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الفصل الرابع

تبريرات لقيام دولة القومية

لقد تعلمنا بأنه يتم تعريف إسرائيل كدولة قومية يهودية ،ورأينا بأن دول العامل أقرت هذه اهلوية يف قرار اجلمعية العامة لألمم
توثيقة االستقالل ،وقد التزمت إسرائيل بتطبيق قيم ومبادئ دميقراطية وبتمكني األقليات من ممارسة حقوقها اليت نص عليها قرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ووثيقة االستقالل .وعليه فإن تعريف إسرائيل كدولة قومية هو ،إذن ،حقيقة قائمة .زد على ذلك
دوال دميقراطية كثرية تعرف نفسها كدول قومية مبفهوم إثين -ثقايف ومن ضمنها األكثرية الساحقة من بني دول أوروبا .لكن
أن ا
السؤال الذي يُطرح هنا هو :هل يشكل تعريف دولة ما على أهنا دولة قومية ظاهرة عادلة من وجهة نظر أخالقية؟ واملقصود ،أال
ميس هذا التعريف حبقوق الفرد وبالطابع الدميقراطي للدولة؟

سنتناول في هذا القسم األسئلة التالية:

 oما هي تربيرات الدولة القومية بشكل عام ودولة القومية اليهودية بشكل خاص؟
 oما هي التربيرات الدينية واجلماعية؟
 oما هي التربيرات الليربالية والدميقراطية؟

خلفية تاريخية

مستقال يف حدود يف دولته السيادية مثله
رأينا أنه جاء يف وثيقة االستقالل بأنه "من احلق الطبيعي للشعب اليهودي أن يكون
ا
مفهوما ضمناا وال يتطلب املزيد من التربيرات ،مثل حق اإلنسان
مثل سائر الشعوب األخرى" .احلق الطبيعي هو احلق الذي يعترب
ا
يف احلياة.
إن اخللفية هلذا اإلعالن حول "احلق الطبيعي" يف احلصول على دولة قومية يهودية هي االعرتاف بـ "حق تقرير المصير" لكل

الشعوب ،يف إطار "النظام العاملي اجلديد" الذي مت اإلعالن عنه بعد احلرب العاملية األوىل ،مع اإلشارة إىل أنه كانت يف العامل يف
عهد ما قبل احلرب بعض الدول الكربى اليت كانت هتيمن على أر ٍ
اض مرتامية األطراف وعلى العديد من اجملموعات القومية .يف
أعقاب انبعاث الفكر القومي يف القرن التاسع عشر بدأ يتطور املفهوم القائل بأنه من أجل ضمان احلرية جيب إتاحة قيام دول
قومية مستقلة غري خاضعة لسلطة دول أجنبية كربى .كان مفهوم األيديولوجية القومية واأليديولوجية الدميقراطية يف القرن التاسع
معا يف النضال الذي خاضوه ضد األنظمة القدمية .مقابل استعباد بعض الشعوب
عشر بأهنما أختان وقد انربى أنصارمها ا
لشعوب أخرى مل تكن هناك حاجة لتعليل حق تقرير املصري القومي الذي اعترب مبثابة "حق طبيعي".
غري أن احلرب العاملية الثانية بدلت مفهوم النموذج األخالقي األمثل للدولة القومية اإلثنية -الثقافية .لقد كان أكرب أعداء
البشرية يف العصر احلديث أدولف هتلر الذي اقرتف جرائمه بناء على األساس األيديولوجي الذي يعتمد على القومية األملانية،
غري أن الصدمة التارخيية ملا اقرتفه هتلر اضطرتنا إىل إعادة التفكري بطريق األيديولوجية القومية وإىل وضع حدود هلا .وإذا كانت
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النسخة الفظيعة من القومية األملانية يف ثالثينات وأربعينات القرن العشرين ال تنطبق على األيديولوجيات القومية إال أنه ال بد من
إعادة التفكري يف العدالة األخالقية يف اعتبار حق تقرير املصري القومي مبثابة "حق
طبيعي".
احتفال سنوي للهوية اليهودية والثقافة
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية مت فحص فكرة الدولة القومية مقابل إمكانية
اإلسرائيلية
وجود دولة قومية مدنية سياسية تتعامل مع عموم مواطنيها مبساواة .تربير وجود
يقام هذا املهرجان خالل عطلة عيد املظلة
جديدا يتطلب عرض أفضلية أخالقية يف دولة
السوكوت منذ عام  1997بدون توقف،
دولة قومية إثنية يواجه إذن حتديا ا
قومية إثنية-ثقافية.
حيث يقوم بتجديد التقاليد اليهودية العريقة
رغم أن وثيقة االستقالل قد وضعت بعد احلرب العاملية الثانية ،فإن تربيرات
اليت ترى أنه يف عام بوار األرض كان الشعب
دوما ردا شافياا للخطاب
يتجمع ويدرس ويفسر التوراة حسب روح
إقامة الدولة القومية اليهودية املذكورة يف الوثيقة ال توفر ا
الدويل الذي تطور يف أواخر القرن العشرين ويف مطلع القرن احلادي والعشرين
العصر .تشارك يف هذا احلدث جمموعات
والذي جند فيه الكثري من املتحدثني الذين يوجهون انتقادات لفكرة الدولة
وأفراد من العلمانيني ،املتدينني ،الشباب
القومية بشكل عام وانتقادات أشد لفكرة الدولة القومية اليهودية ،ولذا فعلينا
والكبار لكي تساهم يف التجربة التعليمية
حبث تربيرات إقامة الدولة القومية والدولة القومية اليهودية.
املمتعة وإلجراء النقاش واإلبداع بصورة مشرتكة

ما هو التبرير النابع من التوجه الجماعي؟

يف شؤون الثقافة اليهودية واإلسرائيلية.

الشعب أو اجملموعة ،حسب هذا املفهوم ،أهم من الفرد ،الشخص .حسب
هذا املفهوم ،الغاية التارخيية لألمم هي يف التعبري عن طابعها القومي اخلاص هبا
يف إطار دولة قومية ،بينما ال يشكل األفراد سوى وسيلة لتحقيق الغاية القومية.

ما هي التبريرات الليبرالية إلقامة الدولة القومية؟

يعتمد التربير الليربايل على فلسفة تعىن بااللتزام بالعمل لصاحل كل إنسان ومتكينه من جتسيد شخصيته حبرية.

أهمية التبريرات الليبرالية كبيرة

االعرتاف املبدئي حبقوق الفرد هو القاسم املشرتك الذي ميكن أن تتفق عليه األطراف املختلفة يف عقيدهتا كنقطة انطالق لنقاش
قيمي ،وعليه فإن الطريق الليربالية تشكل وصفة لالتفاق بني البشر يف ظروف عدم االتفاق على اآلراء واملعتقدات .ومن هنا،
فإن التربيرات الليربالية اليت تؤكد على قيمة جتسيد الفرد لدولة قومية هلا صلة بدولة إسرائيل ليس فقط ملن يؤمن بالديانة اليهودية
مقبوال على خمتلف مواطين الدولة من اليهود
أو بالرسالة التارخيية للشعب اليهودي ،ذلك ألن منطلق التربيرات الليربالية قد يكون ا
يهودا وغريهم ال يوافقون على هذه املعتقدات املذكورة يف احللبة
العلمانيني ،املتدينني والعرب يف إسرائيل ،مع اإلشارة إىل أن هناك ا
الدولية.
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ما هو تبرير الدولة القومية حسب الحق في الثقافة؟

نعتقد ،للوهلة األوىل ،أن املفهوم الليربايل يعارض فكرة الدولة القومية وذلك ألن الليربالية
تعين التزام الدولة مبصلحة اإلنسان الفرد ،وعليه فإننا ال نتوقع من دولة ليربالية أن هتتم
بشؤون جمموعة قومية إثنية-ثقافية .عالوة على ذلك ،هناك خوف من أن يؤدي اهتمام
الدولة بشؤون جمموعة إثنية-ثقافية معينة إىل املس باحلقوق الفردية ألعضاء جمموعات
األقلية من بني املواطنني.
احلق يف الثقافة يعين حق الشخص يف اختيار اإلطار الثقايف الذي يود العيش فيه .من

أجل محاية احلق اجلماعي يف احلصول على الثقافة ال بد من إتاحة اجملال ألبناء الثقافة
املذكورة لتنشئة األجيال القادمة يف حميط يعرب عن روح ثقافتهم ،وهذا يعين أن اللغة ،أيام
العطلة ،الطقوس احلياتية من الوالدة وحىت الوفاة ،الرموز ،الرواية التارخيية ،اجلهاز الرتبوي
مجيعا عن الثقافة اليت تشكل ثقافة قومية.
العام ،وطابع النظام العام ،جيب أن تعرب ا
كما أن على القيم اليت تراعيها سلطات الدولة والرموز اليت تستعملها أن تعرب عن مضمون
ثقايف ،سيما وأن قرار احلكم الذي يعطى يف حالة ما يف ثقافة ما خيتلف عن القرار الذي يعطي يف نفس احلالة يف ثقافة أخرى.
وعليه فإن الدولة القومية تشكل حلبة ضرورية لتطبيق قيم ثقافية على نطاق الدولة.
كما أن هناك أمهية للحضور العددي ألبناء الثقافة احملمية يف هذا احمليط بصورة تضمن استمرار الوجود النابض لثقافة األكثرية
خالل األجيال القادمة .لذا تبذل جهود للمحافظة على أكثرية مستقبلية واضحة ألبناء ثقافة األكثرية الراهنة يف نطاق الدولة
القومية.
كذلك ،ويف دولة سيادية فقط جند سيطرة فعالة على اهلجرة بصورة تتيح احملافظة على أكثرية واضحة ألبناء الثقافة احملمية
وبالتايل فإن الدولة القومية فقط ميكنها أن تشكل بيتاا ينضوي حتت لوائه أبناء القومية وتوفري الدعم له بصورة فعالة.
رغم ذلك ،مبا أنه يدور احلديث عن فلسفة ليربالية ،فحسب توجه احلق يف الثقافة ال بد من احلفاظ على حقوق األقليات اليت
ال تنتمي إىل ثقافة األكثرية .جيب أن يتمتع أبناء هذه األقليات بكافة احلقوق الثقافية الفردية واجلماعية يف مناطق سكناهم،
لكن هذا االلتزام ال مينع من ثقافة األكثرية أن تفرض هيمنتها ،وال حيرم جمموعة األكثرية من حق التأثري على احليز العام .وبالتايل
فإن على أبناء األقليات أن ميارسوا حقهم بثقافة داخل دولة يف إطار الدولة القومية اخرى.

مسرح "هبيما" ،المسرح القومي
المجدد2011 ،
الويكيبيديا العبرية من Ilan
Costica
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حسب أصحاب فكرة احلق يف الثقافة الذين يؤيدون العادات املتبعة يف خمتلف أحناء العامل إلقامة دول قومية ،فإن إقامة الدولة
القومية اليهودية هي أمر منطقي وذلك ألن هذه الدولة يف الواقع هي الوسيلة اليت ميارس أبناء الشعب اليهودي من خالهلا حقهم
يف الثقافة .فالدولة القومية اليهودية هي الوحيدة اليت ميكن للعربية أن تكون هي اللغة املهيمنة فيها ،وهي الوحيدة اليت ميكن أليام
العطل واألعياد أن تعرب فيها عن الرتاث اليهودي؛ وهي الوحيدة اليت ميكن لعلم الدولة فيها أن يكون مشاهباا للطاليت (لباس
ديين يهودي) ،ويكون الشمعدان هو شعار الدولة  ،والنشيد القومي فيها يتحدث عن شتات الشعب اليهودي وانبعاثه من
جديد .زد على ذلك أن الدولة السيادية اليهودية هي السبيل الوحيد لضمان أكثرية يهودية على طوال أجيال للحد من ظاهرة
انصهار اليهود يف الشعوب األخرى ولضمان بيت ثقايف لكل أبناء الشعب اليهودي يف البالد واملهجر ،وكذلك فإن الدولة
القومية اليهودية ميكنها أن تشكل ملجأ ليهود الشتات.

ما هو تبرير إقامة الدولة القومية كوسيلة للحصول على التضامن المدني؟

يعتمد تربير آخر إلقامة الدولة القومية على مدى إسهامها يف محاية احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق يف شؤون الرفاه واحلق يف
األمن الشخصي .يستند االدعاء يف هذا الشأن على فرضيتني ،مها :األوىل  -من أجل ضمان مقدار كاف من محاية حقوق
اإلنسان فإن هناك حاجة للتضامن ما بني عموم املواطنني وما بينهم وبني الدولة .لن حيرتم املواطنون حقوق بعضهم البعض إال
حني يوافقون على التنازل عن موارد اقتصادية لصاحل زمالئهم احملتاجني هلا ،وحني يكون لديهم االستعداد لتحمل املخاطر املنوطة
حبماية الدولة وحدودها .الثانية – توفر تضامن كبري بني أعضاء اجملموعة القومية اإلثنية -الثقافية ،وبالتايل فإن الدولة القومية
ميكنها استغالل التضامن الطبيعي داخل اجملموعة القومية للحفاظ على حقوق اإلنسان داخلها .وعليه ،يف حالة دولة إسرائيل،
فإن التضامن الطبيعي بني اليهود ميكن استغالله يف الدولة القومية اليهودية لسن املزيد من قوانني الرفاه االجتماعي لصاحل
الطبقات الضعيفة واالستعداد للمخاطرة من أجل محاية أمن مواطين الدولة .جيب التأكيد على أنه إذا دار احلديث عن دولة
ليربالية حتافظ على حقوق عموم املواطنني داخل أراضيها ،فإن التضامن القومي ال يعود بالنفع على جمموعة األكثرية القومية
أيضا .إذا كان التضامن اليهودي خيص مواطين إسرائيل على سن قوانني خاصة بضمان الدخل
فقط ،وإّنا على جمموعات األقلية ا
أو احلد األدىن من األجور فإن هؤالء املشرعني سوف يبعثون البهجة لدى عموم املواطنني بغض النظر عن الفروق القومية.
وبالتايل فإن الدولة القومية ضرورية ،إذن ،للنهوض بالقيم الليربالية حلقوق الفرد يف جمايل األمن والرفاه.

ما هو التبرير الديمقراطي إلقامة الدولة القومية؟

هناك تربير آخر يرتكز على حق مواطين الدولة يف بلورة احليز العام للدولة ،من خالل املبادئ الدميقراطية لسلطة الشعب وحسم
األكثرية شريطة عدم املس حبقوق أبناء األقلية يف ختطيط حياهتم بصورة مغايرة.
طابعا عاما من وحي الرتاث القومي ،تربر
حسب االدعاء الدميقراطي ،فإن حقيقة اختيار غالبية مواطين الدولة منحت الدولة ا
تعريف الدولة كدولة قومية .حسب االدعاء الدميقراطي -الذي يرتكز على حسم األكثرية وسلطة الشعب ،فإن دولة ذات قومية
أيضا ختتار قيمها حسب حسم أكثرية مواطنيها وممنوع التمييز بني عمليات احلسم اليت تقوم هبا أكثرية قومية
مدنية -سياسية ا
تعود جذورها إىل ثقافة قومية عريقة وبني عمليات حسم تعود إىل قرارات ملواطنني يف الدولة القومية السياسية .يدور احلديث يف
كلتا احلالتني عن حسم األكثرية ضد موقف األقلية وال بد من احرتام حسم األكثرية إذ مل ميس حبقوق األقلية.
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ما هو تبرير إقامة الدولة القومية اليهودية على ضوء الحق في األمن ومنع المالحقة؟

أصال يف وثيقة االستقالل .فقد تعرض
مثة أمهية خاصة للتربير األخري عند احلديث عن الدولة اليهودية ،ألن هذا التربير وارد ا
الشعب اليهودي على مدار التاريخ ملالحقات شرسة يف مجيع أحناء املعمورة تقريباا ،وكانت احملرقة خالل احلرب العاملية الثانية
املالحقة األكثر ضراوة ،ومل تندمل جروح أبناء الشعب اليهودي حىت اآلن من جراء مقتل ستة ماليني يهودي .وكانت عملية
اإلبادة للشعب قد جنمت عن كراهية السامية مريعة ،وعليه فإن إقامة الدولة القومية اليهودية ذات األكثرية اليهودية امللحوظة
على مر األجيال هي ضرورية ملنع مالحقة اليهود داخل حدود الدولة اليهودية ذاهتا ومن أجل توفري مكان يلجأ إليه اليهود من
كافة أحناء العامل إذا كانوا حباجة لذلك.
من حق البشر توفري احلماية هلم من املالحقات اجلسدية ،ومن جتريح كرامتهم واالعتداء على ممتلكاهتم وعلى حريتهم وعلى
نظرا ألن هذه احلقوق هي حقوق إنسان أساسية للغاية ،وبالتايل ،فإذا كان لدينا أشخاص يعانون من مالحقات شرسة
حياهتم ا
وإذا كنا نتوخى توفري السالمة واحلماية هلم فال بد من إقامة الدولة القومية ألن هذا األمر من أبسط مبادئ العدل.
هناك من يعتقدون أن هذا التربير قد عفا عليه الدهر يف مطلع القرن احلادي والعشرين ،من منطلق أن العامل ،كما يعتقدون،
بات مستقرا وأن خماطر الالسامية قد ولت إىل غري رجعة .غري أن هذا االدعاء مل يعد نافذ املفعول يف ظل عدم االستقرار الذي
اجتاح العامل والذي يتجسد ،مثال ،باعتداءات  11أيلول يف عام  1001يف الواليات املتحدة ،بالثورات اليت شهدهتا الدول
العربية يف عام  1011واليت يتميز بعضها بالطابع اإلسالمي ،بالتحوالت السياسية احلاصلة يف تركيا وبالتوترات اإلثنية والعرقية
يف دول غرب أوروبا .الدولة القومية اليهودية هي الوحيدة اليت ميكنها أن حتافظ على األكثرية العددية لليهود على مر األجيال
وميكنها أن تضمن ملجأ آمناا لكل يهود العامل .لكن الشعب اليهودي ،بالذات ،والذي تعرض لسلسلة من املالحقات والويالت
جملرد أنه كان يشكل أقلية ،يتوجب عليه احلفاظ على حقوق األقليات .على الدولة القومية اليهودية ،على غرار أي دولة ليربالية،
احرتام حقوق األقليات واحلفاظ على طابع الدولة القومية.
وبالتايل ،فالقاسم املشرتك لكل التربيرات اليت استعرضناها هنا هو احلاجة املاسة إىل أن تكون إسرائيل هي الدولة القومية
أيضا .ومن هنا فعلى إسرائيل أن تكون دولة قومية
اليهودية ،لكن من املفروض أن تكون دولة ليربالية حترتم حقوق عموم سكاهنا ا
إثنية دميقراطية.
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تمارين لتبريرات دولة القومية:
 .1ما هي التربيرات اليت استعرضناها يف هذا الفصل إلقامة الدولة القومية اليهودية الواردة يف وثيقة االستقالل وما هي التربيرات
غري الواردة فيها .اعتمد يف إجابتك على وثيقة االستقالل.
 .1وردت يف هذا الفصل عدة تربيرات إلقامة الدولة القومية .درجها حسب أمهيتها .ما هو التربير الذي تراه األنسب .علل
إجابتك.
 .3وردت يف هذا الفصل عدة تربيرات .اخرت أحد التربيرات وافحص إذا كان مطبـ اقا يف دولة إسرائيل.
 .4هناك من يعتقد أنه ال يعقل أن تكون يف العامل يف العصر الراهن دول قومية ،من منطلق أن العامل حتول اليوم إىل قرية عاملية
حيث ينتقل الناس من دولة إىل أخرى ،ونلمس فيها الكثري من التأثريات الثقافية لدولة على دولة أخرى .ما رأيك يف ذلك.
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