثقافة فيتضمن حق كل فرد يف
التعبير احلر عن هويته الثقافية وممارسة
النشاطات العامة املتعلقة بوجود تلك
الثقافة ،بما يف ذلك (وهذا ما ُيعتبر جوهري ًا
بالنسبة إىل َتمير) النشاطات السياسية .كما
ت ّدعي َتمير أن مثل تلك النشاطات يتطلب
تأسيس وحدة سياسية مستقلة للتعبير
عنه ،األمر الذي يعني يف أغلب احلاالت
دولة مستقلة (ويف بعض احلاالت ،ترتيبات
كونفدرالية أو فدرالية) .وباختصار شديد،
ت ّدعي َتمير أن لألفراد احلق يف االنتماء إىل
جمموعات قومية ،ويف اإلفصاح الصريح
عن هذا االنتماء الثقايف ،وهو ما يستوجب
منحهم احلق يف تأسيس دول مستقلة تع ّبر
عن خصائصهم القومية باالشتراك مع
1
آخرين من جمموعاتهم القومية.
إن احلجة التي تقدمها َتمير بشأن
حق تقرير املصير عرضة للدحض بشكل
حاسم .فحتى لو س ّلمنا بأن لألفراد حق ًا يف
التعبير عن ثقافتهم وهويتهم القومية ،فإنه
ليس من الضروري ربط هذا احلق بالبعد
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السياسي .يمكننا أن نعترف بأن االنتماء
إىل ثقافة معينة وقوم مع ّين يرتبط دائم ًا
بالشأن العام ،وأن حق األفراد يف التعبير
الثقايف ال يمكن أن يتحقق على نحو خاص،
أو يقتصر على النشاطات الفردية .لكن البعد
العام ال يتطابق مع البعد السياسي ،فهناك
عدد ال ُيحصى من أعضاء اجملموعات
ممن
القومية واإلثنية يف العامل اليومّ ،
يع ّبرون عن انتماءاتهم الثقافية على نحو
عام بامتياز ،إ ّ
ال إن تعبيرهم هذا ال يتضمن
بالضرورة العيش يف دولة ذات طابع
قومي ،أو حكم ًا ذاتي ًا يف إطار فدرالية ،أو
حتى تشكيل حزب سياسي ذي طابع قومي،
وما إىل ذلك من النشاطات والترتيبات
السياسية .وإنكار ذلك الواقع هو بمثابة
االدعاء أن األفراد الذين ال ينتمون إىل دول
قومية أو إثنوقراطية ال يتمتعون بحقهم
الكامل يف التعبير عن ثقافتهم وانتمائهم
الثقايف.
تعرضت حجة َتمير ملثل هذه
لقد ّ
االنتقادات من قبل باح َثين إسرائيليين
آخرين هما أفيشاي مرغليت ويوسف راز،
اللذان تبعا مسلك ًا آخر يف حماولة الربط
ما بين حق تقرير املصير والهوية القومية.
فعلى الرغم من أنهما ال يريان أن الهوية
القومية والثقافية ترتبط جوهري ًا بالنشاط
السياسي ،فإنهما ي ّدعيان أن املشاركة
تؤمن أو
يف النشاطات العامة ال يمكن أن َّ
تصان يف أوضاع عاملنا احلاضر يف غياب
االستقالل السياسي .إذاً ،إن تقرير املصير
السياسي بنظرهما هو شرط آيل وليس
شرط ًا جوهري ًا لضمان حق الفرد يف التعبير
الصريح عن انتمائه الثقايف أو القومي.
بكالم آخر ،يرى مرغليت وراز أن التعبير
احلر عن الهوية الثقافية ال يمكن أن ُيحمى
أو ُيكفل يف غياب االستقالل السياسي
2
للمجموعة اإلثنية أو القومية.
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إن العيب األساسي يف هذه احلجة
املق َّدمة من ِقبل مرغليت وراز يكمن يف
أن منح اجملموعات القومية أو اإلثنية حق
تقرير املصير من شأنه أن يحرم آخرين
ممن ليسوا أعضاء يف هذه التجمعات من
ّ
التمتع بحق تقرير املصير .وإذا انطلقنا من
االفتراض أنه نادراً ما توجد قطعة أرض
ذات حجم مالئم إلنشاء دولة ال حتتوي
على شيء من االختالط القومي أو اإلثني،
فإننا سنجد أن األفراد الذين ينتمون إىل أي
سيحرمون من حقهم
جمموعة قومية ُأخرى ُ
يف تقرير املصير ،لو ُأعطي هذا احلق يف
الدرجة األوىل إىل اجملموعات القومية .إن
التأويل القومي حلق تقرير املصير يحرم
األفراد املنتمين إىل أقليات قومية أو إثنية
من التمتع بهذا احلق ،حتى لو اع ُتبر هؤالء
األفراد الحق ًا مواطنين يف الدول القومية
التي يمكن أن تتأسس بناء على ممارسة
هذا احلق .وبمجرد إعطاء هذا احلق إىل
اجملموعة القومية التي تشكل األكثرية يف
تلك األرض ،فإننا سنحرم غير األعضاء
فعلي ًا من املشاركة يف صنع القرار القاضي
بتأسيس الدولة ،األمر الذي يتعارض مع
األسس الديمقراطية 3.وإذا كان صحيح ًا
أن االستقالل السياسي شرط حلماية حق
التعبير عن ثقافة ما ،فإننا نصل إىل نتيجة
أن األقليات القومية لن تتمتع باحلماية
حلق التعبير عن ثقافتها .إذاً ،إن منح
اجملموعات القومية حق تقرير املصير
سيحرم جمموعات ُأخرى من ممارسة هذا
احلق.
إذا ثبتت صحة هذه االعتراضات على
حجج َتمير من جهة ،ومرغليت وراز من
جهة أُخرى ،فلن يكون هناك حاجة إىل
االفتراض أن للمجموعات القومية أو اإلثنية
األولوية يف امتالك حق تقرير املصير ،ولن
يكون هناك سبب أخالقي يف وجوب تمتع
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الدول املستقلة ،بالضرورة ،بطابع إثني
موحد أو بهوية قومية واحدة .وبالتايل،
يمكن أن نستنتج أن حق تقرير املصير يجب
أن ُيمنح إىل جمموعة بشرية حتى لو مل
تتسم بطابع إثني أو ثقايف موحد ،ويمكن أن
يضم مثل تلك اجملموعات قوميات وثقافات
متعددة ،كما يف كثير من دول العامل يف
العصر احلديث.
وإذا وصلنا إىل نتيجة أن ال مبرر
أخالقي ًا ملنح اجملموعات القومية حق
تقرير املصير حصري ًا أو تفضيلي ًا ،فكيف
يجب حتديد ماهية حق تقرير املصير؟
أي جمموعات يحق لها أن تقرر مصيرها
بنفسها؟ يبدو أن الشرط األساسي الذي
يجب أن تستوفيه أي جمموعة كي تتمكن
من ممارسة حقها يف تقرير مصيرها هو
حق ملكية أرض ما ،ذلك بأن إقامة دولة
مستقلة يفترض ،دائم ًا ،وجود أرض تستقبل
تلك الدولة .فما هي طبيعة حق ملكية
األرض بالنسبة إىل اجملموعات البشرية؟

 IIـ حق ملكية األراضي
حاول باحثان إسرائيليان ،مؤخراً ،هما
حاييم غانز وتمار مايزلس إيجاد حجج
أخالقية من شأنها أن تبرر حق جمموعة
من البشر يف أن تمتلك أرض ًا معينة ،وق ّدم
كل منهما حجج ًا أخالقية خمتلفة لتبرير
هذا احلق .واجلدير بالذكر هنا أن معظم َمن
كتب عن هذا املوضوع م ّيز ما بين احلق
يف األرض املتعلق بحق األفراد يف امللكية
اخلاصة ،واآلخر املتعلق بحق اجملموعات
يف أن تسيطر على أرض ما ،وأن يكون لها
السيادة على تلك األرض .ونحن هنا بصدد
البحث عن األساس األخالقي للحق الثاين،
ال األول.
ينتقد غانز تلك التبريرات األخالقية

حلق ملكية األراضي املتعلقة باألولوية
التاريخية ،وبالتحديد تلك التي ت ّدعي أن
جمموعة ما لها احلق يف أرض ما ألنها
اجملموعة األوىل التي سكنت تلك األرض،
وهو ما يسميه "ادعاء اإلقامة األوىل" (first
4
.)occupancy claim
من املعروف أن أي ادعاء من هذا النوع
ال ،ثمة
تعترضه مشاكل مبدئية كثيرة :أو ً
سؤال عن احلقبة التاريخية التي يجب أن
نرجع إليها .هل نرجع إىل ما قبل التاريخ
املكتوب ،أم إىل أول حقبة مؤرخة ،أم إىل
أول حقبة موثّقة من قبل املؤرخين؟ ثاني ًا،
إن األزمنة التاريخية البعيدة حماطة
بالضباب وال يمكن االعتماد على الروايات
القومية ملعرفة ما جرى يف حينها ألن لكل
قوم أساطير متنوعة؛ ثالث ًا ،بشأن االدعاءات
التي تعود إىل أكثر من بضعة أجيال،
فإننا سنجد صعوبة يف ربط اجملموعات
التاريخية بأي جمموعة بشرية حالية ـ
ويمكن أيض ًا أن نضيف السؤال التايل :على
أي أسس يجب أن نحدد تلك الروابط ،وهل
هي اجلينية ،أم الثقافية ،أم اللغوية؟ رابع ًا،
حتى لو ثبت ادعاء جمموعة معينة أنها هي
اجملموعة األصلية التي سكنت أرض ًا ما،
وبالتايل لها األولوية يف السيادة على تلك
األرض ،فهل يجب أن يلغي ذلك االدعاء
حقوق اجملموعات األُخرى كلها التي سكنت
تلك األرض ،وخصوص ًا إذا مل تكن اجملموعة
األوىل هي نفسها اجملموعة التي تسكن
5
األرض يف الوقت احلاضر؟
يعيد غانز صوغ مفهوم احلجة
التاريخية إزاء املشكلة املتعلقة بحقوق
اجملموعات البشرية األُخرى التي سكنت
وال تزال تسكن أرض ًا ما ،ويعطيها تبريراً
أخالقي ًا خمتلف ًا ،فيقدم حجة تاريخية تعتمد
على األهمية الثقافية "التكوينية" ألرض ما
بالنسبة إىل جمموعة بشرية معينة .ويوضح
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أنه عند تقويم أي حماولة جملموعة من
البشر يف أن تثبت أحقيتها يف أرض معينة،
يسميه
فإنه يجب إعطاء وزن أخالقي ملا
ّ
غانز "ادعاء األرض املك ِّونة" (formative
 ،)territory claimوهو االدعاء أن لتلك
األرض أهمية رئيسية يف تكوين الهوية
التاريخية لتلك اجملموعة البشرية .وعندما
ُيعاد صوغ احلجة التاريخية بهذا الشكل،
فإن غانز يعتقد أنه يجب اعتبارها حجة
مارس
ذات وزن يف حتديد األرض التي ُي َ
فيها حق تقرير املصير ،ولو أنه يس ّلم بأن
هذه احلجة ليست كافية وحدها إلعطاء
6
اجملموعة حق السيادة على األرض.
وتعتبر مايزلس أن لهذه احلجة دوراً مهم ًا ال
حاسم ًا يف حتديد حق ملكية األرض من قبل
7
اجملموعات البشرية.
سأشير هنا باختصار إىل بعض
االعتراضات التي يمكن طرحها بشأن هذه
احلجة الثانية ،أي ادعاء األرض املك ِّونة:
ال ،هل نقبل بأي ادعاء فحواه أن أرض ًا
أو ً
ما هي ذات أهمية تكوينية بالنسبة إىل
نقوم
جمموعة ما؟ وإن مل نفعل فكيف ّ
ادعاءات من هذا النوع ،وخصوص ًا إذا
ما تضاربت تلك االدعاءات؟ ثاني ًا ،يف
العديد من احلاالت الواقعية ت ّدعي أكثر من
جمموعة مثل هذه الروابط ،وتؤكد أن أرض ًا
معينة أدت دوراً حموري ًا يف تكوين وعيها
القومي أو الثقايف ،وهنا ،كيف نوفّق ما بين
تلك االدعاءات املتضاربة؟ ت ّدعي مايزلس
أن يف إمكاننا "أن نقارن حدة الروابط
التاريخية اخملتلفة" ،لكن يبدو أن أي
حماولة حلسبان قوة الصلة ما بين أرض
وشعب ،ومقارنتها بصلة شعب آخر بتلك
األرض ،هو أمر غير واقعي ويكاد يكون
ال بشكل موضوعي؛ 8ثالث ًا،
تنفيذه مستحي ً
ليس هناك عالقة واضحة بين الروابط
النفسية أو الثقافية وحقوق ملكية األراضي
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بالنسبة إىل اجملموعات البشرية .فالفرد ال
يحق له أن يسكن يف البيت الذي ترعرع فيه
جملرد وجود عالقة نفسية تربطه به ،فلماذا
نعتبر إذاً أن الروابط التاريخية التكوينية
تمنح الشعوب حق السيادة على األراضي؟
ال بأن الروابط التاريخية
وحتى لو س ّلمنا جد ً
تبرر حق جمموعة بشرية يف زيارة
ربما ّ
أراض معينة ،أو الدخول إىل بعض املواقع
ٍ
فيها ،فإن ذلك ال يعني أن لتلك اجملموعة
حق تم ّلك األرض ،أو حق السيادة عليها.
ربما بسبب بعض تلك املآخذ ،تعتمد
مايزلس على حجة ُأخرى لتبرير حق ملكية
األرض ،وهي حجة تعتبر أنها تؤدي الدور
الرئيسي يف منح جمموعة من البشر حق ًا
أخالقي ًا يف السيادة على أرض معينة.
وتقول هذه احلجة إن ما يو ِّلد حق ًا يف
أرض معينة جملموعة بشرية حمددة يصبح
شرعي ًا لالستيطان القومي .وقد يغلب هذا
احلق املكتسب على حق السكان األصليين
لألرض يف ملكية تلك األرض .وتبرر
مايزلس ادعاءها هذا استناداً إىل اعتبارين:
األول ،أن أي مشروع لالستيطان القومي
يستلزم "اختالط عمل اإلنسان باألرض"،
يف عبارة شهيرة للفيلسوف البريطاين جون
لوك الذي جاء بهذه احلجة يف القرن السابع
عشر لتبرير حقوق امللكية اخلاصة لألراضي
عما يسمى "حالة الطبيعة".
بعد حتويلها ّ
أما مايزلس فتحاول أن تع ّدل احلجة بحيث
ّ
تنطبق على حق اجملموعات القومية يف
السيادة اجلماعية على األراضي؛ االعتبار
الثاين الذي تأتي به مايزلس هو أنه عندما
تستوطن جمموعة قومية أرض ًا ما ،فإنها
تعيد قولبة املشهد الطبيعي كي تع ّبر
عن شخصيتها القومية ،ثم تنعكس هذه
الشخصية القومية على األرض ،األمر الذي
يعزز حق اجملموعة القومية يف السيادة على
تلك األرض .وتعتبر مايزلس أن االستيطان
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هو الطريق الرئيسي إلضفاء صفة أخالقية
على ملكية جمموعة بشرية ألرض ما،
رفق هذه احلجة باحلجة التاريخية
وعندما ُت َ
التي ت ّدعي صلة تكوينية ما بين أرض
وشعب ،فإن من شأن تينك احلجتين أن
9
تبررا ملكية األراضي من قبل الشعوب.
يكمن يف هذه احلجة عيب واضح ،ذلك
متعمد ،مسألة
بأن مايزلس تتجاهل وبشكل
ّ
أخالقية املشروع االستيطاين القومي يف
األصل ،فهي تقول صراحة أنها تعتبر أن
املشروع االستيطاين أمر واقع وال تنظر يف
أخالقيتة ،األمر الذي يضع عالمة استفهام
على حجتها .عالوة على ذلك ،تقر مايزلس
تشجع
بأن املبادئ التي أقرتها ربما
ّ
اجملموعات القومية على ارتكاب أعمال غير
تشرع عملية االستيالء
مبررة أخالقي ًا كي ّ
ال من
على األراضي يف وقت الحق .وبد ً
اإلقرار بأن هذا االحتمال من شأنه أن
ُيبطل أخالقية املشاريع االستيطانية،
فإن مايزلس تصفه بأنه خطر أخالقي
ال مفر منه .وأخيراً ،ال تفسر مايزلس ما
يمنح االستيطان طابع ًا أخالقي ًا ال تتمتع
به عملية اإلقامة الطويلة األمد من قبل
جمموعة بشرية مل تعمد إىل استيطان
األرض يف إطار قومي ،بل اكتفت بالعيش
على األرض واستثمارها بشكل عادي من
دون أن تعمد إىل قولبة املشهد الطبيعي كي
10
يعكس شخصيتها القومية.

 IIIـ حق العودة
املسألة األخالقية الثالثة واألخيرة التي
سأتطرق إليها تتعلق بحق العودة لشعب
ُطرد من األرض التي كان يقطنها .ما هي
حقوق مثل تلك اجملموعات البشرية؟ وكيف
يجب أن تتحقق أو ُتمنح هذه احلقوق؟
وما هي األعباء والتكاليف التي يجب أن

تتحملها اجلهة الطاردة كي يعاد توطين
اجملموعة املطرودة؟
يقر حاييم غانز بأن إسرائيل تتحمل
مسؤولية طرد الشعب الفلسطيني وخلق
مشكلة الالجئين الفلسطينيين ،لكنه يرفض
املطلب الذي يقضي "بعودة الالجئين
(الفلسطينيين) على نطاق واسع إىل
أماكنهم األصلية وإىل أماكن ُأخرى داخل
الدولة اليهودية" ،بحسب تعبيره 11.وبما
أنه يقر بأن عملية طرد الفلسطينيين غير
يبرر إذاً ،عدم السماح
مب َّررة أخالقي ًا فكيف ّ
لهم بالعودة إىل مساكنهم وأراضيهم؟
هنا يم ّيز غانز بين العودة إىل األماكن
املسكونة حالي ًا يف إسرائيل والعودة إىل
األماكن التي تخلو من السكان :بالنسبة إىل
األماكن املسكونة ي ّدعي غانز أن السكان
احلاليين ،يف أغلبيتهم ،غير مسؤولين
عن طرد الفلسطينيين ،وبالتايل ال يجب
أن يتحملوا أعباء إعادتهم إىل مساكنهم
أما بالنسبة إىل األماكن غير
األصلية؛ ّ
املسكونة ،فيحاول غانز تبرير موقفه من
منطلق "القومية الليبرالية" (يف تعبير َتمير
املذكور أعاله) .وهو ي ّدعي أن هناك أولوية
أخالقية تقضي بأن يسكن األفراد يف دول
حتمل ثقافتهم القومية ،األمر الذي يعني أن
األولوية األخالقية يجب أن تكون إلسكان
الفلسطينيين يف دولة يستطيعون فيها
التعبير عن ثقافتهم ،أي يف دولة حمض
فلسطينية ،وكذلك حال اإلسرائيليين.
وبالتايل ،فإن عودة الفلسطينيين
إىل مدنهم وقراهم سيضر بمصلحة
الفلسطينيين واإلسرائيليين مع ًا .وماذا عن
يفضلون العودة إىل
الفلسطينيين الذين قد
ّ
مساكنهم األصلية على السكن يف دولة
قومية حتمل ثقافتهم؟ يقول غانز" :بالنسبة
إىل كثيرين من الفلسطينيين ،فإنه ال
يمكن تعريف أماكنهم األصلية إ ّ
ال باملعنى
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اجلغرايف الصرف ،ألن املشهد الطبيعي
لتلك األماكن وشخصيتها تغ ّيرا ،ومل يعد
ممكن ًا التع ُّرف إليهما ".وبالتايل ،يزعم غانز
أن عودة الالجئين إىل أماكنهم األصلية لن
12
تخدم مصلحة هؤالء الالجئين.
نقوم حجج
السؤال هنا هو ،كيف ّ
غانز الرافضة حلق العودة لالجئين
ال ،يشترك غانز مع بقية
الفلسطينيين؟ أو ً
ناق ْشتهم ـ يف الدفاع
الباحثين ـ الذين َ
عن املوقف القومي ،وذلك من منطلقات
ُيفترض أن تكون كونية وليبرالية ،إذ
يعتبر غانز أن مصلحة الفرد تكمن دائم ًا
يف العيش يف دولة متجانسة قومي ًا
وثقافي ًا ،ولن أعيد سرد احلجج املضادة
لهذا التصور ،والتي ذكرتها يف القسم األول
من هذه املقالة؛ ثاني ًا ،يزعم غانز ،ومن
دون إبراز الدالئل ،أن األماكن التي ُطرد
منها أفراد الشعب الفلسطيني حتو ّلت إىل
غير رجعة ومل تعد على عهدها وال يمكن
التعرف إليها ،وهذا ادعاء باطل ،كما بات
واضح ًا من خالل دراسات عديدة وأبحاث
عينية عن تلك األماكن؛ 13ثالث ًا ،ي ّدعي
غانز أن األغلبية الساحقة من الشعب
اإلسرائيلي احلايل ال تتحمل مسؤولية طرد
الفلسطينيين ،مفترض ًا أن مسؤولية طرد
الشعب الفلسطيني تعود فقط إىل أولئك
الذين أعطوا األوامر بطردهم وشاركوا
يف العمليات العسكرية ،بينما مسؤولية
سلب فلسطين من سكانها األصليين وعدم
السماح لهم بالعودة إىل أماكن سكنهم
األصلية عبر العقود هي مسؤولية أوسع
يصورها غانز ،ويمكن حتميل
مما
كثيراً ّ
ّ
سكان إسرائيل احلاليين كلهم املسؤولية
الواسعة عن عملية الطرد وعدم السماح
لالجئين الفلسطينيين بالعودة ،وكذلك
بعض األعباء املترتبة على عودتهم.
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 IVـ خالصة
ربما ال يرى كثيرون أن ثمة حاجة ملحة
إىل دراسة مثل هذه املقوالت اإلسرائيلية
النظرية ،وحماولة التصدي لها باحلجج
األخالقية املالئمة ،يف الوقت الذي تلوح
أمور ُأخرى على الساحة الفلسطينية
تتطلب اهتمام ًا فوري ًا .إن دراسة النواحي
األخالقية للقضية الفلسطينية ال تخلو من
األهمية العملية ،ألن يف الطور احلايل من
الصراعُ ،يطلب من الفلسطينيين باستمرار
تشرع
أخذ املواقف وقبول االفتراضات التي ّ
املشروع الصهيوين وتعترف بأخالقية
السياسات اإلسرائيلية التي أدت إىل سلب
الفلسطينيين وطنهم .ويف اآلونة األخيرة طرأ
تطوران الفتان يعززان هذا االنطباع :األول،
املطلب اإلسرائيلي أن يعترف الفلسطينيون
بـ "يهودية دولة إسرائيل" أو بـ "الدولة
اليهودية" أو بـ "حق إسرائيل يف الوجود
كدولة يهودية" ،وذلك يف سياق املفاوضات
بين احلكومة اإلسرائيلية والسلطة
الفلسطينية؛ الثاين ،هو قرار جملس احلكومة
اإلسرائيلية بتاريخ  ١٠تشرين األول /
أكتوبر  ،٢٠١٠الذي فرض على الذين
يتقدمون بطلب اجلنسية اإلسرائيلية من
بمن فيهم الفلسطينيون الذين
غير اليهودَ ،
يتزوجون من حاملي اجلنسية اإلسرائيلية،
14
أن يتعهدوا بالوالء لدولة يهودية الهوية.
وتسعى احلكومة اإلسرائيلية من خالل
املطالبة بمثل تلك االعترافات والتعهدات،
ألن تفرض على الشعب الفلسطيني مواقف
تتعارض مع املبادئ األخالقية .لكننا إذا
مل نؤكد تلك املبادئ األخالقية ،ومل نبرز
احلجج التي تعتمد عليها ،فإن أساس
موقفنا لن ُيفهم يف العامل ،بل ربما يغيب
ع ّنا أيض ًا ،نحن أصحاب القضية أنفسنا.
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