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تقديم
ولد مارتن بوبرفي فيينا -النمسا لعائلة يهودية ،وعندما كان في سن الثالثة انفصل والداه
جديه في بيئتهم الدينية المتزمتة ،وعند بلوغه الثامنة عشرة
فتربى وترعرع في كنف ّ
والتحاقه بالجامعة توقف عن االلتزام بالتقاليد الدينية ودرس الفلسفة ،تاريخ الفن ،واألدب.
إنضم بوبر الى طاقم التدريس في جامعة فرانكفورت عام  1924ومن ثم ترقى الى
منصب بروفيسور واستقال منه عام  1933إحتجاجا على صعود أدولف هتلر والنازية
الى الحكم في المانيا ،وقاد "مقاومة روحانية" ضد النازية التي جردت يهود المانيا من
جنسيتهم ،حقوقهم وكرامتهم .وجاب مدن ومناطق المانيا المختلفة لتقديم المساعدة
الثقافية والروحانية لدعم اليهود في مواجهة االضطهاد والعنصرية النازية .ولكن بعد
الفعالة بالمقاومة الروحانية قاموا بمنعه من
أن الحظت السلطات النازية تأثير نشاطاته ّ
مخاطبة المجتمع اليهودي او التحدث بالعلن .فهاجر بعدها هو وزوجه الى فلسطين عام
1938واستقر بالقدس ،حيث توفي بوبر في حي الطالبية بالقدس عام .1965
ويعتبر بوبر من الشخصيات المؤثرة في التاريخ اليهودي الحديث بسبب فلسفته حول
قضية الوجود اليهودي والهوية اليهودية .وعلى الرغم من انضمامه الى الحركة الصهيونية
ونشاطه معهامنذ بداياتها فقد كان على خالف دائم مع الحركة حول تحديد مفاهيم الهوية
اليهودية الحديثة ومفاهيم تحديث أو إنبعاث اليهودية كشعب ضمن مفاهيم القومية
الحديثة.فقد حاولت فلسفة مارتن بوبر اإلنسانية إدراج مسألة الوجود اليهودي ضمن
مفاهيم إنسانية وحاولت الحركة الصهيونية إدراجها ضمن مفهوم القوة السياسية.
كتب بوبرباإلضافة الى كتبه الفلسفية التي كان لها أبعادها الثقافية في العالم ،كثي ار عن
الصراع العربي-اإلسرائيلي .فمن يق أر كتاباته الفلسفية يرى عمق تفكيره حول اإلنسان
والعالم المحيط به ،ومن يق أر كتاباته السياسية في هذه األيام يعتقد بأنه كان مثاليا وغير
واقعيا.
لم يكن بوبر من مؤيدي "الصهيونية السياسية" ،بل كانت معتقداته في إطار "الصهيونية
الثقافية" – أي كان يشغله أكثر اندثار القيم والتقاليد اليهودية ضمن المجتمع اليهودي
والتي حصلت مع انتشار القيم البرجوازية وانخراط اليهود في التقاليد غير -اليهودية في
مجتمعاتهم  .وقد نبعت معارضته "للصهيونية السياسية" من نفس المبدأ -حيث رأى بأن
مفهوم القومية السياسية سيؤدى الى اندثار قيم وروحانية الهوية اليهودية.
لقد عارض بوبر "الصهيونية السياسية" ،ورأى بسخرية وعد بلفور ألنه يضع الصهيونية
في صف الدول االستعمارية وفي اضطهاد الشعب الفلسطيني .ولذلك لطالما عارض
االنتداب البريطاني على فلسطين ،والسياسة الممنهجة للحركة الصهيونية في زيادة عدد
3

اليهود في فلسطين من أجل إقامة دولة يهودية على اسس ديمغرافية.
وكان أيضا ضد شراء الحركة الصهيونية ألراض من أثرياء عرب وقيامها بطرد الفالحين
من تلك األراضي التي عاشوا فيها لقرون .وكان أيضا ضد تقسيم فلسطين إو�قامة دولة
إسرائيل بل وشارك فعليا على مستوى المؤسسات الدولية من أجل منع ذلك .وبعد نكبة
فلسطين عام  ،1948عارض بشدة سياسة الحركة الصهيونية إتجاه العرب ودعم حق
العودة لالجئين .وكان ضد مصادرة األراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات يهودية.
قيم بوبر اإلنسانية العالمية أثرت كثي ار على رؤيته السياسية لمستقبل الوجود اليهودي
في فلسطين ،حيث إعتقدبأن إخالل التوازن بين هجرة اليهود المضطردة الى فلسطين
والسكان األصليين ال بد من احتوائها وتقليل الضرر على العرب ،لذلك آمن بوجوب
التفاوض معهم حول ذلك والسعي وراء موافقتهم بدون إستخدام القوة ألنه من دون
موافقتهم لن يكون هناك أي حل.
والحل الذي رآه هو وجود دولة ثنائية القومية ووجود سلمي لليهود بين الشعوب العربية
بالشرق األوسط .ويظهر خالف بوبر مع قادة الحركة الصهيونية إنشقاق أيديولوجي
داخل الحركة الصهيونية .فبوبر آمن بتجديد الدين اليهودي والهوية اليهودية على
اسس القيم والثقافة بعيدا ً عن السياسة ،ولذلك ابدى اعجابه كثي ار بالحركة الحسيدية
التي أعطت وزنا كبي ار للقيم والتراث اليهودي ،بالتناقض مع الشق الثاني من الحركة
الصهيونية التي أعطت االولوية للهوية السياسية وقللت من شأن القيم والتراث اليهودي،
وتمسكت بمفهوم القوة لفرض أغلبية يهودية في فلسطين ،وتبنت عقيدة دونية الشعب
األخر .بينما رأى بوبر أن مفاهيم المشاركة والمساواة هي األساس إلقامة دولة ثنائية
القومية يتعايش فيها العرب واليهود جنبا إلى جنب في حياة يسودها التعاون والتعايش
والعدل والمساواة.
لذلك أسس مارتن بوبر عام  1942مع يهودا ماغنيس وارنست سيمون وهنريتا تشولد
حزب "إيحود" وهو حزب يدعو لدولة ثنائية القومية .وعلى الرغم من ذلك حافظ بوبر
على عالقاته مع قادة الحركة الصهيونية التي يختلف معهم وابدى دائما آرائه حول
توجهاتهم وحاول إرشادهم لما يعتقد أنه من الصواب فعله.
ميز بوبر بين االطر الدينية كمؤسسة وأحزاب وبين الدين كإيمان ،فرسالة دين
لقد ّ
إبراهيم وتعاليم األنبياء كانت بأنه ال يمكن تحقيق العدالة من خالل وسائل غير منصفة.
والدين فيه رسالة عالمية بعيدة عن افق المصالح السياسية وهو شيء فردي ال تحكمه
مؤسسة .لذلك فقد رأى بوبر مفهوم "الحوار" في االطر الدينية بأنه تعبير عن تطلعاتنا
الدينية واألخالقية الشخصية وعالقة الفرد بالبيئة المحيطة به .ففي حوار الفرد مع البيئة
المحيطة ال يتعامل مع هذه المفاهيم بشكل مجرد بل من خالل الوعي الفكري عن طريق
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االستماع لألخرين والتعاطف معهم ،ليس فقط بالكلمات بل أيضا بلغة الجسد .إو�ذا كان
الحوار مبني على حسن نية فقد يتم التوصل فيه الى إتفاق يضمن كرامة واحتياجات
الطرفين .والحوار ليس فقط أداة للوصول الى اتفاق بل يمثل اسس الحياة المشتركة
إليجاد حل.
ولم يكن الحل عند بوبر يتوقف على العيش بسالم بل هو التعلم كيفية التعايش مع بعض
على الرغم من االختالفات الثقافية والدينية واحترامها .مع التذكر بأن قدرنا أن نتشارك
األرض التي يسميها اليهود "أرض إسرائيل" ،ويسميها العرب "فلسطين" أرض لشعبان.
في هذا الكتاب المتواضع مقتبسات مكونة من مقاالت ورسائل من عدة كتب نشرت
باللغة األلمانية واإلنجليزية بعضها من نتاجه الفكري وبعضها عن حياته وفلسفته
وتوجهاته لربما تسهل للقارئ العربي معرفة بعض جوانب حياة هذا الفيلسوف والمفكر
وما كانت عليه أرائه حول تطور الصراع العربي اإلسرائيلي بشكل خاص ورؤيته للحل.
وقد اختيرت هذه المقتبسات لعالقتها بالصراع إو�ن كان النص غير مكتمل في بعض
الفصول ولكنها كافية إليصال بعض من أفكاره.
في مقابلة أجريت مع بوبر حول مفهوم الدولة ثنائية القومية من وجهة نظره وتحليله للخلل
السياسي الواقع أنذاك ضمن فلسفته السياسية .بدا بوبر الذي آمن بالمبادئ األخالقية العليا
كأسس للسياسة والمجتمع دوما في صراع داخلي بين نظرته اليهودية المثالية إلنبعاث
الكينونة اليهودية وبين الحركة الصهيونية ولذلك أوجد معادلة الحفاظ على هذه القيم من
خالل قناعته بوجوب قيام دولة ثنائية القومية مبنية على المساواة بين العرب واليهود ،ألن
إنبعاث الشعب اليهودي لن يكون ممكنا بدون قيم .وعلى الرغم من ذلك يجب عدم التقليل
من أهمية قيمه األخالقية ألنها ذات أبعاد إنسانية عالمية .ولذلك ،رفض القتل والجرائم
التي ارتكبتها بعض المنظمات الصهيونية .وكان يتعمد إرسال رسائل وكتابة مقاالت وعقد
لقاءات مع كافة أطياف الحركة من أجل حثهم عن اإلمتناع عما يقومون به.
وفي خضم منازلته الفكرية والسياسية يتجادل بوبر مع كل مشكك بالفكرة الصهيونية
ويؤكد على حتميتها ووجوبها إو�يجابياتها .فمع شتيفان تسفايج مؤلف المسرحية السياسية
"ارميا" والتي وجهت رسالة قوية ضد الحرب والقومية عام 1917يتبادل بوبر مراسالت
معه حول الكينونة السياسية اليهودية .حيث وصف شتيفان تسفايج هجرة يهود اوروبا
الى فلسطين– إنغالق الدائرة على ذاتها .فكينونة الوجود اليهودي في اوروبا والتي كانت
مبنية على فكرة الشتات وروحانية الدين اليهودي ،اصبحت مع الحركة الصهيونية مبنية
على اسس مادية وهي التي أسست لكينونة القومية السياسية اليهودية.
ويحاور شتيفان تسفايج بوبر حول خوفه من كينونة يهودية مادية ذات أعالم وأوسمة،
حيث يعتقد شتيفان بأن الشعب اليهودي لم ينجز كثي ار عندما كان في حالة رخاء ولم تكن
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له قيمة باإلنجاز ،إستطاع فقط "بالشتات المؤلم" تمييز نفسه .لذلك ابدى شتيفان تخوفه
بأنه لربما تكون هجرة اليهود الى فلسطين عامل إنحطاطه إو�نحداره ونهايته بإنغالق
الدائرة على نفسها.
إختلف بوبر معه بالرؤية ألنه ال يرى تناقض بل يرى تجسيد مرئي لهذه الكينونة
الروحانية  ،حيث لم يعتقد بوبر بالقومية كغاية بحد ذاتها ،أو هدف أساسي ،بل رأى فيها
وميز بين القومية والشوفينيستية.
خطوة أولية لعالج أي شعب من الظلم بحقه ّ
ويقول بوبر في رسالته الى هوجو بيرجمان ”يجب أن ال يكون هناك تضليل بأن أغلب
قادة الصهاينة هم قوميون \ وطنيون وفق النموذج االوروبي وامبرياليون مسرفون ،إو�ذا
لم تنجح الحركة الصهيونية في إيجاد توازن حينئذ سيكون نصيب الحركة التلف .ولكن
يعبر بوبر عن فرحته بعد أن أعطت بريطانيا الموافقة لليهود باإلستيطان بفلسطين وكيف
أن ذلك سيستمر بدون إعاقات وال توقف.
يتطرق بوبر مع بعض ساسة الحركة الصهيونية الى أهمية السمعة األخالقية لدولة
إسرائيل .بوبر ،الذي رأى أهمية كبيرة بالمحافظة على منظومة القيم ،إختلف مع
الجماعات الصهيونية التي استخدمت اإلرهاب كأداة ووسيلة ،فمع قتل مبعوث األمم
المتحدة الكونت فولك برنادوت عام  1948إعتقد بوبر بأنها شفا الهاوية إلنحالل القيم
اليهودية إو�ختلف بالرأي مع الذين أروا فيه عمل بطولي ووصفها بأنها جريمة خسيسة
ستعود على الشعب اليهودي بالضرر واإلحتقار.
وبعد تعيين دافيد بن غوريون كأول رئيس منتخب إلسرائيل إجتمع بن غوريون مع
مفكرين وأدباء يهود ليستشيرهم حول التوجه األخالقي والروحي للدولة الجديدة .وعبر له
بوبر عن أهمية بناء سياسة الدولة مع اإلهتمام بالبعد األخالقي ألن ذلك سيعزز من
الصورة الجيدة للدولة .لذلك دعاه الى االهتمام بسياستهم إتجاه العرب واعتبر بوبر بأن
إيجاد حل عادل لقضية الالجئين مهمة في غاية اإللحاح .فإنبعاث الشعب اليهودي
في الشرق األوسط– في رأيه  -لن يكون ممكنا من دون قيم وأخالق وعالقات حسنة
مع العرب.
كان لبوبر تصور سياسي إو�جتماعي إو�قتصادي لكيفية بناء الدولة ثنائية القومية مبنية
على المساواة وكيفية العيش المشترك السلمي مع الفلسطينيين.
بعد قرار التقسيم عام  1947عم عنف دموي بين اليهود والعرب في فلسطين قام بعدها
بوبر بنشر مناشدة الى اليهود في جريدة هارتس يدعوهم فيها الى التوقف عن المشاركة
في أعمال العنف ودعا السلطات اليهودية الى المحافظة على النظام واألمن في الشارع
اليهودي تحت كل الظروف.
ويظهر اإلنقسام في الحركة الصهيونية بشكل واضح مع إعالن بن غوريون إستقالل
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دولة إسرائيل في  14أيار  1948حيث يرى بوبر أن ذلك تشويه للبعث القومي
الصهيوني وال يودي اال الى حرب .فالتناقض بين إتجاهي الحركة الصهيونية يتمثل
في وجود طرف يدعو الى تعزيز الترابط الروحاني والهوية الدينية التاريخية واآلخر رأى
اإلنبعاث ضمن سيادة مادية سياسية على أرض ولغة وسيادة.
وفي حين كانت مشكلة بعض اليهود في اإلندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها بأن
ذلك يفتت هويتهم إعتقد بوبر بأن اإلندماج القومي السياسي للحركة الصهيونية أخطر
بكثيرمن ذلك ألن هذا النوع من الصهيونية يدنس إسم صهيون وأن الصهيونية التي
يطبقونها لم تعد سوى شكل من أشكال القوميات الشنيعة المعاصرة التي ال تعترف بأية
سلطة فوق المصلحة المتوهمة .فال يوجد حاجة حسب رأيه إلحتالل البالد بل يجب
عمل ميثاق مع أهلها كشعبين مستقليين متساويين أصحاب حقوق متساوية.
وقد عارض بوبر سياسات الحركة الصهيونية في فلسطين ألنها كانت ال أخالقية .وقد
تحولت حركة إيحود التي كان بوبر من أبرز مؤسسيها من الحركة التي تغرد خارج
السرب لمعارضتها لسياسات قيادات الحركات الصهيونية الى هدف تمت مهجمته من
قبل أغلب الحركات الصهيونية من مباي وحتى إتسل وتم تشويه سمعتهم في كافة
األطر ،ولم ير بوبر حاجة الى الرد في كثير من األحيان على هجومهم إو�دعائاتهم
 .وفي نفس الوقت قام في معظم األحيان بتوفير الدعم الكبير للحركة الصهيونية في
المحافل الدولية  .ففي  13تشرين الثاني  1945شارك ثالثة من أعضاء إيحود في
عرض دفاعهم عن الحركة الصهيونية ومفاهيم الحركة الصهيونية أمام لجنة التحقيق
اإلنجليزية -األمريكية والتي كانت تفحص بدائل لإلنتداب وتبنت اللجنة بناء على
عرضهم مفهوم دولة ثنائية القومية في فلسطين.
وعندما ذاع صيت غاندي لوقوفه على رأس حركة المقاومة السلمية ضد اإلمبريالية
البريطانية ومعرفة مدى قوة تأثيره ،كثي ار ما دعي من قبل معارفه اليهود الى إستخدام
مرجعيته األخالقية لضم صوته لدعم الحركة الصهيونية والتي قارنت نفسها بحركات
التحرر الوطني وحاولت شغل تلك المكانة.
وفي  26تشرين الثاني  1938نشر غاندي مقاال للرد على الرسائل التي كانت تصله
وليوضح موقفه في جريدته األسبوعية المشهورة هريجان والذي أكد فيه غاندي قناعته
بأن فلسطين تعود للعرب وأن اليهودية ديانة ،فيهود المانيا يجب عليهم مقاومة النازية،
يهود فرنسا هم فرنسيين ويهود إنجلت ار هم انجليز مثلهم مثل مواطني هذه الدول من
الديانات األخرى  ،وال يوجد أي مبرر للمعاملة غير اإلنسانية التي تعرضوا لها في بعض
الدول وأضاف بأن هناك أمثلة كثيرة في التاريخ على اإلضطهاد العرقي والديني الذي
ال يمكن تبريره والذي حصل مع ديانات أخرى وشعوب اخرى.
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ومضى غاندي قائال ً ..ولكن أيضا ال يمكن تبرير ما يحدث في فلسطين فهو خطيئة
بحق اإلنسانية ،ال يمكن فرض اليهود على سكان البالد وأخذهم لألرض كوطن قومي
لهم .كان أجدى بهم بأن يعيشوا مع العرب طوعا إلراداتهم بشكل سلمي وكسب ودهم
عوضا عن مهاجمتهم .زقد رد عليه بوبر بالتعبير عن قلقه مما ألت اليه األوضاع في
أوساط الحركات الصهيونية وبين الفلسطينيين ،وقد عارض بوبر العنف والقتل ولكن
اختلف بالرأي مع غاندي بسبب قناعاته بأن القومية اليهودية ما هي اال مرحلة لعالج
الشعب اليهودي من االضطهاد الذي حل به على يد هتلر ،وبأن ما دعا اليه غاندي لم
يكن لينجح في تلك الظروف وما كان من خيار أمام اليهود اال الهرب الى فلسطين بعد
أن رفضت دول كثيرة استضافتهم وحمايتهم.
وال بد من اإلقرار بأن مفاهيم بوبر لإلنبعاث اليهودي الواجب تطبيقه ضمن الحركة
الصهيونية فشلت في أواسط الحركة الصهيونية السياسية في فلسطين ولكن الحركة
الصهيونية إستفادت من بوبر فهو عزز وجودها ودافع عن الهوية اليهودية والحركة
الصهيونية إو�ن كان هناك لغط وعدم تمييز بين شقي الحركة الصهيونية في المحافل
الدولية أو السياسية ،فالشخوص الذين اختلف معهم بوبر كثي ار ما قاموا بإستغالل توجهه
وأفكاره لمصلحتهم ولتطبيق ما لم يكن يؤمن به.
هذه بعض مالمح ما سيجده القاريء في هذا الكتاب الذي هو كما أسلفت جمع لمقاالت
ومقابالت وردود تعكس النقاش الذي كلن دائ ار داخل الحركة الصهيونية في بداياتها.
ولألسف الشديد فإن المخاوف التي كان يجذر بوبر من وقوعها إذا تحولت الحركة
الصهيونية الى حركة سياسية تقليدية كل همها هو إقامة دولة تقليدية قد تحققت.
فإسرائيل اليوم هي بالضبط الصورة التي كان بوبر يخشى قيامها .فهي دولة تحتل شعباً
آخر ،وهي دولة يعتمد أساس وجودها على السالح والقوة والبطش والقمع ،وهي دولة
يشعر العرب فيها بعمق التمييز ضدهم واالستعالء والفوقية التي لم يكن بوبر يريد أن
تحدث.
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أرض واحدة وشعبان
حول المسألة اليهودية -العربية

مارتن بوبر

إصدار وتقديم :بول ر .مندس -فلور
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توطئة
هذا الكتاب هو واقع األمر نتاج عمل مشترك .فمنذ البداية حظيت بالدعم المعنوي
والفكري للسيدة مارجوت كوهين  Cohenوالسيد رفائيل بوبر .Buberفالسيدة كوهين،
مديرة أرشيف -محفوظات بوبر في المكتبة الوطنية اليهودية ومكتبة الجامعة العبرية
في القدس ،وقد واكبتني عبر متاهة أرشيف بوبر الواسع وساعدتني في العثور على
كتابات بوبر المتعلقة بالمسألة العربية والتي كان معظمها غير منشور بعد .فإحاطتها
بفكر بوبر وكتاباته َمثَّل مساهمة ال تقدر بثمن لمحتويات هذا الكتاب .أما رفائيل بوبر،
الذي يدير ملكية إرث والده األدبي والثقافي ،فقد أخذ على عاتقه مشكو اًر المهمة الصعبة
والكامنة في تنسيق التحضيرات التقنية المعقدة للطباعة .فأنا مدين لهما بالشكر الجزيل
على مساعدتهما المخلصة والتشجيع الدائم.
وكذلك فإن البروفسور ناحوم ن .جالتسر Glatzerومن خالل مشورته الذكية
وتشجيعه الودي لعب دور العراب الناصح المخلص في هذا المشروع.
وعالوة على ذلك ،فإن علي تقديم الشكر إلى زمالئي األساتذة أرييه جورن
 Gorenوبن هلبرن  Halpernوألفرد إيفري  Iveryويهودا راين-هارتس ،Reinharz
إو�لى دَ .جليت روكيم  Rokemعلى العديد من النصائح التي اتسمت بالحكمة .وشكر
خاص تستحقه السيدة د .دفنا ماخ  Machعلى ترجمتها المهنية واألمينة.
وقد شاء الحظ خالل العمل على هذا الكتاب أن أقيم كضيف على مركز دراسة
أديان العالم “ ”Center for the Study of World Religionsفي جامعة هارفرد.
وأشكر مدير المركز األستاذ جون كارمن  Carmenوزوجته على حسن الضيافة.
علي تقديم الشكر إلى مركز الدراسات اليهودية “Center for Jewish
كما أرى لزاماً ّ
 ”Studiesفي جامعة هارفرد وقسم الدراسات الشرق أوسطية واليهودية “Department
 ”of Near Eastern and Judaic Studiesفي جامعة براندايس  Brandeisعلى
شعورهم الودي .فإقامتي وعملي البحثي في الواليات المتحدة تم دعمهما بسخاء من
قبل مؤسسة “William and Olga Lakritz Foundation for Martin Buber
 ”Studiesومؤسسة “ .”Memorial Foundation for Jewish Studiesوأنا على
ثقة بأن األشخاص والمؤسسات المذكورة يشاركونني ذات األمل في أن يشكل هذا الكتاب
مساهمة متواضعة نحو تقارب عربي -يهودي.
القدس ،أيار 1983
بول ر .مندس -فلور
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مقدمة
إرنست سيمون  Simonوذكرى روبرت فلتش Weltsch
كان مارتن بوبر اشتراكياً إنسانياً .ولقد آلمه بشده نزوع قارئيه وشارحيه في أحوال كثيرة
إلى فصل تعاليمه الدينية عن نشاطاته وكتابته السياسية شديدة التشعب 1.إذ لم تكن
السياسة بالنسبة لبوبر ببساطة ثقل التوازن [ثقل يستخدم في سفينة أو منطاد حفظاً
لتوازنهما] ،الذي تحصل عليه «الحياة الفكرية» من خالل مقتضيات التاريخ .ومن حيث
كونها في نهاية األمر الحاجب /الغربال في الحياة اليومية من حيث العالقة بين الناس،
فقد نظر بوبر إلى السياسة كونها القالب الضروري الذي يضع التعاليم والمشاعر الدينية
على المحك ويمنحها واقع وجودي ملموس.
حيث أنه كان يعتقد بأن الحياة الفكرية ربما تحقق هدفها األولي ،أال وهو
التغلب على الثنائية الماكرة /المضللة للحقيقة والواقع ،للفكرة والحقائق ،وحتى التعاليم
األخالقية والسياسة 2.فقط عند إقامة عالقة سببية أو منطقية مع السياسة ،فالصهيونية-
هكذا بوبر -تضمن مثل هذه المراجعة والتمحيص السياسي [للديانة] اليهودية .فمن
خالل سعيها لتحرير اليهود كشعب من الوجود الشتاتي الممزق ،تواجه الصهيونية
اليهودية بصفتها جماعة أو طائفة دينية المتطلبات الدنيوية غير الدينية لوجود وطني
قومي عادي :فواقع الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية غير القابل للجدل -بغض
النظر عن مدى تمزقه من خالل الغموض والتضاربُ -يقدم لليهودية الفرصة الفريدة
للمحافظة على إطاللتها الروحية الفكرية واألخالقية.
فما ُيسمى بالمسألة العربية -حقيقة أن فلسطين [كما وردت في النص األصلي]،
هي وطن اليهود األصلي ،هي في ذات الوقت وطن السكان العرب المحليين وهم ذوي
تطلعات وطموحات وطنية ذاتية -مثلت ،وفقاً لبوبر ،تحدياً واضحاً للصهيونية واليهودية
كديانة.
ففي واقع األمر فإن المسألة العربية ،هي ،وكما حدد بوبر بشكل جليل الشأن ،محك
3
لليهودية وللمشروع الصهيوني ،فهي في أعماقها قضية يهودية.
فالكتابات المجموعة في هذا العمل -وقد جمعت من العديد من الخطابات
 1العالقة بين فكر بوبر السياسي وفلسفته الخاصة بالحوار عرضه بشكل مفصل إرنست سيمون في «الوطنية ،الصهيونية
والصراع اليهودي -العربي في نظرية مارتن بوبر وقوة تأثيرها» ،في نشرة معهد ليو بيك  ،9 Baeckرقم ،)1966( 33
ص.84 -21 .
 2حول ذلك :الطريق المقدس ،في :اليهودي ويهوديته ،كولون  ،1936ص.116 .
 3سيمون ،مصدر ورد ذكره ،ص 40 .وما يليها.
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والكلمات والمقاالت والرسائل التي تغطي الفترة الواقعة بين وعد بلفور تشرين الثاني
 1917وحتى وفاة بوبر في حزيران  -1965تسلط ضوءاً ساطعاً على مشاركته المفعمة
بالحيوية في القضايا الصهيونية ،خاصة في ما يتعلق بالمسألة العربية .وفي هذه
الكتابات نالحظ بوبر وجهوده التي ال تعرف التعب أو الكلل إليقاظ الوعي لدى رفاقه
الصهاينة (التحق بالمنظمة الصهيونية فترة قصيرة بعد تأسيسها عام  )41898بالنسبة
ألهمية المسألة العربية وضرورة فهم /التجاوب مع الحساسيات والتطلعات السياسية
العربية .وبغض النظر عن بعض التصريحات األيديولوجية المبرمجة ،تشكل هذه
المساهمات جواباً على أوضاع وحوادث محددة .فهي تقدم شهادة بليغة حول الكيفية التي
يتعاطى ويعالج مفكر وفيلسوف أخالقي مع واقع مادي /دنيوي صعب المراس جداً.
إذن ال تقدم هذه المساهمات إطاللة مشوقة ومفاجئة على مشاركة بوبر في
القضايا الصهيونية فقط ،وال صورة جيدة للصراعات األخالقية التي دارت داخل الحركة
الصهيونية حول المسألة العربية فقط  ،بل صورة معبرة للتناقضات والتضاربات التي
يتعرض لها «صاحب أفكار» أيضاً ،عندما يشتبك أو يتصدى لضروريات ومقتضيات
التاريخ والسياسة.

الصهيونية والمسألة العربية
يخطيء المرء إذا ما حاول أن يرى في انفتاح بوبر األخالقي على المسألة العربية
ظاهرة فردية .إذ لم يستأثر بوبر داخل الحركة الصهيونية بالقلق على العرب الفلسطينيين
بمفرده إطالقاً .ولم يكن وحيداً في الميدان .فمن قبل ومنذ بداية االستيطان الصهيوني
في فلسطين كان هناك أعضاء في الحركة على دراية ووعي بالمسألة العربية آخذين
بعين االعتبار العواقب والتبعات األخالقية والسياسية المترتبة على وجود العرب في
فلسطين .فعند عودته إلى روسيا من زيارة قام بها عام  1891للجالية الصهيونية الشابة
دون آحاد هعام ( ،)1927 -1856مؤسس الصهيونية الثقافية الموقر،
في فلسطينّ ،
انطباعاته في مقال مقروء على نحو واسع (وكثي اًر ما تم إعادة طباعته وترجمته) «حقيقة
من أرض إسرائيل» ،حيث يذكر هناك من ضمن أشياء أخرى يقول:
 4التحق بوبر بالمنظمة الصهيونية العالمية فترة وجيزة بعد انعقاد مؤتمرها التأسيسي في آب  .1897وسرعان ما تبوأ في
الحركة الفتية موقعاً قيادياً .فقد كان نائباً في مؤتمر الصهيونيين الثالث عام 1899؛ وفي  1901عينه هيرتسل ناش اًر
للمجلة الصهيونية األسبوعية «العالم» .وفي ذات العام شارك في تشكيل الجناح الديمقراطي الذي سعى نحو تغيير جذري
للتركيبة البنيوية واأليديولوجية للحركة.وعوضاً عن المطالبة بدمقرطة المؤسسات الصهيونية ،حث هو وزمالؤه الحركة على
االهتمام أكثر بالنشاطات الثقافية؛ كذلك وقفوا ضد تشديد هيرتسل على الواقعية السياسة وضد رأيه العام حول األولويات
الصهيونية .بعد ذلك وجد بوبر نفسه ،والذي بقي صهيونياً حتى مماته ،بشكل محتوم في صفوف «المعارضة المخلصة»
داخل الحركة الصهيونية.
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«نحن في الخارج اعتدنا على االعتقاد بأن العرب جميعهم متوحشون ،في منزلة
الحيوانات وال يدركون ما يجري حولهم .إال أن هذه مغالطة كبيرة .فالعرب ،كما هو حال
جميع الساميين ،يتمتعون بذهن حاد ودهاء كبير ... .فالعرب وبشكل خاص أهل المدن
مدركون لما نقوم به في البلد والغاية منه ،إال أنهم يلوذون بالصمت ويتظاهرون بعدم
رؤيتهم شيئاً ما ألنهم ال يرون في فعلنا مؤقتاً ما يشكل خط اًر على مستقبلهم ... .ولكن
عندما يحين الوقت ،وتكون حياة شعبنا في فلسطين قد تطورت إلى ذلك الحد ،بحيث
يشعر سكان البلد على نحو أو آخر بالضيق ،حينئذ لن يقوموا ،غير عابئين بشيء،
5
بإخالء مكانهم لنا أيضاً ...
تعكس مجموعة مختارة من الكتابات الصهيونية متعددة الجوانب قلق آحاد هعام
وتطوره وتزايد هذا القلق  .ففي كل جيل صهيوني تتواجد العديد من المقاالت واليوميات
والكلمات والخطابات والتصريحات الرسمية وحتى قطع أدبية تتناول المسألة العربية .هذا
الوعي تشكل في إطار طيف واسع من المواقف واآلراء والتجارب .إذ ساد بشكل خاص
لدى األجيال السابقة افتتان رومانسي بالعرب :فبعد آالف السنين من االغتراب  ،عاد
اليهود إلى بيتهم في الشرق ،حيث سيقوم إخوانهم العرب بإطالعهم على /إو�دخالهم إلى
حياة تتمتع ببساطة الجمال والطهارة 6.وكان بعض هؤالء الصهاينة كانوا مصابون بخيبة
 5الحقيقة من فلسطين ،في :آحاد هعام ،على مفترق طرق .مقاالت مجموعة الجزء األول ،نقلها إلى األلمانية إي.
فريدليندر  Friedländerو ه .توركتسينر  ،Torczynerبرلين  ،1923ص .87 .في غضون ذلك أصبحت األدبيات
حول الصهيونية والمسألة العربية كثيرة ،إال أنها في معظمها متحيزة .عناية خاصة تستحقها مجموعة المقاالت األجوبة
المختارة والممتازة لمجموعة من الصهاينة على المسألة العربية (في ترجمة إنجليزية)Eliezer Schweid (Ed.), :
 .)The confrontation with the Arab Problem.Sources (of Contemporary Jewish Thoughtالجزء
الخامس ،القدس .1975
 6خالصة موجزة ومالئمة لهذا الوجه من الخيال الصهيوني متواجدة لدى أمنون روبنشتاين ،من هيرتسل إلى جوش إمونيم
وبالعكس (بالعبرية) ،تل أبيب  ،1980فصل  .2فالنظرة الرومانسية للعودة اليهودية إلى الشرق العربي تقوم على خلفية
قي .من طرفهم قام الصهاينة
الزعم المتكرر من قبل الالسامية األوروبية في أن اليهود شعب «غريب»،
ّ
أسيوي أو شر ّ
بقلب الظروف رأساً على عقب محفزين اليهود على االفتخار بأصلهم الشرقي .فمقال بوبر العائد إلى « 1916روح الشرق
اليهودي شرقياً .لقد ُش ِّرد من أرضه وألقي به في بالد
واليهودية» يمثل نموذجاً ال جدال حوله لهذه النزعة .فهناك نقرأ« :بقي
ّ
الغرب؛ كان عليه أن يقيم تحت سماء لم يعرفه ،وعلى أرض لم يفلحها؛ لقد تحمل االستشهاد /المعانة والعذاب الطويل،
واألسوأ من االستشهاد العيش في ذل وخزي؛ لقد مسته عادات وتقاليد الشعوب التي عاش بين ظهرانيها ،وتحدث بلغاتها ،إال
أنه بقي مع ذلك شرقياً .لقد احتفظ في ذاته  ...بحافز الوحدة األولي واإلصرار المتأصل ،وأحياناً غارق في الفقر والشقاء،
تكيفاً ،إذا ما عرف المرء كيف يستغل مزاجه ...على
ولكن أبداً مسحوقاً بالكامل .سوف يكتشفها المرء في اليهودي األكثر ّ
هذا االستشراق الجلي أو الكامن ،على أعماق روح اليهودي هذه ،التي تم المحافظة عليها تحت جميع عوامل التأثير على
اختالفها ،يقوم إيماني في خلق روحي -ديني جديد لليهودية .ففي الخالص من وتالشي وجوده الغربي يمكن أن يحدث له
بشكل تدريجي فقط  ...فاليهودي ليس هو ذاته ،الذي كان يوماً ما.لقد عاش اليهودي نعيم وجحيم الغرب وتكبدت روحه
أض ار اًر؛ إال أن طاقته /قوته األساسية بقيت سليمة ،بل حتى طُهِّرت .فإذا ما المست أرضها األم ،حينئذ ستعود لتصبح
خالقة من جديد .فاليهودي يمكنه ممارسة نشاطه بين الشعوب بصدق إو�خالص فقط عندما ينطلق لتحقيق ما علمه إياه
ورعه في ما قبل التاريخ :ضرب الجذور في أرض الوطن ،اجتياز اختبار العيش بشكل صحيح في حدود ضيقة وتشكيل
نموذجي لجماعة من البشر في أرض كنعان الضيقة».
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أمل كون لقاءهم بالعرب ناد اًر ما حصل بشكل أخوي كما كان متوقع ،ولكن غالباً ما
بحث هؤالء الصهاينة عن السبب وراء ذلك لديهم .فهذا 7موشيه سميالنسكي (-1874
 )1953الذي كتب تحت االسم المستعار ذي الوقع العربي «خواجة موسى» حكايات
عبريةُ ،يثني فيها على طبيعة الحياة البشرية البسيطة في القرية العربية ،يشكو في مقال
يعود إلى العام :1913
«بعد ثالثين عاماً من االستيطان بقينا نحن ،الذي تربطهم صلة الدم والجنس/
العرق بالعرب ،غرباء بالنسبة لهم ،في حين نجح أعداؤهم ،الذين يتربصون فقط ينتظرون
سقوطهم لالستفادة منه ،في اكتساب ثقتهم والولوج إلى المجاالت األكثر حميمية في
حياتهم .لقد كنا غرباء عليهم وعلى محنهم ومشقة حياتهم عندما كانوا مضطهدين ،وبقينا
غرباء عليهم وعلى فرحتهم ،عندما أشرقت شمس الحرية عليهم ... .فخالل الثالثين
8
عاماً من وجودنا هنا ،لم يكونوا هم ،بل نحن غرباء عليهم».
صهاينة آخرون اعتبروا المسألة العربية نتيجة للمصالح العملية المنبثقة عن التعايش
المشترك مع العرب :تجارة وحرف وبشكل عام الرغبة في عالقات جوار جيدة .إذ كثي ار
ما دعا اإلنجليز ،خالل فترة االنتداب ،الصهاينة إلى أخذ الوجود العربي في فلسطين
على محمل الجد والسعي نحو التفاهم 9.ثم كانت بالطبع شدة وحدة المقاومة العربية
إلقامة وطني قومي يهودي في فلسطين -مقاومة كانت تتدهور أحياناً إلى أعمال شغب
عنيفة -أجبرت الصهاينة على التعاطي مع المسألة العربية.
وفي واقع األمر فإنه لم يبق أمام الصهاينة من خيار سوى االعتراف بالمسألة
العربية ،وحتى لو كانوا بذات المقدار من البالدة األخالقية والسياسية ،كما يريد في
 7نموذجي بالنسبة لهذا النمط من األدب الصهيوني هو التذكير المشهور :المسألة الخفية (بالعبري) بقلم يتسحاق إبشتاين
 Epsteinفي المجلة العبرية رفيعة المستوى هشيلواح .وهناك نق أر مثالً« :من بين األسئلة الصعبة ذات الصلة بفكرة انبعاث
شعبنا من جديد على أرضه ،واحد أكثر أهمية من جميع األسئلة األخرى معاً :إنه السؤال المتعلق بالعرب .تطلعاتنا الوطنية/
القومية الذاتية مرهونة بتقديم اإلجابة الصحيحة على هذا السؤال .وهذا ال ينكره أحد .كل ما في األمر أن الصهاينة تغاضوا
عنه فقط  ...الحقيقة المؤسفة ،ذلك أننا استطعنا فقدان الصلة بمسألة أساسية جداً ،بحيث تعود للتداول بعد ثالثين عاماً
من النشاط االستيطاني ،كما لو كان الموضوع جديداً جداً -كل هذا يدل على آن حركتنا ال عقالنية وأننا ال زلنا نتعاطى
مع األمور بسطحية  »...هشيلواح ،مجلة شهرية أدبية -علمية (أوديسا) ،الجزء السابع عشر ،كراسة  ،100أيلول .1907
ي .إبشتاين  )1943 -1862( Epsteinكان شخصية تربوية رائدة داخل الحركة الصهيونية.
 8م .سميالنسكي ،مآثرنا ،في هعوالم المجلة األسبوعية الرسمية العبرية للمنظمة الصهيونية العالمية ( .)1913ترجمة
أنجليزية من قبل شفايد ( Schweidمحرر) ،مصدر ورد ذكره ص 52 .وما يتبع.
 9مباشرة بعد االضطرابات العربية في  1921استدعى السير هربرت صموئيل ،المندوب السامي البريطاني في فلسطين،
زعيم اليشوف إليه صارخاً« :هناك طريق واحد فقط ،أال وهو [التوصل] إلى تفاهم مع السكان (العرب) .فالصهيونية لم تعمل
شيئاً بعد بغية الحصول على موافقة السكان ،إذ من غير هذه الموافقة لن تكون الهجرة ممكنة ».وخالل مقابلة الحقة حذر
قائالً« :أنتم بأنفسكم تستفزون المذبحة الواقعة ال محالة ،طالما ال تكترثون بالعرب ».مقتبس من محاضر غير منشورة من
قبل ن .كبالن  ،Kaplanفي,)1925 -1917( Neil Kaplan, Palestine Jewry and the Arab Question :
.101 .P ,1978 London
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الوقت الحاضر بعض البحاثة الجدد في [شؤون] الشرق األوسط تصويرهم .فاإلدعاء أن
الصهاينة قد تملصوا من المسألة العربية ،هو تعريض بل تجن خبيث .حقيقة الموقف
أن الوعي الصهيوني بالحضور العربي ،كما الحظنا ،كان شديد اإليالم ،وأن هذا الوعي
لم يخل أيضاً من تأنيب ضمير أخالقي حقيقي .وعوضاً عن ذلك فإن هؤالء األفراد لم
يكونوا حتماً شخصيات هامشية في الحركة الصهيونية.
ففي «المؤتمر العالمي لفلسطين العاملة» الذي انعقد في برلين في أيلول
 ،1930ناشد بن جوريون ،والذي كثي اًر ما تعرض للشجب كنموذج للعمى الصهيوني
تجاه المسألة العربية ،رفاقه ضرورة إدراك« ،مع كل القلق واإلزعاج المصاحب لذلك»،
أن عدداً كبي اًر من العرب قد عاشوا على مدى قرون في فلسطين ،وأن آباءهم
وأجدادهم قد ولدوا وماتوا هناك ،وأن فلسطين هي بلدهم التي يريدون العيش فيها مستقبالً
أيضاً .هذه الحقيقة علينا أن نقابلها بتفهم حساس واستخالص جميع االستنتاجات
10
الضرورية من ذلك .فهذا يشكل األساس لتفاهم حقيقي بيننا وبين العرب.
كذلك أعلن زئيف جابوتنسكي ( ،)1940 - 1880مؤسس الحركة التصحيحية
والمرشد السياسي لمناحيم بيجن عام :1921
«يشكل اليهود في أيامنا هذه أقلية ،ومن الممكن يصبحوا خالل عشرين سنة
ُ
قادمة إو�لى حد بعيد الغالبية .لو كنا نحن عرباً ،لما قمنا نحن أيضاً بالموافقة على ذلك.
فالعرب أيضاً هم صهاينة جيدون ،مثلنا .فاألرض أي البلد مليئة بالذكريات العربية .أنا
ال أعتقد أن الهوة التي بيننا وبين العرب يمكن جسرها من خالل مال أو هدايا أو كلمات
لطيفة .هناك من يتهمني بأني أنسب إلى الحركة العربية أهمية كبيرة جداً .إن إعجابي
11
بهذه الحركة غير الئق .إال أن الحركة قائمة]...[ .
وبذلك يكمن الفرق ،كما سنرى الحقاً ،بين بوبر وصهاينة آخرين ،خاصة زعامة الحركة
األعلى مقاماً ،ليس في الحساسية األخالقية في حد ذاتها ،بل في التقييم الفعلي للمغزى
السياسي الذي يعزى /ينسب إلى المسألة العربية .إذ يمكن إجراء تمييز تحليلي بين
ي [المتعلق بسيرة شخص أو حياته]
الملحمي /البطولي ،أي البعد الوجودي -السير ّ
لتعاطي شخص ما مع المسألة العربية ،والبعد األيديولوجي لهذه الحركة ،أي بعد ذلك،
 10د .بن جوريون ،السياسة الخارجية لألمة اليهودية ،في :بن جوريون ،من طبقة إلى أمة ،تل أبيب  ،1955ص107 .
(بالعبرية) .حاول مؤتمر حركة العمال في فلسطين ،الذي شارك فيه نواب من حوالي عشرين دولة ،كسب دعم قادة
اشتراكيين وعماليين من أنحاء العالم كافة لليشوف .وعوضاً عن شخصيات بارزة من الصهيونية االشتراكية ،على غرار بن
جوريون وبيرل كاتس-نلسون  Katznelsonوآرثر روبن  ،Ruppinشارك أيضاً اشتراكيون أوروبيون مهمون ،مثل جان
لونكو  Lonquetمن فرنسا إو�دوارد بيرن -شتاين  Bernsteinمن ألمانيا .قارن بهذا الخصوص[ :الجريدة األسبوعية]
يوديشي روندشاو  Jüdische Rundschauالصادرة بتاريخ  1تشرين األول  ،1930ص 501 .وما يتبع.
 11ز .جابوتنسكي ،في :خطابات  ،1926 -1905القدس  ،1947ص .198 .هذا ما قاله خالل نقاش حول أمن اليشوف
في لقاء لجنة العمل التابعة للجنة التنفيذية الصهيونية الذي انعقد في تموز  1921في براغ.
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كيف ُيقيِّم الفرد المسألة سياسياً وما هو الحل الذي يقدمه 12.فالتأكيد والنبرة واعتبارات
رد الفعل الملحمي /البطولي يجب أن ال تناظر تلك األيديولوجية أبداً.
فعلى المستوى الملحمي أو الوجودي ربما رجحت كفة القلق األخالقي ومشاعر
الذنب ،ولكن على المستوى األيديولوجي تصبح ،عند تقدير الوضع وعند تشكيل أحكام/
آراء سياسية ذاتية وتحديد أولويات ،آفاق متعددة فعالة ،على سبيل المثال تلك اآلفاق
التاريخية واالجتماعية واالقتصادية المميزة للتحليل األيديولوجي والعريضة .فأغلب
الشخصيات القيادية داخل الحركة الصهيونية ،حيث سنتعاطى الحقاً عن قرب مع
رد فعلهم األيديولوجي على المسألة العربية ،وصلت إلى نتيجة مفادها أن السياسة
الصهيونية ،والتي عليها في المقام األول أن تخدم احتياجات ومصالح الشعب اليهودي،
ال يمكنها لألسف منح االلتباسات األخالقية المرتبطة حتماً بالمسألة العربية [الفرصة]
لممارسة تأثير أساسي /جذري ،أياً كان ،على تحديد األولويات السياسية للحركة
الصهيونية .وفي مقابل هذا االستنتاج حاجج بوبر أن السياسة الصهيونية ومن غير أية
خسارة للنزاهة األيديولوجية ،ليس فقط يمكن تكييفها مع القضايا األخالقية التي ترتبت
على المسألة العربية ،بل حتى يستوجب ذلك.
وكما طرح نيل كابالن  Kaplanفي دراسته الشاملة حول يهود فلسطين والمسألة
العربية في السنوات  1925 -1917بشكل مقنع ،فقد شكلت المسألة العربية هماً أساسياً
للحركة الصهيونية ،وبشكل خاص لليشوف  ،كما كان يطلق على الجماعة اليهودية
في فلسطين 13.إال أن النزوع السائد في صفوف الزعامة الصهيونية لليشوف مال نحو
التقليل من أهمية الموضوع في النقاشات العامة ،والحؤول ،قدر اإلمكان ،دون معرفة
العامة /الرأي العام شدة وحجم العداء العربي للصهيونية.
فإذا ما ذكرت المقاومة العربية ،تم في العادة االنتقاص من قدرها كظاهرة عابرة
أو كمكيدة دبرتها عناصر غير مسئولة داخل الجماعة العربية .هذا القرار التكتيكي،
كما يبرز كابالن ،نتج عن إجماع آراء الزعامة الصهيونية على أن أهداف الحركة
الصهيونية ،على األقل في البداية ،تتنافى سياسياً وتطلعات سكان فلسطين العرب.
هذا الرأي عبر عنه بشكل صريح بيرل كاتس -نيلسون  ،Katznelsonأحد مؤسسي
أحدوت هعفوداه ،حزب العمال االشتراكي -الصهيوني في فلسطين .فخالل مؤتمر-
الصهاينة الثاني عشر ،الجمعية العمومية لقيادة المنظمة الصهيونية العالمية ،الذين
التقوا في أيلول  1921في كارلسباد [ Karlsbadكارلوفة /تشيكوسلوفاكيا] وتعرضوا،
 12استعرت هذا التمييز من العازار شفايد  .Eliezer Schweidقارن مقدمته إلى المقتطفات األدبية المختارة الواردة أعاله
(حاشية  ،)5ص 15 .وما يليها.
 13لندن  .1978تقوم تقصيات بروفسور كابالن بشكل عام على محاضر ومذكرات غير منشورة ،إضافة إلى مجالت
عبرية غير مهمة نسبياً.
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خاصة في ظل تأثير أعمال العنف العربية ضد اليشوف في أيار  ،1921بشكل مفصل
للمسألة العربية ،وجه كلمة عاطفية إلى المجتمعين ،قال فيها من ضمن أمور أخرى:
ودي مع العرب ،ليس جديداً علينا .فلطالما نشد
[ ]...إن السعي إلى تعايش ّ
العامل اليهودي حقاً خلق عالقات إنسانية بين اليهود والعرب ... .إال أنه ،في غضون
ذلك ،ال يزال هناك طريق طويل يفصل بيننا .فقبل أن نقترب من القرية العربية بشكل
آمن ،ال تزال حياتنا في خطر .ويجب ،قبل كل شيء ،ضمان حياتنا وأمالكنا ،عندئذ
يمكننا فقط التفاوض من أجل تحقيق تفاهم معهم .أما أولئك الذين يريدون تلقيننا دروساً
في األخالق ،فليس لدينا سوى شيء واحد نقوله لهم :لماذا ال تأتون إلى أرض إسرائيل
وتثبتون أنكم تفهمون األمور بشكل أفضل؛ أقيمو عالقات مع العرب أفضل من تلك
التي أقمناها [ ]...ولذلك ليس خافياً علينا :أن العمل السياسي األكثر أهمية بالنسبة لنا
في الوقت الحاضر :هجرة متجددة ،تطوير الريادية ،تعزيز الحماية وترسيخ أوضاعنا
14
ومواقعنا في البلد.
ال تسمح األولويات الصهيونية بحل وسط ،وتحقيقها ال يمكن بالتأكيد إخضاعه
لألمل الغامض بحصول موافقة عربية على المشروع الصهيوني .يتسحاق أ .فيلكانسكي
 ،)1955 -1880( Wilkanskyزعيم آخر لليشوف ،وصف الوضع المترتب على
العداء العربي بالتعبيرات التالية ذات الحدة المستفزة:
ربما أقدمت على إلحاق الظلم بالعرب بغية تحقيق األهداف الصهيونية الملحة
[ ]...والبعض بيننا ضد ذلك ويستندون في موقفهم إلى قيم عليا كما األخالق والنزاهة.
سادتي ... ،من أراد أن يكون صديقاً للحيوان ،عليه أن يكون ثابتاً على المبدأ .من
يتواجد في وسط األمة العربية وال يسمح لها بالوحدة ،فهو ينازعها الحق في الحياة.
العرب ليسوا سمكاً مقدداً؛ فيهم دم ،يحيون ،ويؤلمهم أن يزج جسم غريب بنفسه بينهم.
لماذا ال يشدد معلمو األخالق لدينا على هذه النقطة؟ فإما أن نكون نباتيون بالكامل ،أو
15
نباتي.
نأكل لحماً ،إذ ال يوجد هناك نصف أو ثلث أو ربع
ّ
ربما كان حري بالصهيونية اتخاذ بعض الق اررات الصعبة واألخالقية والمؤلمة.
في هذه المرحلة كان معظم الصهاينة ،خاصة في المعسكر االشتراكي-
الصهيوني ،غير مستعدين الستلهام تقديرات فيلكانسكي  Wilkanskyالواقعية .فأغلبهم،
مثل بن جوروين ،كانوا ما زالوا متمسكين باألمل ،بأن الجماهير العربية ربما اكتشفت في
 14محضر مختزل لمباحثات مؤتمر الصهاينة الثاني عشر في كارلسباد  14 -1أيلول  ،1921برلين  ،1922ص.152 .
ألقى كاتس -نيلسون كلمته باليديش.
 15محضر اجتماع سري ُعقد في كانون األول  1918وحضره ممثلو جميع التجمعات اليهودية الفلسطينية بغية صياغة
«احتياجات اليشوف الوطنية» ،والتي من المفترض تقديمها إلى مؤتمر السالم في باريس الموشك على االنعقاد .مذكورة
لدى كابالن ،مصدر سبق ذكره ،ص.29 .
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نهاية المطاف الفوائد المادية التي واكبت االستيطان الصهيوني في فلسطين ،وأدركت
بفضل قيادتها االشتراكية الخاصة بها ،أن هناك مصالح مشتركة تجمعها بالصهيونية
16
كحركة القوى العاملة اليهودية.
وبغض النظر عن ذلك لبث فقد كان الرأي السائد هو أن التنازالت للعرب ،مهما كانت
مهمة ،تبقى سياسياً ثانوية 17.ففي نقاش في المجلس الوطني عام  ،1922الحظ
يتسحاق بن تسفي  ،)1963 -1884( Ben Zviالرئيس الثاني لدولة إسرائيل ،والذي
خالجته شخصياً مودة رومانسية نحو العرب ،أن المراعاة المفرطة لمشاعر ومصالح
سكان فلسطين العرب ألسباب أخالقية ،ربما ُيثبت في النهاية تنافيها ،ولألسف ،مع
تعزيز االحتياجات واألمنيات الصهيونية ،أي حرية الهجرة واالستيطان اليهودي في
18
فلسطين.
ففي خضم إيمانهم بحق تقرير المصير ،لم يحد الصهاينة ،أناس مثل كاتس-
نيلسون وبن جوريون وبن تسفي ،عن رأيهم ،بالرغم من أن األمة اليهودية من خالل
صراعها على هذا الحق تنتهك ممتلكات وحقوق شعب آخر ،العرب ،والذين استخدموا
هم أيضاً ذات الحق األساسي« .ووفقاً لذلك لم ير الصهاينة ،الذين هم مناهضون
لإلمبريالية وديمقراطيون متقدون من حيث المبدأ ،بديالً آخر سوى البحث عن مساعدة
القوى اإلمبريالية» ،كما يشير المؤرخ جي .ل .تلمون  .Talmonويضيف تلمون أن
«الصهاينة قد وقعوا في حينه وفي حيرة من أمرهم بين مطرقة ما يمليه عليهم ضميرهم
دينياً وأخالقياً ،وسندان ما تمليه سياسة القوة الدنيوية ،بين الوطنية /القومية الخالصية/
الخالص الوطني /القومي من جهة ،والكونية الخالصية /الخالص الكوني من جهة
أخرى» 19.فالقيادة الصهيونية اتخذت القرار السياسي ،بالنسبة للكثيرين مرتبط بوخز
ضمير ،بتوخي المصالح الصهيونية غير عابئة بتفهمها للتطلعات العربية الوطنية
والقومية.
 16ترد مواقف اشتراكية -صهيونية حول المسألة العربية فيEsco foundation for Palestine, Inc., Palestine: :
 ..578 -573 .P ,1947 A Study of Jewish, Arab and British Policies, I, New Havenمجموعة
نموذجية لكتابات اشتراكية -صهيونية حول الموضوع فيEnzoSereni/R. E. Ashery (Eds.), Jews and :
.1936 Arabs in Palestine. Studies in a National and Colonial Problem, New York
 17استمرت قيادة اليشوف في دعم ما أسمته «العمل العربي» ،أي شد أزر منظمات عربية سياسية معتدلة (في كثير من
األحيان من خالل مساعدة مادية سرية) ،توسيع خدمات اليشوف للسكان العرب ،خاصة في مجالي الزراعة والصحة .تقديم
المساعدة في إقامة اتحادات عمالية عربية ،وذلك من ضمن أمور أخرى .كذلك بذلت جهود لنشر معرفة محددة بالثقافة
واللغة العربية بين اليهود .ولكن ما ُبذل من طاقة وموارد في هذه المحاوالت كان واقع األمر قليالً جداً .وبهذا الخصوص
كابالن ،مصدر سبق ذكره ،ص 189 ،145 -127 .وما يتبع.
 18كابالن ،مصدر سبق ذكره ،ص.137 .
.132 .p ,1970 Jacob L. Talmon, Israel among the Nations, London 19

18

فمن ناحية ديموغرافية ،كانت فلسطين في غالبيتها عربية .فوفقاً لتعداد سكان
بريطاني يعود إلى العام  ،1922تواجد في فلسطين  66,0641عربياً مقابل 83,790
يهودياً 20.وحتى من غير بيانات إحصائية مصدرها مكاتب موظفي صاحبة الجاللة
المتحمسين ،كانت الغالبية السكانية العربية في فلسطين حقيقة ال تقبل الجدل .إال أن
هذه الحقيقة لم تضعف من عزم اليهود الراسخ على إقامة وطنهم القومي في فلسطين.
فبالنسبة لمعظم الصهاينة كانت العالقة بين اليهود وشعب إسرائيل وأرض إسرائيل من
البديهيات .هذه الصلة التي تم الحفاظ عليها بشكل ثابت عبر آالف السنين من إقامة
إسرائيل في المنفى ،غالباً ما ساقها الصهاينة من أجل «حق اليهود التاريخي» في
فلسطين.
21
تسعى هذه الصيغة شبه القانونية أن تنقل في لغة السياسة العالمية الحديثة ،ما
كان بالنسبة لليهود واقعاً ظاهراتياً وروحياً /فكرياً ،واقع متعذر تغييره كما هو حال
التواجد العربي في فلسطين .فالقناعة الصهيونية بأن «المسألة اليهودية»–االضطهاد
المادي والثقافي المتزايد لليهود في العالم الحديث -يمكن حلها فقط من خالل «تجميع
المشتتين» ،من خالل العودة إلى أرض اآلباء ،جعلت صلة اليهود بفلسطين أكثر
إلحاحاً .فاالعتراف بـِ«حق» الشعب اليهودي في فلسطين في وعد بلفور واستلهامه من
قبل الدول الكبرى الغربية وعصبة األمم عزز من إيمان اليهود [بقضيتهم].
فمن زاوية الرؤية هذه بدا للزعامة الصهيونية أن الـ«حق» اليهودي في فلسطين
يقوم على أساس أخالقي متين .كذلك تم التذرع بأن الشعب اليهودي في حاجة
ماسة إلى فلسطين أكثر من حاجة العرب إليها .وعلى ضوء الحاجة الملحة غير
القابلة للجدل بضرورة ضمان بقاء الشعب اليهودي ،بدا الضرر الصهيوني بالحقوق
العربية في أحسن األحوال مزعجاً« :إذا ما تم مواجهة الحق /اإلدعاء العربي بإرادتنا
اليهودية بالبقاء ،حينئذ يبدو كادعاء شخص ذي ذوق مرهف في الطعام والشراب مقابل
شخص على وشك الموت جوعاً» 22.ومن هنا كمنت ،من ناحية سياسية ،المهمة
المباشرة للصهيونية في تقليص التفوق الديمغرافي العربي -ألن هذا منح المطلب نحو
فلسطين دولة عربية تبري اًر «سطحياً» ،بحيث خلقت بأسرع وقت ممكن «غالبية» يهودية
 ،Esco Foundation for Palestine 20مصدر سبق ذكره ،ص 320 .وما يليها.
توثيق وتحليل شامل لمسألة السكان في فلسطين لدى Dov Friedlander/Calvin Goldscheider, The Population
.82 -53 .p ,1979 of Israel, New York
 21بالرغم من أن بوبر كثي اًر ما تحدث وبحماس عن العالقة الفريدة بين اليهود وأرض إسرائيل ،إال أنه رفض هذه الصيغة
كونها مضللة .قارن مقال بوبر «البيت الوطني اليهودي والسياسة الوطنية في فلسطين» في هذا الكتاب.
ZeevJabotinsky, Evidence Submitted to the Palestine Royal Commission, House of Lords 22
.13 .p ,1937 London ,)1937 ,11 (February
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في فلسطين 23.وبذلك أصبح تسريع الهجرة اليهوديةَ « ،عليا» ،كما أسماها الصهاينة
24
بالعبرية ،اإلستراتيجية السياسية كرد فعل الحركة الصهيونية على المسألة العربية.
وفي ذات الوقت ومع تعزيز الهجرة« /العليا» وخلق غالبية يهودية -سياسة تم التستر
25
عليها عن عمد في العشرينات وفقط منذ الثالثينات مورست تدريجياً بشكل مكشوف.
استمر العمل على إقامة جالية يهودية مستقلة بذاتها ومكتفية ذاتياً اقتصادياً
واجتماعياً في فلسطين من خالل إقامة :نظام مدرسي مستقل ،جماعة للدفاع الذاتي
(الهاجاناة) ،مؤسسات للحكم الذاتي وشبكة من المستوطنات الزراعية .لقد كان المقصود
وضع العرب (واالنجليز) أمام األمر الواقع ،أي أمام غالبية يهودية راسخة في اقتصاد
سليم وبنية اجتماعية حية .وقد شكل أساس ذلك األمل في قيام العرب بالتغاضي عن
ذلك ،وفي النهاية القبول به وبعد ذلك السعي إلى العيش مع اليهود بأخوة وسالم.
أما الرأي السائد في أوساط الصهيونية والقائم على العزم الحيوي بعدم التخلي
عما كان يعتبر حقاً يهودياً أساسياً ،فقد تم إيجازه بشكل فصيح من قبل حاييم وايزمن
( ،)1952 -1874رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي ،والذي كان على الدوام يدعو
إلى المصالحة واالعتدال السياسي وكان منفتحاً جداً على المسألة العربية 26.ففي رده
يكي تساءل حول ما إذا كان
العائد إلى  17كانون الثاني  1930على رسالة يهودي أمر ّ
العرب مقابل الصهيونية ليسوا فعالً على حق ،يقر وايزمن أن فلسطين بلد تملك كلتا
 23حول ذلك كابالن ،مصدر سبق ذكره ،ص 7 -5 .وهنا وهناك.
 24مصدر سبق ذكره ،ص 200 .وما يتبع.
 25تم من الجانب الصهيوني استثمار الكثير من العاطفة والخيال في البحث عن أفضل السبل لخلق أغلبية يهودية في
فلسطين .فالمراوغات البريطانية في ما يتعلق بوعد بلفور والتعهد بدعم إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين والتذبذب في
حصص الهجرة وضعت الزعامة الصهيونية أمام مشاكل عويصة .ففي العشرينات بدا ذلك حكيماً من ناحية تكتيكية ،التقدم
بحذر إلى األمام وبناء اليشوف بشكل «عضوي»« ،رجالً رجالً ،مزرعة مزرعة» ،ومن خالل ذلك تأخير قدر اإلمكان
القرار حول مستقبل فلسطين السياسي .فقد امتنعوا عن التحدث بشكل مستفز وتحاشوا الكشف عن الهدف النهائي للحركة
قبل أوانه .فقد أتاح «االستثناء» هذا للهدف النهائي للكثير من الصهاينة ،ومن ضمنهم بوبر ،النظر إلى السيادة السياسية
كمقوم غير جوهري ألهداف الحركة الحقيقية .إال أنه ومنذ سنوات الثالثينات ،حين كان وضع اليهود في أوروبا يزداد بؤساً
وازدادت الهجرة طبقاً لذلك ،حصل هناك تحول واضح في السياسة الصهيونية .فلم يتم اإلفصاح عن النية في خلق أغلبية
يهودية وحسب ،بل لم تعد السيادة السياسية هدفاً نهائياً بعيداً .فقد أصبحت اآلن أكثر فأكثر وسيلة ضرورية لتحقيق هدف
الحركة الملح ،إال وهو إقامة مالذ لجماهير اليهود المضطهدة .حول ذلكBen Halpern, The Idea of the Jewish :
.38 -35 especially ,51 -20 .p ,1961 State, Cambridge
 26حول ذلك تصريحاته في المؤتمر الصهيوني الرابع عشر الذي انعقد في آب  1925بمناسبة نقاش حول اقتراح
جابوتنسكي بإقامة لواء يهودي لحماية اليشوف من االعتداءات العربية« :يكمن مفتاح [الحل] في :فتح الشرق األوسط
أمام المبادرة اليهودية من خالل صداقة حقيقية وتعاون مع العرب (تصفيق حاد) .فلسطين يجب أن تبنى دون إلحاق أذى
بالمصالح المشروعة للعرب .على المؤتمر الصهيوني أن ال يكتفي بصيغ مثالية .عليه أن يدرك حقيقة أن فلسطين ليست
روديسيا ،بل أن هناك  600000عربي ،يتمتعون أمام حاسة العالم باإلصناف بذات المقدار من الحق في حياتهم في
فلسطين تماماً مثل [حقنا] في وطننا القومي (تصفيق)» .محضر محادثات المؤتمر الصهيوني الرابع عشر ،المنعقد في
فيينا في الفترة الواقعة من  18وحتى  31آب  ،1925لندن  ،1926ص.328 .
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األمتين حقوقاً متساوية فيها:
[ ]...إال أن المساواة في الحقوق بين الشركاء ،غير المتساوين عددياً أبداً في
الوقت الحاضر ،تتطلب تفكي اًر متروياً ورقابة دائمة .ففي فلسطين يجب أن تتشارك
بدء
أمتان :واحدة منهما ممثلة هناك أصالً بقوة كاملة ،في حين وصلت من األخرى ً
طليعة فقط.
العرب هم المالكون السعداء ،في حين علينا نحن الحفاظ على حق أولئك
الذين هم على الدوام مخطئين .فقانون الخمول يعمل لصالح العرب ،وطريقة تفكير في
المسار المألوف تمزق وتقوض الدعائم األساسية لما ُيفترض أن يقوم هناك ،أي وطننا
القومي في فلسطين .ففي الوقت الذي نقر فيه بمبدأ المساواة بين اليهود والعرب في دولة
فلسطين العتيدة ،يدفع العرب نحو اإلقامة الفورية لتلك الدولة ،إذ قد تسمح لهم الظروف
في الوقت الحاضر تحويلها إلى ِملكية عربية تامة ،من حيث ال يقود طريق إياباً إلى
مساواة حقيقية.
نحن لسنا بحاجة إلى هواة أو مغامرين سياسيين على غرار (سير جون) فيلبي
 ،Philbyالتواقون على ظهر «أسطول» معتبر «في [المحيط] الهادئ» إلى معرفة كم
هو مهم بالنسبة لنا تفاهم سلمي مع العرب ،وهي سوقية مبتذلة في حال أراد هؤالء
إعطاء االنطباع أننا نعاني من قصور في معرفة ضرورية مثل هذا التفاهم أو في
المحاولة]...[ .
ويمضي حاييم وايزمن في رده في كانون ثاني  1930قائالً:
تفضي جميع االعتراضات العربية على ما قمنا به على مدى السنوات العشر
الماضية في نهاية األمر إلى حقيقة واحدة ووحيدة ،وهي أننا أتينا ،أننا ما زلنا نأتي،
وأننا نعتزم اإلتيان بكميات أكبر .ففي  1848قالت شخصية إيطالية كبيرة للنمساويين:
«نحن ال نطلب منكم حكمنا بشكل جيد ،بل المغادرة» .والعرب ،في حال تحدثوا بشكل
صريح ،يقولون لنا« :نحن ال نطلب منكم معاملتنا بشكل جيد ،بل أن ال تأتوا»؛ وطالما
لم يستروا هذه األمنية بشكاوى كاذبة حول ظلم مزعوم لحق بهم من قبلنا ،يمكنني بال
ريب فهم موقفهم واحترامه .ومن يعتبر حقنا بوطن قومي -على بقعة من هذه األرض-
غير شرعي ،ومن يعتقد أن علينا نحن فقط من بين جميع األمم أن نبقى تائهين أبداً،
مشردون من بلد ،ممنوعون من دخول آخر ،محتقرون معاملون معاملة الوضيع ذو
المنزلة األدنى ،حيثما كنا  ،ومن كان دائماً على قناعة أن االنتداب كان خطئاً وعمالً
ظالماً لحق بعرب فلسطين -دعه يتكلم.
إذا كان هناك يهوداً يحسون كذلك ،دعهم هم اآلخرين يتكلمون .على أولئك
الناس الذي اهتدوا فجأة إلى هذا الرأي ،يمكنني فقط الرد أنه كان عليهم بكل صدق
وأمانة الدفاع عن ذلك قبل اثني عشر عاماً ،قبل عقد ذلك القدر من اآلمال وبذل ذلك
21

القدر من التضحيات ،وتجشم ذلك القدر من المتاعب من أجل شيء كان في نظرنا غاية
مشرفة وعادلة ،وأعترف بها العالم من حيث هي كذلك .إو�ذا ما قدر لوطننا القومي أن
يقوم يوماً ما في فلسطين ،إو�ذا ما قدر أن يتم المحافظة على حق الدخول الحر إلى البلد،
إو�ذا ما قدر لتصور حقوق الشعبين األمتين أن يصبح نافذاً ،سيكون من الواضح ،أن
ذلك الشطر من السكان المستقبليين ،المتواجد أصالً محلياً والمصمم على إبقاء الشطر
اآلخر ،ال يقر لها بمسار حر وال بحقوق ،هي فقط من حق جميع السكان ككل.
[ ]...أقولها بكل وضوح وبإدراك تام لمسئوليتي :لن أفرط بأملنا الوطني أو أسس
وجودنا مقابل قشة .علينا انتظار ما الذي يجب القيام به ،ال نملك الحق باإلقدام على
ٍ
انتحار وطني .أهون االستغناء عن دعم أصدقاء سطحيين أو أنصاف أصدقاء بين غير
اليهود ،أهون من أن نعود من جديد إلى التيه في الصحراء وان ندفن أمالنا بتحقيق حنين
قديم قدم الدهر في أيامنا هذه ،من التخلي عن حقنا األساسي في الحرية والمساواة في
فلسطين ،حق المولد الخاص بنا في ارض إسرائيل .فال يجوز لنا أن نفرط بالحق وال أن
27
نخون مستقبل شعبنا.

بوبر والمسألة العربية

تحول الحديث عن الصراع المأساوي بين اليهود والعرب في فلسطين إلى نوع من عبارة
متكررة على السن الصهاينة .لقد عارض بوبر بشكل حازم هذه الرؤية ،ذلك أنها تنطوي
على استسالم أمام صراع يزداد حدة منطلقة من افتراض مسبق انه على ضوء مقاومة
العرب القوية لم يبق أمام الصهيونية سوى التوكيد الذاتي المستمر ،وتحقيقه من خالل
سياسة قوى مماثلة .فرفضه للنظر إلى الصراع كونه مأساوي -بما في ذلك النتائج
األخالقية والسياسية المترتبة على ذلك -يشكل الفكرة األساسية لكتابات بوبر حول
المسألة العربية والسياسة الصهيونية المجموعة في هذا الكتاب.
وعلى افتراض أن التباينات بين الموقفين الصهيوني والعربي غير قابلة للجسر،
إال من خالل سياسة القوى ،تستثني النظرة المأساوية للصراع عملياً ،وفقاً لبوبر ،الناحية
األخالقية .إذ ال يكفي ،اإلقرار ،وحتى بشكل مخلص جداً ،أن هذه الناحية قائمة؛ فقد
أصر بوبر على ضرورة تعايش الحركة الصهيونية مع المشكلة إلى حين إيجاد حل
عادل ،أي تسوية لالدعاءات المتنازعة للعرب واليهود تكون مقبولة على الطرفين.
فالمسألة األخالقية يجب أن تحتل مكاناً مركزياً في خيال الصهيونية السياسي وان
 27وايزمن إلى جيمس مارشال  17 ،Marshallكانون الثاني  ،1930فيCamillo Dresner (Ed.), The Letters :
.211 -208 .p ,1979 and Papers of Chaim Weizmann, XIV, Jerusalem
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توفر المعيار للتفكير والتصرف السياسي للحركة .وبالرغم من قيامه بتقديم مقترحات
ملموسة للسياسة الصهيونية في ما يتعلق بالمسألة العربية ،كان نقد بوبر يكمن من
حيث المبدأ ليس فقط في مسلمات من أجل سياسة أفضل ،بل في المطالبة بإيالج جهداً
أو»توجيهاً» ،كما قال ،أخالقياً في التفكير السياسي -توجيهاً يعتبره أساسياً بغية إحداث
التبصر والفطنة التي من المفترض أن تنبثق عنها تلك السياسة األكثر عقالنية.
نقد بوبر للزعامة الصهيونية وجد طريقه ،بالطبع ،أيضاً إلى النزوع الكوني
للتفكير السياسي نحو تقديم األخالق والسياسة كحقلين منفصلين كلياً للحكم /التقدير
والتصرف .فقد أماط اللثام عن النفاق الكاذب للكثير من السياسيين الكبار ،بغض
النظر عن الخلفية األيديولوجية ،والذين يجري على لسانهم مطالب أخالقية أيضاً تحت
أمور شتى ورعة ،إال أنهم في ذات الوقت وبحجة تعارض عالمنا الوحشي والمعقد مع
مبادئ أخالقية ،ماضون قدماً على طريق التوكيد الذاتي األناني المعبد ،والسعي إلى
النفوذ والقوة المفيد في ظاهره .فمن خالل هذه السخرية واالستهزاء ،من خالل والء
كالمي كاذب مبطن بشكل يفتقر لمثُل األخالق والعدالة ،يتم فقدان أمل واستبشار هذه
المثل.
احتفظ بوبر بأشخاص على شاكلته من حيث الرأي أو التفكير في إطار مجموعة ،تشك
األقلية داخل الصهيونية والتي نظرت إلى المسالة العربية باعتبارها نقطة مركزية على
الحركة أن تتعاطى معها والتصدي لها .وألن المسالة العربية أوشكت على «تلويث»
النواة الفعلية األخالقية والروحية للصهيونية ،كانوا على رأي أن المسألة العربية ال
يمكن تدبر أمرها إو�غالقها من خالل تقنيات سياسة القوة .فحتى لو تم فقط ركنها على
رصيف سياسي معطّل ،سيبقى تحدي المسالة العربية األخالقي للصهيونية قائماً .ففي
نظر هؤالء الصهاينة تسبب تخوف متجذر من أن العرب سيتم انتزاع حقوقهم وأرضهم
منهم في الخصومة العربية للصهيونية ،وان الدخالء اليهود أرادوا وبتساهل بريطاني
إخضاعهم هم وأرضهم .وقد شكل هذا في نظر بوبر ومن هم على شاكلته من الصهاينة
تخوفاً مفهوماً وجدي اًر باألخذ على محمل الجد .لذلك ألحوا على التعاطي مع المسألة
العربية من هذا المنظار :فقد كمنت المهمة األخالقية في تبديد المخاوف العربية ،وفي
ذات الوقت عدم التخلي عن المصالح الصهيونية الراسية في حاجة يهودية حقيقية
وملزمة من ناحية أخالقية.
وقد قدم الصهاينة ممن تقاسموا هذه الرؤية مقترحات مختلفة حول كيف يمكن
الجمع بين االحتياجات العربية واليهودية السياسية منها واألخالقية 28.وقد تضمنت هذه
 28حول ذلكSusan Lee Hattis, The Bi-National Idea in Palestine During Mandatory Time, :
.1970 Haifa

23

المقترحات جميعها تجاوباً متبادالً واستعداداً لتقلص التطلعات الوطنية الذاتية لكل طرف
إلى الحد األدنى الضروري لضمان المصالح األساسية والمتينة أخالقياً لكل من اليهود
29
والعرب الفلسطينيين .فممثلو تلك التي ُيطلق المرء عليها «صهيونية سلمية /العنفية»
كانوا مدركين أن موقفهم الخاص تجاه المسألة العربية يتطلب في نهاية المطاف من
الطرف المقابل ،ذات المقدار من حسن النوايا إو�نكار الذات السياسي ،التي طالبوا
الحركة الصهيونية باستثماره.
ٍ
وفي حال عدم توفر عدد كاف من العرب -وهو واقع األمر ما لم يكن متوف اًر -لديهم
االستعداد للقيام بتلبية دعوتهم ،حينئذ تعاني ،كما كان عليهم االعتراف« ،سالميتهم»
من ال تماثل خطير .ولكن ،وهو ما لم يكف بوبر عن التشديد عليه ،يتطلب اإلنكار
الذاتي السياسي المطلوب ثقة متبادلة ،وألن الصهاينة ينظر إليهم كونهم «الدخالء»،
يقع على عاتقهم خلق هذه الثقة .ومن اجل اكتساب ثقة العرب ،فإن على اليهود تعزيز
ذلك من خالل لفتات سياسية جريئة ،سواء كانت صغيرة أم كبيرة :على اليهود أن يتعلموا
احترام القيم والمشاعر الثقافية للعرب؛ ُيفترض بالحركة الصهيونية أن ال تكون في حماية
قوة امبريالية ،وبخاصة قوة تقف موقفاً عدائياً من المصالح العربية؛ على الصهيونية
أن تطرح «خطة سالم» ذات مصداقية ،يفترض أن يتم فيها ،على األقل ،اإلشارة
إلى أية فرص محتملة تجمع معاً مصالح الفلسطينيين العرب مع الشعب اليهودي .ال
يمكن الحصول على ثقة العرب سوى من خالل مثل هذه اإلشارات ،التي تعبر بشكل
واضح عن إرادة الصهيونية من أجل تكيف وتوافق متبادل والتصرف باحترام وأخوة نحو
اآلخرين.
أحد ممثلي هذا الموقف المفوهين هو صديق بوبر الحميم روبرت فيلتش Weltsch
( ،)1982-1891ناشر الصحيفة اليهودية األلمانية األسبوعية ذات المستوى الثقافي
الرفيع «يوديشه روندشاو»  .Jüdische Rundschauوعشية المؤتمر الصهيوني
الرابع عشر في آب  ،1925كتب افتتاحية حظيت بنقاش واسع ،قال فيها من ضمن
أمور أخرى:
هناك شعب بال أرض ،ولكن ليس هناك أرضاً بال شعب ]...[ .يبلغ عدد
سكان فلسطين  700,000نسمة ،تعيش منذ قرون في البلد ويعتبر هذا البلد ،وبحق
غير منقوص ،وطن أسالفها وموطنها .علينا أن نحسب حساب هذه الحقيقة]...[ .
فلسطين ستكون على الدوام مسكونة من قبل شعبين ،من قبل يهود وعرب [ .]...يمكن
 29بوه ميروز  ،Puah Merozصهيونية سالمية :قوتها وضعفها« .بريت شالوم» في الصراع على اليشوف والصهيونية
(عبري) ،فيَ :بشعار11,7 .ebd;564-554 .p ,)1978 .Nov./Dec( 11,6 ,Social and Culture Review .
( .81-60 .S ,)1979 .Jan./Febوال يشير تعبير «سالمي» هنا إلى الرفض النظري الالعملي أو األيديولوجي للعنف،
بقدر ما يشير إلى القناعة في أن تحقيق تفاهم سالمي وودي مع العرب يفترض به أن يكون أولوية عليا للصهاينة.
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للبلد أن تزدهر فقط في حال سادت عالقة ثقة متبادلة بين كال الشعبين .إال أن هذه
العالقة يمكنها أن تقوم فقط ،في حال أن أولئك الذين انضموا حديثاً -وهم نحن في هذه
الحالة ،يأتون بالنية الصادقة والصريحة للعيش المشترك مع الشعب اآلخر على أساس
االحترام المتبادل واالحترام البديهي لجميع الحقوق اإلنسانية والوطنية ... .فتحقق /قيام
الصهيونية غير وارد ،إذا لم يتم دمج المشروع الصهيوني في إطار العالم الشرقي الذي
30
يزداد يقظة]...[ .
فإذا تعذر التعاطي مع المسألة العربية بشكل خالق وصريح ،حينئذ لن يكون ذلك إخفاقا
أخالقياً وحسب ،بل عج اًز سياسياً أيضاً .كان بوبر أحد الناطقين الرئيسيين بلسان هذا
الموقف مص اًر على أن سياسة القوة ،ما ُيسمى بالسياسة الواقعية  ،Realpolitikهي
في أساسها قصيرة نظر وأن ما ُيطلق عليه هو «سياسة نبوئية» ،وهي سياسة قامت
على اإلشكالية األخالقية لكل وضع بحد ذاته ،أكثر مالئمة لجدلية الوضع المتنوعة،
وبالتالي بإدراك أكثر عمقاً حتى أكثر واقعية.
إذاً ال تقوم معارضة بوبر للخط السياسي الرسمي للصهيونية على مبادئ
أخالقية مجردة ،بل على ،من وجهة نظره ،واقعية أعلى .وبالتساوق مع هذه الواقعية ،نبذ
الهدف السياسي الرامي إلى خلق أغلبية سكانية يهودية -وهو تكتيك الحظناه كرد على
المسألة العربية .لقد انتسب بوبر إلى أقلية من الصهاينة -أقلية حتى داخل المعسكر
الالعنفي» ،والذين كانوا مستعدين من أجل التفاهم مع العرب حتى لتحديد/
«السلمي/
ّ
31
تقييد الهجرة «العليا».
ومثل هذا يمثل من زاوية نظر المبادئ الصهيونية ،موقفاً راديكالياً متطرفاً،
فهجرة اليهود الحرة إلى فلسطين اعتبرت شرطاً ضرورياً لتحقيق الشأن األخالقي األعلى
للحركة ،حل المسألة اليهودية .فمن خالل استعدادهم جعل الهجرة منوطة بمشاعر
العرب ،خالف بوبر وأصدقائه عوضاً عن ذلك حنين الصهيونية الجارف نحو تمكين
اليهود من ممارسة حقوقهم من جديد كأمة وكشعب مستقل ذو سيادة ،أمة تتمتع بالكرامة
والحرية لتقرير مصير الشعب اليهودي .كان بوبر مدركاً لهذه المشاعر ،مص اًر على أنه
 30روبرت فيلتش  ،Weltschحول المؤتمر الصهيوني الرابع عشر .بماذا يتعلق األمر ،في :بماذا يتعلق األمر ،في:
يوديشه روندشاو  14 ،65/64 ،30 Jüdische Rundschauآب  ،1925ص 539 .وما يتبع .وحول النقاش المكثف
حول المسألة العربية ،والذي دار في دوائر الصهاينة األلمان ،أنظر :حول تاريخ الصهيونية األلمانية ،1933 -1882
نشره وقدم له يهودا راين -هارتس  ،Reinharzتوبنجن  ،1980 Tübingenص-196 ،191 -180 ،14 -13 .
.197
 31االنفتاح على مسألة التفاهم العربي -اليهودي لم تكن تعني تلقائياً التنازل عن نموذج هجرة جماعية يهودية غير مقيدة
إلى فلسطين .واقع األمر كان أكثر مؤيدي معسكر «السالميين» في موضوع الهجرة /عليا «متطرفين» .في المقابل كان
هناك أيضاً «معتدلين» ،ممن نظروا إلى فرص الصداقة العربية -اليهودية نظرة أقل تفاؤال .حول ذلك إسرائيل كوالت
.10 .Israel Kolat, The Zionist Movement and the Arabs, in: Ettinger (Ed.), op. cit., p
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يحترمها ويشاطرها ،إال أنها تبقى مجرد مشاعر فقط ليس من الحكمة أبداً رفعها إلى
مرتبة العقائد السياسية  .فاالفتراض أن جماعة /جالية يهودية مستقلة سياسياً ستحل
المشكلة اليهودية ،هو حماقة .لقد بدا لبوبر أن اليهود في جميع أنحاء العالم لن يتبعوا
نداء [العودة] إلى صهيون أفواجاً أفواجاً .وفيما يتعلق باليهود الذين ينشدون مالذاً ،فإن
التكفل بحصصأ أعلى من المهاجرين اليهود إلى فلسطين ،والتي من األفضل أن يتم
ضبطها بشكل طوعي من قبل الحركة الصهيونية ،قد يكون كافياً« .كثرة كبيرة -دون
األغلبية» -كان هذا هو الشعار ،الذي صاغه بوبر كأساس لسياسة سليمة .في المقابل
رأى بوبر في الدعوة إلى غالبية يهودية ليس فقط شيئاً غير واقعي ،بل غير مسئول
أيضاً ،كونها ستثير بشكل حتمي مخاوف العرب وتفاقم من حدة التوترات في فلسطين.
فإقامة دولة إسرائيل عام  ،1948والتي عاش في إطار حدودها المقلصة أغلبية
يهودية ،جعلت من نقد بوبر للسياسة الصهيونية فيما يتعلق بهذه النقطة بال أهمية .ومع
ذلك ،بقي يعتبر الدعوة إلى سيادة سياسية مجازفة حمقاء ال يمكن تبريرها .ولذلك نادى
بالرأي القائل أن الحرب التي نشبت مع إعالن قيام الدولة اليهودية -والتي ،بال ريب،
قام العرب بإشعالها ،ولكنها كان يمكن توقعها كنتيجة حتمية إلعالن استقالل دولة -كان
يمكن تجنبها.
لقد تكيف بوبر مع الواقع الجديد ،إال أنه حافظ على -وما يوثق له هذا الكتاب بشكل
موفور -بوصفه صهيونياً ومواطناً في دولة إسرائيل على يقظته تجاه ما اعتبره من
وجهة نظره أخطاء حكومته األخالقية والسياسية ،خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التي
نشأت في سياق حرب استقالل إسرائيل :مشكلة الالجئين العرب والوضع غير المستقر
للعرب الذين بقوا داخل حدود الدولة اإلسرائيلية .بقي بوبر متفائالً في أنه بالرغم من هذا
التفاقم الخطير للمسألة العربية ،يمكن من خالل تصميم أخالقي وخيال سياسي إيجاد
حل للصراع العربي -اليهودي.
فعلى مدى أكثر من ستين عاماً من تحذير ال يلين في عدم جعل السياسة الواقعية مبدأ
حاسماً في السياسة الصهيونية ،طور بوبر مفهومه الخاص للسياسة .فقد سعى إلى
تفادي الوقوع بين بديلين كالهما خطير ،مثالية أخالقية مجردة وغير فعالة سياسياً ،من
جهة ،ومن جهة أخرى «أنانية مقدسة» ساخرة /مستهزئة تم إعالؤها إلى مرتبة مبدأ
أخالقي .فقد وقف بكل قواه في وجه الرأي القائل أن المتابعة األنانية لمصالح المجموعة
الذاتية ،في حال تسبب ذلك بضرر للمجموعة األخرى ،هو شأن مقدس ومكتف بذاته
أخالقياً.
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مفهوم بوبر للسياسة:
الخط الفاصل
تعود جذور مدخل بوبر الخاص إلى السياسة إلى حركة االشتراكية الدينية التي تشكلت
في أعقاب الحرب العالمية األولى .جنباً إلى جنب مع مفكرين دينيين على غرار بول
تيليش  ،Paul Tillichليونارد رجز  ،Leonard Ragazيوجين روزن-ستوك -هويسي
 ،Eugen Rosenstock-Huessayرأى بوبر في الجدل الراديكالي لما هو روحاني
ولما هو دنيوي أصل المحنة والشقاق الذي ابتلي به المجتمع الحديث 32.فالدين أصبحت
تتم ممارسته إو�قامة قداسيسه في دوائر الكنيسة [المغلقة] فقط ،حيث تم التنازل عن
الدنيوي
كلما يتعلق بالعالم الدنيوي [العيش كما الزّهاد] .إال أن التفريق بين المقدس و
ّ
قدسي.
ليس مسألة وجودية [ذات عالقة بعلم الوجود]؛ فالخلق ككل يمتع بمدلول
ّ
فتقديس جميع الكائنات يتطلب مداً لإليمان باهلل الخالق والمخلص إلى تصرفنا العمومي/
العلني -السياسي -حقول الحياة التي كانت حتى اآلن تحت رحمة الغايات واالستهزاء.
«فاإليمان باهلل» ،كما قال َر َجز « ،Ragazليس صعباً .ولكن اإليمان في أن
هذا العالم سيكون عالم اهلل ،والتشيع لذلك بإيمان قوي إلى درجة يمكن معها تشكيل
الحياة الذاتية وفقاً له -فهذا يتطلب إخالصاً حتى الممات 33».تكمن الدعوة الحقيقية
لإليمان الديني في استحسان الحياة في العالم اليومي /العادي «المه ّشم»« .يمكننا
االشتغال بملكوت اهلل فقط ،من خالل اشتغالنا على جميع مجاالت اإلنسان الملقاة على
عاتقنا.في ما يتعلق بملكوت اهلل ،ليس هناك من عينة عامة وافية بالمراد كما هو الحال
بالنسبة لملكوت اإلنسان؛ إذ ال يمكن القول :هنا يمكن الفعل /التأثير وهناك ال ،هذا
 32حول ذلك ريناته برايبول ( Renate Breipohlمحررة) ،وثائق حول االشتراكية الدينية في ألمانيا .مع تقديم تاريخي-
مبرمج ،ميونيخ 1972؛ ماركوس مت -موللر  ،Mattmüllerليونارد رجز  Ragazواالشتراكية الدينية ،تسوليكون
1957 Zollikon؛ إضافة إلى نتائج مؤتمر حول االشتراكية الدينية كان بوبر من بين منظميه :اشتراكية من اإليمان.
مداوالت المؤتمر االشتراكي في هبنهايم  ،.Heppenheim a. d. Bأسبوع العنصرة  ،1928زيوريخ /اليبزيج .1929
حول اشتراكية بوبر الدينية ،قارن في المداوالت المذكورة ص 90 .وما يتبع 121 ،وما يتبع 217 ،وما يتبع .كذلك مقال
بوبر :ثالث نظريات الشتراكية دينية (بمناسبة عيد ميالد ليونارد رجز الستين) ،في :بوبر ،إشارات .مقاالت مجموعة،
زيوريخ  ،1953ص 259 .وما يتبع .إطاللة مقتضبة على موقف بوبر من حركة االشتراكية الدينية لدى هانز كوهن
 ،Hans Kohnمارتن بوبر .أعماله وزمانه .طبعة ثانية ،كولون  ،1961 Kölnص 217 .وما يتبع؛ كذلك أبضاً
.1961 Richard Falk, Martin Buber and Paul Tillich. Radical Politics and Religion, New York
 33بالعبرية وردت لدى س .ه .بيرجمان  ،Bergmannمفكرون ومؤمنون (بالعبرية) ،تل أبيب  ،1969ص( 176 .لم
تتم اإلشارة إليها كاقتباس مباشر) .وبالمناسبة أهدى بيرجمان ،أحد أفضل أصدقاء بوبر في اليشوف ،االشتراكي الديني
رجز مقاالً طويالً بالعبرية تحت عنوان :ليونارد رجز .مقاتل من أجل ملكوت اهلل ،مقتبس في العمل ،ص.195 -171 .
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يقودنا إلى الهدف وذاك ال .ليس بوسعنا إعداد عالم المسيح /المهدي المنتظر ،بوسعنا
فقط التحضير له .وهذا يعني أنه ،من ناحية شرعية ،ال توجد هناك سياسة المسيح
المنتظر مقصودة .ولكن يعني ذلك أيضاً أنه ال يجوز استثناء المجال السياسي عند
در َسها بوبر ،تواكب وتسير يداً بيد مع
تقديس جميع األشياء 34».فاالشتراكية الدينية ،كما َّ
روح يهودية حقيقية أو يهودية أولية ،ال تزال آثارها باقية في السرانية الشاملة [اإليمان
بأن األسرار المقدسة ضرورية للخالص] للحركة الروحانية اليهودية ،Chassidism
والتي وجدت [أي اليهودية الحقيقية] تعبيرها األصلي ،بالطبع ،في اإلنجيل في ما
وصفه بوبر باإلنسانية اليهودية« .فالناس التوراتيون هم آثمون مثلنا ،إال أنهم يتجنبون
اقتراف معصية ،خطيئتنا األولى :ال يجرؤن على حبس الرب في الحيز المحدد لقسم
من الوجود ،في «الدين» ،ال يتهورون فيضعون حداً ألمر اهلل قائلين له« :هذه حدود
مسئوليتك ،ولكن هنا تبدأ مسئولية العلم أو المجتمع أو الدولة».

 34بوبر ،غاندي ،السياسة ونحن ( ،)1930في :مؤلفات  ،1ميونيخ/هايدلبيرج  ،1962ص 1093 .وما يتبع .ومن أراد
التعاطي بالتفصيل مع مفهوم بوبر للسياسة ،كان عليه أخذ تأثير صديقه العزيز جوستاف النداور -1870( Landauer
 ،)1919الفوضوي االشتراكي ،على تفكيره بعين االعتبار .حول ذلك هانز كوهن ،مصدر سبق ذكره هنا وهناك؛ روبرت
فيلتش ،فلسفة بوبر السياسية ،في :ب .شيلب /م .فريدمان ( Schilpp/Friedmannمحررون) ،مارتن بوبر ،شتوتجارت
 ،1963ص397 -384 .؛ Eugene Lunn, Prophet of Community. The Romantic Socialism of
passim; Ruth Link-Salinger, Friends in Utopia: Martin ,1973 Gustav Landauer, Berkeley
.72 -67 .p ,)1978/1( Buber and Gustav Landauer, in: Midstream

28

نحتاج إلى العرب -والعرب يحتاجون إلينا!
مقابلة

عندما كان بوبر في العقد األخير من حياته ،كان ذلك الحكيم المبجل محبوبا بشكل
خاص في أوساط الشباب "التقدمي ".وكثي ار ما منح مقابالت للصحافة اإلسرائيلية .وقد
ُنشرت المقابلة التالية في صحيفة أسبوعية تصدر في تل أبيب في  21كانون الثاني
.1954

نحتاج إلى العرب -والعرب يحتاجون إلينا!
مقابلة
()1955
سؤال :األستاذ بوبر .في ضوء حقيقة أن الكراهية المتبادلة في الشرق األوسط تزداد
حدة ،هل ،حسب رأيكم ،ال يزال هناك أمل للوصول الى إتفاق بين الشعبين؟
أمل في تحقيق السالم في الوقت الحاضر ،ال تكمن أهميته
جواب :أشك بأن يكون هناك ً
في إنهاء الحرب الباردة بين إسرائيل والعرب فقط .إال أني أعتقد أن اليوم الذي يتم فيه
التوصل إلى اتفاق ليس ببعيد ،وأن اإلتفاق سيكون قوامه التعاون واإلطار الخارجي له
يتمثل في مشاركة إسرائيل في فيدرالية تضم شعوب الشرق األوسط .وأنا اؤيد مثل هذه
الفيدرالية منذ سنوات عديدة .مثل هذه الفيدرالية يجب أن تضمن الحفاظ على مكانة
األقليات بحيث ال يتم تغير شروطها األساسية عبر الطريق المألوف ،حيث تفرض
أكثرية أرادتها على أقلية ،ألنه إذا كان الحال كذلك ،فسيكون وجودنا معرضاً للخطر.
أي أن القانون األساسي للفيدرالية عليه أن يكون في شكل وثيقة دولية .وهنا ليس المكان
المناسب لعرض التفاصيل.
سؤال :هل تفكرون بفيدرالية في فلسطين فقط أم في كل المجال السامي؟
جواب :ال أقصد فلسطين فقط ،بل منطقة الشرق األوسط بأكملها .فجميع مشاكلنا على
صلة بها ومن المستحيل فصلها عن المنطقة .لقد كنت قد أدركت ذلك في عام ،1917
عندما واجهنا واقعا جديدا .منذ ذلك الحين بدأت أنشغل بهذه المسألة ،ولم أكف عن
التفكير بها والتوق إليها.
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سؤال :في كامل المنطقة؟
جواب :نعم .لقد رأيت أن مصير هذا الجزء من األرض الذي يطلق عليه الشرق أوسط
يعتمد على تعاون الشعوب التي تقيم فيه .ومن غير هذا التعاون ،لن ننجح ال نحن وال
العرب .هم بحاجة إلينا بذات المقدار الذي نحن بحاجة إليهم فيه .هذا الجزء من العالم
يحتاج إلى كال الشعبين ،إلى التعاون بينهما ،لذلك هذه مسألة سياسية كونية.
سؤال :هل أنتم على قناعة أننا لم نقم بما فيه الكفاية لكي نضمن لنا هذا التعاون
في الوقت المناسب؟
جواب :في رأيي خطأنا الرئيسي ،في أنه مباشرة بعد قدومنا إلى هنا ،لم نحاول أن نبعث
الثقة في قلوب /نفوس العرب ،سياسياً واقتصادياً .لقد أعددنا مسبقاً للحجة القائلة بأننا
غرباء ،أناس من الخارج وأننا لسنا معنيين باالندماج مع العرب .هذا فتح الباب على
مصراعيه أمام جميع الصراعات الالحقة.
سؤال :ألم تكونوا أنتم وأصدقاؤكم قد حذرتم من ذلك؟
جواب :لقد قلنا قولنا ،إال أن صوتنا ال يسمع .في السياسة يشكل النجاح معيا اًر للحكم.
عندما قامت الدولة ،تركنا العديد من رفاق الدرب ،اعتقدوا أن المسألة قد حلت .لم أرد
عليهم ،إذ كان في قلبي خوف .لكن في الوضع الحالي يبقى من واجب كل من كرس
نفسه من أجل شيء ما ،أن يعبر عن رأيه بصراحة.
سؤال :هل أنتم مقتنعون بأن الوضع اليوم أكثر خطورة منه قبل عشر سنوات؟
جواب :الفرصة المثالية توفرت مباشرة بعد انتصارنا .العقالء كانوا يعرفون ذلك .لذلك
سعوا إلى عقد مفوضات مع [الملك] عبد اهلل .ال أريد عرض تفاصيل ،إال أنه يبدو أنه
كان ممكناً التوصل إلى اتفاق مع تنازل معين.
سؤال :ولماذا فشلت المفاوضات؟
جواب :على ما يبدو ظن مندوبونا أننا ،في حال انتظرنا ،نحصل على شروط أفضل.
إال أنهم لم يعطوا أهمية إلى حقيقة أن جميع الناس سيموتون يوماً ما وأن الكثير من
األبناء ال يسير على درب اآلباء .وعلى أية حال فمن المؤكد اآلن تقريباً ،أنه على المدى
المنظور فإن ساعة جديدة للحظ ستدق بعد تغيرات معينة في السياسة الدولية .وكل شيء
مرهون باستغاللنا لهذه الساعة ،وهو ما يعني ضرورة أن نستعد منذ اآلن لتلك اللحظة.
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سؤال :وفي حال لم نراعي هذه الفرصة التي تلمحون إليها ،هل تعتقدون أن الزمن
ال يعمل لصالحنا؟
جواب :ال أريد إدعاء ذلك .أريد فقط اإلشارة إلى ضرورة االهتمام المتزايد .قبل حوالي
ثالث سنوات ُدعيت مع آخرين الى لقاء مع أحد رجاالت الدولة .لقد تحدثنا حول تشكيل
ماهية /جوهر األمة اإلسرائيليةُ .سئلت" :كيف يمكن للحكومة ممارسة نفوذها على
التشكيل الروحي واألخالقي لماهية /جوهر األمة؟" أجبت" :ليس من صالحيات الحكومة
من خالل قوانين ومراسيم أن تحدد الخصائص الوطنية المميزة .إال أنها تستطيع أن تدفع
الناس إلى البدء في التأمل وطرح أسئلة حول المعنى .وبصورة رئيسية اقترحت نشاطاً
يوقظ ضمير الشعب :المبادرة إلى دعوة جميع الدول المعنية ،إضافة إلى المنظمات
الكنسية ،إلى مؤتمر بغية البث معاً في قضية الالجئين العرب.
سؤال :وماذا كان رد فعل هذا الزعيم؟
جواب :بعد االجتماع قال لي بيني وبينه بشكل مقتضب" :عليكم أن ال تعتقدوا أني غير
موافق على ما قلتموه .إال أنه في التاريخ هناك ما هو ناضج قبل األوان وما هو متأخر
عن األوان .فما تحصل عليه في هذه الساعة وهو بين يديك ،ربما لن يعود في وقت
الحق بين يديك ،كما سبق لحكمائنا أن قالوا :ال تقل أبداً ،في حال تفرغت لذلك...
لم تمض بضعة أيام حتى كانت قد تشكلت لجان مصالحة ومساعي حميدة ،والمبادرة
أفلتت من أيدينا".
سؤال :أي مقترح سياسي تود تقديمه اليوم؟
جواب :سياسة تستحق اسمها ،ال تكتفي بق اررات وأفعال وحدها .بشكل أساسي يحتاج
المرء إلى اتجاه واضح تنبع منه الق اررات واألفعال وفقاً للوضع المتغير .في اعتقادي أن
وجهتنا السياسة فيما يتعلق بالمسألة قيد البحث كانت خاطئة ومضللة .فأول شيء علينا
القيام به هو تغيير التوجه.
سؤال :ممن تأمل ذلك؟
جواب :من المؤكد تقريباً أن المسألة ال تكون بداية رائجة شعبياً .ففي نظام ديمقراطي
يتربص كل حزب بإخفاقات األحزاب األخرى .يستدعي األمر قد اًر غير قليل من
الشجاعة النبعاث هذا التغيير.
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سؤال :هل نحن بحاجة إلى شخصية جديدة؟
جواب :ليست الشخصية هي الشيء األساسي ،بل التجديد العام .وكما تقول التوراة:
"روح جديدة انبعثت في داخلي ".وبأية حال ،فإن ذلك الرجل الذي يقوم بتطبيق ما
تقتضيه الساعة بثبات هو بطل األمة الحقيقي .نحن جميعاً ملزمون بتمهيد الطريق أمام
هذا الرجل ،بالرغم من أني ال أرى أحداً في الوقت الحاضر .لدي انطباع أن بعض
الناس المهمين يرون الواقع كما هو عليه ،ولكنهم ال يتشجعون على الحديث عن ذلك.
سؤال :أستاذ بوبر .هل نقطة انطالقكم سياسية أم إنسانية الطابع؟
جواب :ليس لدي ،من حيث المبدأ ،فرق بين ما هو صحيح من ناحية أخالقية أو
سياسية .أحياناً قد يأتي عمل غير أخالقي بفوائد قصيرة األجل ،ولكن ليس على مدى
أجيال ،وال حتى على مدى جيل .فالرؤية األساسية ألنبياء إسرائيل كانت من غير ريب
واقعية — سياسية .لم يكونوا انهزاميين .وفي نهاية المطاف ليس هناك من تناقض بين
الواقعية السياسية والسياسة األخالقية .أحياناً يتطلب التنازل عن الفوائد الفورية من أجل
البقاء مستقبالً.
سؤال :ما تتمنونه اآلن هو تجديد روحي في حد ذاته؟
جواب :معكم حق .مشروع سياسي لن يكون له تأثير .فإذا ما الح في األفق ذلك التوجه
الجديد المذكور من قبلي أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل حتمي على الحياة الفكرية .يتعلق
األمر هنا بتأثير متبادل .األكيد هو أن التجديد الداخلي هو العامل الحاسم.
سؤال :ما هو حسب رأيكم العنصر األساسي لهذا التجديد؟
جواب :نحن نتواجد في انحطاط فكري روحي وأخالقي رهيب .لكني لست يائساً .علينا
العودة إلى الحقيقة المميزة لنا ،إلى الشمولية الوطنية ،والذي ال بد منه أيضاً كنتيجة
للوضع الجيو— سياسي .فعلى الدوام كان هذا برنامج الصهيونية التي استحقت اسم
صهيون .شمولية وطنية تعني ضمان لألمة أساس صلب لنصيبها في تحقيق إنسانية
حقيقية .لقد أصبحنا صهاينة من أجل أن ننقل هذه المسألة من مجال الكلمة إلى مجال
الفعل .والعودة إلى الشمولية الوطنية تعني مكافحة ذلك الفساد الذي شرع األبواب لنا
نحو الوطنية القومية.
سؤال :هل تودون إذاً القول ،أن دولة إسرائيل تعني تجسيد ما حلمتم به قبل خمسين
عاماً؟
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جواب :أنا وأمثالي لم نر يوماً ما في االستقالل الوطني هدفاً في حد ذاته ،بل أساساً
ال يمكن تحقيق التجديد بدونه .لقد كان أملنا في أننا امتلكنا الوقت [الكافي] لتطوير
االستيطان بشكل عضوي بغية تحويله إلى كينونة اجتماعية واقتصادية سليمة.
سؤال :هل خاب هذا األمل؟
جواب :يجب عدم توجيه التهمة ألي كان بأن هذا لم يتحقق .إن الرواية التاريخية
المأساوية لشعبنا هبطت علينا في شكل سحابة من المحن واالضطهاد وصعَّبت طريقنا.
لقد نشأ هناك عبء قوامه المشردين والذين تم إجالؤهم ،عبء لم يستطع الصهاينة فقط
كحكم/
الصمود أمامه ،بل أن بعض رجال الدولة على المستوى الدولي قد رأى المسألة ُ
كقضاء للتاريخ .وهكذا قامت الدولة من مأزق لحظي .بالطبع تم القيام بخطوات كثيرة
متسرعة ،تسببت بضرر لتطور الدولة في المستقبل.
سؤال :حلقتكم /مجموعتكم ،أستاذ بوبر ،كان في مخيلتها دولة ذات طابع آخر؟
جواب :أغلب الصهاينة أرادوا باألساس دولة ،في المقابل أكد الناس من حلقتنا أن
العنصر األساسي يكمن في الطريقة التي سنصل بها إلى ذلك .لقد أرادوا تطو اًر عضوياً
في نهايته دولة مزدهرة تصبح المركز الحيوي للشرق األوسط .فيها سيعود اليهود إلى
اكتشاف قواهم الخالقة الكامنة فيهم .لقد أملنا أيضاً أن يقوم هذا االبداع بشكل عام على
العقيدة وبشكل خاص على الثقة المتبادلة.
سؤال :تودون القول أن ثورة ثقافية هي ضرورة؟
جواب :علينا أن ندرك باألساس أننا ال نملك بعد ثقافة مستقلة حيوية .لدينا إرثاً كبي اًر،
لدينا أناساً موهوبين ،كتاب وشعراء وفنانين ومفكرين وعلماء وباحثين ،إضافة إلى
مؤسسات تربوية وثقافية ممتازة ،ولكننا ال نملك ثقافة بالمعنى الحقيقي للكلمة ،ثقافة تجد
تعبي اًر خاصاً بها في جميع مجاالت حياة الشعب.
سؤال :أال ترون أن ثقافة جديدة هي في طور النشوء؟
جواب :قامت جميع الثقافات الكبرى ،خاصة الشرقية منها ،على مبدأ العدالة والحقيقة
المطلقة .كذلك الثقافة اليونانية التي كان مهدها هنا في آسيا الصغرى .وهناك خاصية
مميزة تجمع الشرق ككل وهي إدراك أن هناك حقاً نظاماً في السماء والبشر على األرض
ملزمون بتحقيقه .هكذا كان األمر عند الصينيين والهنود والفرس ،وهكذا كان األمر
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أيضاً في األزمنة القديمة لشعبنا .قد تكون العدالة توحيدية أو ال ،إال أنها على أية
حال ليست حقاً عدالة إذا لم تكن مبنية على مبدأ مطلق يحدد نمط ونظام الحياة .لقد
تعرضت لهذا الموضوع بشكل مفصل في فصل "اليهودية والثقافة" المنشور في كتابي
"نحو االنعطاف".
سؤال :كيف يمكن إطالق هذا التجديد؟
جواب :ال أعلم وأعتقد أن ليس هناك من إنسان يستطيع تحديد الطريق مسبقاً .إال أن
تحوالً كبي اًر يمكن أن يحدث في أية لحظة .إو�ذا ما تمعنا في تاريخ اإلنسانية ،سنرى أن
هناك أوقات لم يتوقع البشر فيها تجديداً أبداً ،وهذا حدث إلى درجة ما بشكل مفاجئ
جداً .بعد ذلك جاء المؤرخون وفسروا نمط األحداث بطرق مختلفة .ومع ذلك ليس هناك
من حكم في التاريخ ال يستطيع المرء تمزيقه أو تغييره .ولذلك أتوقع وفي كل وقت من
كل قلبي التغير اآلتي بأية حال.

بدالً من الجدل
كلمة للحاخام بنيامين ( - 1)1957-1880رئيس جمعية إحود وناشر نير -دفعت
بوبر إلى كتابة المقال التالي الذي ظهر في نير في تشرين الثاني /نوفمبر  .1956عند
استعراض قضايا سياسية ،يحاجج بوبر ،يبقى اإلعالن عن مبادئ أخالقية مجردة وفق
طبيعته الفعلية جدلياً وبالمعنى السياسي عقيم والذي يعتبره على ما يبدو الحاخام بنيامين
صحيحاً .ويؤكد بوبر ،أن مطلب إحود من قيادة إسرائيل ال يكمن في تبني مبادئ
أخالقية مجردة والتخلي عن السياسة ،بمعنى االنفتاح على ضرورية اللحظة .على
العكس من ذلك ،قدر إحود يقظة القيادة اإلسرائيلية بالنسبة لالحتياجات االضط اررية
للشعب اليهودي .فهو يحض هذه القيادة على الحفاظ على أفق أخالقي شمولي لتحجيم
الضرر ،الذي لحق بالعرب نتيجة لمحاوالت تلبية هذه االحتياجات إلى الحد األدنى.

 1االسم المستعار ليهوشوع رادلر-فيلدمان ،كاتب عبري .وكيهودي ورع ،كرس نفسه منذ استيطانه في فلسطين عام  1906بشعور
وعد من ضمن مؤسسي كل مشروع تقريباً داخل الكينونة اليهودية يشجع هذا الهدف.
جارف لمسألة التفاهم العربي -اليهودي ّ
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بدالً من الجدل
()1956
إن كلمة الحاخام بنيامين المهمة في حد ذاتها دفعتني من جديد نحو رأي طالما شغلني
طيلة حياتي وبشكل ملح .يتعلق األمر بالعالقة بين السياسة العملية والمبادئ األخالقية.
فمن جهة هناك السياسيون الذين يعتقدون بأن عليهم أن ال يهتموا بشيء آخر سوى،
حسب رأيهم ،مصلحة الدولة في اللحظة المحددة .كانوا سيشعرون بالتأكيد باالشمئزاز لو
قلنا لهم أن تصرفهم غير أخالقي ،بل يعتبرون وجهة نظرهم الصحيحة أخالقياً ،ألنها
تخدم حياة األمة .كما لو أن األنانية الجماعية أكثر أخالقية من تلك الفردانية! هؤالء
يعترض سبيلهم رجال المبادئ الذين يواجهون السياسيين بجمل عامة ،ما هو حق وما
هو باطل ،ويخرجون من هذه الجمل بنتائج تتعلق بالوضع الحالي ،لكن دون التحقق
دائماً مما هو قابل للتحقيق تحت الظروف المحددة -دون إلحاق الضرر بحياة األمة-
اختبار يتضافر فيه شيئان معاً :ضمير ثابت على المبدأ ونظرة موثوقة إلى الواقع.
ال يمتلك السياسيون توجهاً فوق—سياسي ربما كان بوسعه إرشادهم وحدهم
إلى ما هو أبعد من الحسابات الصغيرة اللحظية إلى المصلحة الحيوية الفعلية لألمة
بالنسبة لألجيال القادمة .في حين ال يتمتع أصحاب المبادئ برؤية متبصرة في االتجاه
الصحيح ،تلك الدرجة والفرصة لما يمكن ومسموح عمله في االتجاه الصحيح اآلن
وهنا .إنهم يرون في السياسيين ديكتاتوريين مهووسون بالسلطة والنفوذ ال يعرفون واجباً/
وصية /مبدأً يقف فوق إرادتهم .السياسيون يرون فيهم أيديولوجيين مهووسين بكلمات
متغطرسة قادرة فقط أن تتواجد مع نقيضها فوق الغيوم وليس على األرض الصلبة.
وبين هذا وذاك تضيع الفرصة في هذه الساعة لتحقيق من الحقوق أكثر مما
تسمح به الحقائق .أما ما يعنيه ذلك بالملموس ،فيصعب على الدوام تحديده .ولكن من
الممكن ،في حال اجتمع أناس ذوي نوايا طيبة يرون في السياسة المتبعة قصر نظر
شديد جداً وعبادة للمبادئ ال تزال نبيلة جداً يرونها نظرية جداً .أقصد أناساً ،يقولون
ويتصرفون هكذا ،كما لو كان عليهم هم انفسهم مسؤولية اتخاذ الق اررات الخاصة باليوم
وغداً .ويبقى كل ما هو مسؤولية إنسانية حقيقية مضاعفاً :نحو السماء ونحو األرض.
هذه المسؤولية المضاعفة ال يمكن ضغطها معاً في واحدة وحيدة غير مقدسة من خالل
المبادئ ،بل من خالل اختبار وتحديد متجددين .فاإلنسان من حيث كونه إنساناً ال
يستطيع العيش دونما تقصير والشعب ال يمكنه ذلك كشعب .فاألمر يتعلق فقط ،يوماً
بعد يوم ،بأن ال يعود المرء فيحمل نفسه إثماً أكثر مما ينبغي له أن يحمل من أجل أن
يستمر في الوجود /الحياة .وهذا ليس مبدأ /وصية الفضيلة الخالصة /الطاهرة :تحت
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وطأة إفراط الذنب تقضي ،كما يقضي الناس ،الشعوب أيضاً .فالسياسة الكبيرة الحريصة
على المصلحة الحقيقية لألجيال القادمة ،هي سياسة تراعي أن ال يحمل الشعب نفسه
إثماً أكثر مما ينبغي .مثل هذه السياسة ال يمكن بالطبع استقائها /صياغتها من المبادئ.
على المرء المرة تلو األخرى أن يتحمل األصعب وأن يفي بالمطلبين معاً :مطلب الحقيقة
ومطلب الحياة.
فخالل مشروعنا االستيطاني والذي كان فعلياً -صحيح أنه كان سلمياً -استيالء
على األرض ،لم يستسلم األفاضل بيننا أبداً لمشاعر البراءة التامة في هذا النضال من
أجل وجودنا الوطني هذا .ومن أجل ضمان فضاء /حيز ألجيالنا القادمة ،كان علينا أن
نقلص الحيز /الفضاء لألجيال العربية القادمة .إال أننا كنا حريصين أن ال نظلم أكثر
مما يتطلبه منا مشروعنا.
وفي اللحظة التي أجبرنا التاريخ فيها على تحويل نظام اختيار إو�عداد المهاجرين
إلى نظام الهجرة الجماعية وبعد ذلك السعي إلى الحصول على ضمانات دولية من
أجل هؤالء ،كان ال يزال بعد بإمكان قيادتنا السياسية المشاركة في تحديد شكل هذه
الضمانات .ربما كان يستوجب علينا ممارسة أقصى درجات العدالة ،التي نستطيع
العيش معها بسالم (هذا كان هدف برامج الدولة الثنائية القومية أو إطار فيدرالي لدول
الشرق األوسط) .وألن هذه اللحظة قد انقضت دون أن يكون قد تم عمل شيء في هذا
االتجاه ،نشأت مشكلة الالجئين (العرب) ،وعليه ازداد ذنبنا الموضوعي بشكل هائل.
هذه المجموعة الصغيرة من إحود تعاطت م ار اًر وتك ار اًر مع هذه المسألة كمسألة
مركزية وطالبت -عبثاً ،بأن تقوم القيادة السياسية للدولة بالتعاطي معها من حيث كونها
كذلك .نحن نقوم بذلك اليوم كما في السابق ،وال أعتقد أن هناك خالفات في الرأي
بيننا .نحن جميعاً نضع في مقابل المقاربة السياسية فقط (وبالتالي الخاطئة سياسياً)
لزعامة الدولة /للحكومة مقاربة أخالقية  -سياسية .وعوضاً عن ذلك هناك خالف ال
بأس به داخل مجموعتنا .فالبعض ُينادي بمبدأ مثالي ويطالبون بتطبيقه كامالً .والنتيجة
المنطقية لذلك ستكون أبعد بكثير من تقديم الحساب النهائي للهجرة اليهوديه المأخوذة
بالحسبان .سيعني ذلك أننا قد قبلنا بأن جميع الالجئين يودون العودة وألنه لم يكن يتوفر
مكان لهم ،ربما كان المرء مستعداً بانتزاع ملكية العدد المطلوب من اليهود وطردهم من
البلد .اآلخرون منا يواجهون ليس كما يواجه البريء مذنباً ،فهي ال تضع في مواجهته
مبدأ خالصاً وال تطالبه بتطبيق هذا المبدأ دون أخذ أي شيء آخر بعين االعتبار .فهم
يطالبون أن نعوض قدر اإلمكان عن ذنبنا الموضوعي بذات المقدار التي تسمح لنا
به ظروفنا الحياتية القائمة في البالد .هذا الظروف يجب التحقق منها من خالل هذا
المنظار بشكل صارم ودقيق جداً وفي ضوء هذا التحقق يجب إعداد خطة استيطان
يعول عليها وفيها يجب التوضيح عدد الالجئين وأي الجئين نريد ،أي بمعنى نستطيع،
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استيعابهم وأين وكيف نوطنهم.
وحسب رأيي من المفترض أن يتم إدراك هذه الخطة كونه الجزء الذي نساهم به
في إطار خطة عامة لحل قضية الالجئين .مثل هذه الخطة العامة ربما أمكنها أن تبزغ
من تضافر جميع العوامل المشاركة .ومن أجل مثل هذا التضافر ،بداية نحو تشاور
تمهيدي ،علينا أخذ المبادرة ،وهو ما نستطيع القيام به فقط حين نكون قد قررنا مساهمتنا
وقمنا بإعدادها .مثل هذه المبادرة كنت قد طالبت بها في السنوات األولى بعد قيام الدولة.
أعود وأطالب بذلك اليوم وفي الوضع الراهن .وهي تشمل بالطبع المطالبة باتجاه مختلف
لسياستنا الحكومية .عليها أن ال تحقق مبدأً ،بل عليها أن تكون عادلة بحيث تضمن
مستقبلنا ليس السياسة الحالية المسيطرة ظاهرياً ،بل فعلياً.

"إحود" واألحداث في القرى العربية خالل حملة سيناء
العسكرية
مع انطالق حملة سيناء العسكرية في  29تشرين األول  ،1956حصل هناك حدث
مأساوي .فجأة تم فرض منع تجول صارم على القرى العربية الواقعة على الحدود
األردنية وفي إحداها ،كفر قاسم ،تم من قبل حرس الحدود قتل  43من سكان القرية-
رجاالً ونساء وأطفاالً ،رمياً بالرصاص ممن عادوا إلى بيوتهم من العمل في الحقول
بعد دخول منع التجول حيز التنفيذ .وحين وصلت التقارير عن هذا االعتداء وغيره من
االعتداءات المجتمع المدني اليهودي ،انعقد مجلس إحود في جلسة طارئة للتحقق مما
حصل .وفي نهاية الجلسة تم تكليف بوبر وثالثة أعضاء آخرين بصياغة الرسالة التالية
الموجهة إلى رئيس الوزراء دافيد بن جوريون.

"إحود" واألحداث في القرى العربية خالل حملة سيناء العسكرية
رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء
()1956

القدس في 1956/11/15

السيد الموقر،
قرر المجلس الموسع لمجموعة إحود في جلسته المنعقدة بتاريخه التوجه إليكم في ما
يتعلق بالشأن التالي:
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قدم أشخاص ثقة خالل جلسة المجلس عرضاً لألعمال الفظيعة التي اقترفها
شرطيو حرس الحدود في كفر قاسم وأماكن أخرى .وحسب هذه التقارير ،تم في
 1956/10/29في الساعة الخامسة بعد الظهر فرض منع التجول على القرى في
المناطق العربية .وقد تم إبالغ مخاتير القرى بمنع التجول قبل دخوله حيز التنفيذ بوقت
قصير فقط .وحول سؤال المخاتير ماذا سيحصل مع العمال الكثيرين الذين يعودون
فقط بعد بداية حظر التجول ،حصل هؤالء على الجواب أن لن تكون هناك مشكلة.
وحين وصلت الشاحنات المليئة بالعمال والعامالت إلى مشارف القرية ،تم إنزال ركابها
وصفهم على جانب الشارع وقتلهم من خالل إطالق النار عليهم من مدافع رشاشة .لقد
تم الحديث عن عدد كبير من القتلى .وخالل ساعات منع التجول ،تم جرح وقتل نساء
وأطفال غادروا منازلهم .صحيح أن المجلس قد استمع إلى روايات أخرى أيضاً ،إال أن
هذه تبدو له عارية عن الصحة إلى حد عدم القبول بها .لقد أبرز المجلس وبأحترام كبير
عمل الحكومة والتي قامت بتشكيل لجنة تحقيق توصلت إلى استنتاجات محددة .وبالنظر
إلى الوضع المتوتر السائد في أوساط السكان اليهود والعرب في أعقاب األحداث األخيرة
والتي تحمل في طياتها خطر حدوث أعمال عنف جديدة ،قرر مجلس "إحود" مطالبة
الحكومة بـ:
 .أمحاكمة جميع المذنبين وعلى الفور .وعلى المرء أن ال يكتفي بتوجيه التهمة إلى
محلي ،بل يجب محاكمة جميع المسؤلين بغض النظر عن الرتبة والوظيفة.
قائد
ّ
.ب يجب على مداوالت المحكمة أن تكون مفتوحة وأن ال تنعقد في إطار جلسات
مغلقة.
.ت يجب دفع تعويضات كاملة لعائالت القتلى وذلك وفقاً لألحكام المطبقة على
*
السكان اليهود.
نود لفت عنايتكم الموقرة إلى اإلنطباع المتكدر الذي تركه العمل المذكور على دوائر
واسعة داخل البالد وخارجها معبرين عن أملنا أن تعملوا بنشاط وفاعلية من أجل تنقية
اسم دولة إسرائيل عالنية.
______________________
* واقع األمر أنه تم فعالً دفع تعويضات لعائالت الضحايا وتم محاكمة العسكريين المسؤولين .ففي جلسة خاصة
للكنيست في  12كانون األول  1956عبر بن جوريون عن قلقه الشديد إزاء حقيقة أن مثل هذا الشيء كان ممكناً-
صفعة في وجه األسس األكثر قداسة لألخالق اإلنسانية" .وفي العام  1958حكمت محكمة عسكرية على الجنود
الثمانية المتورطين باحكام سجن تترواح بين سبعة وأربعة عشر عاماً .إال أنه تم في نهاية  1959العفو عنهم.
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اشتراكية وسالم
بالنسبة لبوبر لم تكمن أهمية الصهيونية األخالقية والفكرية -الروحانية في إقامة دولة،
بل في محاوالت الحلوتسيم (رواد االستيطان اليهودي في فلسطين) من أجل تطوير
أشكال جديدة جذرية /جوهرية للتعايش االجتماعي ،خاصة في الكيبوتسات .وفي المقال
التالي -مقتطف من مساهمة قدمها بوبر إلى مجموعة كتابات يجمعها مجلد واحد-2
يؤكد بوبر أن اشتراكية إسرائيل الجماعية كانت وستبقى أساس السعادة التي قدر
إلسرائيل أن تأتي بها.

[]...

اشتراكية وسالم
()1956

لم تكن الحياة االجتماعية الجديدة التي نشأت في فلسطين قليلة التأثير على
العالقات بين إسرائيل ومحيطها ،وبشكل خاص على عالقة إسرائيل بشعوب الشرق
األوسط األخرى وبالذات العرب .انتمي إلى مجموعة تسعى إلى إيجاد حل لعزلة إسرائيل
في الشرق األوسط من خالل البحث عن طريق للتعاون بين إسرائيل والعرب .لقد رأى
أصدقاء لي في دولة ثنائية القومية أفضل صيغة لتعاون مثل هذا .في حين أميل أنا
شخصياً نحو الفيدرالية .في غضون ذلك أصبح هذا السؤال متقادماً ،خاصة وأن التاريخ
قد قال قوله ،سواء تعلق األمر بهذا الحل أو ذاك .إال أن المشكلة األساسية بقيت قائمة:
"كيف ستبدو العالقة بين شعبنا في إسرائيل وجيرانه؟" هذا هو السؤال الرئيسي المطروح
على إسرائيل وجيرانها أيضاً .وحسب اعتقادي ،فإنه من غير الممكن إعادة بناء الشرق
األوسط وفقاً للمهمة الكبيرة للحداثة دونما تعاون حقيقي بين جميع هذه الشعوب .ولكن
كيف يمكن تحقيق مثل هذا التعاون؟
الكثير منا منحازون في تفكيرهم السياسي ،بحيث نعتبر عصرنا كواحد انفصلت
فيه الحرب الساخنة عن الحرب الباردة وأنه ذات يوم جميل ستنتهي الحرب الباردة أيضاً
ويعم السالم .مثل ذلك أعتبره تضليل كبير .سالم يحصل نتيجة انتهاء حرب ساخنة
أو باردة ليس سالماً حقيقياً .سالم حقيقي يقدم حالً حقيقياً ،حري به أن يكون من النوع
2

Moshe Davis (Ed.), Israel: Its Role in Civilization, New York 1956, P. 213-204: Character
Change and Social Experiment in Israel.
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العضوي .إال أن سالماً شامالً ال يعني شيئاً آخر سوى التعاون .وأي شيء أقل من ذلك
ُيعتبر ال شيء .ولكن كيف يمكن خلق سالم عضوي؟ هذا يبدو لي ،على نحو ال يمكن
إنكاره ،عسير جداً وال أعتقد بأن ذلك ممكناً بوسائل سياسية فقط .فالتعاطي السياسي [مع
المسألة] يجب أن يسبقه تحول ثوري بين شعوب الشرق األوسط .وتحت [كلمة] ثوري
ال أقصد تأثير أنظمة معينة تطلق على نفسها لقب "اشتراكية" ،بل على العكس تماماً،
إذ أعتبر هذه األنظمة خطيرة جداً .فالوحيد الذي يمكن من خالله ،حسب رأيي ،خلق
سالم حقيقي وتعاون حقيقي هو تأثير األفضل وهو ما أنتجته إسرائيل ،أي تأثير أشكال
الحياة االجتماعية الجديدة على الشعب العربي .فالعرب يحتاجون إلى هذا التأثير .فهم
يحتاجون إلى إصالح زراعي شامل ،توزيع عادل لألراضي وبناء جماعات صغيرة قد
تصبح الخاليا العضوية لهذا االقتصاد والمجتمع الجديد.
ال تعتقدوا أني أملك في جيبي اقتراحاً لتحقيق هذا الحل النهائي! ال أعرف كيف
يمكن الوصول إلى الهدف ولكني أرى االتجاه .ليس هناك من اتجاه آخر .فمن خالل
تطور مجدد ومكثف أكثر فأكثر ألشكالنا االجتماعية الجديدة ،من خالل البعث من جديد
لهذه األشكال االجتماعية بالرغم من جميع الصعوبات التي تتهددها في الوقت الحاضر،
يمكننا خلق نوع آخر من الثورة يختلف عن ذلك الذي بشكل عام يتم توصيفه بهذا االسم.
ففي فصل من كتابي "طريق في الخيال /الدنيا المثالية" تعاطيت بشكل غير
متكامل مع بعض من هذه المشاكل .وفي نهاية هذا الفصل قارنت بين القدس وموسكو،
حيث تمثل كل واحدة من هاتين المدينتين نوعاً محدداً من االشتراكية .ناقد متعقل طرح
السؤال إذا كان من الجائز فعالً أن أضع القدس كممثل ِل"لالشتراكية المثالية" ،والتي
ال تربطها بها تاريخياً أدنى عالقة تاريخية( :وهو تحديد ليس واقع األمر صحيحاً كلياً
من ناحية تاريخية) .ماذا يعني ،يسأل هو ،جماعة الجماعات بشكل ملموس ،وأي
مستوى أو مستويات من الواقعية االجتماعية سيخلقون؟ وفي النهاية يسأل إذا كان لدي
الحق أن أضع الناس أمام خيار لنوعين مختلفين من االشتراكية ،حيث يقف العالم أمام
قضايا أكثر جدية إو�لحاحاً؟ فحتى في إسرائيل ذاتها ،كما يدعي ،استنفد الزخم االشتراكي
واإليمان بالكيبوتس إلى حد كبير .التقدير األخير ليس صحيحاً أبداً .وهذه هي المبالغة
المفرطة ألزمة قائمة حقاً والتي يجب التعرف عليها كما هي عليه والتغلب عليها .فمثل
هذه األزمات هي جزء من حياة اإلنسان والمجتمع.
واقع األمر أني ال أعتقد أنه يوجد اليوم شيء أكثر أهمية من الخيار بين هذين
النوعين من االشتراكية .والشيء الحاسم هو أننا ندرك أن إمكانيتين تتوفران هناك وأننا
مدعوون إلى االختيار بينهما .إحداهما ما يدعى باشتراكية تصدر فيها األوامر من أعلى
نحو األسفل وتسمح للناس بالعيش بطريقة واحدة فقط ال غير .واألخرى هي اشتراكية
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من األسفل ،اشتراكية عفوية ،تلقائية المنشأ تنبت من حياة المجتمع الواقعية .وفي هذا
الشكل الجديد من المجتمع يعيش الناس بشكل عادل مع بعضهم البعض ،ليس ألن
ذلك مفروضاً عليهم ،بل ألنهم يريدون العيش هكذا .وترتبط بهذه االشتراكية العفوية
إمكانية الحياة في هذا النوع أو تلك من المستوطنات ،حيث تبقى هذه الحياة المشتركة
في جماعة حقيقية قاسماً بين جميع أنواع المستوطنات.
أعتقد أن االختيار بين هذين النوعين من المجتمع واالشتراكية هو األكثر
أهمية ،والتي سيكون على األجيال البشرية القادمة القيام به ،كما وأعتقد أن الدرجة
القادمة من اإلنسانية والتي ستنبثق عن أزمة اإلنسان الكبيرة هذه ،ستعتمد بالذات إو�لى
حد كبير على هذا القرار .فهي تعتمد عما إذا سيكون باإلمكان وضع نوع آخر عفوي
من االشتراكية مقابل موسكو ،وهو ما أقدم اليوم على تسميته بالقدس.

حول "الحياد النشط /الفاعل"
بعد انتخابه رئيساً للمؤتمر الصهيوني العالمي عام  ،1956دعا ناحوم جولدمان حكومة
إسرائيل إلى اتباع سياسة عدم انحياز وعدم االنضمام إلى أي من التكتالت الكبرى.
فقد مثل الرأي أن الحياد قد يساعد في عزل النزاع العربي -اإلسرائيلي عن التأثيرات
الضارة لسياسة الحرب الباردة .ففي المقال التالي ،في نشرة دورية تعود إلى تشرين األول
 ،1957أكد بوبر واثنان من زمالئه في إحود هذا الموقف ،مع إضافة أن الحياد ،حتى
يكون ذا مصداقية ،عليه أن يكون "نشطاً /فاعالً".

حول "الحياد النشط /الفاعل"
()1957

حضرة السيد!
تنوي هيئة تحرير "نير" تكريس العدد التالي للنقاش لفكرة "الحياد الفاعل".
على ضوء الحرب الباردة بين معسكري القوى في الغرب والشرق ،شاع بين شعوب آسيا
إو�فريقيا ميل نحو الحياد وعدم التماهي أو االرتباط بأي منهما .وقد وجد هذا الشعار
تعاطفاً معه في إسرائيل أيضاً وأطلق نقاشات كثيرة في دوائر مختلفة ،خاصة بعد إعالن
د .ناحوم جولدمان ،رئيس المؤتمر العالمي اليهودي.
نحن نعتقد أنه ينبغي على دولة إسرائيل في الصراع الحاسم بين الدول العظمى
أن ال تكتفي بموقف سلبي وأن ال تسلك مسلكاً مترقباً .فهي ملزمة وكذلك في وضع
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تسلك فيه بدالً من ذلك "حياداً فاعالً" بغية جمع القوى المتصارعة معاً ونظمها في إطار
جهد سالم كبير .نحن ملزمون ،على خلفية التراث التاريخي األخالقي للشعب اليهودي،
شعب األنبياء ،وألننا بين الشعوب والكتل شعب تائه ومشتت .نحن في وضع ،خاصة
وأن الفرصة متاحة لنا الستيضاح طريق يفضي إلى حل مسألة تعرض السالم العالمي
دولي :مسألة الالجئين العرب.
للخطر والتي يمكن أيجاد حل لها فقط من خالل تعاون
ّ
نحن نقترح أن تعلن الحكومة اإلسرائيلية عن استعدادها -دون أن تحدد مسبقاً
عدداً معيناً -باستيعاب الجئين عرب داخل حدود إسرائيل ودفع تعويضات أيضاً ،شريطة
أن تجلس معها جميع األطراف المعنية (الدول العربية والالجئون واألمم المتحدة والدول
العظمى) على مائدة واحدة بغية التباحث بشأن تنفيذ خطة دمج الالجئين في إسرائيل
والدول العربية والبدء بتطبيق هذا المشروع الكبير .مثل هذا اإلعالن سيجد صدى عالمياً
كبي اًر إو�يجابياً في جميع أنحاء العالم العربي والغربي والشرقي .فبدالً من طلب السالح،
تحل المطالبة بعمل مشترك فوري للبدء بحل بناء للمسألة التي تشكل خط اًر على السالم
في الشرق األوسط .ففي أوساط الالجئين ،الذين يزداد وضعهم تدهو اًر في ظل فقر وم اررة
وكراهية ،ستكون هناك صحوة .ففي "اللجان المشتركة لالجئين العرب" وغيرها سينشأ
تعاون بين اليهود والعرب .سيتم فتح الحدود ،رأس مال كبير من مصادر يهودية وغير
يهودية سوف تتدفق إلى المنطقة ،ومع الوقت قد تخفض الدول المصاريف األمنية كي
تواجه الموارد المالية إلى أهداف إيجابية.
المهم هو أنه في وقت يسود فيه في العالم اضطراب روحي وخوف ،ينطلق من
صهيون والقدس ،مدينة السالم ،نداء إلى جميع الشعوب :سالم وبناء بدالً من الحرب
والدمار .نحن نتوجه إليكم بالرجاء للتفكر بعناية في الشعار "الحياد النشط /الفاعل".
سيسرنا لو أحطونا علماً برأيكم في هذا الشعار وموقفكم من تطبيقه.

رسائل من عرب إلى بوبر
لقد تراءت مكانة بوبر للكثير من العرب وقدروها حق قدرها ،كما يتبدى من الرسائل
التالية الموجهة إليه .األولى (كتب في األصل باإلنجليزية) من فريد وجدي طبري ،في
حينه محامي في الناصرة والحقاً قاضي يافا والقدس ،والثانية (مكتوبة بالعبرية) من عطا
اهلل منصور ،في حينه مراسل المجلة النقدية هعوالم هزيه والحقاً محر اًر في صحيفة
تل أبيب اليومية هآرتس .والثالثة (مكتوبة باإلنجليزية) ومصدرها الجئ فلسطيني وقد
نشرت بال اسم.
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رسائل من عرب إلى بوبر
الناصرة في  7شباط 1958

عزيزي بروفسور بوبر،

عشية عيد ميالدكم الثمانين ،أهديكم تمنياتي الصادقة بحياة مليئة بالسعادة
والعطاء والسالم مصحوبة بأخلص التهاني.
بالرغم من أننا ناد اًر ما تقابلنا وبالرغم من القدر اليسير فقط من التواصل بيننا،
إال أنكم طالما ما تركتم أث اًر رائعاً علي .ولقد شعرت حتى ،بالرغم من الفرق الكبير
في المكانة والتجربة والثقافة والسن ،بقرب روحي .فاألثر الذي تركتموه على صديقنا
المحبوب المرحوم الحاخام بنيامين ،عزز من مشاعري نحوكم أيضاً.
إنها أمنيتي المتواضعة أن تقوموا ،قبل أن تشعروا أنكم قد تقدمتم في السن إلى
درجة يصعب معها قول أو عمل شيء ،لفت انتباه الحكومة اإلسرائيلية إلى ضرورة منح
مواطني هذا البلد من العرب المزيد من العدالة وديمقراطية أفضل وحقوقاً كاملة ،والتي
قد تصبح بيسر وسهولة جس اًر للسالم بين دولتنا الغالية والدول المجاورة .واألمر ال يتعلق
هنا بدعابة .فحسب رأيي المتواضع ،ال تملك حكومتنا حتى سياسة تجاه العرب في هذه
البالد .لقد تحدثت مع السلطات بشكل مفصل عن هذا وغيره من المواضيع .إال أن كلمة
أو فعالً منكم ربما حقق ما هو أكثر.
كما آمل أن تنجحوا في جذب انتباه الرأي العام اليهودي إلى النقاط الواردة هنا،
وبذلك ترك الموقف المرغوب فيه من الحكومة يصبح ممكناً.
أود أن اختم بتمنياتي الخالصة أن يحفظكم الرب وذويكم سعداء مباركين.
مع االحترام والتقدير

المخلص
فريد وجدي طبري

***************
حضرة السيد مارتن بوبر المحترم ،شالوم،

عكا في 1958/5/4

ويشار
أرجو المعذرة على إزعاجكم برسالتي هذه .أنا رجل شاب اين هذه األرض ُ
لي في هويتي الشخصية بعربي .لقد أبصرت النور كابن لوالدين كاثوليكيين .ال أنوي
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هنا رواية حكايات طويلة لكم ،ماذا ُيطلق علي وماذا أطلق على اآلخرين ،بل كتبت هذا
هكذا وفقاً لما أحس به -هكذا ببساطة كإنسان .إو�ليكم أكتب ليس كأستاذ جامعي وال
كيهودي ،إو�نما أكتب لكم -كما يبدو لي -كإنسان كبير وليس أبعد من ذلك.
لقد قابلتكم ذات مرة ،سيدي العزيز ،لقد شاهدتكم خالل إحياء ذكرى الحاخام
بنيامين .أنا ذلك الشاب الذي قام بترجمة كلمات المطران حكيم (العربية) إلى العبرية.
سيدي ومعلمي،
أعمل في صحيفة هعوالم هزيه كمراسل لشؤون األقليات .ومن هذا العمل
أكسب قوتي بصعوبة بعض الشيء ،إال أني ،حمداً هلل ،لست بحاجة للشكوى .ومع ذلك
أبكي ،أبكي ليالً نها اًر ،كوني غير قادر على رؤية أشياء مفرحة .يومياً وفي كل حركة
اصطدم بممارسات مشينة من كل ما توفر من بشر ومؤسسات ،وال أدري ،إن كان علي
االستنتاج أنه سيء ،عالمنا هذا .هل من المستحيل أن يصحو المرء على صباح مشرق
مفعم بالحيوية ،وكل شيء جيد وجميل؟
هل العداء اليهودي -العربي شيء خالد؟ أليس هناك من فرصة أن يتبدل عالمنا
هذا نحو األفضل؟ أسألكم -كإنسان وليس كصحفي -كإنسان شاب غير متزوج :أليست
جريمة ضد الضمير الزواج إو�نجاب أطفال عليهم العيش تحت مثل هذه الظروف؟
لماذا أتوجه إليكم بمثل هذه األسئلة؟ العتقادي أن أنساناً كبي اًر يستطيع تقديم
المشورة والمساعدة إلي]...[ .
المخلص
عطا اهلل منصور
***************
حضرة األستاذ بوبر المحترم،

كانون الثاني 1965

أنا مسيحي عربي من مواليد حيفا عام  1936وأعيش منذ  1948كالجئ في
لبنان .انشغل في اآلونة األخيرة بصورة أساسية بضرورة إعداد أساس لسالم بين الدول
العربية إو�سرائيل .لقد دفعتني طبعة خاصة لكلمتكم المؤرخة في  27أيلول ،1953
بمناسبة حصولكم على جائزة السالم لسوق الكتاب األلماني في كنيسة القديس بول
في فرانكفورت /نهر الماين إلى التعريف بنفسي ،على أمل ،أن يكون ممكناً أن تبادروا
أنتم وأنا نحو حوار هو ،حسب كلماتكم ،ملح جداً كخطوة أولى ،للتغلب على االسالك
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الشائكة التي تفصل بيننا .ليس مثالً التغاضي عن هذا الفصل ،بل تحمله معاً بعزم
وتصميم.
لقد عانى كال شعبينا .ومن ذاق طعم الشقاء يعرف ،كيف يغدو المرء ناقماً
وقاسياً .إال أن أولئك الذين نجوا من سم الشقاء المر يحسون باأللم أن اليهودي قد تم
القضاء عليه في عام  1945في معسكر اعتقال ألماني .من المؤلم أن الفلسطيني
في العام  1965ال يزال متشرداً بال وطن يقطن مخيم الجئين شرق أوسطي .لقد وجد
اليهودي هويته في إسرائيليته  -على حساب القضاء على هوية الفلسطيني .هذا ببساطة
بيان للحقيقة -االسالك الشائكة التي تفصل بيننا.
أنا على وشك العودة من أمريكا إلى بيروت ،إلى حيث سأواصل غرس شتل
السالم ،الذي أؤمن به من صميم قلبي .ليس واضحاً لدي بعد ،كيف سأقوم بذلك ،إال
أن حالً لن يبخل به الزمن يوماً ما.
المخلص
م .ب.

مذكرة حول الحكم العسكري
بعد االنتهاء من حرب االستقالل ،تم فرض الحكم العسكري على المناطق الحدودية
العربية في أغلبها ،وتلك األجزاء التي تعتبر مهمة من ناحية استراتيجية .فقد قُيدت حرية
الحركة في هذه المناطق ولالنتقال إلى مناطق أخرى من البالد كان األمر يستدعي
الحصول على تصاريح عبور خاصة صادرة عن اإلدارة العسكرية .وقد تم تقليص هذا
النظام ،ألذي أثار نقمة عميقة بين العرب ،بشكل تدريجي (حتى تم إلغاؤه في نهاية
المطاف في كانون األول  ،)1966بعد أن كان الوضع األمني قد تحسن والمعارضة
داخل المجتمع اليهودي قد نمت .ففي  24شباط  1958استقبل رئيس الوزراء بن
جوريون وفداً من إحود برئاسة بوبر .وقد سلم الوفد المذكرة التالية والتي طالبت فيها
بإعادة النظر بشكل جذري بالحكم العسكري وعالج لشكاوي أخرى لسكان الدولة العرب.

مذكرة حول الحكم العسكري
()1958
نحن نناشدك ،معالي رئيس الوزراء ،إعادة النظر في مسألة تقييد منطقة وسلطة الحكم
العسكري .واقع األمر أننا مع إلغاء الحكم العسكري ،إال أنه ال يمكن تجاهل المسائل
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األمنية المعقدة المترتبة على هذا العمل .بقلق شديد نتابع نزوع الرأي العام نحو نوعاً من
"أيدولوجية الحكم العسكري" ،كما لو كان ُيفترض بأن ُيلغى القانون المدني الساري على
سكان الدولة ،عن جزء من سكان دولة إسرائيل ،أي عن األقلية العربية .وحسب كلمات
رئيس الوزراء الموقر ،في أن الحكم العسكري يفترض به أن يعالج فقط المسائل العسكرية
واألمنية للمناطق الحدودية ،نناشد بإخراج جميع المناطق غير الحدودية من صالحيات
الحكم العسكري ،ومنح حقوق متساوية في المنطقة الحدودية لجميع السكان دونما تمييز.
على الحكم العسكري عدم معالجة تصاريح العمل وتصاريح البناء وتصاريح الزواج
وشؤون مشابهة .ونقترح نقل جميع الشؤون المتعلقة والتي ال يرتبط تطبيقها بالمسائل
األمنية ،إلى السلطة المدنية ،إلى الموظفين المدنيين .وهذا سيمكن من استيعاب عرب
نبيهين في الدوائر الحكومية المحلية ،والذي بطبيعة الحال غير ممكن في حال حكم
عسكري كما هو الحال اليوم .فإذا ما حرر المرء من مثل هذه المهام ،فسيعود ذلك
بالفائدة على الجميع ولن تكون هناك حاجة مثال منح الطالب تصاريح سفر  ،وضع
هو ،وفق كلمات رئيس الوزراء الموقر ،سخيف صعب مدة عشر سنوات حياة ودراسة
الطالب العرب في الجامعة العبرية]...[ .

إسرائيل ووصية الروح /الفكر
بمناسبة زيارة إلى الواليات المتحدة عام  ،1958ألقى بوبر الكلمة التالية أمام أصدقاء
إحود في نيويورك .وفيها تعرض أيضاً إلى الحلوتسيوت (الريادة) ،المهمة الحقيقية
للصهيونية .لقد اشتكى بوبر أن العنف وليس اإلخالص ل"وصية الروح" هو من
يسيطر على المصير االجتماعي والسياسي لإلنسانية .هذا التمجيد للعنف هو من وضع
الصهيونية تحت نفوذه وقاد الروح الصهيونية األصلية ،على ما يبدو ،إلى طرق الضالل
الشيطانية .ومع ذلك بغية إزالة كل سوء فهم في هذا الخصوص ،أنهى بوبر باألكيد
على الواقع الحقيقي لدولة إسرائيل :الوصية ابتغاء الروح /الفكر -وبشكل خاص العمل
من أجل التفاهم العربي -اليهودي ،يفترض أن يتحقق من داخل الوضع الجديد "ومنه
تنطلق".

إسرائيل ووصية الروح /الفكر
()1958
في كلمة ألقيتها في نيويورك في نهاية نيسان ،هناك شيء مهم بشكل خاص لم يتم
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تقديمه من قبلي بالوضوح والدقة المنشودتين .ومن هنا أرى اني ملزم باستدراك توضيحه
على المأل.
عندما انضممت إلى الحركة الصهيونية قبل  60عاماً ،سرعان ما وجدت نفسي
مضط اًر إلى اتخاذ موقف من الجدل بين االتجاه "السياسي" و"العملي" .لقد حسمت أمري
دونما تردد إلى جانب األخيرة وبقيت مخلصاً لها ،بغض النظر عن األشكال المتعددة
الذي اتخذته مع مضي الوقت .وسيجد المرء في كتاباتي منذ  1901وبشكل صريح أكثر
منذ  1917اإلعالن المبرمج والملموس عن ذلك.
يحرص المرء على عدم فهم المسألة ،قيد البحث ،بشكل جدي وعميق .لم يتعلق
األمر باألساس على أي عمل أكثر إلحاحاً ،الحصول على تنازالت سياسية أو العمل
االستيطاني الفعلي .يكمن عملنا في خلق واقع للنزوع "العملي" أوالً ،ثم السعي للحصول
على حقوق له ،ليس وليد اعتبارات تكتيكية .إنه وليد الرأي ،أن العمل المزدوج الهائل
لالنبعاث الكامل للشعب اليهودي ودمجه في عالم الشرق األوسط ،يتحقق ليس من خالل
استيطان واسع النطاق مفاجئ ومعد بشكل غير ٍ
كاف ،بل فقط من خالل عمل تحضيري
على مدى أجيال في البالد .نحن ال نسعى أبداً ،كما فعل من قبل الكثير من ُحفيفيه
تسيون (أحباء صهيون :حركة نشأت بين يهود روسيا ورومانيا وسبقت قيام المنظمة
الصهيونية العالمية على يدي هيرتسل .وقد اقتصر نشاطهم العملي على استيطان في
إطار ضيق في فلسطين) ،إلى إقامة مركز صغير ،بل إلى إقامة كينونة يهودية كبيرة
ومنتجة .إال أننا رأينا أن الطريق إلى هناك يكمن في ريادة في العمل والسالم تمتد على
مدى أجيال ،بحيث تقوم أجيال عديدة برعاية مبدأ تطوير منتقى وعضوي .وهذا يعني
أوالً أن طالئع عمل ترى مستقبلها ومستقبل أطفالها في بناء هذا البلد بالذات ،يفترض
أن تحقق ذلك على مدى أجيال عدة ،إلى حين نشوء نواة راسخة لجالية يهودية بمعنى
االنبعاث الكامل ،كينونة تستحق /لها الحق في دستور ذاتي ويمكنها ،وفقاً لذلك ،مطالبة
العالم به .وثانياً يعني مبدأ التطوير ذلك ،أنه في تعايش قوامه التعاون مع الجيران ،في
مشاركة داعمة لحياتهم االقتصادية ،يفترض تمكين عالقة تضامن من القيام ،بحيث
ينبثق عنها الحقاً تعاون شامل بين كال الشعبين .هذا المعنى /األهمية الثانية للمبدأ
االنتقائي والعضوي ،يجب هنا ،على خلفية أهميتها لموضوعنا ،توضيحها بشكل أكثر
دقة.
لقد أدرك البعض منا مبك اًر أن عامالً جديداً وطموحاً في قوام شعوب الشرق
األوسط ال يمكنه أن يرسخ نفسه ويفرض ذاته كمقاطعة تعود إلى العالم الغربي ،وأن
األمر يحتاج إذاً إلى اتفاق حقيقي ،وليس مجرد اتفاق تكتيكي مع الشعوب المحيطة.
وال يمكن أن يكفي ،بأي حال من األحوال ،الحصول على ثقة العرب بهدف أن ال
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يقفوا الحقاً في وجه مرادنا في الحصول على حكم ذاتي؛ ليس تضامناً ظاهرياً ،بل كان
المقصود تضامناً حقيقياً وموضوعياً وشامالً .ربما كان وحده فقط القادر على الصمود
في وجه الصدمات القادمة من الخارج ،والتي على المرء أن يكون مستعداً لها .يضاف
إلى ذلك ،أن البعض منا قبل ما يزيد عن أربعين عاماً أدرك األزمة العالمية المستهلة،
التي كان على الشرق األوسط أن يشكل فيها وبشكل متزايد عنص اًر جوهرياً .إما كعنصر
بناء كبير أو خراب كبير .إو�ذا ما وصلنا حقاً إلى المجال الحياتي للشرق األوسط ،حينئذ
نكون حصلنا على حصة قوية في الفصل/القطع في هذا البديل.
لقد عبرنا عن الجانب السياسي لهذه المسلمة هناك ،حيث كان يستوجب الحديث
عنها ،من قبلي بشكل خاص عام  1921في اللجنة السياسية للمؤتمر الصهيوني ،حيث
ضعت في مواجهة توحد الدول العربية في نظام فدرالي المبرزة من طرفي ،فيدرالية
َو َ
شرق أوسطية علينا المشاركة فيها [أنظر المقالة رقم  .]5إال الشرط الذي ال بد منه
سياسي في هذا االتجاه ،كان بالذات خلق وعي مشترك بالتضامن.
لنشاط
ّ
ففي عصر األزمة العالمية المستهلة ،حققت الحلوتسيوت ،ريادتنا ،نصيباً كبي اًر
من المسلمة األولى ،خلق نواة كينونة ،دون أن تكون قادرة على إتمامها بالكامل .في
المقابل ،تحققت المسلمة الثانية ،مسلمة إيقاظ وعي تضمني يهودي -عربي ،فقط بشكل
شظوي ،في مشاريع حسن جوار عشوائية الطابع ومحدودة محلياً .فال عمل منظم ميزها،
وال نشأ هناك حتى برنامج عملي لتعاون شامل.
وفي هذا الوضع وجد عملنا االستيطاني نفسه ،حين تم اكتساح مبدئه ،مبدأ
التطوير االنتقائي والعضوي ،من قبل تبعات الحدث األكثر فظاعة في التاريخ الحديث،
إبادة ماليين اليهود على يدي أدولف هتلر .الجماهير [اليهودية] المعذبة والمتدافعة
سارعت نحو فلسطين ،ليس كما الرواد ،حين كان ُيضحى بالغالي والنفيس في أرض
االنبعاث اليهودي من أجله بنائه ،بل -بالرغم من أن تقليد العهد المسيحي استمر يعيش
في داخلهم -كمالذ للخالص والسالمة .من كان بوسعه ،أمام تدفق المشردين هذا،
مواصلة الطريقة االنتقائية! لقد جاءت الجماهير ومعها جاءت الحاجة للحماية السياسية.
لقد جاءت في وقت لم تكن فيه المسلمة األولى قد حققت ذاتها بشكل ٍ
كاف بعد ،والثانية
لم تكن قد تجاوزت بضع محاوالت .فالنقص األول أحدث صعوبات متعددة ،في حين
تأثيرات النقص الثاني مشؤومة .وألنه لم يكن قد تم الشروع بتضامن يهودي -عربي ،ال
في صيغة حقائق وال حتى في صيغة برنامج معلن للتعاون أيضاً ،رأى زعماء عرب في
الهجرة الجماعية خط اًر ،وفي الحركة الصهيونية "مأجو اًر لالمبريالية" ،وفي كلتا الحالتين
على نحو جائر ،دون أن يتم من قبلنا التشويش على ذلك .يحصل رجوعنا التاريخي إلى
أرضنا من خالل بوابة خاطئة.
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ولكن تلك الساعة الكونية ،التي كانت فيها الوضاعة قد أصبحت الجانب
المرهوب الذي بدا قاد اًر على إبادة كل مكروه من قبله من غير عقاب ،مارست هي
األخرى تأثي اًر داخلياً مشؤوماً .أكثر الهرطقات ضر اًر ،والتي وفقاً لها يتحدد طريق التاريخ
من قبل القوة فقط ،تسللت في كل مكان إلى تفكير الشعوب وحكوماتها ،حيث أمكن
االحتفاظ باإليمان بالروح /الفكر كأسلوب /لغة مميزة غير ملزمة .ما نشهده اليوم،
التراكم العام لقوى اإلبادة المناهضة لكل ما هو وصية /واجب روحي /عقلي ،أصبح
ممكناً فقط من خالل هذا التحلل /التعفن الداخلي ،بالرغم من أنه منذ ذلك الحين كثيرون
عادوا فتعلموا من جديد .ففي جزء من الشعب اليهودي ،الذي تعرض لما هو غاية في
الوحشية من خالل انتصار ما دون البشري على البشري ،استمرت الهرطقة تفعل فعلها
حتى بعد ما أسقط /هوى دون البشري .وهنا ،في اليهودية ،تعني هي بشكل خاص جداً
الخيانة الكبرى .فمن خالل الروح /الفكر ،بقي هذا الشعب ،بالرغم من المصير الغاية
في الشؤوم ،مقداماً/غير هياب عبر األجيال .فمن خالل وسائل الروح وحدها ،كانت
الحركة الصهيونية قد خلقت موقعها في فلسطين كما وحققت لها أول حق قانوني ذي
طابع سياسي .فقط إذا ما حافظت على الروح /الفكر كدليل ،يمكنها أن تأتي بما هو
أكبر من دولة تُضاف إلى دول العالم األخرى .فمن خان الفكر هنا ،خان أيضاً مهمة
كبيرة.
إو�لى أي عمق كان قد حضر األذى جزء من الشعب ،أدركناه فقط حين أصبح
من غير الممكن تجاهل الحقيقة .في غضون ذلك ،وعلى النقيض من مقترحات خاصة
بدولة ثنائية القومية أو بنصيب يهودي في فيدرالية شرق أوسطية ،أعقب تقسيم فلسطين
والفجوة بين الشعبين كانت قد أصبحت شاسعة والمعارك اشتعلت .كل ذلك حصل في
سلسلة متعاقبة مرعبة وفي ذات الوقت بعبثية مرعبة .إال أنه حصل ذات يوم ،أن قام،
خارج نطاق العمليات الحربية المنظمة ،زمرة من المسلحين اليهود بمهاجمة قرية عربية
وتدميرها [مذبحة دير ياسين في  9نيسان  .]1948وغالباً ما قامت في السابق جماعات
عربية بارتكاب جرائم من هذا النوع ،وقلبي كان يدمي تعاطفاً مع الضحايا .إال أن األمر
تعلق هنا بجريمة اقترفناها ،اقترفتها ،بجريمة اقترفها اليهودي ضد الروح /العقل .حتى
يومنا هذا أيضاً ال استطيع تذكر ذلك دون أن أشعر بالذنب .على درجة من الضعف
كان إيماننا المولع بالروح /العقل حتى نتمكن من وقف انتشار وثوران هرطقة شيطانية.
ٍ
ماض يستحيل نسيانه .إال أنه علي الحديث قليالً عما هو
كل هذا يتعلق بالماضي،
باق /قائم حالياً ،عن شيء ذي أهمية بالغة حاض اًر ،حتى يصبح واضحاً ،أين ال أقف
وأين أقف.
لقد قبلت بشكل الكينونة اليهودية الجديدة التي انبثقت عن الحرب ،دولة إسرائيل،
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كونها دولتي .ليس هناك ما يجمعني بأولئك اليهود الذين يعتقدون أن بإمكانهم وضعها،
الشكل الفعلي لالستقالل اليهودي .واجب العمل بغية خدمة الروح /العقل ،علينا اآلن
القيام به في هذه الدولة وانطالقاً منها .إال أن من يريد خدمة الروح /العقل بشكل حقيقي،
يجب عليه السعي إلى تعويض ما حصل تقصير بحقه ذات يوم .يجب عليه العمل من
أجل إعادة فتح الطريق المطمورة لتفاهم مع الشعب العربي .للكثيرين يبدو اليوم سخيفاً-
خاصة في ضوء الوضع العربي الداخلي -التفكير اآلن بمشاركة يهودية في فيدرالية.
غداً وبتغير تصورات سياسية معينة على المستوى الدولي ،قد تحتل هذه اإلمكانية مكاناً
إيجابياً جداً /قد ترى هذه اإلمكانية من زاوية إيجابية جداً .يجب ،طالما تعلق األمر بنا،
تحضير األرضية لذلك .ال يمكن اليوم قيام سالم بين اليهود والعرب قوامه إنهاء حالة
الحرب فقط .يمكن فقط قيام سالم قوامه التعاون الحقيقي .في ظل ظروف معقدة كثي اًر
إلى هذا الحد ،يبقى اليوم أكثر من أي وقت مضى واجب الروح /العقل تمهيد الطريق
أمام التعاون بين الشعوب.

حول مسألة الالجئين
رسالة إحود المفتوحة إلى ديفيد بن جوريون
في  11تشرين األول  1961ألقى رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون كلمة في الكنيست
دافع فيها عن سياسة الحكومة تجاه مسألة الالجئين العرب ،ذاك اًر من ضمن أمور أخرى:
ترفض إسرائيل بشكل حازم االقتراح الخبيث والخاص بحرية اختيار الالجئين،
ألنها على قناعة أن هذا االقتراح يرمي فقط إلى القضاء على إسرائيل .هناك حل عملي
واحد فقط لمشكلة الالجئين ،أال وهو توطينهم وسط أبناء أمتهم في بالد تتواجد فيها
أراضي جيدة ومياه غزيرة وحيث يحتاج المرء قوى /موارد بشرية إضافية.
وكرد على هذا البيان ،وجه بوبر باسم إحود الرسالة المفتوحة التالية إلى بن
جوريون.

حول مسألة الالجئين
رسالة إحود المفتوحة إلى ديفيد بن جوريون
()1961
 .1تعبر جمعية "إحود" عن عميق أسفها حول إعالن رئيس وزراء دولة إسرائيل
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العائد إلى  ،61/10/11والذي يرفض فيه بصريح العبارة "االقتراح الخبيث المتعلق
بحرية اختيار الالجئين" بين العودة إلى إسرائيل والتعويضات ودمجهم في أماكن أخرى.
 .2ال يتناقض موقف رئيس الوزراء فقط مع الق اررات المكررة الصادرة عن
الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،بل أيضاً مع كل مبادئ التي تم تبنيها في العالم
المتحضر ألسباب إنسانية ،ومع إعالن حقوق اإلنسان والذي بموجبه عادت أعداد كبيرة
من الالجئين ،من بينها عدد كبير من اليهود ،إلى مكان إقامتهم السابق.
 .3ال تغض جمعية "إحود" النظر عن الصعوبات الكثيرة والمسائل المعقدة،
خاصة المسائل األمنية ذات الصلة بحل مشاكل الالجئين .إال أننا نعتقد أنه عند توفر
النوايا الطيبة لدى جميع األطراف ذوي العالقة ،يمكن توفير لمئات اآلالف من الالجئين
حياة منتجة ،حياة مواطنين محبين للسالم ،في الدول العربية وفي إسرائيل حينئذ يمكن
إيجاد وسائل لحل سلمي لهذه المسائل.
 .4تبقى مسألة الالجئين العرب قابلة للحل فقط من خالل تعاون كامل بين
جميع األطراف المعنية :إسرائيل والدول العربية والالجئين واألمم المتحدة .وربما كمنت
بداية التعاون في تشكيل لجان خبراء مشتركة ،تقوم معاً بتداول الخطة وطرق تأهيل
الالجئين "انطالقاً من نظرة بناءة وبروح العدالة والواقعية" (همرشولد) ،آخذين بعين
االعتبار الظروف االقتصادية والديموغرافية واإلنسانية ،وبشكل خاص األمنية المرتبطة
بالمشروع .وعلى عاتقها تقع بشكل خاص مهمة مراعاة أن يكون اختيار الالجئين فعالً
ح اًر ،بناء على معرفة موضوعية بالظروف القائمة في إسرائيل والدول العربية.
ولذلك تناشد جمعية "إحود":
أ) كالً من دولة إسرائيل والدول العربية بتغيير مواقفها الحالية ،التي وجدت
تعبي اًر لها في التصريحات المتكررة .عليهم اإلقرار بحل مسألة الالجئين من
خالل التعاون والتفاهم المتبادل.
ب) جميع أمم العالم بدعم األطراف المعنية بكل الوسائل المتاحة لهم بغية
الوصول إلى حل متفق عليه لمسألة الالجئين العرب كخطوة أولى نحو سالم
حقيقي في الشرق األوسط.
القدس في 1961/10/15

عن جمعية
بروفسور م .م .بوبر
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ديفيد بن جوريون وعرب إسرائيل
نشرت صحيفة "لو فيجاروا"  Le Figaroالفرنسية في مطلع عام  1962مقابلة مع
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ديفيد بن جوريون نوه فيها إلى أن وضع عرب إسرائيل ،خاصة
في ما يتعلق بفرص تطورهم االقتصادية والقانونية واالجتماعية ،أفضل بشكل جوهري
من جيرانهم في الدول العربية .وبهذا الشأن عبر بوبر واثنان من أصدقائه باسم إحود
عن الموقف التالي.

ديفيد بن جوريون وعرب إسرائيل
()1962
في مقابلة مع صحيفة "لو فيجاروا"  Le Figaroالفرنسية ،تطرق رئيس الوزراء ديفيد
بن جوريون إلى عرب إسرائيل أيضاً.
فقد أوضح رئيس الوزراء أن العرب في إسرائيل يتمتعون "بظروف اقتصادية
واجتماعية وتعليمية أفضل منها في أي بلد عربي آخر ،ومع ذلك يضمرون السخط
والكراهية إلسرائيل".
على ما يبدو أن السيد بن جوريون قد أغفل ما تعلمناه من تاريخ وعقيدة الحركة
الصهيونية ،أي أنه حتى لصالح /مقابل ظروف اقتصادية واجتماعية وتعليمية ممتازة
ال يمكن التنازل ،ال على المستوى الفردي وال على المستوى الوطني ،عن المساواة في
الحقوق والكرامة .لقد تم عند قيام دولة إسرائيل ضمان المساواة الكاملة في الحقوق دونما
تمييز .إال أن الحكومة في السنوات الثالثة عشرة الفائتة قد فوتت فرصاً وقامت بأشياء ال
بد وأنها تركت انطباعاً لدى السكان العرب أنهم ليسوا سوى مواطنين من الدرجة الثانية.
ومن هنا تطالب "إحود" الحكومة أن تقوم بكل ما في وسعها للوفاء بتعهدها
للمواطنين العرب إو�زالة جميع أشكال التمييز القائم ضدهم في الدولة ،ومن بينها في
المقام األول ،الحكم العسكري.

يجب منح األقلية مساواة حقيقية في الحقوق!
في اجتماع حاشد في كانون الثاني  1962في تل أبيب ضم يهوداً وعرباً تم االحتجاج
على استمرار العمل بالحكم العسكري .لم يستطع بوبر المشاركة ،إال انه أرسل كلمة
مسجلة على شريط .وبهذا الخصوص يستذكر عبد العزيز الزعبي الذي كان عضو
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كنيست في حينه وشارك في التجمع ،مدى تأثره بكلمات بوبر" :أتذكر أني قلت في ذلك
الوقت (لنفسي) ،أنه شرف كبير لي أن أعيش في بلد مارتن بوبر مواطن فيها ".في ما
يلي نصها [محضر حلقات دراسية خاصة بالتفاهم اليهودي -العربي ومخصصة لذكرى
مارتن بوبر ،تل أبيب  4أيلول  —1966نيو أوت لوك( 8 ، 9 ،تشرين األول -تشرين
الثاني  ،)1966ص.12 .

مساواة حقيقية في الحقوق لألقلية!
()1962
قبل أيام معدودة أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أنه من غير الممكن الطلب من
الناس أن يكونوا مالئكة وأن أبناء الشعب العربي الذين يسمعون يومياً تحريضاً ضد
إسرائيل من اإلذاعات العربية عليهم أن يكون مالئكة كي ال يتأثروا بهذه الدعاية.
هذا ما أشار إليه رئيس الوزراء كسبب لإلبقاء على الحكم العسكري ،إو�ن يكن
في إطار قيود محددة.
وفي رأيي أن هذا االستدالل خاطئ ومضلل ،خاصة إذا كان الحديث عن أقلية
وطنية في بلدنا .وحين تسمع أقلية وطنية مثل هذه يومياً أن الشعب المسيطر يكرهها،
فإن الحكمة السياسية تستدعي تفنيد هذه الدعاية بناء على حقائق .وهنا ،كما هو الحال
دائماً وأبداً ،إذا ما كان علينا أن نتصرف على المدى البعيد ،تكون الكلمة الفاصلة ليس
للتكتيك السياسي ،بل لإلستراتيجية السياسية .فالتكتيك يقول ،أنه إذا كان هناك سبباً
لإلرتياب ،علينا أن نقوم بكل ما يترتب على االرتياب هذا ،في حين أن نقطة انطالق
اإلستراتيجية السياسية في مثل هذه الحالة تكمن في أن سوء الظن المنفلت من عقاله
يمكنه تعزيز ما يتم استخدامه كسبب لإلرتياب ،بل وحتى خلق أسباب جديدة .صحيح
أن الثقة العمياء تضر بحياة األفراد وبحياة األمم أيضاً ،إال أن الثقة النازعة إلى النقد،
الثقة في إمكانية التأثير على اآلخر من خالل السلوك اإليجابي والبناء قد أثبت نفسها
أكثر فأكثر أنها صحيحة ،على الرغم من أننا لن نرى ذلك فو اًر وال تبدو النتائج مرئية
للجميع على الفور.
إو�ذا ما نقلنا /أسقطنا هذه المعرفة على مضمار عالقتنا باألقلية العربية في
بلدنا ،فإن ذلك يعني أن علينا أن نمنح هذه األقلية مساواة حقيقية في الحقوق ،بالقدر
الذي يسمح به وضعنا األمني ،ال أكثر وال أقل .المهم التحقق وبدقة متناهية مما هو
الحد األعلى البناء واإليجابي اآلن والقيام أيضاً بتطبيقه.
ومن وجهة نظري لم نتصرف كذلك.
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يبدو لي أن اإلستراتيجية في السياسة الخارجية لرئيس الوزراء أقل أهمية/ال
تتواجد في ذات المستوى من تكتيكه المدهش .الظاهر أن هذا على صلة بتشاؤمه الذي
عبر عنه مؤخ اًر في لقاء مع ضباط .فقد قال لهم ،وليس بلهجة تخمين ،بل استشراف
للمستقبل ،أن نزاعاً عسكرياً وسياسياً قاسياً ينتظر إسرائيل .سياسياً؟ -حسناً -ولكن
عسكرياً أيضاً؟
من يعتقد اليوم أن الحرب حقيقة ثابتة ال يمكن الحيلولة دون وقوعها ،يساهم،
عن رغبة أو غير رغبة ،بوعي أو من غير وعي ،في نشوب هذه الحرب.
وهنا علي التذكير أنه ،وفقاً لرئيس الوزراء ،فإن المعركة ستحصل على مستويين:
مستوى الشرق األوسط الصغير ،ومستوى العالم ككل الكبير .ومن يرفض اإليمان أنه
من المستحيل الحيلولة دون حدوث الحرب ،أي حرب في ظل الشروط التكنولوجية
لعصرنا والجالبة للتدمير والفناء الشامل ،فهو يساهم من طرفه من أجل قضية السالم.

حول تطوير الجليل
رسائل متبادلة بين مارتن بوبر وليفي إشكول
في تشرين األول  1963وضع ليفي إشكول ( ،)1969-1895والذي خلف في حزيران
من العام ذاته بن جوريون كرئيس للوزراء ،حجر أساس المدينة الجديدة كرمئيل .ومن
أجل إقامتها ،خصصت أر ٍ
اض في منطقة تتواجد فيها قرى عربية بشكل حصري تقريباً،
شكلت كرمئيل جزءاً من خطة تطوير للجليل األوسط باشر المرء به عام .1963
لقد ُع ِهد إلى بوبر من قبل مجلس إحود بالكتابة إلى إشكول والتعبير عن القلق حول
المصادرة الملتبسة ظاهرياً ألر ٍ
اض زراعية تخص عرباً لتلبية االحتياجات المتعلقة التي
تعتبر قسرية /اعتباطية لألراضي العربية على صلة بإقامة كرمئيل .في ما يلي رسالة
بوبر ورد إشكول عليه:

حول تطوير الجليل
رسائل متبادلة بين مارتن بوبر وليفي إشكول
()1964
من مارتن بوبر إلى رئيس الوزراء ليفي إشكول
القدس في 1964/10/26
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عزيزي السيد إشكول،
أود تبليغكم بشكل شخصي بالقرار الذي أتخذ أمس في جلسة مجلس "إحود"
التي انعقدت في بيتي.
ال حول تدهور العالقات اليهودية -العربية
لقد قررنا باإلجماع نشر رأينا على الم ْ
في البالد على خلفية مصادرة األراضي بالقرب من كرمئيل.
نرحب جنباً إلى جنب مع كامل اليشوف بخطة تطوير الجليل ،إال أننا نشدد
على الضرورة الحيوية لتنفيذ هذه الخطة لصالح اليهود والعرب على حد سواء .ويتطلب
ذلك وضع خطة شاملة تأخذ من البداية احتياجات كلتا المجموعتين من المواطنين بعين
االعتبار.
إو�ذا كان هذا هو التوجه ،حينئذ لن ينشأ االنطباع ال في داخل البالد وال في
خارجها أن أنه يتم طرد الفالحين العرب من أراضي آبائهم بدالً من شملهم في خطة
تطوير مشتركة.
اسمحوا لي أن أضيف إلى ذلك كلمة شخصية .فمنذ أن تبوأتم منصب رئيس
الوزراء ،يمكن استشعار تغير ملحوظ في اللهجة وبقدر ما في الخط السياسي المتعلق
بمجاالت مهمة أيضاً ،بما في ذلك الموقف من سكان إسرائيل العرب .كل هذا مؤشر
نحو األفضل .كلي أمل أن يكون لديكم القوة لالستمرار بهذا الطريق وخاصة في هذه
الساعة ،التي ربما أصبحت مصيرية.
***************

من ليفي إشكول إلى مارتن بوبر
حضرة بروفسور مارتن بوبر،
طالبية
القدس

القدس في 1964/11/4

عزيزي بروفسور بوبر،
أشكرك على رسالتك المؤرخة في  64/10/26وعلى الصيغة التي عبرت
من خاللها على مالحظاتك .وآمل أن ال تتوانى في المستقبل عن إرسال انتقاداتك
إلي ،كلما اعتقدت أن ذلك ضرورياً أو مفيداً.
ومالحظاتك ّ
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يتوافق القرار الصادر عن مجلس إحود مع ما ذكرته في الكنيست (وفي
مناسبات أخرى) بجميع ما يتعلق بتطوير الجليل .وحسب رأيي ،فإن هذا المشروع سيعود
بالفائدة على جميع سكانه ،القدامى والجدد على حد سواء.
ال بد وأنكم قد أعرتم اهتمامكم إلى كلمتي في حفل وضع حجر أساس كرمئيل
يوم الخميس الماضي ،وتأكد لك أنه ليس بيننا خالف في الرأي حول أهداف التطوير.
ولكن ال شيء أفضل من أن يرى المرء بعينيه ،وبوجودي في المكان تأكد لي أكثر فأكثر
أن سياسة التطوير المعلنة من قبلي تتحقق عملياً على األرض.
واقع األمر أن كرمئيل ،مدينة التطوير األحدث بين مدن التطوير ،قد عادت
بالفائدة على سكان المنطقة العرب .والشاهد على ذلك عشرات العمال من القرى
المجاورة ،الذين يعملون حالياً هناك ولم يعودوا مجبرين على سفرات ذهاب إو�ياب بعيدة.
تمديدات الماء التي تزود القرى المجاورة بماء الشرب والري .تمديدات الكهرباء والتي
وصلت حتى القرى.
أرجو أن أحيطكم علماً أن  %90من األراضي التي حددها المخططون لقيام
المدينة ،هي أراضي حجرية وصخرية وغير صالحة للزراعة .فقط  500من 5000
دونم مصنفة كمساحة صالحة للزراعة .إو�نه لمن المؤسف أن ليس لديكم الفرصة لرؤية
مثل هذه المناطق قبل وبعد تطويرها وتعميرها.
وكإنسان عمل سنوات كثيرة عامالً في الزراعة ،أشعر باألسف أكثر من كثيرين
آخرين على خسارة دونمات كثيرة من األراضي الجيدة الصالحة للزراعة  -سواء كانت
تعود إلى ملكية الحكومة أو الصندوق القومي أو ملكية يهودية خاصة  -التي تم
"ابتالعها" في سياق التطوير الحاصل خالل السنوات الخمسة عشرة الماضية الواقعة
في محيط مدننا الكبيرة .وفي الوقت الحاضر ال أرى هناك فرصة أيضاً للحيلولة دون
ذلك ،وحتى لو كان على المرء المحاولة باستمرار المحافظة على األضرار صغيرة قدر
اإلمكان .وقد ضمن ألصحاب األراضي تعويضاً ،من خالل أر ٍ
اض مماثلة ،في حال
كان ذلك ممكناً ،أو نقدي.
أما أولئك الذين يقومون بتنفيذ مشروع كرمئيل ،يهتمون أيضاً بتحديد من خالل
التفاوض تعويضات مناسبة ومقبولة مقابل األراضي المصادرة .وربما كان من الممكن
التقدم بشكل أسرع ،لو لم يكن هناك التحريض المنظم ،الذي يتم القيام به من قبل
عناصر معادية وبعض مبلبلي الفكر معاً ضد كل مشروع استيطان وتطوير في الجليل.
تذكرني مقاومة محطمي الماكينات [جماعة من العمال اإلنجليز عمدت في
أوائل القرن التاسع عشر إلى تحطيم ماكينات المصانع العتقادها بأن استعمال هذه
الماكينات سوف ُيفضي إلى تناقص الطلب على األيدي العاملة بسائقي عربات النقل
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اليهود في الواليات الغربية من روسيا القيصرية والتي كان من غير المسموح لليهود
السكن خارجها سوى في حاالت استثنائية ،الذين قالوا أنه فقط "فوق جثثهم" تعبر سكة
الحديد إلى المدينة الصغيرة ،والذين استلقوا على األرض والسوط بيدهم للحيلولة دون
البناء .ومع ذلك تم بناء سكك الحديد وتكيفوا لصالحهم مع العصر الجديد .وهكذا
سيحصل أيضاً بال ريب لدينا .ومع ذلك أتعجب فقط أن الناس الذين طريقة تفكيرهم
بعيدة كل البعد عن أن تكون بدائية ،ال يجدون غضاضة بالتماهي مع هذا التمرد /الثورة
على التقدم.
لقد سررت بتحياتكم الشخصية المرفقة شاك اًر إياكم على ذلك.

لقد حان الوقت للقيام بمحاولة!
في كانون األول  1964نشرت المجلة األسبوعية التونسية "جون أفريك" Jeune
 ،Afriqueمنبر رائد في مجال الشؤون اإلفريقية -العربية ،افتتاحية درامية لناشرها بشير
بن يحمد ،يناشد فيها العالم العربي أن يقبل بوجود دولة إسرائيل:
دولة إسرائيل ،بغض النظر مهما كان قيامها مشؤوماً ،هي حقيقة ال يمكن محوها
إال من خالل حرب ،الشيء الوحيد اليقين فيها هو اآلالم والدمار المترتبة عليه ....ومن
هنا يكمن الحل الحقيقي إما في اندماج إسرائيل -عمل سيزيف [شخصية ماكرة في
األسطورة اإلغريقية استطاعت خداع إله الموت] أو في القضاء عليها .قد يكمن الحل
في زوال جميع دول هذه المنطقة وفي اندماجها في فيدرالية تضمن دول الشرق األوسط
ال تعود فيه إسرائيل ،بعد أن تكون قد أعادت جزءاً من الالجئين العرب وعوضت
اآلخرين ،دولة ذات سيادة ومعادية ،بل والية فيدرالية كما تكساس أو كاليفورنيا ،تكون
مرتبطة باآلخرين في إطار يمكن أن يكون مؤلفاً من الواليات المتحدة للشرق األوسط.
نيو أوت لوك  ،New Out Lookمجلة إسرائيلية ناطقة باإلنجليزية مكرسة
للتفاهم العربي -اليهودي ،دعت شخصيات إسرائيلية مرموقة للرد على افتتاحية /مقالة
بن يحمد .رد مارتن بوبر ابن السابعة والثمانين آنذاك ،في آخر مقال له ،الذي نشر قبل
وفاته (بتاريخ  13حزيران .)1965

لقد حان الوقت للقيام بمحاولة!
()1965
يمكنني المساهمة في النقاش الذي اطلقته لحسن الحظ "جون أفريك" Jeune Afrique
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بالقليل الذي يبدو لي من حيث المبدأ مهماً.
 .1ليس لدي شك في أن السؤال المصيري للشرق األوسط يتعلق في ما إذا كان
تفاهماً بين إسرائيل والشعوب العربية ممكناً ،طالماً أن الفرصة لذلك متاحة .وكم ستبقى
مثل هذه الفرصة متاحة ،فهو ما لم نمنح القدرة على علمه .فالدعوة إلى التفاهم اآلتية
إلينا للمرة األولى من بلد عربي ،في حال وجدت صدى لها في أوساط الشعب العربي،
قد تكون ذات أهمية تاريخية.
 .2أنا على يقين أيضاً ،أن تفاهماً بين الشعوب العربية إو�سرائيل يجب أن
ال يقود إلى أقل من فيدرالية ،أو كما أفضل الصياغة :كونفيدرالية (كما طالبنا بعض
أصدقائي وأنا من قبل وعند قيام دولة إسرائيل) .يمكن للمرء بشكل عام مقارنة الوضع
الذي تتواجد فيه شعوبنا بوضع العالم الحالي :ليس ممكنناً الحيلولة دون انقراض الجنس
البشري ،ربما أمكن فقط إبطاؤه ،في حال حل محل الحرب الباردة الالحرب فقط .ال
يكفي أقل من تعاون حقيقي في ما يتعلق بالقضايا المشتركة الكبيرة.
 .3ومن البديهي أنه ال بد من أن يأتي تالياً من تعريف /ايضاح المقصود
بمفهوم الفيدرالية .يتخيل كاتب المقالة في "جون أفريك"  Jeune Afriqueعالقة كتلك
القائمة "بين تكساس وكاليفورنيا" .إال أن الشروط هنا وهناك مختلفة .ففي جميع أجزاء
الواليات المتحدة ذات السكان وذات االختالط ،في حين أن األمر يتعلق في الشرق
األوسط بأمتين مختلفتين ،إو�ن كانت ذات قرابة .وللمقارنة يمكن على أية حال االستعانة
بسويس ار مثاالً أيضاً .ومن هنا يبقى االرتباط الفيدرالي شرطاً ال بد منه ،بحيث يحتفظ
كل شريك من الشريكين بكامل الحكم الذاتي الوطني .فمن غير المسموح ألحدهما مس
أي من عناصره( .ومن هنا من غير المسموح ال لليهود وال
المقوم الوطني لآلخر في ّ
للعرب ممارسة نقد -كما يحصل لألسف في مقالة "جون أفريك" -Jeune Afrique
على شكل الحركة الوطنية لكل منهما).
 .4ومن أجل نجاح عمل كبير مثل هذا غير مسبوق تقريباً ،يجب توفر شرط،
(وهنا كان كاتب المقال من غير ريب على حق) ،حصول حوار حقيقي بين الممثلين
الروحانيين لكال الشعبين ،تتزاوج فيه الصراحة واإلخالص المتبادلين واالعتراف المتبادل.
فقط مثل هذا الحوار يمكنه أن يفضي إلى تنقية األجواء ،تنقية قد تفشل بدونها الخطوات
السياسية األولى على هذا السبيل الجديد .يجب أن يكون الممثلون الروحانيون أناس
مستقلون بكل ما في الكلمة من معنى ،أي أناس ،ال يحول شيء دون تكريس أنفسهم
للمسألة التي أروا فيها الحقيقة والعدل .إو�ذا ما كان ممكنناً حصول مثل هذا الحوار بين
مثل هؤالء الناس ،فسيكون له معنى يتجاوز حدود منطقة الشرق األوسط :فهو ما سيجلي
لنا ،إذا ما كان فعالً للروح /الفكر في هذه الساعة المتأخرة من الجنس البشري تأثي اًر على
التاريخ.
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دولة يهودية ذات مدافع وأعالم وأوسمة؟

انقسمت اآلراء داخل الحركة الصهيونية حول الطبيعة التي يفترض أن تكون عليها
الكينونة اليهودية المستقبلية في فلسطين إلى أن تم بالفعل إقامة دولة إسرائيل :فرؤية
كينونة دولة ذات حكم ذاتي لم تكن بشكل عام مقبولة .لقد كان بوبر من أبرز ممثلي
ذلك االتجاه الصهيوني الذي وقف موقف المرتاب من هدف تحقيق حكم ذاتي سياسي،
خاصة خوفاً من أن يعزز ذلك ظهور وطنية /قومية متعجرفة وضيقة األفق ،كما ظهر
ذلك في سياق الحرب العالمية األولى .وكما حصل مع الكثير من المفكرين األوروبيين،
فقد خلفت الحرب العالمية األولى نفو اًر عميقاً من الوطنية /القومية بما في ذلك بوبر
أيضاً.
ففي خضم ذلك النضال الطويل ببؤسه الذي ال يوصف ،كان عدد المثقفين
في تزايد ،كثيرون منهم ،كما بوبر ،استقبلوا بداية صيحة الحرب بحماس وطني ،الذين
جنحوا إلى شجب /استنكار الحرب ،ناسبين جنونها إلى كبرياء وطني /قومي قصير
النظر ومفرط ،كذلك إلى "أنانية مقدسة" تنظر إلى مصالح األمة الذاتية كقيم مقدسة
وأخالقياً ال يرقى إليها الشك .إحدى التصريحات األكثر قوى ضد الحرب والوطنية/
القومية كانت مسرحية "ارميا" لمؤلفها شتيفان تسفايج  ،Stefan Zweigالتي ظهرت
عام  1917حين كانت الحرب قد بلغت أوجها 1.فمن وجهة نظر تسفايج كانت هذه
المسرحية الدرامية ،والتي تركت أث اًر عظيماً على الجمهور ،مأساة نبوئية ،بمعنى ما
أنشودة الشعب اليهودي 2،والذي تحت ضغط هزيمة أزلية أحال مصيره إلى مصدر قدس
جديدة :حياة وراء نطاق الوجود السياسي الوطني /القومي في ظل أخوة وتسامح متبادل
وتنوير عام.
3
والفصل التالي هنا هو رد بوبر على رسالة لتسفايح من كانون الثاني ،1918
إذ كان هذا قد سأل عما إذا كان الصهاينة في ضوء تجربة الحرب المحررة من الوهم
قد أدركوا رسالة مسرحيته كونها المثل األعلى الحقيقي لليهودية أو بتعبيره الحاد :إذا ما
كانت الحرب قد صحت الصهاينة من حلمهم" ،الحلم الخطير بدولة يهودية ذات مدافع
وأعالم وأوسمة"" .كلما أوشك الحلم على تحقيق نفسه في الواقع" ،كلما كان تسفايج
أكثر عزماً" ،على حب بالذات فكرة الشتات المؤلمة ،المصير اليهودي أكثر من الخير
والسعادة اليهودية ".يطرح تسفايج السؤال البالغي" :ما هي األمة ،إذا لم تكن مصي اًر
 1شتبفان تسفايج ،ارميا .أشعار درامية في تسعة صور ،اليبزيج .1918
 2حول ذلك شتيفان تسفايج ،عالم األمس ،ستوكهولم  ،1947ص.293 -290 .
 3حول ذلك مارتن بوبر ،مراسالت من سبعة عقود (محرر :جريته شيدر  ،)Grete Schaederهيدلبيرج ،1 ،1972
ص 524 .وما يتبع.
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متحوالً؟ ربما كانت فلسطين نقطة النهاية ،عودة الدائرة إلى ذاتها /انغالق الدائرة على
ذاتها ،نهاية حركة هزت أوروبا والعالم أجمع .وربما كان ذلك خيبة أمل مأساوية [".]...
وفي معرض رده على استساغة تسفايج للشتات ،ال يعرب بوبر عن ارتيابه الذاتي
بالوطنية /القومية وحسب ،بل يوضح أيضاً طبيعة صلته بالصهيونية مدركاً الغموض
المرعب للتطلعات الصهيونية  -غموض يريد التعاطي معه كتحد خالق ،إذا ما افترض
بـ[الديانة] اليهودية أن تتحول من كينونة روحية ال جسدية /غير مادية إلى كينونة مدركة
بالحواس حية .وبالذات في ذلك اليوم الذي كتب في الرسالة إلى تسفايج ،أفضى أيضاً
كتابياً إلى صديقه والصهيوني مثله شموئيل هوجو بيرجمان ( Bergmannفيلسوف
ألماني -يهودي هاجر عام  1920نحو فلسطين) بقلقه من إمكانية انحطاط الصهيونية
في وقت ليس ببعيد إلى قومية /وطنية بحتة .إال أنه شخصياً يختم رسالته (التي يتم هنا
أيضاً إيرادها) إلى بيرجمان عاقداً العزم على استئناف النضال ضد هذا التوجه داخل
الصهيونية.

شتيفان تسفايج إلى مارتن بوبر
غير مؤرخ
[ ]...كتابي يملك مصي اًر غريباً .فمن غير أن تكون دار النشر قد قامت بعمل الحد
األدنى من الترويج والدعاية له ،دونما تقديم إو�عالم ،وصل عدده اليوم ككتاب مسرحي
الى خمسة آالف [نسخة] :هل هو الزمن الذي يعمل من داخله ،أم االعتراف؟ على أية
حال إنه عملي األكثر صراحة واألكثر أهمية ،الوحيد ،الذي بمعنى أسمى ،أحس أنه
ضروري بالنسبة لي .وددت لو استطعت يوماً ما الحديث معكم [صيغة الجمع للداللة
على االحترام] حول أثره في دوائركم الوطنية /القومية ،سواء كاعتراف أو كإنكار للفكرة.
فأنا واضح وعازم كلياً "كلما أوشك الحلم على تحقيق نفسه في الواقع ،الحلم الخطير
بدولة يهودية ذات مدافع وأعالم وأوسمة ،أحب بالذات فكرة الشتات المؤلمة ،المصير
اليهودي أكثر من الخير والسعادة اليهودية .ففي الخير والسعادة ،لم يكن هذا الشعب ذا
قيمة في اإلنجاز  -فقط تحت الضغط يجد طاقته /قوته ،في تشتيت وحدته .ومعاً يقوم
هو بتشتيت ذاته .ما هي األمة ،إذا لم تكن مصي اًر متحوالً؟ وماذا يبقى منها بعد إذا فرت
من مصيرها؟ ربما كانت فلسطين نقطة النهاية ،عودة الدائرة إلى ذاتها /انغالق الدائرة
على ذاتها ،نهاية حركة هزت أوروبا والعالم أجمع .وربما كان ذلك خيبة أمل مأساوية
كما هو حال كل إعادة]...[ .
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مارتن بوبر إلى شتيفان تسفايج
1918/2/4
[ ]...اليوم هذا فقط ،إذ ليس لدي أي علم بـ"دولة يهودية ذات مدافع وأعالم وأوسمة" ،وال
حتى في صيغة حلم .كيف سيكون األمر عليه منوطاً بأولئك الذين يقيمونها ،ولذلك
بالذات على أولئك من هم مثلي المطبوعين إنسانياً وخيرياً المشاركة بشكل حاسم،
هنا ،حيث مرة أخرى من حين آلخر يكون اإلنسان موكالً ببناء كينونة .استنتاجاتك
التاريخية ال يمكنني تركها تسري على الشعب الجديد ،والذي يفترض أن يقوم هنا من
دم قديم.
أما وأن فلسطين يهودية ستكون نهاية حركة ،عمادها ما هو روحاني فقط،
فسيكون ذلك بداية حركة تسعى إلى أن تتخذ الروح شكالً مرئياً أو مجسداً .تقولون بأن
تلك قد هزت العالم بأكمله ،ولكنها بقيت دائماً شرعية في مجال الروح فقط .ماذا تنجب/
تنتج إذا ما تجاوزته ،يبينه لي تروتسكي :التجسيد يفشل ،ألن الفكرة حية في العقيدة/
المبدأ فقط ،وليس في الطريقة أيضاً .وهذه هي النقطة ،حيث يجب الشروع .وعلى كل
حال أفضل المشاركة في المخاطرة العظيمة لما هو جديد ،بحيث ال أرى كثي اًر من "الخير
والسعادة" ،ولكن سلسلة من التضحيات الكبيرة ،بدالً من االستمرار في تحمل شتات،
والتي بالرغم من كل خصوبتها الجميلة والمؤلمة ،تحيل شيئاً فشيئاً المادة الغذائية لتلك
الحركة إلى التلف الداخلي ،وحتى أفضل خيبة أمل مأساوية على انحالل ليس مأساوياً
أبداً ،ولكنه مطرد /مستمر وبال أفق.

مارتن بوبر إلى هوجو بيرجمان Hugo Bergmann
ِهبنهايم 1918/2/4 -3 ،Hippenheim
[ ]...كان لي حديث قبل بضعة أيام مع د[ .فيكتور] ياكوبسون Jacobson 4حول
ما يفترض به أن يحصل في فلسطين؛ بعد اختتامه كانت الكآبة قد أوشكت أن تجد
طريقها إلي" .علينا بأسرع ما يمكن ،أي بكافة الوسائل ،خلق أغلبية في البالد"— حجة/
خالصة يتوقف معها قلب المرء [عن العمل]؛ أية إجابة يستطيع المرء أن يقدمها على
 4فيكتور ياكوبسون ( )1935 -1869كان دبلوماسياً وشخصية صهيونية رائدة .وقد كان في حينه عضواً في اللجنة
التنفيذية للمؤتمر الصهيوني العالمي.
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هذا المستوى؟ ليس من المسموح لنا تضليل أنفسنا أن أغلب قادة الصهاينة (وكذلك
أغلب التابعين أيضاً) هم اليوم إو�لى حد بعيد قوميون /وطنيون (وفق النموذج األوروبي)
وامبرياليون مسرفون ،وحتى ذوي روح تجارية وعبدة نجاح من حيث ال يدرون .يتحدثون
عن انبعاث /والدة جديدة ويقصدون مشروعاً /مقاولة .إو�ذا لم ننجح في إقامة قوة موازية
ذات سلطة ،حينئذ سيكون نصيب روح الحركة التلف ،وربما لألبد .فإنا على كل حال
مصمم على بذل كل ما في وسعي ،وحتى لو كان على برامجي الحياتية أن تتضرر
من جراء ذلك]...[ .

.2

قبل القرار

مع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية األولى ،حصل توتر شديد في الحلف القائم بين
األمم الغربية نتيجة لتنافسهم الشديد للسيطرة على الشرق األوسط .واقع األمر أن هذه
الدوافع االمبريالية قد وقعت في تناقض صارخ مع المثالية األخالقية المزعومة للحلفاء،
مجدوا نضالهم ضد ألمانيا ودول المحور كحرب من أجل الحرية والدفاع عن
الذين ّ
مبدأ حق تقرير المصير الوطني .صيغة جمعت بين مصالحهم االمبريالية ومبدأ تحقيق
المصير تم إعدادها خالل مؤتمر السالم في باريس الذي انعقد في كانون الثاني :1919
يجب إقامة عصبة أمم تمنح القوى الغربية األكثر أهمية وصاية أو انتداباً للسير بالدول
الجديدة التي من المفترض أن تنشأ عن مناطق ومستعمرات دول المحور المهزومة
تدريجياً نحو تقرير المصير.
مطولة حول مصير فلسطين
حصلت في مؤتمر السالم في باريس مفاوضات ّ
التي كانت في السابق جزءاً من اإلمبراطورية العثمانية .فقد تم دعوة كل من العرب
والصهاينة إلرسال وفود وتقديم مذكرات إلى المؤتمر .وقد تم اإلصغاء إلى ممثلي
المنظمة الصهيونية الذين مثلوا أمام المؤتمر في بداية آذار  1919بود وانتباه .وقد رأت
الحركة الصهيونية في هذا االستقبال االيجابي بداية مفعمة باألمل ،إال أن المؤتمر لم
يقدم في هذه المرحلة على اتخاذ قرار .فقط في نيسان  1920في سان ريمو اتفق الحلفاء
على منح بريطانية العظمى انتداباً على فلسطين ،مقرونة بالشرط الصريح بضرورة
الوفاء بالتعهدات التي قطعتها إنجلت ار على نفسها مع إقرار وعد بلفور 5في تشرين الثاني
.1917
 5ورد في وعد بلفور أن بريطانيا العظمى « تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل
غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ،على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شانه أن ينتقص من الحقوق المدنية
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين ،وال الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود
في بلد آخر».
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وفي المقال التالي -الذي ظهر للمرة األولى في  ،Der Judeالمجلة التي
أسسها بوبر عام  1916ورأس تحريرها منذ ذلك الحين -ينوه بوبر إلى أنه كان مدركاً
تماماً للدوافع االمبريالية المبطنة لمؤتمر باريس للسالم .فقد حذر رفاقه الصهاينة بعدم
االنخداع بالشعارات والسلوك األخالقي للحلفاء .فحلف مع االمبريالية ،بغض النظر
كيف تسوغ نفسها من ناحية إنسانية ،يمكنه فقط إلحاق الضرر بالسند القانوني
والطبيعة األخالقية للصهيونية .فمن ناحية أخالقية وسياسية تستطيع الصهيونية البقاء
فقط في حال حصل هناك حلف حقيقي مع الشعوب العربية .وقد بقي بوبر على قناعته
هذه طيلة حياته.

قبل القرار
()1919
لقد قبل ،من حيث المبدأ  -كما أعلن -ممثلو القوى [العظمى] الذين يبحثون في الوقت
الحاضر في باريس النظام الجديد الخاص بوضع المناطق األوروبية والشرق أوسطية،
المطالب التي تضمنتها المذكرة المقدمة من قبل الصهاينة .وفي كل مكان حيث يعيش
شعور قومي يهودي أو إرادة نحو ذلك ،يسود سرور مفعم الحيوية بهذه األشياء الثالثة:
ذلك أنه تم االعتراف بنا من قبل ميزان القوى القائم في العالم المتحضر ،وأنه تم
منحنا الحق على فلسطين وأن نشاطنا االستيطاني من اآلن فصاعداً سيستأنف بدرجة
أكبر ،ألنه لم يعد تحت نير [الحكم] التركي ولكن في أجواء حرة في ظل اإلمبراطورية
البريطانية و[مسلحين] بالهدف الصريح والمقر به بغية التطور إلى كينونة ذاتية الحكم.
ويسرني أن أشارك الشعب هذه السعادة .وال يستطيع نبض قلبي االنفصال
عن نبض شعبي السامي .وأشعر كيف أصبح الناس أخي ارً قادرين على رؤية نور
الحياة الحقيقي خارج االن فقط حقاً  ....ولكني لست مجرد مشارك في السعادة ،بل
اع /كعراب لتقرير مصير ذاتي،
أنا أشعر بالسعادة :فأنا ذلك الذي سيتم االعتراف به كر ٍ
وبالتالي يتحرر من تبعية "إرادة السيد" للدول — األمم التي تؤويني؛ أنا ،ذلك الذي
سيمنح الحق للزراعة في أرض تعود له وغير قابلة للتصرف وللحصد ،ومن خالل العمل
سيضمن له العمل
من أجل المستقبل ليتعافى دمي من جميع اإلشكاالت؛ أنا ،ذلك الذي ُ
على بناء بيته الجديد الخاص به ،على بناء بيت راسخ .سنوات كثيرة وطويلة كنت بجزء
داس ومطارد ،شعب كابد طوال حياته؛ كيف إذاً ال
كبير من كينونتي شعباً ،شعب ُم ٌ
أكون اليوم شعباً منتصب القامة ،عائداً إلى وطنه مصمماً على صنع حياته؟
........
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.3

في ساعة متأخرة

سرع انهيار اإلمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية األولى في ظهور وطنية /قومية
ّ
عربية في الشرق األوسط 6.فالحلفاء ،خاصة فرنسا إو�نجلترا ،خاطبوا هذه المشاعر بغية
كسب دعم العرب ضد األتراك ،ولكي يضمنوا ألنفسهم في نفس الوقت موقعاً مؤث اًر داخل
العالم العربي .تبع ذلك اتفاقيات سرية متعددة ،غالباً متناقضة بين الحلفاء ،الذين عملوا
أحياناَ ضد بعضهم البعض ،والزعماء العرب المتخاصمين.
وقد أوقفت طاحونة المكائد عن العمل بشكل جزئي من خالل مؤتمر باريس
للسالم في العام  1919والذي كان من ضمن مهامه التنسيق بين التدابير التي اتخذها
الحلفاء فرادى في الشرق األوسط واتخاذ قرار بشأن تقسيم األراضي العربية التي كان
قد تم تحريرها من السيطرة العثمانية .أما فيما يتعلق بفلسطين ،فقد كان الوضع معقداً
إلى أبعد الحدود ،إذ أن السكان العرب األصليين ،الذين يشكلون يقيناً األغلبية في البلد،
الذي من المفترض به أن يحمل اسم فلسطين (في حينه كانت فلسطين تشكل وزناً/
شأناً جيوسياسياً واضحاً) ،والصهاينة الذين تعزز إدعاءهم من خالل وعد بلفور ،أصروا
على حقوقهم ،التي كانت في واقع األمر متضاربة .فقد بدا خالل الجلسات األولى من
مؤتمر السالم أن تدبي اًر ودياً بين الصهاينة والعرب ،كما بدأت ترتسم معالمه في اتفاقية
فيصل -وايزمن العائدة إلى كانون الثاني  ،1919لم يكن صعب المنال .فبعد أن كانا قد
التقيا مرات عديدة في فلسطين ولندن وأخي اًر في باريس ،وقد كان كل من األمير فيصل،
الزعيم المعترف به من قبل الوطنيين العرب ،وحاييم وايزمن ،رئيس الوفد الصهيوني إلى
مؤتمر السالم ،قد وقعا وثيقة رسمية ،ذكر فيها التوافق /التناغم بين الحركة الصهيونية
والوطنية /القومية العربية إو�مكانية التعاون بين هاتين الحركتين 7.إال أن هذه االتفاقية،
لألسف ،لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي .وفي تلك المرحلة لم يكن بوسع الحلفاء رعايتها
وتشجيعها ،كونهم كانوا فيما بينهم غير متفقين على توزيع مناطق نفوذهم في الشرق
األوسط ووضع حدود لها .وبأية حال سريعاً ما تم نبذ اتفاق فيصل مع وايزمن من قبل
زعماء عرب آخرين.
ففي العالم العربي تصاعدت المقاومة لوعد بلفور وفرص قيام وطن قومي يهودي
 6حول ذلك ي .بورات Y. Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement
.30-20 .p ,1974 London ,1929-1918
 7يتواجد نص اتفاق فيصل -وايزمن الموقع في  3كانون الثاني  1919على سبيل المثال لدىW. Laqueur (Ed.), :
,1969 ,8 .The Israel-Arab Reader- A documentary history of the Middle East conflict, Nr
.38-36 .S
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في فلسطين 8.ففي الوقت الذي كان فيه يتم إرسال وفود إلى العواصم األوروبية للدفاع
عن فلسطين عربية ،تم في فلسطين ذاتها تنظيم سلسلة من المظاهرات واجتماعات
حاشدة .فالنضال العربي ضد تطبيق وعد بلفور حصل على قوة دفع ،حين بدا التصميم
البريطاني على تولي االنتداب على فلسطين مزعزعاً .فالحكومة العسكرية في فلسطين-
أقامها البريطانيون عند االستيالء على هذه المنطقة ومن قبلهم مدارة رسمياً باسم
مجلس الحلفاء -وقفت بشكل واضح موقف الالمبالي من التطلعات الصهيونية ،هذا إن
لم يكن معادياً .وبالرغم من أنه قد ثبت في غضون ذلك أن إجراءات الحكومة العسكرية
ليست بناء على تعليمات من لندن ،استخلص العرب منها أن بريطانيا العظمى لم تعد
معنية جداً بالقضية الصهيونية .ومن هنا سعوا دائماً إلى ممارسة ضغوط متصاعدة على
الحكومة البريطانية للتخلي عن التزاماتهم تجاه الصهيونية .وقد اتخذ التكتيك العربي
تحوالً عنيفاً عشية مؤتمر سان— ريمو والذي كان يفترض أن ينعقد في منتصف نيسان
 1920ويتخذ من ضمن عدة ق اررات أخرى ،القرار النهائي الخاص بمصير فلسطين
المستقبلي -حين تم القيام بهجمات قاتلة على مستوطنات يهودية في فلسطين ،بلغت
ذروتها في مذبحة وحشية في  4و  5نيسان  .1920إال أن الصهاينة لم يقفوا واقع األمر
مكتوفي األيدي ،بل سعوا إلى حشد الرأي العام العالمي من أجل تأييد وعد بلفور .كما
تم السعي لدى العديد من الحكومات لحث اإلنجليز على تأييد القضية الصهيونية .وفي
النهاية أرسلت المنظمة الصهيونية متحدثيها المفوهين إلى سان ريمو بغية تمثيل قضيتها
بشكل فعال .وفي المحصلة النهائية كانت يدهم هي العليا .ففي  24نيسان  1920قرر
الحلفاء في سان ريمو بأن وعد بلفور يفترض به أن يشكل األساس القانوني لالنتداب
على فلسطين ،وأنه يفترض ببريطانية العظمى تولي هذا االنتداب .وفي  1تموز ،1920
أكثر من شهر بعد هذا القرار االحتفالي ،تم استبدال الحكومة العسكرية في فلسطين
بإدارة مدنية لقوة االنتداب.
وفي المقال التالي الذي تم كتابته مباشرة بعد ظهور تقرير مؤتمر سان ريمو،
يسرد بوبر خلفيات المقاومة العربية التي بدأت ضد الصهيونية من زاوية اشتراكية .فهو
يصور الموقف العدائي للعرب ضد الصهيونية كحيلة من حيل كبار المالكين الزراعيين
العرب[ ،طبقة] األفندية .وألن مصالحها عرضة للخطر من قبل القيم االشتراكية للرواد
الصهاينة ،رسمت هذه الطبقة لجماهير الفالحين العرب صورة خاطئة عن الصهاينة،
كما لو كان هؤالء يشكلون خط اًر عليهم .في المقابل ،فإن الصهيونية ،كما يحاجج بوبر،
ليست بأية حال عدواً للفالحين ،على األقل في حال نجحت في البقاء مصونة من
الوطنية /القومية والوصاية اإلمبريالية .فاالعتماد على الدعم العسكري من قبل دولة
8

تم التعرض إلى هذا التطور بالتفصيل من قبل بورات ،مصدر سبق ذكره ،ص.69-31 .
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االنتداب ،أي بريطانية العظمى ،ال يحمي الصهيونية من الوطنية /القومية العربية،
بل ُيفاقم ويبرر غضب العرب فقط .وبالطبع كان هذا متأخ اًر جداً تقريباً ،إذ يبد أن
الصهيونية كانت قد أضحت مرتبطة بمصالح اإلمبريالية البريطانية بشكل نهائي ،ومع
ذلك يدعو بوبر الزعامة الصهيونية إلى التملص من الوصاية اإلنجليزية وعقد حلف مع
الجماهير العربية .ويصل بوبر إلى نتيجة مفادها أنه يمكن ضمان النزاهة األخالقية
والمستقبل السياسي للصهيونية فقط بسلوك هذا الطريق.

في ساعة متأخرة
()1920
[ ]...بالكاد كان هناك حركة وطنية اشتراكية قوية في صفوف العرب الفلسطينيين،
عندما اجتمع ممثلو القوى العظمى المنتصرة في فرساي ،على األقل لم تكن حركة
كبيرة ذات نزعة عدوانية .لقد نمت وترعرعت فقط في فرساي وباريس ولندن :فمن خالل
الصور الواضحة إلى حد بعيد لنزاع حول غنيمة ،نزاع حول بشكل خاص المفاوضات
حول األمالك التركية إلى عمل بينيلوبي [في أوديسة هوميروس هي زوجة أوديسيوس
الوفية التي ظلت ترفض الخاطبين الذين تقدموا لها طوال غيبته في رحلته الطويلة حتى
عاد إليها في النهاية -م] ال نهاية له .وبدالً من كلمة دخول واضحة ،وجد الممثلون
العرب في أوروبا أصوات متزاحمة وضد بعضها البعض ،األمر الذي لم يلبث أن محى
االحترام الخجول لديهم تجاه أسياد الكوكب .وسرعان ما أدركوا ،شأنهم شأن األتراك،
أن عليهم التأرجح بين هذه القوة وذات ،ليكونوا تارة ورقة في يد جهة ضد أخرى ،تارةً
والعكس تارة أخرى ،ثم استغالل العالقات مع الطرفين من أجل المصلحة الذاتية .هذا
الموقف الجديد ،منتج التربية السريع للبيئة السياسية األوروبية ،ارتد على السكان العرب،
الذين الحظوا ،أنه ليس كما اعتقدوا بداية ،مسرحية جديدة ،بل أن فصالً جديداً من
اللعبة القديمة بإخراج جديد وممثلين جدد كان قد بدأ ،وهو ما تأثر به في نهاية األمر
الفلسطينيون العرب أيضاً.
وعندما وصل خبر اإلعالن عن وعد بلفور في نهاية  1917إلى فلسطين،
كان الوحيدون الذين استقبلوا الخبر باستياء صريح هم كبار مالكي األراضي .صحيح
أننا أغفلنا من طرفنا أن نوضح للفالحين ،أنه كان عليهم التوقع من الهجرة اليهودية
ارتقاء بمستواهم الحياتي ،إال أنهم كانوا ،بشكل عام ،رفيقين باليهود وميالين إليهم بشكل
فطري إلى حد ما ،ناهيك عن االنسجام معهم .في المقابل شعرت طبقة األفندية ،وبحق،
أن حقوقهم المكتسبة معرضة للخطر .فأصحاب العزب الكبيرة ليس بإمكانهم التصدي
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بشكل دائم الستعمار وطني ذي هدف محدد .ولكن ما الذي كان بوسعهم القيام به
ضد الوعد [وعد بلفور] ،خاصة وأن احتالل فلسطين كان قد تم؟ ليس كثي اًر بعد استالل
السيف من غمده .إو�ال كل ما يمكن القيام به :استطاعت هذه الطبقة بشكل خاص أن
تقدم الخطر المحدق بها إلى الفالحين الجاهلين كخطر على وجودهم ،كما يحرص
المستغلين من
مستغلو جميع الشعوب على العمل ،وذلك عندما يسعون إلى إنقاذ أولئك ُ
قبلهم من التضامن الدولي من خالل حرفهم نحو التضامن الوطني.
إال أنه لم يتم تنفيذ الوعد .فال عصبة الشعوب الميمونة وال مجلس دول التحالف
وال الحكومة البريطانية توجهت بنداء إلى الفلسطينيين العرب بغية توضيح الوضع لهم
وكشف النقاب أمامهم عن الربح االقتصادي والثقافي الذي سوف يجنونه من هجرة
يهودية منظمة وكبيرة؛ فلم يتم انطالقاً من أوروبا فعل شيء من أجل ترسيخ التفاهم بين
العرب واليهود لصالح الوطن القومي المستقبلي .ولكن انطالقاً من فلسطين ذاتها ،من
دوائر اإلدارة المقامة هناك ،حصل كل شيء من أجل التشويش عليه .فاإلدارة ابتغت،
وهو ما حرصت على ابتغائه سلطات االحتالل في الفترة التي تلت العهد النابوليوني
(قد يقارن المرء مثالً موقف ألمانيا في بولندا) :المحافظة على الوضع القائم فقط ،وليس
اإلعداد لوضع مستقبلي (والتي لم تكن هي على دراية بها وال علمت من لندن إلى أي حد
يبقى القيام بذلك من مصلحة اإلمبريالية) ،وهو ما أدى بشكل طبيعي ،في ضوء النقص
في توجيهات حازمة من قبل القنوات /المؤسسات المركزية ،إلى العمل على إحباط هذا
الوضع المستقبلي.
لم يحن الوقت للتعرض لتفاصيل هذا العمل /النشاط ،والذي كمن بشكل جوهري
في مضايقة طرف وتحريض الطرف اآلخر .فلقد فعل فعله مصحوباً بالتأثير المشؤوم
الذي مارسه الذهول /شرود الذهن الذي ميز مؤتمر فرساي على الشرق ،من حيث
الخوف المجفل على األمالك من قبل العرب من [أصحاب] "رؤوس األموال الكبيرة"
(بلغة أوروبية) من جهة ،والتطورات التي حصلت والتي كانت ثمرتها اضطرابات األشهر
األخيرة وآخرها مذبحة القدس (.)1920
ولم يتخلف رد فعل الحكومة البريطانية على هذا التطور وهذه األحداث .فقد
قوي موقف أولئك السياسيين والعسكريين الذين ناهضوا وجهة النظر الخاصة بوعد
بلفور بحجج متعددة .وحين عادت الخالفات مع فرنسا وتأججت من جديد ،أتت اللحظة
الحرجة ،ألن إعالن عدم االهتمام بدا وشيك الحصول .في غضون ذلك تم التغلب
على هذه اللحظة ويعود الفضل في جزء كبير من ذلك إلى ممثلينا السياسيين .إال أنهم
سيحولون هذا الفضل بالفعل إلى ما هو أزلي ،فقط في حال أخذوا العبرة الصحيحة من
التطورات الحاصلة خالل السنة والنصف الماضيتين ومن أحداث األشهر الثالثة األخيرة
الماضية ومن أزمة األسبوعين الماضيين :عبرة االستقالل الداخلي.
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فالمرء يترك نفسه عرضة لعملية نصب وخداع خطيرة في حال افترض أنه من خالل
إحالل قوة انتداب واحدة محل قوى التحالف ،وبالتالي سلطة مدنية بدالً من عسكرية سيتم
إزالة الضرر .ومن المتوقع مستقبالً أن ال يكون بوسع حشد من الرعاع مهاجمة المارة
اليهود صارخين" :الحكومة معنا!" .ولكن هل بوسع المرء االعتقاد أن الحركة التي كانت
قد انطلقت تترك نفسها هكذا تُطمس من قبل مجرد سلطة تتمتع بها إنجلترا.
..............

.4

الوطنية /القومية
كلمة في كارلسباد بمناسبة انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني عشر

لقد مثل وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني بموافقة القوى العظمى الغربية األهم
بالنسبة للصهيونية خطوة كبيرة نحو األمام ،إذ أصبح بذلك الشرط إلقامة وطن قومي
اليهودي متوف اًر .وفي أجواء بهيجة متماثلة ،تمت الدعوة إلى عقد أول مؤتمر
للشعب
ّ
صهيوني بعد الحرب العالمية األولى ،والذي افترض انعقاده في كارلسباد في الفترة
الواقعة بين  14-1أيلول  .1920إال أنه ما لبثت أن حصلت خالفات حادة حول مسائل
تنظيمية ومالية .وقد دعا بوبر ،كممثل لـ ِهتأحدوت[ 9اتحاد] -اتحاد حديث التشكيل
ألحزاب صهيونية اشتراكية غير ماركسية -المؤتمر إلى إدراج استراحة على جدول
األعمال إو�رجاء النظر في القضايا المباشرة وتكريس الجهد على المهمة الملحة فعالً،
من وجهة نظره ،التي أخذتها الحركة على عاتقها 10.وتكمن هذه المهمة في المحافظة
على استقامة/فضيلة الصهيونية الروحية واألخالقية في ضوء الحقيقة السياسية الصعبة
بأن بناء القومي يفترض حصوله تحت رعاية قوة إمبرالية ،وبشكل خاص في ضوء
المعارضة الحازمة لسكان فلسطين العرب .ففي كلمته الطويلة ،محاضرة تقريباً ،عرض
وطني ،محذ اًر أنه من
بوبر أمام المؤتمر األنماط المختلفة لإلصرار على حق أو زعم
ّ
غير المسموح للصهيونية باالستناد إلى االحتياجات المشروعة للشعب اليهودي أن تزج
 9كانت هتأحدوت عبارة عن ائتالف هبوعيل هتسعير (العامل الشاب) ،حزب تأسس ونشط في فلسطين ،وتسعيري تسيون
(شبيبة صهيون) ،اتحاد فضفاض لمجموعات في الشتات تقتدي ب هبوعيل هتسعير .وقد تكتلت خالل مؤتمر في براغ
انعقد في آذار  1920تحت اسم هتأحدوت (اتحاد) بغية الظهور منظمة بشكل أكثر صرامة في المؤتمر الصهيوني الذي
افترض انعقاده في أيلول من ذات العام .وقد لعب بوبر دو اًر مهماً في تأسيس هتأحدوت.
 10ألقى بوبر كلمته في  5أيلول خالل جلسة استثنائية قامت هتأحدوت بدعوة الوفود إليه .أما طلب إرجاء انعقاد جلسة
المؤتمر العادية إلفساح المجال أمام الوفود لالستماع إلى كلمة بوبر ،فقد قوبلت بالرفض من قبل اللجنة التنفيذية للمؤتمر.
حول ذلك محاضر المؤتمر الصهيوني الثاني عشر ،ص 256 .وما يتبع.
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بنفسها في موقف وطنية أنانية تعتقد أنها أقوم أخالقاً من اآلخرين .مثل هذا الموقف،
والذي دعاه بوطنية /قومية "مريضة" ،يهدد شفاء—استرداد الكرامة الوطنية ويمحق
التجدد الروحي ،الذي تريد الصهيونية أن تأتي به إلى الشعب اليهودي الواهن .وعوضاً
عن ذلك ففن تركيز قصير النظر ومتحيز على مشاكل الشعب ذاته بشكل محتوم،
يقلص أفق الوعي األخالقي الذاتي ويحجب القيم اإلنسانية لشعوب أخرى ،خاصة تلك
الخاصة بذلك الخصم .ومن هنا تتصرف الوطنية/القومية كمبدأ متواضع أخالقياً—
وهو تشويه /تحريف لغرضه األصلي :معالجة قصور األمة ذاتها وتمكينها من القيام
بمهمتها /واجبها اإلنساني.

الوطنية /القومية

كلمة في كارلسباد بمناسبة انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني عشر
()1921
أتحدث إليكم في لحظة مضطربة جداً من المؤتمر ولست أدري مدى االنتباه الذي
تستطيعون توفيره في هذه اللحظة .ومع ذلك عقدت العزم على عدم إرجاء ما أريد قوله.
فوعيي بالمسؤولية يجبرني على قول ذلك قبل أن يزداد االضطراب /البلبلة حدة .إذ
يتعلق األمر بفصل/تحديد ال لبس فيه لنوع -انحطاط -من الوطنية /القومية ،والذي في
الفترة األخيرة بدأ يتفشى في اليهودية أيضاً.
علي عدم الرجوع عما تلفظت به في حياتي ضد
فصل/تحديد ال لبس فيهّ .
اليهودية المطبوعة على غير الوطنية -أي ضد أولئك اليهود الذين تحتوي اليهودية
بالنسبة لهم على مضمون واقعي أقل ،بلغة الحياة العامة ،مما يكمن في مفهوم األمة.
في غضون ذلك تحتاج أخرى جديدة إلى فصل/تحديد ليس أقل وضوحاً :في إطار
حركتنا الوطنية.
لقد انتقلنا من لحظة/حصة التاريخ الصعبة ،والتي تصدرتها الحرب العالمية،
مع أنها تبدو من الخارج أكثر اعتداالً ،إال أنها من منظور داخلي أكثر صعوبة ،إلى
لحظة االضطراب /البلبلة الداخلية .إو�ليها يعود ،أنه وبطريقة ال سابق لها تقريباً تختلط
في مختلف الحركات الفكرية -الروحانية والسياسية الحقيقة باألكذوبة ،والحق بالظلم.
أمام هذه الظاهرة الرهيبة والمتنامية بشكل رهيب لم يعد يكفي التمييز المعتاد من خالل
المفاهيم العامة الشائعة .إال أنه في كل مفهوم من هذه المفاهيم يكون الحقيقي والزائف
متشابكين ومتحابكين ومضفرين إلى درجة ،بحيث أن استخدامها الشائع حتى اآلن ،كما
لو كانت ال تزال متكاملة ،يقود فقط بعمق أكثر إلى الضالل .فتمييز في إطار المفاهيم
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ذاتها أصبح ال مفر منه ،إذا ما أردنا مغادرة البلبلة إلى إيضاح جديد.
من المعروف أن األصل االجتماعي للوطنية /القومية الحديثة تعود آثاره /مرده
إلى الثورة الفرنسية ،تلك التي بتأثيرها جعلت بنى الدولة القديمة الملقية بظلها على
الشعوب والضاغطة عليها أقل صرامة ،تاركة تلك األمم المقموعة من قبل هذه البنى
تظهر للعيان .ففي إطار عملية ظهورها /بروزها ووعيها المدرك ،يصبحون في ذات
الوقت أكثر إدراكاً لعيوبهم السياسية ،للنقص في االستقاللية ،الوحدة الجغرافية والسيماء/
التعبير العام للوحدة ،ساعين إلى إزالة هذه النواقص .إال أن هذا السعي ال يقودهم إلى
شكل/صيغة جديدة .فهي ال تريد تكوين /تشكيل أنفسها كشعوب ،أي في إطار نظام
جديد وعضوي يقوم على تشكيالت /تكوينات طبيعية من حياة الناس؛ تريد فقط أن
تصبح تماماً مثل تلك الدول ،أجهزة  -دولة قوية آلية -مركزية كما لم يسبقها إلى ذلك
أحد من قبل .يريدون العودة إلى التاريخ الماضي وليس تجاوزه إلى آخر ،في بنيته
معد وطنياً.
وسنفهم هذا بشكل أفضل ،إذا ما تأملنا أيضاً األصل /موطن النشوء النفسي
للقومية /الوطنية الحديثة .تمثل القرون الممتدة من اإلصالح [حركة اإلصالح الديني
أو البروتستانتي] إلى الثورة [الفرنسية] عزلة متواصلة لإلنسان األوروبي .فالمسيحية
المتكاملة ال تتحطم فقط في الوسط ،بل إلى تشققات ال حصر لها أيضاً.
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بعد اغتيال برنادوت
بعد اندالع الحرب بين إسرائيل وجيرانها العرب في أيار  ،1948أرسلت األمم المتحدة
دبلوماسياً سويدياً ،الكونت فولك برنادوت ( ،)1948-1895كمبعوث خاص للتوسط
بين طرفي النزاع .وقد قام بمحاوالت عديدة فاشلة للتوصل إلى اتفاقية هدنة ُمقدماً
مقترحات مختلفة كحل ألزمة فلسطين الخطيرة ،محاوالً تلبية رغبات العرب والتمسك في
ذات الوقت بفكرة الدولة اليهودية؛ ومن بينها اقتراح تنازالت عن مناطق للعرب ،بما في
ذلك التخلي عن السيادة على القدس (والتي كان من المفترض وفقاً لقرار التقسيم الصادر
عن األمم المتحدة تدويلها).
وفي  17أيلول  1948وأثناء جولة تفتيش في أرجاء القدس وقع في كمين في
الجزء اليهودي من المدينة وقتل .ولم يتم القبض على الفعلة أبداً .ووفقاً لالفتراض العام
يتعلق األمر بأعضاء "عصابة شتيرن" ،مجموعة إرهابية كانت قد انفصلت عام 1940
عن [منظمة] إريجون.
وفي المقال التالي الذي لم يتم نشره في حينه ،والذي كتب على ما يبدو مباشرة
في أعقاب اغتيال برنادوت ،يشكو بوبر من االعجاب الدفين /الخفي والذي يرى في هذه
الجريمة /االغتيال عمالً بطولياً من أجل إعادة بعث األمة/الشعب اليهودي.

بعد اغتيال برنادوت
()1948
حصلت هذه األيام فاجعة كشفت لنا أن هذه الجماعة ليست في طريقها إلى الهاوية،
بل تقف على شفا الهاوية .أقول "كشفت لنا" -ولكن من نكون هؤالء [أل] "نحن"؟ ..إننا
هؤالء الذين يرون ما يستوجب رؤيته ،من يشعر بالفظاعة فهم قليلون .فرجل الشارع
العادي يتحدث عما حدث بلغة أكثر سوء مما حدث في حد ذاته .ومن هنا يقع على
عاتق ذوي النظر /الرؤية الكشف /اإليذان بالحقيقة بشكل أكثر فعالية مما كان ربما
مطلوباً لو أن الظروف كانت تختلف عن تلك القائمة.
وفي كل مكان حيث ما أعلن المرء عن الحقيقة ،وحتى في دائرة محدودة من
األشخاص أصحاب نفس الرأي أو التفكير ،هناك لزوم لإلفصاح عنها كما لو كان المرء
يتحدث إلى األمة بحالها .يجب اإلعالن عن هذا :ال يحقق االغتيال ومحاولة االغتيال
أبداً حياة وبعثاً من جديد .فمن يجرؤ على ارتكاب جريمة باسم شعبه ،يقتل بذور /زرع
المستقبل الخاصة بهذا العشب بالذات .نعم ،إنه يقتل أكثر من ذلك ،يقتل أكثر شعبه،
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الشعب الذي يحيط به ،الذي يمنحه التثبيت من خالل عدم معارضته له .فاإلعتراض
والمعارضة الحقيقية لما حدث ليس إدانة الجريمة في البيانات العامة ،وغنما في ما يتم
تداوله في األحاديث الخاصة .المهم هو ما يتحرك في القلوب .المهم هو حقيقة /واقع
الرأي العام .هنا ُيفتقد االعتراض .أين أولئك الذين يثورون على القتلة والذين يصرحون
حيثما تُسمع كلمتهم جه اًر أو همساً حسب ما تتطلب اللحظة" :ويل ألولئك الذين يحبذون
الشر!" لقد حان الوقت للقذف ثانية بكلمات النبي إلى أحداث اليوم" :كيف صارت القرية
األمينة زانية مآلنة حقاً كان العدل يبيت فيها وأما اآلن فالقاتلون!" (اشعياء .)21 ،1
ولكن من يحاجج ضدناً قائالً" :من أجل قضيتنا الصالحة والعادلة مجبرون نحن على
النضال ،من أجل حربنا الصالحة والعادلة مجبرون نحن على ارتكاب جرم .األجيال
القادمة من شعبنا سوف تثبت أننا كنا على حق وتباركنا" ،نجيبهم :جرائم خسيسة ستعود
على شعبنا بالضرر واالحتقار فقط .لن تنجح [عملية] تخويف أمة تفتخر بأنها أبداً
لم تتراجع أمام تهديد .سينجح فقط في إثارتها وتسليط غضبها علينا .وفي حال كانت
إسرائيل فعالً مشاركة في ما حصل ،فسيقول أبناء تلك األمة في األجيال القادمة بعد:
"هذا حدث في تلك األيام عندما قام اليهود باغتيال مبعوث الملك ".هذه الذكرى سوف
تترك أثرها على واقع حياة الشعوب .وفي حال كانت إسرائيل فعالً مشاركة في ما
حصل ،فإن األجيال القادمة من شعبنا سوف لن تبرر [عمل] أولئك الفعلة ،بل ستدينهم،
لن تباركهم ،بل تلعنهم.
إن رؤوس الفعلة -أو الفعلة المفترضين -محاطة ،كما تراها عيون رجل الشارع،
ببريق من الكذب ،بهالة من الرومانسية الوضيعة .جميع أولئك الذين فاتهم في سنوات
األزمة السعي نحو الصحيح والتحضير له ،يرفعون الفعلة الحقيقيين أو المفترضين إلى
منزلة أبطال وحملة راية األمة .إال أن القتل غيلة هو دائماً وضيع ومقرف ليس إال ،وكل
قتل هو دائماً جريمة وعمل شائن .جريمة تم اقترافها باسم الشعب تفسد حياة وأمل حياة
هذا الشعب بالذات .ففي الكلمة "ال تقتل!" نفهم أيضاً الوصية :ال تقتل روح شعبك!

الصفة /السمعة األخالقية لدولة إسرائيل
مقابلة مع دافيد بن جوريون
في  10آذار  ،1949تم تعيين دافيد بن جوريون ،الذي أدار إلى حينه حكومة دولة
إسرائيل المؤقتة ،كأول رئيس وزراء منتخب .بعد ذلك بحوالي أسبوعين دعا إلى لقاء في
بيته في تل أبيب شارك فيه المثقفون األكثر شهرة في البالد من كتاب وشعراء وأكاديميين
للتشاور معهم حول التوجه األخالقي والروحي للدولة الجديدة .وكان بوبر ،أحد أوائل
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المتحدثين أمام االجتماع ،التقط تصريح بن جوريون المتعلق في أن الحكومة في حد
ذاتها ال تملك وظيفة مباشرة في تشكيل الصفة /السمعة األخالقية للدولة .وقد وافق بوبر
بن جوريون على أن للمثقفين أيضاً مهمة غاية في األهمية في بناء المجتمع ،خاصة
في مجال التربية والتعليم ،إال أنه ألح بإصرار على أن سياسة الحكومة في المسائل ذات
البعد األخالقي تساهم في تعزيز /تطوير الصفة /السمعة األخالقية والروحية /الفكرية
لألمة .ولذلك دعا حكومة دولة إسرائيل أخذ بعين االعتبار تأثيرات سياستها األخالقية
على العرب .واعتبر إيجاد حل سريع وعادل لقضية الالجئين العرب -قضية مئات
اآلف من العرب الذين تركوا بيوتهم في [المنطقة التي دعيت] إسرائيل الحقاً وفروا إلى
الدول العربية المجاورة إو�لى مناطق فلسطين التي احتلت الحقاً من قبل األردن ومصر،
مهمة غاية في اإللحاح.
في ما يلي محاضرة بوبر (مع اعتراضات /تدخالت بن جوريون).

الصفة /السمعة األخالقية لدولة إسرائيل
مقابلة مع دافيد بن جوريون
()1949
أود بداية أيها السادة تهنئة رئيس الوزراء على نيته الطيبة في تحويل هذا اللقاء بينه
وبين المنشغلين بالعمل الذهني إلى مؤسسة ثابتة 1.وهذا يفترض بنا أن ال نستخف بذلك
كثي اًر ،خاصة وأن المرء معتاد على استخدام المفكر من أجل إضفاء طابع ديكوري/
زخرفي جميل ليس إال .ولكن من يبغي تحويل هذا اللقاء إلى مؤسسة ثابتة ،ال بد وأنه
فعالً يبتغي تعاوناً حقيقياً.
ليست هناك ضرورة ،لتذكير رئيس الوزراء الذي يق أر كتب أفالطون في نصها
األصلي بكلمات هذا الحكيم المتعلقة بالسيطرة المرجوة /الجديرة باالهتمام للفالسفة،
للمثقفين بلغة الحاضر -فكرة لم تطبق حتى يومنا هذا( .تسفي فويسالفسكيZwi 2
 :Woislawskiماركوس أورليوس ( .)!Marcus Aureliusرئيس الوزراء بن جوريون:
أساسي بالحروب!) .صحيح أنه كان هناك بعض الحكام ممن انشغلوا
هو منشغل بشكل
ّ
جانبي ،إال أن ذلك لم يكن هو ما قصده أفالطون ،ذلك أن الحاكم
بالفلسفة كنشاط
ّ
والفيلسوف معاً هي ظاهرة تعزى إلى التاريخ الفكري /العقالني وال يجب عزوها إلى مسار
1
2

وفعالً حصل اثنان من مثل هذه اللقاءات.
تسفي فويسالفسكي ( ،)1957-1889مؤلف مقاالت اجتماعية وفلسفية.
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ت Kant؛ ففي
التاريخ بشكل عام .إال أنه بعد ألفين ومئة عام أتى مفكر آخروهو َك ْن ْ
كتابه "الطريق إلى السالم األبدي" لم يذهب بمطالبته بعيداً إلى حد وضع الحكم /السيطرة
بين يدي المفكر ،بل يطمع فقط في أن تُسمع كلماتهم وحتى رغبته هذه لم تتحقق هي
األخرى .إن شاء اهلل أن يحصل ذلك هذه المرة وأن تتحقق نية رئيس الوزراء الطيبة.
تلك مهمة عظيمة وضعت على عاتق الحكومة وال تستطيع القيام بها دون التعاون مع
رجال الفكر -وهو ما ُيطلق عليه النزاهة الفكرية .ففي التاريخ الحديث لم أجد مهمة
أصعب من هذه :استيعاب كل تلك الجماهير التي تصل إلى البالد يوماً بعد يوم ودمجها
بشكل حقيقي وطبع صورتها /شكلها /هيئتها حسب نموذج األمة.
ففي الدعوة إلى هذه الجلسة دار الحديث عن طبع /سك هيئة /شكل األمة .إال
أنه ال يزال يتم طبع /سك المادة فقط .علينا أن نجد شكالً /صيغة للمادة البشرية ،إال
أنه ال يوجد في تاريخ األجيال األخيرة ما ُي ِّ
ذكر بمثل هذه المادة البشرية والقابلة بشكل
كبير أن تأخذ شكالً .وهذا يعني أن هذه مهمة لم يسبقها مهمة مماثلة .الكثير ،الكثير
جداً يعتمد على اإلرادة والطاقة والجلد التي يتمتع بها أولئك الناس القادرون على تشكيل
المادة ،المادة البشرية أيضاً ومنحها شكالً -رجال الفكر .الكثير الكثير يعتمد على ما
وفعال .إال أن رجال الفكر بشكل عام غير مفوضين
إذا كان اتصالهم بالجماهير حقيقي ّ
بوضع أفكارهم حيز التنفيذ.
ومن الضروري أن ُيشرك رجال العمل ،الحكومة وأجهزتها ،رجال الفكر في
عملهم .صحيح أن أغلبهم أناس "صعبين" وبينهم وبين أنفسهم مختلفون على جميع
المواضيع تقريباً .وقد يكون أكثر سهولة إضافة إلى البعض األحزاب وممثليها وليس
رجال الفكر .وبالرغم من كل شيء هناك مجال تكمن فيه فرصة جمع رجال الفكر ،أال
وهو حقل التربية .فمن الممكن جمع رجال الفكر في إطار عمل تربوي يشكل سنداً حقيقياً
للمهمة الصعبة الملقاة على عاتقنا.
ليس هناك من طريق آخر للقيام بهذه المهمة سوى إقامة مؤسسة كبيرة
للتربية والتعليم الشعبي 3.ففي حوالي منتصف القرن الماضي ،في سنوات الحرب
"الباردة والساخنة" بين الدينماركيين واأللمان ،وقف رجل فكر ،سفن جرندتفج Sven
 4،Grundtvigوأسس مؤسسة كبيرة لتعليم الكبار .وعبر هذا الطريق أمكنه ومن أتى
بعده السيطرة على األزمة التي حلت بالشعب الدينماركي قبل وبعد الهزيمة ،وقد كان
أشبه بالمعجزة كيف تطور ونجح عمل المؤسسة بعد الهزيمة .ويعلمنا هذا العمل قاعدة
 3ومن أجل هذا الغرض شكل بوبر عام  1949حلقة دراسية لتعليم الكبار والتي كمنت مهمتها تدريب معلمين من محيط
القادمين الجدد.
 4سفن جرندتفج ( ،)1872-1783مربي دنماركي دعا إلى التعليم الشعبي .أسس منظمومة من مراكز تعليم الكبار ال
يزال االهتمام بها قائماً إلى اآلن.
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وحكماً مهماً وهو أن التعليم الشعبي يعتمد بشكل خاص على العروة الوثقى بين المعلمين
والتالميذ (في الدنمارك كان المتعلمون أبناء فالحين وعبيد فالحين) وعلى الخاصية
الحيوية لتأثير المعلمين ،تأثير يكمن بشكل رئيسي ليس في الدرس ،بل في الموقف
الداخلي ،بالجوهر ككل .وليس هذا فقط ،فالمتعلمون سيصبحون معلمين وهذه العملية/
الصيرورة تتجدد بشكل غير محدود .وقد نشأت هناك سلسلة دينامية من الخطوات بين
رجال الفكر والشعب.
عبر هذا السبيل فقط نستطيع تحضير مجموعات الواحدة تلو األخرى من خالل
انتقاء (نخب) من الجماهير ،ليس نخبة تتخذ مكاناً ثابتاً وعالياً لها فوق الشعب ،بل
تدريج /تصنيف دينامي للقادمين والذين يجرون خلفهم في سلسلة غير متناهية مهاجرين/
قادمين /وافدين جدد ويدفعون بهم قدماً .ومن غير هذه االستم اررية من "كادر يتبعه
كادر" 5ليس ممكناً في هذا الوقت منح جمع الشتات طابع األمة.
صحيح أن وضعنا التاريخ مختلف كلياً عن وضع الدنماركيين في زمن جرندتفج،
فهذه ساعة انتصارنا وليست هزيمتنا .إال أنني أخشى أن تنشأ األزمة لدينا بالذات كنتيجة
للنصر .فمن وجهة نظري تقترب األزمة الداخلية رويداً رويداً وأن الساعة تقتضي أن
نستعد لها ،أن نقف في وجهها .ال أستهين بالمهام الكبرى الملقاة على عاتق االقتصاد
والسياسة واألمن ،إال أن مهمة الدمج الحقيقي تبقى أكبر وأصعب من جميع هذه المهام
مجتمعة .فالعمل الذي علينا إنجازه لن يكون شبيهاً بعمل جرندتفج .والمطلوب أن
يتناسب ومأزقنا وغاياتنا ،ويتالئم مع المادة البشرية التي تأتي وستأتي إلينا ،مادة بشرية
ذات طبيعة ووضع ال سابقة له في العالم.
كلمة أخرى مهمة سمعتها هذا المساء من فم رئيس الوزراء .لقد قال" :ال شعب
كباقي الشعوب" .ربما كان مسموحاً اإلضافة" :ال دولة كباقي الدول" .تحاول الدولة
الحفاظ على ما ُيسمى المصلحة الوطنية؛ ففي كل مرة عليها أن تنجز شيئاً أو تحل
مشكلة ،تختار الطريق الذي ترى فيه مصلحة الدولة في تلك اللحظة ،ال أقل وال أكثر.
من أجل هذا الشعب وهذه الدولة وهذه الساعة /اللحظة التي يجد نفسه فيها هذا الشعب
وهذه الدولة ،ال تكفي مصلحة الدولة.
وهنا يطرح السؤال نفسه :ماذا يستطيع المرء أن يفعل إذاً أكثر من مصلحة
الدولة؟ (رئيس الوزراء بن جوريون :دولة العقل) .هذا تعبير جيد ،إال أني أرنو إلى
الفعل .ويجدر تقديم مثال على ذلك.
لقد قال رئيس الوزراء كلمة ثالثة والتي أراها هي األخرى مهمة .لقد استخدم كلمة
"أخالق" باإلحالة إلى نشاط الحكومة .وهنا تذكرت أنه قبل حوالي سبع سنوات خالل
5
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فترة -بلتيمور ،أنك سألتني سيدي رئيس الوزراء خالل حديث خاص لماذا أتحدث عن
السياسة وليس عن األخالق ،إذ لو كنت قد تحدثت عن األخالق ،لتوفر لديك اإلثبات
أن موقفكم يستند إلى أساس أخالقي( .رئيس الوزراء بن جوريون :صحيح تماماً) .ال
أنوي أمام هذا االجتماع إثارة جدل عنيف ،سوف نعود إلى ذلك ثانية .ولكن بأية طريقة
سيمتلك اإلنسان تأثي اًر أخالقياً ،حين يقف على رأس حكومة إسرائيل؟ فقط كمثال وقدوة
للجميع.
أعترف إنه إذا ما قامت حكومة بذلك ،ستبدو [األمور] كما لو كان ذلك من
وجهة نظر مصلحة الدولة ال لزوم له .إال أن مثل هذه األفعال التي "ال لزوم لها" ،أفعال
ال يبدو "تبريرها" جلياً ،هذا بالذات تعني المصلحة الحقيقية للدولة ،المصلحة الحقيقية
للشعب والشعوب.
على سبيل المثال مسألة الالجئين الفلسطينيين .لقد كان بإمكان الحكومة
وربما ال يزال بإمكانها أن تقوم بعمل أخالقي قد يقود إلى يقظة أخالقية للعامة /لعامة
الجمهور ،وتأثيره على العالم لن يكون بالتأكيد في غير صالحنا .لقد كان بإمكانها
المبادرة إلى مؤتمر دولي ،يتخطى حدود الملل والطوائف بالتعاون معنا ومع جيراننا،
مؤتمر لم يكن على األغلب سابقة له .ال أقصد هنا بعض هذا التنازالت أو تلك .المهم
أن يحصل ذلك بالذات مع مبادرتنا ،فقد كنا ذات يوم الجئين في بلدان الشتات.
في صباح هذا اليوم حين انطلقت نحو تل أبيب للمشاركة في هذا اللقاء ،قرأت
في الجريدة أن لجنة التوسط 6التي تزور بيروت حالياً ستدعو إلى مؤتمر دولي حول
موضوع الالجئين .آمل أن يكون هذا الخبر غير صحيح .ال حق لديهم في هذه المبادرة،
بل لنا .إو�ذا ما اعترضت مصلحة الدولة على ذلك ،حينئذ تعاني هي من قصر نظر.

بعد الهزيمة السياسية
خرجت إسرائيل من المقاومة النشطة التي تصدت بها للجيوش العربية الغازية قوية
ومتماسكة .لقد كان هذا نص اًر واضحاً ألنصار فكرة دولة يهودية ذات سيادة وبشكل
معكوس هزيمة لممثلي [فكرة] دولة ثنائية القومية .وفي المقال التالي -كلمة غير منشورة
ألقيت في مؤتمر إليحود -يطرح بوبر السؤال إذا ما كان ُيفترض بإيحود أن تقبل بحكم
التاريخ وأن تحل نفسها وأن تنسحب بصمت وهدوء .وهنا يتتبع بوبر وبشكل دقيق مسار
 6أسست من قبل األمم المتحدة في كانون األول  1948لجنة التوسط الخاصة بفلسطين (مؤلفة من الواليات المتحدة
وفرنسا وتركيا) وكانت مهمتها عقد سالم بين الدول المتورطة في الصراع العربي -اليهودي ،بما في ذلك دمج او تعويض
الالجئين العرب.
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األحداث التي أدت إلى هزيمة إيحود وأفكاره .ويخرج بنتيجة مفادها أن برنامج دولة ثنائية
القومية ربما يكون قد دحضه التاريخ ،إال أن قضية إيحود تبقى شأناً قائماً متقداً /وهاجاً:
تعزيز التعاون األخوي بين األمتين اليهودية والعربية .فإيحود ،كما يؤكد بوبر ،سيستمر
بعمله بهذا المعنى وتكييف برنامجه مع الوضع المتغير.

بعد الهزيمة السياسية
(حوالي )1950
عبر صاحبه في السنوات
عندما دخلت قبل فترة قصيرة حانوتاً في القدس ،كثي اًر ما ّ
الماضية عن تعاطفه مع تطلعاتنا ،ألقى علي التحية قائالً" :واآلن ،هزيمة سياسية كاملة
كما منيت بها دائرتكم ال تحصل كل يوم -وعليه يجب عليكم التزام الصمت المطبق
لفترة ما ".ولكن من الجيد أن يتواجد هناك أناس مخلصين نعلم من خاللهم ماذا يفكر
الكثيرون عنا ولكن يحتفظون بذلك في قلب مؤدب .مثل هذا التعليق المذكور قدم لي
على أية حال الدافع للتعاطي مع سؤال لم يكن قد خطر أبداً ببالي حتى ذلك الحين،
وذلك ألني اعتدت أن أنظر إلى ما حدث في هذه األيام تحت معايير مختلفة كلياً ،ولكن
وألنه يقدم لي اآلن من خالل الرأي العام في شكل صارم جداً ،أدركته كشيء جدير
باالهتمام .ومع افتتاح هذا المؤتمر ليس لدي ما أقوله لكم أنسب من وضعكم في صورة
نتائج ما توصلت إليه بعد تفكير ،راجياً إياكم أن ال تنسوا أن األمر يتعلق هنا فقط بتأمل
شخصي وبالطبع بقناعتي الشخصية أيضاً .فالسؤال الذي يدور في ذهني لم يكن إذا ما
كان على المرء أن يلتزم الصمت العام كنتيجة لهزيمة سياسية.
إذاً هل المسألة التي ناضلنا من أجلها بالكلمة هي مسألة جيدة وهل تم التغلب
وهزمت ،إذا كان األمر هكذا حينئذ ينتج عن ذلك فقط أن نعمل من أجلها أكثر من
عليها ُ
أي وقت مضى ،فقط بطريقة معدلة من خالل الوضع المتغير ،ببرنامج جديد ،بشعارات
جديدة وحجج جديدة ،تأخذ بعين االعتبار الشروط الجديدة .يجب أن نكون قد تعلمنا
الكثير من أنبياء إسرائيل أنه حتى ما يتم في سبيل اهلل ينتقل من فشل إلى فشل إلى أن
يصل الساعة المفزعة والمنيرة ،حيث تنكشف حقيقتها وخالصها على الجميع .وبالطبع،
وألننا لسنا كما االنبياء نتلقى التصديق على الحقيقة والخالص من األعلى ،يبدو من
المعقول أن نطرح السؤال على أنفسنا بعد هزيمة عما إذا كنا قد أخطأنا في هذه النقاط
وتلك في تفصيلنا للمسألة الجيدة وفي مقترحاتنا لتحقيقها ،مساهمين من خالل ذلك
مثالً في حصول الهزيمة .وهنا يبدو أكثر معقولية أن نسأل أنفسنا إذا ما كنا قد خدمنا
كاف إو�خالص ٍ
المسألة الجيدة بطاقة /جهد ٍ
كاف ،أن نسأل أنفسنا إذا لم تكن قضيتنا
77

هذه غير مألوفة إلى حد كانت وتكون فيه خارجة عن المسار العادي للتاريخ ،بحيث
أنها من أجل تحقيقها من ذلك تتطلب من اإلنسان الذي يخدمها إلى درجة بحيث لم
نتحملها /نكن قادرين على تحملها .كالهما ،كما أعلم ،قام به الكثير من بيننا ،وأنا
واحد منهم .ليس علينا اللوذ بالصمت إذاً ،إذا ما تم االنتصار على المسألة المحببة،
بل األصح أكثر مما سبق واألقوى مما سبق تقديم الشهادة من أجلها.
ليس إذاً السؤال عنه ،خاصة وأن الجميع يعرف ذلك من حيث المبدأ ،ولكننا
فقط ال نحاول إدراكه بما فيه الكفاية ،ألنه من الصعب بمكان البقاء عملياً مخلصين
لقضيتنا في خضم الوضع المتغير ،أي أيجاد الوسائل الجديدة وتطبيقها ،وبواسطتها يتم
تحت ظروف جديدة كلياً السعي ثانية لتحقيقها .لكن علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان
إو�لى أي حد يتم وبحق ،الحديث عن هزيمة منيت بها قضيتنا .فهذا لم يعد السؤال عن
مهمة ال يسمح في الصميم بتحديدها بالذات من قبل تقلبات التاريخ ،بل السؤال نحو
حقيقة .هذا السؤال شغلني في حينه ،بعد أن كان قد تم مصارحتي ،أن علينا ،نحن الذين
كنا حينئذ ،عندما كان التاريخ ال يزال يخفي وجهه خلف غيوم بيلتمور  ،Biltmoreنقول
الحقيقة كما عرفناها ،منذ اآلن أن نصمت ،ألن الكلمة قد أصبحت اآلن من نصيب
التاريخ المنتصر وهو وحده من يستحقها.
أما الجواب الذي وصلت إليه فهو ،أنه صحيح أنه يمكن الحديث عن فشل
منيت به مجموعتنا ،ولكن وال بأي حال من األحوال عن هزيمة لقضيتنا .أما الفشل
المتوقع ،أي أن برنامج عملنا ربما لن يكون على قدر الوضع المتطور ،أصبح أغلب
الظن واضحاً لدي ،عندما رأيت أن اتفاق القوى العظمى األنجلوسكسونية على مقترحات
اللجنة األنجلو -أمريكية ربما لن يحصل.
فالحقيقة األساسية التاريخية العمالقة ،والتي منها فقط يستطيع اإلنسان فهم
تطور الوضع ،كانت هي القضاء على الماليين من قبل هتلر وبقاء مئات اآلف من
الذين تم انقاذهم في المعسكرات .فالدينامية الغريبة التي ترتبت على ذلك تستوجب إما
أخذها بعين االعتبار بشكل فعال ،وحينئذ يمكن الوصول إلى تخفيف حدة التوتر في
الي من طرفنا ،أو كان ُينتظر
اليشوف ،وفتح الطريق نحو حل وسط ثنائي القومية أو فيدر ّ
أن تتصاعد الدينامية إلى مهمة ال تحدها قيود من أجل انتزاع دولة كوسيلة وحيدة باقية
من أجل هجرة جماعية .بالطبع ،أن الكلمة الرمزية لعمانا الذاتي هي بيلتمور ،إذ أن
اإلعالن عن حق المطالبة باألجزاء العربية الخالصة من األرض أستوجب استفزاز سوء
الظن الخارجي للعالم العربي وقد استفزه ،سوء ظن ،أخشى ما أخشاه ،وجدت فيه حرب
الدول السبعة تعبيرها العنيف األول فقط وهذا في أفضل األحوال ،أي ،إذا انتصرت
قضيتنا ،يحتاج إلى أجيال إلخماده .ولكن الكلمة الرمزية لعمى إنجلت ار التي من خاللها
فقدت إنجلت ار قاعدتها في حيفا ،وفقد العالم فرصة رابطة حقيقية منتجة شرق أوسطية،
78

هي خروج  7.Exodusإو�لى هذين العميين ،عمانا التوسعي وعمى اإلنجليز اإلمبريالي،
وقد انضاف إلى ذلك كثالث ذلك.

أبناء عاموس
وجد إعادة تكييف إحود وفقاً للوضع الجديد الناشئ عن قيام دولة إسرائيل تعبي اًر له
في إصدار مجلة عبرية جديدة في نيسان " :1949نير (شمعة) -مجلة شهرية تعنى
بالقضايا السياسية واالجتماعية والتفاهم العربي -اليهودي" 8.وقد كانت هذه المجلة،
كما شددت افتتاحيتها األولى ،غير مفعمة برفض ضاغن للدولة .فقد أرادت من قبولها
بالدولة ممارسة نقد بناء ،وذلك من أجل تنوير "القاعدة بالنسبة لوجود األمة اليهودية
داخل دولتها الخاصة بها".
وفي المقال التالي الذي ظهر كمقال رئيسي في العدد االفتتاحي من نير ،يرى
بوبر دور دولة إسرائيل في سياق تحقيق شوق الشعب اليهودي الممتد عبر آالف السنين
نحو االستقاللية .فالسعي إلى العدالة -في قوانينها ومؤسساتها ،كما في عالقاتها مع
األمم األخرى -هو ،حسب بوبر ،العبء الضخم الملقى على عاتق إسرائيل كدولة.
فأولئك اليهود الذين يستحثون شعبهم ودولتهم على تذكر رسالتها النبوئية ،هم أبناء
عاموس.

أبناء عاموس
()1950
إن التشوق إلى استعادة االستقاللية من جديد ،قد تحقق للشعب اليهودي في شكل نظام
سياسي حديث .وبالنسبة لليهودية تعني هذه الحقيقة التاريخية ،أنها ومنذ اآلن تواجه
األزمة األصعب في تاريخها.
أما الرأي السائد ،فهو مخالف لهذا .ففي الغالب يعتقد المرء في أن القيام كدولة في حد
ذاته يشكل األساس إليقاظ كبير للروح اليهودية ،وبالتالي لليهودية.
 7رست في تموز  1974السفينة «إكسودوس  »1947وعلى متنها  4500مهاجر والجئي يهودي غير شرعي من أوروبا
الجديدة في حيفا .وقد أجبرت حكومة االنتداب السفينة على العودة إلى أوروبا ،حيث كان على المسافرين النزول في ألمانيا.
وقد تركت قضية إكسودوس تأثي اًر عميقاً في الرأي العام في جميع أنحاء العالم.
 8كان لنير ملحقاً إنجليزياً مؤلف معظمه من ترجمات من الجزء العبري .وقد صدرت طبعة عربية من نير -شمعة منذ
نيسان  .1959وقد صدر العديد األخير من نير ،التي حققت في ذروتها  800مشترك ،عام  1965وكان على نحو مميز
مجلداً تذكارياً خاصاً ببوبر ،الذي توفي في حزيران من العام ذاته.
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ولكن سلطة الدولة وازدهارها ال يسيران بأية حال جنباً إلى جنب بشكل متو ٍاز:
فأكثر أهمية هو أن اإلنتاجية الروحية الوفيرة للشعب اليهودي في أرضه ال تستدعي أبداً
أن يترتب على ذلك حياة كبيرة جديدة لليهودية.
إو�ذا ما فهم المرء اليهودية بشكل دقيق في خاصيتها الفريدة ،حينئذ لن تتمتع
بمعنى آخر سوى هذا :أمر إلهي لشعب ،كشعب.
فقط مرة واحدة حدث ذلك ،في أن شعباً قد انطلق في مساره التاريخي ،يرى
فيه مسا ارً مشا ارً إليه ومأمو ارً به من قبل الرب ،كلوائح إالهية عليه القيام بها.
إو�لى أي حد أيضاً انحرف مسار تاريخه الحقيقي عن ذلك ،كل انحراف تم توصيفه
ولومه كذلك :فكل نقطة في الطريق الصحيح يتم إرجاعها إلى "طريق الرب" ،طريق
العدل المأمور به .فدائماً كان يتم المطالبة "بالعودة" إليه ،دائماً بقي "طريق -الرب"
مرئياً.
هذا ،كشعب يتم إرجاعه إلى طريق الرب ،هو يهودية ،إو�ال فلم تتواجد اليهودية أبداً.
إال أن المرء ال يجهل ما ُيقصد بذلك! شيء مختلف عما اعتدنا تسميته بقلب
ٍ
خال من الهموم أخالق! اهلل يريد -كانت هذه هي الرسالة -أن تعيش إسرائيل حياة
شعبية في ظل عدالة نحو الداخل والخارج :ليس مجرد مؤسسات عادلة ،بل عالقات
عادلة ،نظام حياة ذو عالقات عادلة في االقتصاد والمجتمع والدولة ،عالقات عادلة
أيضاً كشعب مع شعوب أخرى .أي :أن اهلل يريد أن تبدأ إسرائيل بالعدل على األرض.
أن تبدأ بأخذ العدالة على األرض على محمل الجد .أية مخاطرة! وأية بشارة!
لقد فشل الشعب .ولكنه لم يشك .ليس فقط لم يشك في أن اهلل ،اهلل ذاته ،يتوقع منه ،من
إسرائيل ،عدالة حية بل مفعمة بالحياة :لم يشك او يرتاب أيضاً ،في أوقات المنفى كافة،
سيقوم بتطبيقها ،حالما استعاد [حق] تقرير مصيره ،الحرية لتحديد األشكال الحياتية
الخاصة به!
واآلن ،بعد حوالي ألفي عام ،استعادت إسرائيل شروط التحقيق.
وفي الوقت الحاضر ،يبدو أنه يرتئي أنه كدولة ،مثلها مثل جميع الدول الحديثة،
أصبح الحق واإللتزام من نصيبه /منحت له ،أن يرى في متابعة مصالحه الخاصة به،
كما ُيدركها ممثلوه ،الشيء الحاسم إن لم يكن المطلق .اإللوهية كما لو كانت غائبة.
ذات مرة ،في أولى أوقات [شعب] إسرائيل كدولة ،انتفض /ثار -في هذا المكان فقط
وفي تلك الساعة فقط على األرض -أنبياء ونبهوا الشعب وحكامه إلى أنه حيث تقف
المصلحة اللحظية ،تلك التي تظهر في لحظة معينة كمصلحة المجموع ،على النقيض
من اإلرادة اإللهية القابلة للتحول ،إرادة العدالة ،حينئذ حري بالمرء اتباع هذا فقط وليس
ذاك ،إو�ال الح خطر حصول شؤم ووبال وانحطاط /تفسخ .لقد هل الشؤم والوبال
واالنحطاط والتفسخ .لقد بدأ المنفى الكبير.
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واليوم ،وألن ثغرة عريضة في أسواره قد فتحت ،يبدو الوضع الذي تحدث فيه
األنبياء ،يأذن بالعودة ،وقد فاقم الوضع أكثر الحكمة الكاذبة للمصلحة الوطنية واألوهام
التي نمت بقوة لتصبح تعليماً مكتمالً ،بأن النجاحات اللحظية هي التي تقرر مجرى
التاريخ.
بالتأكيد ال يرفض المرء تقليداً نبوياً .يجله المرء ويبجله ،ولكن ليس كحقيقة
حياتية ملزمة ،فقط كملكية روحية -فكرية لألمة ،مناسبة ،ألن تستخدم في الدعاية
الوطنية بشكل مالئم .ألكثر من ذلك سوءاً ال يمكن أن يتعرض التعبير اإلنساني للكلمة
اإللهية.
لقد حان الوقت لتخليص نبوءة إسرائيل من قبضة التعبير الموجز ،وذلك من
خالل أخذها على محمل الجد ووضعها ،النور الحقيقي لعالم اإلنسان ،في مقابل/
مواجهة الوميض المضلل لما ُيسمى بالمصالح .إنها الحقيقة :من خالل العدالة وحدها
يستطيع اإلنسان أن يكون كإنسان ،والشعوب اإلنسانية كشعوب إنسانية .ما هو إنساني،
ولكن لم يعد إنساني ،ذلك يعني أنه قد ينحصر في تحقيق الروح ،يعهد به إلى مصير
كل ما هو مادي فقط ،التحلل.

مقدمة لكتاب يتم اإلعداد له حول التفاهم العربي -اليهودي
خشي بوبر وأصدقاؤه في إيحود من أن تُضعف نشوة النصر على "العدو" العربي الدوافع
كلي .وسعياً وراء الوقوف في وجه
األخالقية والروحية األصلية للصهيونية ،وذلك بشكل ّ
هذا الميل /النزعة ،فكروا في إصدار مجلد يجمع مقتطفات مختارة لمقاالت حول التفاهم
العربي -اليهودي ،بقلم مؤلفين والذين ارتبطوا باالستيطان الصهيوني في فلسطين من
مواقع قيادية متقدمة ،من الفترة التي سبقت نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي
[التاسع عشر /العشرين] -ما ُيطلق عليه الهجرة األولى -وحتى قيام الدولة .إال أن
الخطة لم تصل حيز التنفيذ .إال أن بوبر كتب مسودة لمقدمة الكتاب الذي كان ُي ُّ
عد
له .وفي هذه المسودة ،التي كتبها حوالي ( 1950وبالمناسبة باأللمانية) ،حاجج أن ما
ُيطلق عليهم الصهيونيون العمليون ،أولئك الذين شددوا على إبراز مشروع االستيطان
الزراعي والبناء المتقدم بشكل تدريجي وعضوي للمجتمع اليهودي في فلسطين ،قد
أدركوا بشكل متزايد الحاجة إلى تعاون عربي -يهودي .هذه العملية ،كما الحظ بوبر،
أفسدها التدفق المفاجئ ِل  60000مهاجر فروا من العداء للسامية في بولندا وجاءوا
إلى فلسطين خالل الفترة  ،1928-1924ومن خالل  160,000يهودي ،بحثوا عن
مالذ في فلسطين قادمين من ألمانيا بين  1933و  .1936وأغلب هؤالء المهاجرين
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من "الطبقة الوسطى" الذين لم تكن لهم رغبة في تغيير طبيعة حياتهم ومن هنا استقروا
في المدن .ونتيجة هذا التطور غير المنظور كان تغيي اًر رديكالياً لكنه جوهر المشروع
تم من خالل الظروف التاريخية دفن الشروط التي كان
الصهيوني في فلسطين .وهكذا ّ
يمكن أن تعزز التفاهم العربي -اليهودي.

مقدمة لكتاب يتم اإلعداد له
حول التفاهم العربي -اليهودي
(حوالي )1950
يحتوي هذا الكتاب على مقتطفات من تصريحات مميزة صادرة عن دائرة ضيقة تتسع
بشكل بطيء ،دائرة كانت على قناعة لم تتستر عليه منذ بدايات االستيطان اليهودي
الحديث في فلسطين وحتى اليوم أن تعاوناً شامالً مع الشعب العربي المجاور هو
الشرط األساسي لنجاح حقيقي ودائم للمشروع اإلستيطاني هذا .إال أن أناس هذه الدائرة
كانوا ُيدركون بشكل متزايد ،أنه يعتمد على إنجاز تعاون يهودي -عربي ،إذا كان
الشرق األوسط في طريقه نحو ازدهار كبير جديد أو بالرغم من كل المساعي محكوم
عليه باالنهيار .ربما كان يكفي في مكان آخر السعي إلى "تعايش نظامين مجتمعين
متناقضين ،هنا ال يمكن ومن غير المسموح القبول بأقل من تعاون غزير وواسع النطاق.
فوضع صراع كامن أو ٍ
جار ال يمكن ومن غير المسموح هنا استبداله بأقل من تمهيد
الطريق أمام تضافر نشط للشعوب المشاركة .وهو ما تعلم أناس هذه الدائرة الضيقة
فهمه بشكل متزايد.
ضمني شكل هذا الميل ومنذ البداية األساس لمشروع االستيطان "الصهيوني"
بشكل
ّ
الحديث .فقد تمتع العهد الكبير /العظيم لمشروع االستيطان هذا بخاصية انتقائية
وتطورية -نشوئية .فالقائمون على االستعمار [بمعنى بناء المستعمرات] كانوا أجياالً
الرواد ،انضم إليهم وباستمرار جماعات مهاجرة جديدة تحمل ذات الرأي أو التفكير
من ّ
أو أبناء شبوا على ذات األفكار اختاروا هدفهم الحياتي لبناء هذا البلد" ،أرض إسرائيل"
التوراتية ،كأساس موضوعي إلعادة إحياء الشعب اليهودي ،من جديد .فالمشروع الذي
كان على النواة أن تقيمه من أجل االستيطان الكبير المركز ،حصل بسرعة عضوية.
ويتبع ذلك أنه في االتصال السلمي مع السكان األصليين.
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علينا أن ال نسمح للشارع بالسيطرة علينا
(كانون الثاني )1948

توجهت الحكومة البريطانية إلى األمم المتحدة في شهر شباط  1947وطلبت أن تقوم
المنظمة بإعفائها من اإلنتداب على فلسطين .وبالتالي ففي  29تشرين الثاني من
نفس العام قررت الجمعية العمومية لألمم المتحدة – من خالل تبني توصية اللجنة
الدولية التي شكلتها األمم المتحدة – إنهاء االنتداب البريطاني وتقسيم البالد إلى دولتين
مستقلتين يهودية وعربية .وغداة التصويت شهدت البالد دوامة عنف دموي .وفيما يلي
نص الرسالة مفتوحة التي أرسلتها إلى جريدة هآرتس ونشرت في ذروة أعمال العدائية
بين العرب واليهود ،والتي كانت في واقع األمر المرحلة األولى من حرب التحرير ،في
 29كانون الثاني .1948
وقد وقع على الرسالة إضافة إلى بوبر ،يودا ل .ماجنوس و د .سناتور
( ،1963-1896موظف إداري في الجامعة العبرية وعضو "إيحود") .وقد ناشد الثالثة
اليهود ،وبخاصة سكان القدس منهم ،إلى تجنب أعمال العنف العشوائية ضد العرب:

علينا أن ال نسمح للشارع بالسيطرة علينا
نساء
تنتشر الهمجية بسرعة البرق في النزاع القائم في البالد ،وهي ال تترك كبا ار وال
ً
وال أطفال.
كان من الممكن لبلدية تل أبيب قبل أسابيع قليلة فقط أن تعلن بأن ليس لعربي
هادئ ومحب للسالم أن يخاف عند عبوره شوارع المدينة .واليوم يتربص خطر الموت
باليهودي الذي يتجاسر على الذهاب إلى حي عربي وكذلك لعربي يدخل منطقة يهودية.
ومع أنه حصلت وتحصل حوادث يتم فيها إنقاذ يهود من قبل عرب وعرب من قبل يهود،
وأحياناً تحت المخاطرة بالحياة .إال أن حوادث قتل أناس أبرياء أمام أعين الجمهور
وأيضاً أمام أعين قوى األمن في تزايد.
فقبل فترة قصيرة قُتل طبيب يهودي في حي القطمون من قبل عرب حين قدم
بسيارته لمساعدة عائلة يهودية لنقل أثاثها .وقبل أيام قليلة قتل في حي مئة شعاريم من
قبل جمهور يهودي عربيين حين م ار من هناك بسيارة نقل كانت تنقل أغراضاً وأثاثاً من
لفتا إلى حي عربي آخر أكثر هدوءاً.
وحتى اليوم لم نسمع جواباً أياً كان من مؤسسات عربية أو يهودية تشجب أعمال
دنيئة مثل هذه.
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ائح ٍ
ينتشر هوس الحرب في صفوفنا .هوس خوف نرى في أعقابه كل ر ٍ
وغاد غريباً
– أو يبدو لنا غريباً – مجرماً وقاتالً ،مهاجماً وعدواً .وانطالقاً من وضع نفسي كهذا،
ألصبحت الحشود تتصرف وتقوم بقتل كل غريب عابر طريق.
نحن نتوجه إلى الجمهور المقدسي ،ونحن نتوجه بشكل خاص إلى إخوتنا اليهود
بالمناشدة :علينا أن ال ندنس اسمنا وكرامتنا! وحتى لو سرنا أيضاً في الطريق هذا،
طريق الرعاع التحريضي ،لن نحقق شيئاً ما ملموساً وحسب ،بل فقط نؤدي إلى تدهور
األوضاع إو�زدياد الكراهية إو�لى ردود فعل إضافية دون تمييز ودونما رحمة.
نحن نتوجه إلى الرأي العام إو�لى المؤسسات اليهودية مناشدين إياهم أن يستخدموا جميع
الوسائل المتاحة للحيلولة دون وقوع هجمات وأضرار على أيدي رعاع همج .نحن نطالب
بإصدار أوامر صارمة ألفراد "حرس الشعب" تشد على أياديهم في عملهم القاسي،
وتمنحهم الفرصة للمحافظة على النظام واألمن في الشارع اليهودي تحت كل الظروف
وبأي ثمن كان .ونحن نطالب بتعليمات واضحة وصارمة للجمهور تمنع وتعاقب كل
هجمات وعمليات سطو في شوارع المدينة .وكل حادثة مشتبه بها يجب العودة بها إلى
القيادة المحلية ِل"حرس الشعب" لتعالجها انطالقاً من موقع المسؤولية ووضوح الرؤية.
إن من المفترض أن تشكل الحوادث المحزنة األخيرة تحذي اًر صارماً لنا :علينا أن ال
نسمح للشارع بالسيطرة علينا! وعلينا أن ال نسحق بأيدينا األسس األخالقية لحياتنا
ولمستقبلنا!

خطأ أساسي ال بد من تصحيحه
استقبلت الحركة الصهيونية قرار األمم المتحدة الصادر بتاريخ  29تشرين الثاني 1947
بحماس شديد جمع غالبية األجنحة داخلها .ومنذ ذلك الحين بدأ النضال من أجل تطبيق
القرار .ففتحت الوكالة اليهودية بهجمة دبلوماسية كان هدفها تحقيق تنفيذ مستعجل
لقرار التقسيم وسارعت على الفور بعمل التحضيرات لتهيئة اليشوف من ناحية تنظيمية
وسياسية وعسكرية لالنتقال من "يشوف" إلى دولة .وفي منتصف كانون األول أعلنت
الحكومة البريطانية قبولها بقرار الجمعية العمومية وأعلنت بشكل مفاجئ عن  15أيار
 1948موعداً إلنتهاء االنتداب .وقد اتحد اليشوف بأكمله في ضوء األمل باستقالل
سياسي وأمام التهديد العسكري العربي .ولكن حركة "إيحود" وحدها غردت خارج
السرب .إو�نطالقاً من قناعتهم من أن التقسيم سيؤدي بالضرورة إلى الحرب ،وقد وقف
أعضاء"إيحود" بثبات محذرين من الخطر الكامن في السعي إلى إقامة دولة يهودية.
وفي المقال التالي الذي ُنشر في  1نيسان  1948في بعيوت هزمان ،يحذر
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بوبر في أن الركض المتعجل نحو دولة والذي بدأ مع برنامج بالتيمور عام  ،1942أشبه
باالنتحار .فالعملية المتسرعة هذه تقوم ،كما ُي ّدعى ،على الفرضية الخاطئة أن دولة
يهودية في فلسطين تتوافق والمصالح اإلمبريالية البريطانية وعليه تحظى بالتأييد .ولكن
بال شك في أن الوضع ليس كذلك ،إذ مع نشوب األزمة الحالية تم التخلي عن اليشوف
وترك وحيداً أمام غضب العرب الذين تحركوا على عجل خوفاً من أن اليهود المدفوعين
بمطمح الحصول على دولة يسعون إلى السيطرة عليهم .وعوضاً عن ذلك ،فإن الركض
المتعجل نحو دولة عمل بشكل مناقض للحكمة التي وجهت اليشوف حتى اآلن ،والتي
بموجبها كان التطوير التدريجي العضوي للموارد األخالقية والمادية لليشوف هو الطريق
األكثر صحة لضمان تحقيق أهدافها األصيلة للصهيونية .سيادة سيادية ،على األقل في
الوضع التاريخي الحالي ،تشكل خط اًر على المشروع الصهيوني جميعه.

خطأ أساسي ال بد من تصحيحه
"أجل ،لو أن اليهود كانوا قد عملوا عشرين عاماً بصمت "!...
(على لسان ضابط رفيع المستوى عام )1938
كان الخطأ األساسي لقيادتنا السياسية هو التفكير في أن هم الصهيونية هو حسم سريع
للوضع السياسي لليشوف .بالتأكيد أن طريقة التفكير المتناظر هي التي أغوتنا إلى ذلك.
قمنا بنجاح باستغالل الوضع في أعقاب الحرب العالمية األولى .ومنه استخلصوا أنه
يمكن أيضاً استغالل الوضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،كونهم لم ينتبهوا إلى
االختالف الجوهري بينهما .بريطانيا المتوسعة كانت بحاجة إلينا لتبرير االنتداب .في
حين أن بريطانيا التي ال تسعى سوى إلى إنقاذ أساس اقتصادها – فهمها كان ضمان
خطوط مواصالتها الطويلة وهذا الضمان ال نستطيع توفيره لها.
ونتيجة لهذا العمى تجاه الوضع ،جاء على ما يبدو التهور الذي حاولوا من
طرفنا بواسطته تحقيق اإلعالن عن دولة يهودية ،كما لو كانت هذه هي الساعة األخيرة
التي يمكن فيها وضع البرنامج الصهيوني حيز التنفيذ .هذا الطيش المرضي هو الذي
أوقعنا في األزمة التي نعيشها اليوم.
كان جوهر الموضوع بالنسبة لنا في واقع األمر هو أن كسب الوقت من أجل
تطوير اليشوف .وكما هو معروف لدى الجميع ،لم نقم في مجال الهجرة واإلستيطان
سوى بجزء مما كان يقع على عاتقنا خالل تلك السنين حين كانت حرية العمل مرهونة
بين يدينا وبشكل كامل .وحين خسرنا هذه الحرية ،شرعنا في إيهام أنفسنا كما لو كان
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علينا أن نستعجل من أجل استعادتها والوصول إلى تحديد الوضع السياسي لليشوف –
وهذا من أجل ضمان الحرية كاملة في شكل دولة يهودية .وهنا استبدلنا العمل المنظم
بهدوء وبهدف محدد بلعبة الورق السياسي قصير النفس ووضعنا كل شيء على بطاقة
واحدة.
ليست هناك حاجة إلى دولة يهودية من أجل الحصول على الحرية بغية تطوير
اليشوف .من أجل ذلك ليست هناك ضرورة إال إلى تحقيق ذلك القدر من الهجرة التي يمكنننا
كالعادة استيعابها فعالً في وجودنا االقتصادي .ذلك القدر من االستيطان الذي تستطيع قوانا
بالفعل على القيام به .وذلك القدر من االستقاللية المطلوبة من أجل تهيئة إو�دارة كالهما .لو
كنا طالبنا بهذا األمر ،لكنا بالتأكيد قد حصلنا عليه دون أن نعرض مستقبلنا للخطر – ما
قمنا به من خالل "اإلنجاز" الذي حققناه قبل أربعة أشهر [أي قرار التقسيم].
ولكن حتى يمكن تحقيق ذلك ،كانت هناك حاجة إلى عامل حاسم وهو :ثقة من
جانب العرب أننا ال نهدف إلى السيطرة عليهم .هذه الثقة فقدناها بفعل أيدينا من خالل
برنامج بالتيمور ،والذي ال بد وأن الناظر من الخارج يفسره هكذا .وحين أيدنا قرار التقسيم
ٍ
كتخل عن هذا األمر كهدف نهائي ،ولم نحاول ذلك كما
بعد ذلك ،لم يفهم هذا األمر
يستوجب األمر في أن يتم فهمه بشكل آخر.
من السهل جداً فقدان ثقة من نزع شك .ومع ذلك فإن هذا األمر ممكن وحتى في
ساعة متأخرة جداً .ولكن ليس من خالل التكتيك ،ولكن فقط من خالل ق اررات داخلية/
على مستوى النفس .هناك حاجة إلى تغيير االتجاه .علينا التخلص – ليس فقط من
تصريحاتنا ،بل من قلوبنا أيضاً – من كل نية لتحقيق غالبية في يوم من األيام .دون
ذلك ال يمكننا أن نحدث تحوالً.
علينا أن نقول بشكل صريح ،ما هو ضروري لنا وما هو غير ضروري .نحن
بحاجة إلى الوقت والحرية من أجل مشروعنا ،وليس للتمتع بأفضلية .نحن بحاجة إلى
هجرة واستيطان واستقاللية اجتماعية ليس لنكون أقوى من اآلخرين ،ولكن من أجل أن
نكون قادرين على تشكيل حياتنا .ولذلك ليست هناك حاجة إلى دولة يهودية .ليست
هناك حاجة إال إلى ميثاق يقوم على الثقة .وال يمكن الحصول على ثقة إال من خالل
تغيير اتجاه حقيقي والكشف عنه بشكل ذي مصداقية.

صهيونية و "صهيونية"
في  14أيار  1948أعلن بن غوريون عن إقامة دولة إسرائيل .لم يتردد بوبر ،حتى
في ظل المعنويات العالية التي سادت اليشوف مع إعالن االستقالل ،لإلدعاء في مقال
نشر في بيعوت هزمان في  28أيار ،في أن السيادة السياسية هي بمثابة تشويه لغاية
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البعث القومي للصهيونية .ومع أنه كان هناك منذ بداية الحركة الصهيونية توجهاً لرؤية
في "التطبيع" السياسي لألمة اليهودية غاية الصهيونية .إال أن السعي إلى أن نصبح
شعباً ككل الشعوب األخرى ،كما يشدد بوبر ،مثلها مثل عربدة قومية وهي تشكل خيانة
للرؤية الحقيقية للصهيونية .فصهيونية "حقيقية" تسعى إلى بعث الشعب اليهودي من
جديد في فلسطين تتطلب إعادة اليهودية إلى رسالتها األصلية وهي خدمة "الروح" –
مصدر الحقيقة والعدالة الكونيين – من خالل "حياة طبيعية" لألمة على أرضها .وعالوة
على ذلك فإن صهيونية حقيقية تتجنب السير في طريق القومية األنانية "الطبيعية" ،ألن
الصهيونية الحقيقية تعترف بأن العودة إلى البالد ال تعني احتالل األرض أو السيطرة
على سكانها من غير اليهود.
صهيونية و "صهيونية"
تميزت الحركة الصهيونية الحديثة منذ بدايتها كونها تضم بين ثناياها اتجاهين أساسيين
يناقضان بعضهما البعض تناقضاً يصل إلى عمق الوجود اإلنساني .مضى وقت طويل
دون أن يتم استشعار هذا التناقض إال في المجال الفكري فقط .ولكن مع تعاظم التأثيرات
الملموسة للوضع السياسي والحاجة إلى اتخاذ الق اررات الناجمة عن ذلك ،أصبح هذا
التناقض ملموساً أكثر فأكثر حتى وصل إلى ٍ
اقع في السنوات األخيرة.
أمر و ٍ
ويمكن إدراك كال اإلتجاهين انطالقاً من مصدرهما كتفسيرين مختلفين لمفهوم البعث
ُ
من جديد.
فهدف االتجاه األول بالنظر إلى مفهوم البعث من جديد تمثلت في العودة إو�قامة
إسرائيل الحقيقية ،حيث الروح والحياة ال يكونان فيها موجودان بجانب بعضهما البعض،
كمثل حيزين منفصلين ولكل واحد منهما قوانينه الخاصة ،بنفس الطريقة التي كانتا فيها
أيام رحلة الشتات في الصحراء ،ولكن تعمد الروح إلى إقامة الحياة كبيت لها ،بل حتى
كلحم لها .فالبعث من جديد – معناه ليس فقط وجود آمن للشعب بدالً من وجوده غير
اآلمن في الوضع اآلني ،ولكن وجود للتجسيد المعنوي بدالً من الوجود الحالي ،حيث
أفكاره مجردة تحلق في فضاء يفتقر إلى األفكار.
في حين أن االتجاه الثاني رأى في مفهوم البعث من جديد ببساطة :تطبيع.
شعب "طبيعي" يحتاج إلى أرض إو�لى لغة إو�لى سيادة .وهنا ليس علينا سوى الحصول
على هذه األصول ،وكل ما تبقى يأتي من نفسه .كيف يحيا الناس معاً في تلك البالد،
ماذا يقول الناس في تلك اللغة ،كيف ستكون عالقة ذلك االستقالل بباقي العالم
اإلنساني؟ كل هذه األسئلة ليست ذات صلة بموضوع البعث من جديد .لتكن طبيعياً وها
أنت تنبعث من جديد!
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واقع األمر أن كال هذين االتجاهين ليسا سوى شكالً جديداً لكال االثنين اللذين
كانا يزاحمان بعضهما البعض في غابر أيامنا :اإلدراك بشكل قوي لمهمة إقامة الحقيقة
والعدل في جميع مناحي حياة الشعب كله ،نحو الداخل والخارج ليصبح بذلك مثاالً
يحتذى به ونو اًر لإلنسانية .أما الشوق الطبيعي ،الطبيعي لدرجة اإلفراط ،في أن ُيصبح
اليهود "ككل األغيار" ،فهو ما لم يستطع اليهود القدامى تحقيقه من خالل التحول إلى
شعب طبيعي.
وفي هذه الساعة ينجح اليهود في ذلك بشكل يبعث على الفزع.
لم يحصل يوماً ما في تاريخنا أن كانت الروح والحياة بعيدتان عن بعضهما
البعض كما هو الحال عليه اآلن ،في هذه الفترة ،فترة "االنبعاث من جديد" .أم أنكم
تودون أن تطلقوا اسم "روح" على األنا الجماعية ،التي ال تعترف بأي معيار أعلى منها
وال تخضع ألي ٍ
أمر يأتي من أعلى؟ أين تحدد العدالة والحقيقة األفعال نحو الخارج
ونحو الداخل؟  ...قلت "نحو الداخل" ،إذ أن الفوضى واإلخالل بالنظام نحو الخارج
يجران معهما ذات الفوضى نحو الداخل.
"هذه "الصهيونية" تدنس اسم صهيون .هي لم تعد سوى شكل من أشكال
القوميات الشنيعة المعاصرة ،التي ال تعترف بأية سلطة فوق المصلحة – المتوهمة! –
لألمة .الحاضر يقول أنها انكشفت كونها نوع من اإلندماج القومي الذي هو أكبر خطر
من كل إندماج فردي ،إذ أن هذا االندماج الفردي لم ُيفسد سوى األفراد والعائالت التي
اندمجت ،في حين أن اإلندماج القومي يفتت صلب الشعب اليهودي.
وعن المعرفة الواضحة باالتجاهين الواقفين على طرفي نقيض ،تنبثق أيضاً
المسألة السياسية األساسية التي تواجهنا في سعينا إلى البحث عن جذور مشاكلنا
السياسية اليومية.
فاتجاه التجسيد /التحقيق يقول :رغبتنا تكمن في العودة إلى األرض من أجل
اكتساب األسس الطبيعية لحياة شعب ،أسس تجسد الروح.
رغبتنا ال تكمن في العودة إلى أرض ما ،ولكن إلى تلك التي خرجت منها
براعمنا ،ألنها هي الوحيدة القادرة على تجديد واستنهاض تلك القوى التاريخية والفوق
 تاريخية التي تزاوج بين الروح والحياة والحياة بالروح .هذه األرض ليست خالية اليوممن البشر ،كونها لم تكن خالية في تلك األيام حين وطأتها أقدام شعبنا المتوغل من
الصحراء .ولكننا اليوم ال نطأها كمحتلين.
في السابق كان علينا احتاللها ،ألن سكانها كانوا معارضين في كنههم لروح
"إسرائيل" .فخطر "التبعيل" [من بعل أحد األله في بالد الشام وآسيا الصغرى -المترجم]،
أي خطر إذعان الروح لسلطان الغريزة – لم يفلح حتى االحتالل في القضاء عليه كلياً.
واليوم لسنا بحاجة إلى احتالل البالد ،كونه ليس هناك من خطر يهدد كنهنا الروحي
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وطريقة حياتنا من قبل سكان البالد .وخالفاً لما كان األمر عليه في الماضي ،يجوز
لنا عقد ميثاق مع سكانها من أجل أن نطور معهم البالد لتصبح رائدة الشرق األوسط
– ميثاق يجمع بين شعبين مستقلين أصحاب حقوق متساوية ،كل واحد منهما سيد نفسه
في مجتمعه وثقافته ،ولكن كالهما متحدان في مشروع تطوير وطنهم األم المشترك إو�دارة
األمور المشتركة بشكل فيدرالي .وبقوة هذا الميثاق نود العودة واإلنضمام إلى جامعة
الشعوب الشرق أوسطية وممارسة سياسة في إطار الحياة القائمة في الشرق األوسط،
وفي حال توفرت النية ،نعود ونرسل من الشرق األوسط الفكرة الحية إلى العالم .والسبيل
إلى ذلك؟ عمل وسالم – سالم يقوم على العمل المشترك.
في المقابل كان هناك التوجه الثاني الذي سكنه هاجس األمن وله مطلب واحد
فقط :سيادة .هذا المطلب ُعبِّر عنه وقدم في صيغة شكلين مختلفين ،واحد تلو اآلخر.
األول تبلور حول المفهوم "الديمقراطي" لألغلبية :يجب السعي إلى تحقيق غالبية يهودية
في دولة تمتد على فلسطين كلها 1.لقد كان بادياً للعين أن مثل هذا البرنامج يعني
الحرب – حرباً بالفعل – ضد الجيران ،وبذلك أيضاً ضد العالم العربي ككل :أي شعب
يقبل بأن يصبح أقلية بعد أن كان أغلبية دونما قتال؟
وحين تبين أن هذا البرنامج ليس سوى ثمرة وهم ،حل محله برنامج انتزاع ،أي
انتزاع جزء من األرض 2،وفي الجزء المنتزع – مرة أخرى أغلبية ،واسم الشيء دولة
يهود .وبشكل طائش ضحوا بكلية البالد ،تلك التي خرجت الصهيونية ذات يوم من
أجل "خالصها" :لنحظى فقط بدولة ذات سيادة! تم استبدال المفهوم الحياتي "استقالل"
بالمفهوم السلطوي "سيادة" فقط من أجل أن نحظى بدولة ذات سيادة .وهكذا تم استبدال
شعار السالم بشعار النزاع.
وقد حصل ذلك في الفترة التي هبط فيها شأن السيادة الخاص بالدول الصغيرة
بسرعة فائقة .وبدالً من السعي إلى خلق مجموعة م ِ
بادرة وعاملة في نطاق جامعة شرق
ُ
أوسطية ،وضع نصب العين هدف تأسيس دولة صغيرة تعيش في خالف دائم مع
محيطها الجيوسياسي وتضطر إلى تخصيص قواها السامية من أجل أعمال عسكرية
بدالً من توجيهها إلى مشاريع اجتماعية وثقافية.
هذا هو المطلب الذي من أجله تدور الحرب اليوم.
انضممت إلى الحركة الصهيونية من أجل بعث إسرائيل من جديد،
قبل نصف قرن ،حين
ُ
قمت بذلك بكل جوارحي .اليوم حصل به صدع ما .فحرب من أجل بنية سياسية تنذر
بالتحول في كل ساعة إلى حرب من أجل وجود األمة .ولذلك أشارك به اليوم بوجودي
1
2

المقصود هنا برنامج بالتيمور.
ُيشير بوبر هنا إلى موافقة الحركة الصهيونية وزعامة اليشوف على قرار التقسيم.
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الذاتي ضد مشيئتي ،وقلبي يخفق اليوم كقلب كل يهودي .وبالرغم من أنني ال أستطيع
السرور تجاه انتصار ،ذلك أني أخشى أن انتصار اليهود معناه – هزيمة الصهيونية.

لنضع حداً للكالم الفارغ! (تشرين األول )1948
وبعد ساعات من إعالن االستقالل ،قامت طائرات مصرية بمهاجمة تل أيبب وتوغلت
جيوش عربية إلى داخل حدود فلسطين منضمة إلى المقاتلين الفلسطينيين بغية وأد الدولة
في مهدها .وفي مقال ُنشر في تشرين األول  1948في مجلة بعيوت هزمان ،أوضح
بوبر أن هناك نفاقاً في اإلدعاء بأن اإلسرائيليين هم ضحايا أبرياء للعدوانية العربية.
"والحقيقة هي" أن السياسة الصهيونية تم إدراكها من قبل العرب كمصدر للعدوانية.
ومن هنا فإن احتجاجات تنم عن اعتقاد أننا أقوم أخالقاً من اآلخرين في مواجهة اعتقاد
اآلخر ليست ذات صلة بالموضوع وهي غبية من ناحية سياسية .فالتحدي يكمن في
تغيير تصور العرب للصهيونية.

لنضع حداً للكالم الفارغ!
تكمن خصوصية الحرب الشاملة في أن كل واحد من الطرفين المتحاربين يؤمن في
أعماق نفسه أنه يخوض حرباً دفاعية .ومنذ أن أصبحت جماهير الشعب تشارك في
األعمال الحربية ،لم يعد باإلمكان المحافظة وقتاً طويالً على استعداد الشعب للصمود
المهاجم
في المعركة وعلى الجبهة وفي الوطن ،إذا لم يكن على يقين من أنه هو الطرف ُ
وأنها مسألة حياة أو موت .من الواضح أن يقيناً مثل هذا ينشأ بسهولة وبسهولة أيضاً
يمكن تعزيزه :فليس هناك في الواقع من نزاع فعلي بين جارين دون إحساس صارخ في
داخل كل منهما أن ظلماً قد لحق به – وكم باألحرى في نطاق علم النفس الجماعي،
أي في نطاق اإليحاء الفضائي .فال ادعاءات وال دالئل ،إنها الهزائم فقط (استراتيجية أو
سياسية) تلك التي من شأنها أن تقوض أركان هذا اليقين الحيوي.
الحقائق بسيطة إلى حد بعيد .قبل ألفي عام عاش على هذه األرض شعب أنتج
أشياء عظيمة وحافظ بعد ذلك ،حين كان مشتتاً في أنحاء الكرة األرضية على رباطه
الداخلي بها .وفي عهدنا هذا عاش على هذه األرض شعب لم ينتج شيئاً واحداً ممي اًز،
نمى تقاليد
سوى أنه يعيش هنا ،يقوم بفالحة األرض كما لو لم تكن هناك تقنيات حديثةَّ ،
قديمة كما لو لم تكن هناك لغة أدبية.
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ومع نهاية القرن الماضي [القرن التاسع عشر -المترجم] بدأت مجموعات
صغيرة ،وبعد ذلك بدأت تكبر أكثر فأكثر ،من الشعب األول باإلنسالل إلى البالد
بغية بناء قاعدة لتجمعه .ولكن حين التحق بهذا العمل اإلعالن عن مطالب سياسية،
ظهرت لدى الشعب اآلخر بوادر السخط والتضاد والكراهية .ففي البداية تقبل هذا الشعب
اإلنسالل بتسامح ربما حمل في طياته رغبة طيبة أيضاً انطالقاً من إحساس فطري
بتوافق المصالح من أجل تطوير هذه البالد ،على الرغم من أنه كانت تظهر بين الحين
واآلخر مخاوف من أن ُيفرض عليهم إيقاع غريب عن حياتهم .في حين نشأت ونمت
اآلن مخاوف حقيقية مفادها أن هناك من يريد سلبهم ،إن لم يكن هم أنفسهم ،فسلب ْ
أبناءهم وأحفادهم تحت كل الظروف ،مقومات حياتهم .وحين انتقل الشعب األول من
التصريحات إلى األفعال وحرك القوى الدولية لكي يحظى بحقوق التملك السياسي للجزء
المفضل من البالد ،اندلع النزاع.
صحيح أن هذا اإلندالع لم يكن ليحصل إال ألن حكومات استغلت ،كما جرت
العادة ،الوضع النفسي للشعب .فبدونه لم يكن ليتسنى لهم الفعل .واألن "تمت ُمهاجمتنا".
من قام بمهاجمتنا؟ واقع األمر أنهم أولئك الذين وجدوا أنفسهم يتعرضون للهجوم من
قبلنا ،أي من خالل احتاللنا السلمي.
هم يتهموننا" :لصوص أنتم  "...وماذا نجيب نحن؟ "هذه هي أرضنا منذ ألفي
عام وفيها صنعنا العظائم ".هل علينا فعالً أن نتوقع أن يعترفوا بذلك دونما تأخير؟ هل
كنا سنقوم بذلك لو كنا في مكانهم؟
لقد طفح الكيل! دعونا نضع حداً للكالم الفارغ! واقع األمر أننا نحن الذين
بدأنا بهجوم "بوسائل سلمية" ،حين بدأنا نتسلل إلى البالد .بدأنا بذلك ،ألننا كنا مجبرين
عليه بغية توفير لشعبنا حياة مستقلة منتجة ،حياة يستحقها .وألن هذا الشيء ال يمكنه
أن ينجح بشكل دائم إال من خالل اتفاق مع الشعب الثاني ،فإن كل شيء يعتمد على
نجاحنا في أن نظهر للشعب اآلخر ،بالطبع فعالً وليس قوالً ،أن هجومنا ليس بالهجوم،
بكلمات أخرى ،بل لنطلق هنا بهذه الطريقة ذات اإلحساس بالمصالح المشتركة.
أي طريق يجب أن تُسلك في نطاق األفعال؟ من ناحية إيجابية :تنمية شراكة المصالح
الحقيقية من خالل إدخال الشعب الثاني إلى نشاطنا االقتصادي في البالد .من ناحية
سلبية :االمتناع عن كل تصريح وفعل سياسي أحادي الجانب .وهذا يعني تأجيل قرارت
سياسية حتى تجد شراكة المصالح تعبي اًر عملياً وكافياً لها.
وعلى كل فرد يعرف معنى المسؤولية أن يتفحص بقوة ضميره ما قمنا به وما
لم نقم به في ضوء هذه الحقائق ،وليس في ضوء عبارات منمقة فارغة.
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احتجاج على مصادرة أر ٍ
اض عربية ()1953
ترك مئات اآلف العرب الذين فروا من المنطقة التي تحولت إلى جزء من دولة إسرائيل
خلفهم أمالكاً هائلة .وقد قامت حكومة إسرائيل عام  1950بتعيين قيٍِّم يتولى إدارة أمالك
الغائبين ومنحته صالحية نقل جزء من الممتلكات إلى سلطة الدولة بغية تلبية احتياجات
توطين مهاجرين يهود إو�قامة مستوطنات جديدة .إال أنه بقيت هناك نقاط كثيرة ملتبسة
في ما يتعلق بتعريف مالك غائب .وفي العام  1953قدم إلى الكنيست قانون استمالك
أر ٍ
اض من أجل إزالة االلتباس عن تلك النقاط .وفي توضيح لتشريع هذا القانون أعلنت
ٍ
"عرب ليسوا
الحكومة أن استمالك أراض الغائبين تشتمل أحياناً على أجزاء تعود إلى
غائبين" .وقد تعلق األمر بشكل أساسي بمناطق زراعية .فحق الملكية في هذه األجزاء،
كما ادعت الحكومة ،لم تكن واضحة بما فيه الكفاية .عالوة على ذلك ،كما تم التشديد
على ذلك في بيان الحكومة ،لم يكن من الممكن إعادة األراضي المذكورة إلى أصحابها
ألسباب أمنية وعلى خلفية أن أعمال تطوير يتم تنفيذها هناك .وقد اشتملت مسودة
القانون على ترتيبات خاصة بالتعويض بدالً من إعادة األراضي .وقد رأت "إيحود" في
مسودة القانون محاولة غير عادلة لسلب عرب إسرائيل أراضيهم .وقد كان بوبر واحد من
ثالثة قاموا بالتوقيع على رسالة موجهة إلى يوسف سبرينتساك ،رئيس الكنيست آنذاك،
وفيها تحتج على القانون المقترح .وقد تم إرسال الرسالة التالية في  7آذار  .1953وقد
شرع القانون في الكنيست بعد ذلك بثالثة أيام:

احتجاج على مصادرة أر ٍ
اض عربية

السيد سبرينتساك المحترم،

قدم هذا األسبوع إلى الكنيست للقراءة الثانية واألخيرة مشروع قانون "حق استمالك
األراضي" ،األمر الذي يعني منح تشريعاً قانونياً لحقيقة قائمة ،أي مصادرة أراضي
المواطنين العرب المقيمين في دولة إسرائيل بحق ال بمنة (ليسوا الجئين!).
يصعب علينا الفهم لماذا لم يوجد ،وفقاً للصحافة ،حتى اآلن بالكاد وأحد بين
أعضاء الكنيست اليهود يقوم برفع صوته احتاجاً على قانون هدفه إعطاء طابع قانوني
إلجراءات وأفعال كان سيرى فيها كل عضو كنيست – لو أن األمر حصل مع أمالكه
أو أمالك يهودية – ظلماً فادحاً.
صحيح أننا ندرك أن احتياجات أمنية حقيقية – أي ،ليست تلك االحتياجات
التي تخفي فيها كلمة "أمن" التوجهات الحقيقية – قد تتطلب مصادرة أمالك وأر ٍ
اض
في مناطق محددة .ولكن هذا مرتبط بقيدين اثنين :أ) يتم مصادرة األمالك بما يتناسب
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واالحتياحات األمنية ،أي فقط طالما بقيت حالة الطوارئ قائمة ،وهو ما ُيبطل تبرير
المصادرة بشكل نهائي .ب) يتمتع أصحابها القانونيون بحق اللجوء إلى المحكمة بغية
للتحقق وتحديد إذا ما كانت احتياجات أمنية تقف بالفعل خلف المصادرة.
إال أنه ،كما هو معلوم لدينا ،فإن الحاالت التي تم فيها مصادرة األراضي
المذكورة ليس على خلفية احتياجات أمنية ولكن ألغراض أخرى مختلفة كلياً هي حاالت
كثيرة ،مثل توسيع رقعة األرض التي تقوم عليها مستوطنات قائمة  ...إلخ .وهذه حسب
غطاء قانونياً .نحن على
رأينا ليست كافية لتبرير أن مجلساً تشريعياً يهودياً يقوم بمنحها
ً
ٍ
علم بقرى مأهولة السكان تمتد األراضي التي صودرت منها على ثلثي أراضيها وأكثر.
شرف
وكيهود ،كمواطني دولة إسرائيل ،نشعر بالواجب للتحذير من مشروع قانون ال ُي ّ
بأي حال من األحوال كل ما يحمل اسم "يهودي".
ولذلك نقترح – وفي شكل خطوط عريضة:
أ) إلى أي حد تتطلب ذلك احتياجات أمنية فعلية وعلى مدى فترة الطوارئ
الحالية تفويض وزير الدفاع (أو أي وزير آخر يمنحه القانون صالحية القيام بذلك)
بالمصادرة – آخذين بعين االعتبار القيود المذكورة أعاله – حق استخدام كل قطعة
أرض دون أن تُلحق مصادرة مثل هذه الضرر بأصحاب الملك القانونيين.
ب) وحتى في حال حصول البند األول ،يجب أن تُترك بأيدي أصحاب األرض
مساحة كافية لضمان وجودهم االقتصادي من فالحة األرض وفق القواعد الواردة في
"أمر الدفاع عن ملتزمي األرض".
ومن المسلم به أن أصحاب األرض يحق لهم ،حتى في مثل هذه الحاالت ،الحصول
على تعويضات.
ج) وفي كل األحوال التي تكون األراضي قد صودرت ليس ألغراض أمنية ،كما
هو مذكور أعاله ،يجب إعادتها إلى أصحابها خالل فترة يحدد القانون فترتها القصوى،
مع احتفاظ أصحابها بحق اللجوء إلى المحاكم والمطالبة باسترداد أمالكهم قبل انتهاء
الفترة المذكورة أعاله.
نحن نتوجه إليكم راجين منكم أخذ ٍ
علم باقتراحنا هذا وتعميمه على أعضاء
الكنيست بغية الحيلولة دون أن يقوم مجلس تشريعي يهودي بالموافقة على قانون يقف
على النقيض من جميع مبادئ اليهودية وجميع التصريحات العلنية التي صدرت عن
حكومة إسرائيل عشية إقامة الدولة.
مع فائق االحترام
بروفسور م .بوبر
بروفسور أ .سيمون
د .ش .شرشبسكي
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ردنا (أيلول )1945
تم تشويه سمعة "إيحود" من قبل أغلبية دوائر المجتمع الصهيوني في فلسطين ،من مباي
حتى اإليتسل .فقد أصبح مناحيم بيجن في أيار  1945القائد األعلى للمنظمة العسكرية
القومية /الوطنية (إيتسل) ،وحظي في تلك الفترة بزخم وتمتع بتعاطف متزايد من خالل
تمثيله لرفض كبريائي للمساومة أو التنازل قيد أنملة عن تحقيق األهداف الصهيونية
وفقاً لرؤيته .وقد عمدت منظمة إيتسل إلى زيادة عملياتها اإلرهابية والتي كانت موجهة
بداية إلى حكم االنتداب البريطاني وفي وقت الحق ،حينما ازدادت االعتداءات العربية،
ضد العرب أيضاً.
ففي عدد شهر تموز من الجريدة السرية حيروت ،التي أصدرها اإليتسل ووزعها
بشكل غير قانوني من خالل جريدة حائط ،نشرت الجريدة هجوما ً موجها إلى "إيحود"،
لم يحمل هذا المقال توقيعاً ،كما هو حال باقي منشورات ،وفيه نقد حاد ل"إيحود" ،والتي
يرى فيها كاتب المقال المجهول منظمة أساتذة جامعات جالسين على العرش األخالقي
للجامعة العبرية في القدس .هذه الجامعة المرتفعة ،كما هو مكتوب بسخرية ،مقامة
وبحق على جبل سكوبس /المراقبة .ويضيف:
"عالقة جماعة "إيحود" الساكنين هناك للقضايا الواردة على جدول األعمال
الشعبي لليشوف هي في واقع األمر عالقة مراقبين/مشاهدين ضميرهم مرتاح .ووصفهم
بأنهم الرواقيين /الرصينيين ،سيكون هذا بالطبع إهانة بالنسبة لهم .فليس لديك شيء
يستطيع أن يقض مضاجعهم الروحية .ليس هناك من حادثة تضعضع موقفهم السامي،
الفلسفي ،الناقد .فهم ليسو شركاء في كل ما يحدث في األسفل :هم يسكنون هناك ،في
األعلى ،في علياء العرش األخالقي ومنه يرفعون صوتهم -الهادئ ،الفصيح ،المثبت.
ما هي نظرتهم الحياتية؟ اعتقدنا أننا ال نحيد عن الصواب ،إذا ما حددناها
بكلمة واحدة :تسوية .فالتسوية من وجهة نظرهم هي غاية الحياة ،هي الحكمة اإللهية،
والتي بدونها ليس هناك ال وجود وال تقدم .أدلة؟ ال تعوز أساتذة الجامعات .فعلوم
األحياء واالجتماع واالقتصاد والسياسة والتاريخ -سواء تلك الخاصة باإلنسانية ككل أو
اليهودية -تعلم أن التسوية هي الطريق الرئيسية نحو التطور .وعليه ،علينا نحن أيضاً،
في أرض إسرائيل ،أن نقترح وأن نجد بأي ثمن "تسوية" إو�ال علينا العوض.
من الصعب بالطبع مقارعة أساتذة جامعات على درجة كبيرة من المعرفة .ولكن
يبدو هذه المرة أننا نستطيع حتى نحن الجهلة إثبات غلطتهم الجوهرية والتاريخية .لنبدأ
بالتقليد اليهودي ،الذي يفتخر خصومنا المثقفون بالتمسك به .هل صحيح أن التقليد
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األخالقي للتوراة يقبل التسوية؟ نحن ال نقصد هنا قضايا عديمة األهمية ،فالتسوية بها
هي بال شك ضرورة وحاجة.
نحن نتحدث عن القضايا الكبيرة ،األساسية ،التي تبني شخصية األمة والفرد.
وبالنسبة لذلك ال تعرف التوراة تسوية" .وال تجعل لك آلهة أخرى" -هذه هي الوصية
األخالقية العليا التي نزلت على أمة معزولة ،كي ال تصل إلى تسوية مع عبيد الكواكب
التي سبقوها وال مع عبيد األوثان الذين سيأتون بعدها  ...بماذا عادت علينا هذه
الوصية؟ بأنهار دماء .ومع ذلك لم نساوم .إو�ذا كانت هناك فترات في تاريخنا دفعت بها
"الحكمة" وراحة البال أجزاء من الشعب للتكيف مع المحيط ،فقد ظهر أنبياء – وليس
أساتذة جامعات  -لعنوا "التسويين" وشجبوا "التسوية" .ال ،لم نعرف أبداً التسوية .وليس
فقط أننا لم نرد التوصل إلى تسوية معهم ،بل لم نطمح إلى أن يتوصلوا إلى تسوية معنا.
وعليه رفضنا التهود – "المتهودون بالنسبة لألمة اليهودية كالجرب".
هذا هو طريق األمة العبرية منذ األزل وحتى يومنا هذا .وبفضلها ،وفقط
بفضلها ،نحن موجودون ،بالرغم من كل شيء ،كأمة .ولوال ذلك لكنا منذ زمن قد ذوبنا
بين األغيار .ومع أن طريقاً مثل هذا قد سبب لنا معاناة أيضاً ،ال تضاهيها معاناة في
تاريخ األمم ،لكننا اعتقدنا أننا ال نغالط الحقيقة وال العلم إذا أضفنا إلى عبارة ديكارت
المشهورة "أنا أعاني ،ولذلك أنا موجود".
[كذلك رفض مشابه للوصول إلى تسوية ،كما أدعي في المقال أيضاً ،هو
مصدر كل تطور مهم لشعوب العالم  ...وعالوة على ذلك فإن كل تسوية مع حكومة
االنتداب البريطاني في البالد ومع العرب ستساعد هتلر في مساعيه للقضاء على
الشعب اليهودي].
فال يتعجب الرواقيون المحترمون من كوننا نرفض "أخالقية المراقبة /المشاهدة
الخاصة بهم" .نحن من لحم ودم الذي يتم إفناؤهم [المحرقة] .واألهم من ذلك :نحن روح
قدس اهلل ونشط في الماضي والحاضر والمستقبل .وفي األمور الكبيرة ال
من روح من ّ
نعرف ولن نعرف تسوية .ونحن سعداء بأن من منح شعبه حياة أبدية منحنا أيضاً القوة
األخالقية السامية ألن نعاني وأن نقاتل وأن نسقط صرعى ،ولكن ليس للخنوع للشر.
هذا هو طريق حياة أمة أختارت الحياة ،بدالً من التسليم بالعبودية ،التي "راحتها" مؤقتة
1
ونهايتها  -زوال وفناء.
2
وقد تبين الحقاً أن كاتب المقال هذا لم يكن سوى قائد اإليتسل ،مناحيم بيجن.
وقد ظهر رد بوبر باسم "إيحود" في عدد أيلول من بعيوت.
1
2

كال المقطعين من «صوت طفل» ،حيروت رقم  ،5.7.1945 ،48ص.2 .
مناحيم بيجن ،بمحتيرت ،أ (تل أبيب :هدار ،؟؟؟) ،ص.251 .
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ردنا
[ ]...الشيء الذي من واجبنا النضال من أجله هو الوضوح ،تواؤم بين الوعي والموقف،
نزاهة سياسية .وقد قصدت بتعبير نزاهة سياسية :أن ال يتصرف المرء مع أوهام
متصدعة كما لو كان التشوه لم يلحق بها بعد .أن ال يتم المطالبة بتوضيحات يعرف
المرء مسبقاً أنه ال يمكن أوالً الوصول إليها وثانياً ال يمكن تحقيقها .فالمتطرف المؤمن
يمكنه القيام بفعل محدد والتأثير بشكل محدد على المسرح السياسي ،طالما كانت عقيدته
سليمة .عقيدة متصدعة ومثبتة من جديد هي صفر من ناحية سياسية ،وذلك ألن المرء
ال يعود فينسب إليها أية قوة داخلية.
وينشأ عن هذا الوضع أن الجدل "الرسمي" ضدنا قد فقد واقع األمر أساسه.
جدل "المعارضة اليمينية" مستمر ،ولكن مستواه واطئ إلى حد ال يستوجب معه إنشغالنا
به .في المقابل وخارج نطاق الحلبة "البرلمانية" ،في دوائر شبابية معينة ،والذين تستحق
توجهاتهم االلتفات إليها على خلفية جديتهم الشخصية ،تبلور وبالذات اآلن النقد المحموم
الموجه إلى موقفنا إلى حد تعبير أساسي حقاً ،والذي يدفعنا إلى توضيح أساسي إضافي.
ويستهل النقد بنبرة شخصية عالية جداً .وهو يفترض أن محرري وكتاب هذه
ُ
المجلة "هم باألساس من جبل المراقبة /المشاهدة" (وهو ما ليس صحيحاً بالنسبة للغالبية
العظمى من الكتاب) ويضيف أنهم مشاهدون /مراقبون ال يشاركون في الحياة في
األسفل ،ولكن ُمسمعين من "علو عرشهم األخالقي" صوتهم "الهادئ ،الواضح ،المثبت".
هذا خطأ ،أيها الناقد المحترم .على ما يبدو أنك تتخيل أن ليس هناك من يعاني
من األلم سوى ذلك الذي ُيجيد الصراخ .ولكن األمر ليس كذلك .فمن يعاني من اآلالم
األكثر عمقاً ،ال يعودون فيصرخون .وطالما كان المرء يصرخ ،فهو ال يعرف كيف
يساعد .أولئك الذين مروا بجميع طبقات جهنم ثم عادوا إلى النور تعلموا كيف يتكلمون
بهدوء ووضوح .ذلك أن الحقيقة ال يمكن قولها إال هكذا ،وليس هناك من شيء يمكنه
المساعدة سوى الحقيقة .وكثي اًر ما تكون الحقيقة مرة جداً .وكثي اًر من يكون من الصعب
جداً [على اإلنسان] قولها بدالً من اإلنفجار ولطم محيطه ودعوة اآلخرين بأن يقوموا
بذلك أيضاً .فمن يعرف الحقيقة ،الحقيقة التي هي فقط قادرة على المساعدة ،عليه قولها،
سواء أصغى له شعب أو عشرة (العدد األدنى ألداء صالة الجماعة في كنيس مثالً-
المحرر).
إال أن النقد يتج أر اآلن على إثبات أن ما نقوله ليس الحقيقة .فهو ينطلق من
أساسي ومطلق لتعليم طريقة التسوية .ولكن األمر ليس
االفتراض من أننا قد أتينا بشكل
ّ
كذلك .ولكننا نقول فقط أن هناك مواقف ليس منها مخرجاً سوى التسوية ،وأن الجوهر
يكمن في التعرف على مواقف مثل هذه عندما يكون المرء واقعاً بها .فنحن ال نعتقد أن
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التسوية هي "طريق التطور الرئيسة" ،ولكن من وجهة نظرنا علينا أن ال نخاف منها ،إذا
كانت هي فقط وليس غيرها هي التي ستقودنا إلى طريق الملك.
فالتسوية في حد ذاتها ليست جيدة وليست سيئة؛ فإذا كانت هي وفقاً لمضمونها
وجوهرها قادرة على إنقاذ قضيتنا ،حيث ال [وسيلة] إنقاذ أخرى ،فهي جيدة .وعليها أن
تكون وفقاً لمضمونها وجوهرها مناسبة لقضيتنا .ممنوع عليها أن تقوض أسس قضيتنا
وتزيف جوهرها ،حتى ولو بدت كمنقذة لها .علينا أن نمعن النظر في ذلك .علينا أن
نواجه جوهر التسوية بجوهر قضيتنا .فإذا كانت النتيجة إيجابية ،علينا حينئذ أن نأخذ
على عاتقنا اإلعراب عن الحقيقة المرة هذه ،في أنه من الوضع القاسي الذي ال نظير
له هذا ال يمكن أن تنقذنا طريق سهلة ،طريق مطالب وتصريحات ،وأيضاً ليس طريق
اإلنفجار ولطم محيطنا ،ولكن الطريق الصعبة التي تقود عبر التسوية إلى إمكانية
فالحتنا الكاملة لهذه األرض .فبيت القصيد هو :أن نعمل بسالم دون إزعاج بكل ما
أوتينا من قوة -هذه هي الطريق الرئيسة وليس هناك من أخرى غيرها.
يسوق لنا الناقد سلسلة طويلة من األمثلة الرائعة ،من األنبياء وسقراط وحتى
الموسوعيين وواشنطن ،أنه في "األمور الكبيرة األساسية" ال مكان للتسوية .واقع األمر
أن هذه األمثلة ،إذا ما حدقنا النظر فيها من وجهة نظر تاريخية ،ترينا أن الشيء
األكثر أهمية هنا يكمن في التمييز تميي اًز عملياً بين المطلق والنسبي .وفي كل ما يتعلق
بالمطلق ذاته ،ليس هناك من مكان للتسوية .ولكن من أجله ،من أجل المطلق ،مسموح
وجدير بالعمل في نطاق النسبي ما يتطلبه الموقف  -وذلك في حال أن التسوية ال
تناقض المطلق.
اقترح آرميا أنه من أجل إنقاذ الشعب والتوراة في حال حصول نكبة ،حال ال
يعني فقط تسوية بل خنوع بالفعل ،وهو ما لم أكن ألتجاسر على اقتراحه .لم يعرف
سقراط تسويات حين كان ُيطلب منه االعتراف بالحقيقة .إال أن تلميذه أفالطون لم
يخنه حين اقترح ،عندما أثبتت صيغة الدولة المثالية أنها غير قابلة للتطبيق ،برنامجاً
من الدرجة الثانية .فالناس الذي فعلوا في الثورة الفرنسية انطالقاً من أساسيات مجردة
(وانطالقاً من غرائز سلطوية تقوم على ذلك) وليس انطالقاً من فكرة ورؤية الوضع
معاً ،قادوها إلى إبطال نفسها" .من بروميتيوس وحتى غاندي" يعرف ناقدنا كيف يسوق
أمثلة .ليس لدي معلومات كافية حول سياسة بروميتيوس .إال أن األساطير تتحدث عن
تسويات غريبة عقدها مع األلهة ،إال أنه خدع حلفاؤه .يدهشني أكثر ذكر غاندي .فإذا
ما نجح ،فسيكون ذلك فقط بفضل تسوية ممكنة يتوصل إليها مع المسلمين.
الشيء األساسي هو بالطبع هو الوصول إلى التسوية الصحيحة في اللحظة
الصحيحة .ولكن الحديث يدور عما هو وارد هنا .هناك بيننا أناس اتخذوا لهم من
القول المأثور الطائش "لقد تعدى الوقت الثانية عشرة" مثاالً يحتذى به ،أي ليس هناك
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ما نخسره بعد .منتقدنا ليس من هؤالء .فهو لن يكف عن "محاربة" العالم بأكمله وما
إلى ذلك .فلقد اختار سبيل "البطولة" .هذه البطولة مغزاها إنسان ال ينظر ال إلى األمام
وال حوله ،ولكن يندفع ويلطم حوله .هذه البطولة ال ترخي شخصية بروميتيوس ظاللها
عليها ،بل شخصية دون كيشوت .ولكن دون كيشوت ليس سوى مأساة.
ردنا على الشباب هذا الذي أصابه انبهار ُيعمي مأساوي — الطابع — متوفرة
في كل كراسة من مجلتنا الشهرية ،وستبقى متوفرة في كل كراسة.
وهو يقوم على فرضية تالمس المطلق وال تحتمل التسوية .الفرضية هذه هي
اإليمان ،الذي ال تقوى نكبة أياً كانت على زعزعته ،بأن حياة كبيرة تنتظر شعب إسرائيل.
لهذا الشعب ،المحافظ على مثل هذا اإلرث ،وألصحاب قوى مثل هذه ،ال ينتظرهم حياة
نهايتها في زريبة أغنام أو في قطيع ذئاب لـ "أمم صغيرة" .وكما هو قائم ،مخفض حتى
العشر ،مستنزف ومذل كما هو ،مهمة خالقة كبيرة ال تزال كامنة به .ومطلع هذه المهمة
يمكن معرفته اآلن ،في ساعة يتم فيها توزيع المهام ،كما لم تفعل سوى ساعات ضئيلة
في تاريخ العالم ،مع صعود منطقة الشرق األوسط هذه ،والتي سيتجمع في نقطتها
األكثر أهمية بقية الشعب اليهودي .انطالقاً من عزلة ال يمكن القيام ب[مهمة كهذه].
انطالقاً من عزلة تصخب حولها كراهية وشك ال يمكن حتى مجرد التفكير بها.
ولكي يتم الحصول على حياة كبيرة لشعب إسرائيل ،هناك حاجة إلى سالم
قزمي ،والذي هو ليس إال هدنة
كبير .ولكن ليس إلى سالم متخيل /زائف ،إلى سالم
ّ
عاجزة ،بل إلى سالم كبير مع الجيران يمكن من تطوير مشترك لهذه القطعة من األرض
لهذه المنطقة الصاعدة من الشرق األوسط.
ففي ربع القرن الذي كان تحت تصرفنا لم نقم باإلعداد لهذا السالم ،ليس
اقتصادياً وال سياسياً .مرات عديدة ،عندما بدا قريباً ،ساهمنا بجد من أجل إعاقته.
فاقتصادنا كان معداً للفصل وليس للوصل 3،وسياستنا قدمت دائماً إلى الدول العظمى،
بدالً من برنامج بناء للتهدئة ،فقط مطالب أوسع كثي اًر مما يناسب واقعنا 4.نعم كانت
هناك فترات خلصوا فيها زعماء صهاينة ،إن لم يكن واقعاً فعلى األقل باأللفاظ ،إلى
نتائج ما من معرفة أن ال يمكن العيش في بيت من الورق .إال أن التجربة أنه من خالل
اإلعالن عن مطالب متخيلة حققوا من خاللها فقط النجاح تلو النجاح نحو الداخل
أغشى /شوش إدراك الواقع.
ولكن اآلن ،وبالذات ألن حلبة السياسية الخارجية مناسبة أكثر من أي وقت
مضى وقريباً لن يكون بإمكانهم التملص أكثر من حل ،يجب أن يرصد المرء في أفق
3
4

ُيشير بوبر هنا إلى سياسة العمل العبري.
يقصد بوبر بالطبع برنامج بالتيمور.
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الزمن الساعة التي تضعنا بيد قاسية على أرض قاسية ثم ُيطرح السؤال علينا" :ماذا
لديكم لتقدموه من أجل صعود ساكن للشرق األوسط؟" فلطرح هذا السؤال سيضطر
حتى أولئك الذين يتمنون لنا أفضل الخير .سيضطرون إلى سؤالنا ألننا نحن القادمون
والمطالبون .فمن ال يكون في حينه في فمه إال العودة إلى المطالبة المبتذلة فقط ،لن
تكون هناك آذاناً صاغية في انتظاره .في تلك الساعة سيكون كل شيء منوطاً ب إذا
ما كانت من طرفنا قد نضجت إجابة أخرى إلى حينه ،إجابة حقيقية.

معنى الصهيونية (آذار )1946
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية تراجع إصرار بريطانيا على االستمرار بالتمسك باالنتداب
على فلسطين .ففي  13تشرين الثاني /نوفمبر  1945أعلن في وقت واحد في لندن
وواشنطن من قبل وزير خارجية بريطانية إرنست بيفن ،والرئيس األمريكي هاري ترومان
عن إقامة لجنة تحقيق (اللجنة اإلنجليزية -األمريكية) ،والتي تكمن مهمتها في تحري
سبل بديلة لالنتداب البريطاني .وقد طلب من اللجنة بشكل خاص أخذ المعاناة األليمة
للذين نجوا من معسكرات االعتقال والمرحلين اليهود إو�مكانية هجرتهم إلى فلسطين .وقد
تألفت اللجنة من ستة أعضاء بريطانيين وستة أمريكيين .وفي آذار  ،1946وبعد زيارات
إلى عدد من معسكرات المرحلين في أوروبا ،وصلت اللجنة إلى البالد من أجل "سماع
وجهة نظر شهود موثوق بهم وللتشاور مع ممثلين يهود وعرب في ما يتعلق بموضوع
فلسطين ".ولم تسمح لجنة العمل الصهيونية التي مثلت إدارة الهستدروت الصهيوني
العالمي لجميع المجموعات /الهيئات الصهيونية للمثول أمام اللجنة بشكل مستقل .أما
"إيحود" والتي كانت معنية جداً أن تناقش اللجنة برنامجها الخاص بدولة ثنائية القومية،
فقد قررت عدم اإلنصياع لل"إنضباط" الصهيوني إو�رسال ثالثة من أعضائها ماجنوس
وسميالنسكي وبوبر للشهادة أمام اللجنة .وقد قدم ماجنوس زمالءه إلى اللجنة شارحاً
الهدف من وراء شهادة الوفد كالتالي:
سيقدم بروفسور بوبر عرضاً قصي اًر حول ما تعنيه الصهيونية بالنسبة لنا
ولماذا نحن مؤمنون بكل جوارحنا بالعودة إلى صهيون .بعد ذلك سأحاول إبراز بعض
بنود مذكرتنا .وفي سياق النقاش سيحاول السيد سميالنسكي التشديد على نقطتين :أوالً
هناك إمكانية لتعاون يهودي -عربي ،وثانياً هناك أرض كافية إلستيعاب هجرة يهودية
كبيرة  ...بروفسور بوبر ،ليس فقط كاتب وعالم يحظى بشهرة عالمية ،بل أيضاً أحد
رواد الحركة الصهيونية من أيام ثيودور هرتسل .بروفسور بوبر وأنا نود التوضيح أننا
ال نتحدث باسم الجامعة العبرية .فهناك ،كما هو الحال في أماكن أخرى ،توجد آراء
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مختلفة .نحن نتحدث كسكان البالد وكيهود يرون أن من واجبهم التعبير عن وجهة
نظرهم ،بالرغم من اختالفها عن البرنامج الصهيوني الرسمي ،مع علمنا أن الكثير من
السكان يوافقون عليها.

معنى الصهيونية
بروفسور بوبر :سيدي الرئيس ،ليس من الممكن استعراض المشكلة التي تسعون إلى
حلها من غير معرفة جذور الصهيونية .حينئذ فقط يستطيع المرء أن ُيدرك أن هنا أم اًر
مختلفاً كلياً عما هو معروف عن وجود مصالح قومية متضاربة .وعليه هناك حاجة إلى
طرق أخرى مختلفة عن الطرق السياسية المعهودة.
الصهيونية السياسية الحديثة ،في الشكل الذي اتخذته طوال خمسين عاماً تقريباً
وحفِّزت على يدي العداء للسامية ،ولكن لم تتسبب عنها.
من انتسابي إليها ،فقط تطورت ُ
واقع األمر أن الصهيونية ليست سوى صورة متأخرة لحقيقة أولية في التاريخ اإلنساني،
حقيقة تستحق االهتمام بها على األقل من قبل الثقافة المسيحية .هذه الحقيقة هي الرابط
الفريد من نوعه بين شعب وأرض .هذا الشعب ،شعب إسرائيل ،نشأ في حينه بفضل
تقليد جمع بين بعض القبائل شبه بدوية .وهي ما عرف وعد هذه األرض لل"آباء" .وبفعل
أحداث استثنائية ،أروا بها نشوء ذلك الوعد .هذا العرف والعادة كان فريداً وحاسماً من
أجل سيرة الجنس البشري ،كونه وضع أمام الشعب الجديد مهمة ال يستطيع القيام بها
إال كشعب ،إلنشاء مجتمع "عدل" ،مجتمع نموذجي في أرض كنعان .وبعد مضي فترة
معينة ،ظهر "األنبياء" – وضع ال سابقة له في التاريخ – وفسروا هذه المهمة كموجب
على المجتمع إرسال إلى أنحاء العالم "تيارات" عدل اجتماعي وسياسي .وبذلك طرحت
على اإلنسانية الفكرة األكثر إخصاباً وتناقضاً بين أفكار اإلنسانية :المسيحانية .فهي
وضعت شعب إسرائيل في صميم أفعال تسعى إلى إنزال ملكوت اهلل على األرض،
أفعال على جميع األمم أن تشارك فيها .فهي توصي كل جيل بأن يساهم في بناء
المستقبل المقدس ،حسب قواه وما ملكت يده من وسائل .ولوال هذه الفكرة لما كان بوسع
ال كرومويل وال لنكولن للتعبير عن مهمتهم .هذه الفكرة هي مصدر ذلك الدافع /التحفيز
الكبير ،التي أحست به الشعوب النصرانية خالل فترات خيبة األمل واإلعياء ،حين
عاد المرة تلو األخرة فشجعهم على التجاسر واألخذ على عاتقهم تشكيل وجه حياتهم
العامة من جديد :مصدر األمل لتعاون حقيقي وعادل بشكل طوعي ،سواء األفراد أم
بين الشعوب .وفي إطار الشعب ذاته ،حيث نشأت هذه الفكرة ،فقد تحولت إلى قوة ذات
حيوية فريدة .وبعد أن طرد الشعب من األرض التي وعد بها ،استمر في الوجود حوالي
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ألفي عام بفضل إيمانه بالعودة إلى البالد بتحقيق الوعد وتجسيد الحلم .فالصلة الداخلية
مع أرضنا واليقين ببعث الوحدة بينه وبينها كانت قوة مستديمة لتجديد شباب هذا الشعب،
الذي عاش في ظل ظروف كانت ستؤدي بالتأكيد إلى تفسخ أية مجموعة أخرى.
وهذا الشيء يبين لنا أيضاً حقيقة أنه في عصر الحركات القومية ،أن اليهودية
لم تقم بإنتاج حركة قومية إضافية من ذات النموذج األوروبي ،بل حركة فريدة من
نوعها" ،صهيونية" ،الشكل الحديث للتطلع إلى "صهيون" .إال أن األمر منطقي في
أن القوى المعادية التي ترى في اليهودية ،عن وعي أو غير وعي ،المبشرة بالخالص
المنتظر ،يهاجمونها في عصرنا بال هوادة .ولكن في ذات الوقت خبرت اليهودية ذاتها
تجديداً كبي اًر .فانطالقاً من حاجة داخلية وضعت حركة التجديد هذه نصب عينيها هدف
توحد مجدد مع األرض .ولم يكن هناك من خيار آخر ،مرة أخرى انطالقاً من حاجة
داخلية ،سوى أرض فلسطين وفالحتها .وانطالقاً من حاجة داخلية يرتكز اليشوف
اليهودي الجديد إلى هذه األرض في قرى تعاونية ،حيث تسعى جميعها ،بالرغم من
اختالف أشكال تنظيمها ،إلى خلق مجتمع أصيل وعادل على خلفية طوعية .أهمية هذه
المحاوالت تتعدى حدود فلسطين وحدود اليهودية .إو�ذا ما منحت الفرصة لهذه المحاوالت
المجتمعية الحيوية للتطور بال عراقيل ،فستري العالم أنه يمكن إقامة عدالة اجتماعية
على أساس طوعي .وبحق نوه السير آرثر وخوب  ،Wauchopeحين كان المندوب
السامي في السنوات  1938-1931وتوفرت له الفرصة للتعرف على هذه البالد وعلى
هذا العمل ،بأن هذه القرى الجماعية "الناجحة بشكل مدهش" ،هي مثال للتعاون للعالم
كله ،وهي عرضة ألن تتمتع بأهمية كبيرة في إقامة نظام اجتماعي جديد.
كانت تلك أيام كانت قوة إنتاج شعب إسرائيل فيها في هذه األرض قوة جماعية،
بالمعنى األسمى لهذه الكلمة .وفي أيامنا هذه يمكن قول نفس الشيء عن قوة اإلنتاج
التي بدأ اليهود العائدون إلى أرضهم بالكشف عنها في هذا البلد .إنها القوة الخالقة
للمجتمع المهيأ لتحقيق المجتمع الحقيقي .ولكونه قوة مثل هذه ،فهو مهم لمستقبل
الجنس البشري .فالجنس البشري مهتم اهتماماً عميقاً في بقاء شعب إسرائيل حيوي
وخالق ،وهو يبقى ويقوى فقط إذا ما تمت رعايته من خالل الصلة الفريدة من نوعها بين
هذا الشعب وهذه األرض.
ومن هنا يأتي مبدأ الصهيونية ،أال وهو :تجميع القوى الوطنية القادرة على
تجديد قواها اإلنتاجية في فلسطين .وعن هذا المبدأ تنبثق ثالثة مطالب للصهيونية ال بد
منها ،وهي:
أوالً :حرية شراء األراضي بما يكفي لتجديد الصلة مع شكل اإلنتاج األولي،
والتي انقطع عنها الشعب اليهودي مئات عديدة من السنين والتي بدونها ليس هناك من
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بعث لقوة إنتاج أصيلة ،سواء روحانية أو مجتمعية.
ثانياً :سيل ال ينقطع من المستوطنين وبشكل خاص من الشباب الراغبين في
االستيطان هنا من أجل تعزيز وتوسيع إو�حياء مشروع البناء دون فتور ولحمايته من
أخطار الجمود والعزلة واألشكال المختلفة من االنحطاط االجتماعي ،المتربصة بشكل
خاص لإلستيطان في "المشرق".
ثالثاً[ :حق] تقرير المصير للطائفة /الجمهور اليهودي في ما يتعلق بطريق
حياتها وشكل مؤسساتها وضمان تطورها كمجتمع دونما عوائق.
هذه المطالب التي صيغت ببساطة في مفهوم "وطن قومي" قُبلت وأعترف بها
من قبل ،ولكن لم يتم فهمها بعد كما هو مطلوب من قبل أجزاء كبيرة من العالم.
تقليد العدل الذي أتيت على ذكره والذي يجب تحقيقه في داخل كل مجتمع وبين
المجتمعات ُيظهر أنه من الضروري الوفاء بهذه المطالب وتنفيذها دون المس بالحقوق
الحيوية ألي من الطوائف /الجماهير األخرى.
يجب على اإلستيطان اليهودي أال يطرد فالحاً عربياً واحداً .يجب على الهجرة
اليهودية أال تؤدي إلى هبوط الوضع السياسي للسكان الموجودين ،وعليها أن تضيف
وترفع من وضعهم االقتصادي .تقليد العدل هذا موجه لمستقبل هذا البلد جميعه بقدر ما
هي موجهه لمستقبل الشعب اليهودي .فعلى هذا التقليد وعلى خلفية الظروف التاريخية
المتعلقة بوجود عرب في فلسطين ،تترتب مهمة كبيرة ،صعبة وضرورية – صورة جديدة
للمهمة المعاصرة .على شعب إسرائيل الذي انبعث من جديد في بلده أن ال يسعى فقط
إلى العيش بسالم مع الشعب العربي ،بل أيضاً للتعاون معه بشكل شامل لتطوير البالد.
تعاون مثل هذا هو شرط ضروري لنجاح مستديم للمشروع الكبير ،تفتح وازدهار هذا
البلد.
فأساس تعاون كهذا يقدم فرصة كافية ليشمل الحقوق األساسية للشعب اليهودي
في شراء أر ٍ
اض والهجرة إلى البالد دون المس بأي شي من الحقوق األساسية للشعب
العربي .أما في ما يتعلق بمطلب [حق] تقرير المصير ،فهو ال يستدعي بالضرورة ،كما
يفكر اليوم الجزء األكبر من الشعب اليهودي ،مطلب "دولة يهودية" أو "أغلبية يهودية".
نحن بحاجة من أجل هذه البالد إلى عدد كبير من اليهود قدر استطاعة البالد على
استيعابهم من ناحية اقتصادية ،ولكن ليس للتأسيس ألغلبية مقابل أقلية :نحن بحاجة
إليهم ألن هناك حاجة إلى قوى كبيرة ،كبيرة جداً للقيام بالعمل غير المسبوق .نحن
بحاجة من أجل هذه األرض إلى جالية يهودية ذات حكم ذاتي ومشروعة وعظيمة ،ولكن
ليس لتمنح اسمها لدولة .نحن بحاجة إليها ألننا نسعى إلى رفع شعب إسرائيل وأرض
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إسرائيل إلى مستوى اإلنتاج األعلى الذي يمكن الوصول إليه .فالوضع الجديد والمشكلة
المرتبطة به يتطلب حلوالً جديدة تتعدى حدود المعايير السياسية المألوفة .هناك حاجة
إلى اتفاق بين كلتا الجاليتين بضمانات دولية ،ويقوم بتحديد حقول المصالح واألفعال
المشتركة لكال الشريكين وتلك الحقول غير المشتركة ،ويضمن عدم تدخل متبادل في
هذه الحقول الخاصة.
المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين على إيجاد حل لمشكلة فلسطين تتعدى
جبهة الشرق األوسط وحدود اليهودية .فإذا ما وجدوا حالً ناجحاً ،فسيكون ذلك خطوة
أولى وربما خطوة رائدة نحو شكل حياتي أكثر عدالة بين شعب وآخر.
إيدلوت :بودي سؤال بروفسور بوبر إذا ما كان يفهم من كالمك سيدي في أن أكثرية
اليهود ،حسب رأيك ،ال يفضل دولة يهودية في فلسطين؟
بوبر :من وجهة نظري دولة وأغلبية ليستا أساساً الزماً للصهيونية.

إيدلوت :هذا ما افترضته ،ولكني اعتقدت حين رأيت الجملة في مقالك والتي وفقاً لها
أغلبية اليهود ال تؤيد دولة يهودية.
بوبر :أنظر .ليس لذلك أهمية إحصائية .جزء كبير من الجمهور اليهودي ال يستطيع
التعبير عن رأيه بهذا الخصوص .ليس لدينا طرق تواصل معهم ،ولكن حسب رأيي جزء
كبير جداً من الشعب اليهودي يعتقد أن دولة يهودية هي ضرورية للصهيونية.
إيدلوت :حسب رأيك جزء كبير من الشعب اليهودي يعتقد أن دولة يهودية هي ضرورة؟

بوبر :نعم ،جزء كبير – جزء كبير جداً  -يعتقد أن دولة يهودية هي ضرورة.

إيدلوت :الجملة التي تطرقت إليها في مقالك هي" :في ما يتعلق بمطلب الحكم الذاتي،
فهذا ليس  "...أرجو الصفح منك ،على ما يبدو أني أخطأت في فهم جملتك .شك اًر
جزيالً لك.

صراع مأساوي؟ (أيار )1946
تم نشر تقرير اللجنة األنجلو -أمريكية في  1أيار  .1946فبالفعل تبنت اللجنة مفهوم
دولة ثنائية القومية في فلسطين .وقد قررت اللجنة في رأيها أنه:
ليس من العدل وال عملي أيضاً أن تتحول فلسطين إلى دولة عربية تحدد فيها
أغلبية عربية حجم األقلية اليهودية ،أو على العكس ،إلى دولة يهودية ،تحدد فيها
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أغلبية يهودية مصير األقلية العربية .وال تقدم في أي حالة من الحالتين الضمانات التي
بحوزة األقلية حماية كافية للمجموعة المحكومة  ...يجب أن تقوم في فلسطين دولة
تتساكن فيها التطلعات الوطنية /القومية المشروعة لليهود والعرب من غير أن يخشى
أحد األطراف تفوق اآلخر عليه .وبحسب رأينا ال يمكن تحقيق هذا األمر في أي إطار
دستوري تقوم بها مجرد أغلبية عددية بالحسم ،ألن النضال من أجل أغلبية عددية هو
بالذات موضوع النزاع وبؤرة التوتر بين اليهود والعرب .وحتى يتم ضمان حكم مستقل
حقيقي للجالية اليهودية وأيضاً للجالية العربية ،على الدستور /القانون التأسيسي نفسه
5
إلغاء مسوغات هذا النضال.
وقد أروا في "إيحود" بالطبع غبطة في التقرير هذا .وبمعنويات عالية لم تخلو من
مديح ذاتي أيضاً 6،دعا "إيحود" إلى مؤتمر ألعضائه من أجل تحديد خطواته الالحقة
في ضوء التأييد الدراماتيكي لبرنامجه السياسي.
وقد انعقد المؤتمر في القدس في أيار  .1946وفي خطابه االفتتاحي أمام
المؤتمر تحدث ماجنوس أنه قبل إرساء الدولة الثنائية القومية التي توصي بها اللجنة،
يجب إقامة مؤسسات وأشكال إدارة تخلق ظروفاً إلقامة الدولة الثنائية القومية من خالل
تنمية إحساس بالشراكة بين اليهود والعرب .وبعد تحدث بوبر ونفذ ما وعد به في الكلمة
التي تلي حول األهمية السياسية للمشروع المترتب على حاجة مثل هذه.
فالنزاع اليهودي -العربي ،يقول بوبر ،كثي اًر ما ُنظر إليه كنزاع مأساوي ،أي
كذلك حيث ليس هناك من فرصة لتسوية المصالح المتناقضة للطرفين .فمن وجهة نظره
هذا إدراك خاطئ .من نافلة القول أن النزاع بين اليهود والعرب هو نزاع فعلي ،إال أن
سياسة التقييد لمصالح مجموعة واحدة هي التي تبعث الحياة في النزاع وحتى تُديمه.
مثل هذه السياسة تخلق ،كما يقول بوبر" ،نزاعاً ذا قيمة سياسية فائضة " .فإيحود " يرتأي
نزع الصبغة السياسية عن النزاع من خالل إرجاعه إلى "حيز الحياة" -وعلى النقيض
من حيز السياسة – يفترض أن بوبر يسعى بذلك إلى التعبير عن إطار الحياة اليومية
والتي يترتب عليها بشكل صارم المطلب للتعلم للعيش معاً ،والتوصل إلى تفاهم وحل
خالفات من أجل الحياة ذاتها.
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 6كذلك كان لشهادة "هشومير هتسعير" لصالح دولة ثنائية القومية تأثير كبير على لجنة التحقيق.
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صراع مأساوي؟
ُعقد هذا المؤتمر في الوقت الذي نشعر به بوضوح ،إذ أن الخطوة التي خطيناها قادتنا
إلى مكان ما ،على ما يبدو أبعد مما كنا نتوقع أن نصل .ولكننا ال نعرف بعد إلى أين
قادتنا خطوتنا .ولن يتضح األمر لنا من خالل مداوالت المؤتمر هذا ،إذ أن هناك عوامل
مجهولة تؤثر في ذلك ،علينا االنتظار للكشف عنها .إال أن شيئاً واحداً معلوماً لنا :أن ال
نبقى في مكاننا ،بل للتقدم إلى األمام .وبشكل أدق ،يجب إعداد خطوات إضافية .وعن
ذلك نتحدث في المؤتمر ود .ماجنوس يقدم اقتراحاته بهذا الشأن .وليس في نيتي استباق
األمور ،ولكن للقول فقط بضع كلمات أساسية تتعلق باألهمية األكثر داخلية واألكثر
شدد عليها
عمومية لخطوتنا .هذه األهمية أراها مركزة في وجهة نظر محددة ،والتي ّ
د .ماجنوس سواء في مداخلته أمام اللجنة [اإلنجليزية-األمريكية] أم في أجوبته على
أسئلتها ،وهي كما تبدو لي وجهة نظر أساسية تجمع بيننا جميعاً .قال د .ماجنوس أنه
يجب إقامة مؤسسات وأشكال إدارة في هذه البالد ،والتي وفقاً لجوهرها ستؤدي بالضرورة
إلى أن "مطالب الحياة ذاتها" تنتج ميثاقاً حقيقياً بين يهود هذه البالد وعربها .ويمكن،
القول عن هذا الميثاق ،الوصول إليه ممكن من خالل الحياة .هذه هي األمور المهمة،
حسب رأيي أهمية أساسية ،مهمة لقضيتنا ،وكذلك إلى أبعد من ذلك ،لسالم العالم.
كثي اًر ما نسمع نحن بالرأي القائل بأن المشكلة اليهودية -العربية في البالد تتخذ طابع
معضلة ،ب"كل شكل من األشكال" ،وليس لها عموماً حل حقيقي يهيئ وضعاً ال يخامره
الشك .بل ربما كان حتى ممكناً الفهم من مجمل أقوال بعض أعضاء لجنة التقصي
بأن لديهم إحساس بأن األمر كذلك .هذه الغلطة القاتلة مرتبطة بكون مطالب الحياة قد
أخفيت كلها وحجبت عن أنظار المهتمين بواسطة مطالب السياسة.
بين جميع المجموعات في العالم المقيمة في ذات الحيز ،مجموعات قومية،
دينية ،اقتصادية ،اجتماعية ،هناك تضارب مصالح هو حقيقي إلى درجة معينة .وطالما
تم عالج هذه النزعات في نطاق الحياة ذاتها ،فإن عالجاً مثل هذا يأتي بحلول ملموسة،
سواء في صورة تسوية سلبية فقط ،من خالل تقليل إدعاءات األطراف أو في صورة
تسوية إيجابية ،بناءة ،يتم تشكيلها من خالل خلق ظروف حياتية جديدة تمكن وتطالب
بالتعاون.
ويختلف األمر حين تنتقل النزاعات من نطاق الحياة إلى نطاق السياسة ،وهو
مختلف هنا بالدرجة التي تتغلب فيها السياسة على الحياة .إذ حالياً ينشأ أمر أطلق
سياسي .فالسياسة من هذه الناحية ،والتي تريد الحفاظ على سلطانها
عليه فائض نزاع
ّ
في مواجهة الحياة ،يهمها أن تتعاطى مع مصالح المجموعات المختلفة كتلك التي ال
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يمكن التوفيق بينها .وألنها عملياً ليست كذلك ،عليها أن تحولها إلى ذلك .وهي تحقق
ذلك من خالل جعل تضارب المصالح الحقيقي إلى غير حقيقي ،ولكن مزود بكل ما
أوتي الوهم السياسي من قوة مخيفة .فسياسة أية مجموعة تحدث في نفوس أعضائها
شعو اًر بالنزاع والذي تتعدى درجته بكثير درجة النزاع الحقيقي ،ناهيك عن تمتعه بطابع
آخر مختلف عن النزاع الحقيقي ،طابع مطلق ،إذا جاز القول .فالفرق بين النزاع
الحقيقي والنزاع المتخيل ذو الجوهر السياسي هو ما أطلقت عليه اسم فائض النزاع
السياسي .ومع أن هذا الفائض ال يؤثر تأثي اًر حيوياً إال على نفوس جزء المجموعة
النشيط سياسياً ،إال أن الدعاية تؤدي بوسائلها المتعددة إلى سيطرة مطلقة لهذا الجزء
على الباقيين ،بكلمات أخرى :سيادة السياسة على الحياة.
وانطالقاً من تطور من هذا النوع في كال المعسكرين ،نشأ الوضع اليهودي-
العربي الحالي الذي يبدو ظاهرياً كمن ال مخرج منه .حين هاجرت إلى البالد قبل ثماني
سنوات ،وصف تاجر عربي كبير في حديث معي الوضع بصورة ساذجة بعض الشيء
ولكن صحيحة في جوهرها" .كالنا" ،قال "أصدقاؤك وأصدقائي ،يمكننا الوصول إلى
اتفاق ،ذلك أننا نريد أن نطور هذه البالد إلى شيء ما .ولكن عندنا أناس وعندكم أناس
يهمهم منع اتفاق مثل هذا .هؤالء هم السياسيون .ومن يدري ربما ذهبوا بعيداً ،بحيث ال
نعود نستطيع حتى أن نتحدث مع بعضنا كما نفعل اآلن ".والحقيقة أنهم أوصلونا سريعاً
إلى هذا الحد.
ماذا علينا العمل ،نحن الذين نعرف الوضع ونسعى إلى تغييره؟ هل علينا
التخلي عن عمل سياسي كون ذلك طبيعة عمل السياسة في العالم؟ معنى هذا
الشيء التخلي كلياً عن الحياة للسياسيين .ال ،علينا تدشين سياسة التجريد من الصبغة
السياسية .علينا أن نعمل سياسياً من أجل أن نشفي العالقة المريضة القائمة حالياً بين
الحياة والسياسة .علينا محاربة تضخم السياسة المبالغ فيه ،علينا محاربته من الداخل
كوننا متواجدون داخل النطاق السياسي .هدفنا التخلص من فائض النزاع السياسي،
الموهوم ،وأن نجعل المصالح الواقعية والحدود الحقيقية لنزاعات المصالح شيئاً مدركاً.
ومع أننا ندرك أننا ال ننفذ من خالل توضيح الحقيقة فقط .فهي وحدها ليست قوية بما
فيه الكفاية إلبطال مفعول الدعاية السياسية وكسر قوة اإليحاء الخاصة بالوهم.
ليس هناك من إصالح سوى من خالل إقامة مؤسسات تمنح مطالب الحياة
سيادة أعلى من مطالب السياسة ومانحة من خالل ذلك أساساً عملياً كبي اًر لشرح الحقيقة.
إلى مؤسسات مثل هذه أشار د .ماجنوس .وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى تسوية
إيجابية ،بناءة ،خالقة.
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شجعتني في هذه األيام األشياء التي قيلت من قبل زعيم عمال البريد ،وهو
عربي ،في ما يتعلق باإلضراب" :فليسقط كل من يريد أن ُيدخل أمو اًر سياسية ".هنا
إحساس سليم ،هنا استهالل لتغلب الحياة على السياسة .ولكن يمكنهم المحاججة :ممن
تتوقعون إقامة مثل هذه المؤسسات؟ أليس هؤالء الذين تتوجهون إليهم هم أنفسهم ممثلون
لقوى سياسية ،ممثلون لجماعات سياسية كبيرة والتي قادتها ،وربما عن غير وعي،
يلعبون ذات اللعبة السياسية ،لعبة تؤدي بإصرار لخلق فائض نزاع سياسي؟ كيف يمكن
هؤالء أن يكونوا قادرين في هذه النقطة بالذات بكسر دائرة السحر؟
ليس هناك من وجهة نظري سوى إجابة واحدة على هذه اإلدعاء – في حال
جاء من لدن معرفة حقيقية وصادقة ،وهي تشمل قوى الكون .ومع أن هذه اإلجابة تقوم
على األمل فقط ،ولكننا دون األمل هذا من شأننا أن نيأس من مستقبل الجنس البشري.
إنه األمل في أن يكون هناك بين تلك القوى أناس أصحاب نفوذ ومسؤولية ويرون مثلنا
أن سيطرة السياسة تقود إلى الهالك ،وعلى المكرسين أنفسهم مثلنا منع ذلك .إنهم
ذاتهم الذين نتوجه إليهم بدعوتنا هنا أيضاً لمنح الحياة ما تستحقه .فعلى قوة الحقيقة
التي في قلوبهم يعتمد اليوم مصير البالد والشعوب بشكل عام ،كذلك مصير هذه البالد
وهذا الشعب .فاألمل الذي نعوله عليهم وبعالقتهم بنا تساعدنا إليجاد قوة واتجاه لخطوتنا
القادمة.

107

مهاتما غاندي :حول وضع اليهود في ألمانيا وفلسطين
عندما صعد النازيون إلى سدة الحكم في ألمانيا ،كرس بوبر كل طاقته من أجل شؤون
يهود ألمانيا .فمع طرد اليهود من الحياة الجامعية والثقافية عام  ،1933اضطلع بوبر
بدور فعال في بناء شبكة متطورة/متشعبة من المرافق التعليمية 1،وذلك بغية تأمين" وطن
روحي" ليهود ألمانيا في أوساط الشعب الذي أخرجه من بين صفوفه 2.وكلما كان األمر
ممكناً ،كان بوبر يسارع إلى ألمانيا بال كلل وال ملل يتنقل عبر ألمانيا إللقاء المحاضرات
التعليم وتشجيع اليهود للحفاظ على وجود ثقافي إو�نساني محترم يشكل "مقاومة روحانية"
لنظام هتلر .وهكذا أصبح أحد "الرعاة  /المرشدين المخلصين ليهود ألمانيا في أحلك
3
ساعاتها والتي كانت في ذات الوقت أكثر ساعاته إضاءة".
وتبدو كما لو كانت سخرية القدر ،أن إحدى أولى مهام بوبر بعد هجرته إلى
فلسطين في آذار  1928تمثلت في كتابته رد على مقال للمهاتما غاندي كان قد نشره
بتاريخ  26تشرين ثاني  1938في جريدته األسبوعية المشهورة هريجان .Harijan
فقد كان غاندي ،الذي وقف على رأس حركة المقاومة السلمية الهندية ضد اإلمبريالية
البريطانية  ،قد ُدعي م ار اًر من قبل معارفه اليهود الستخدام صالحيته /مرجعيته األخالقية
لضم صوته إلى األصوات المؤيدة للصهيونية ،خاصة في ضوء محاوالتها إلقامة وطن
لليهود الفارين من براثن النازية 4.وحين استجاب غاندي في النهاية وأدلى بدلوه في
ما يتعلق بموضوع فلسطين ،كانت أقواله بخصوص الموضوع الصهيوني ال تنم عن
تضامن واضح ،فجاء مقاله مخيباً آلمال أصدقائه اليهود.
ففلسطين ،كما أعلن غاندي بشكل ال يدع مجاالً للشك "تعود إلى العرب" .في
حين نصح اليهود المسرعين إلى الفرار من النازية إلى البقاء في ألمانيا والقيام بفعل
الستياج ار ( Satyagrahaالتشبث بالحقيقة) ،والتي تعني مقاومة سلبية ،غير عنيفة،
وربما حتى الموت.
 1حملت المؤسسة التي وقف بوبر على رأسها «مركز تعليم اليهود الكبار» .وقد كرس إرنست سيمون لهذا المركز ولجهود
بوبر الخاصة بإدارته مقالة لذلك تحت عنوان :بناء في هالك :تعليم الكبار في ألمانيا النازية كمقاومة روحية توبنجن
 .1959وكذلك أيضاً :إ .سيمون :التعليم اليهودي في ألمانيا النازية .مقاومة روحية .في :الكتاب السنوي )1959( 1
الصادر عن معهد ليوبيك ،ص.104-68 .
 2جريته شيدر« ،تمهيد :مارتن بوبر .سيرة مختصرة» ،مارتن بوبر ،مراسالت ،1 ،ص.106 .
 3إ .سيمون« ،مارتن بوبر ويهود ألمانيا» ،الكتاب السنوي  )1958( 3الصادر عن معهد ليوبيك ،ص.39-3 .
 4أبرز اليهود الذين توجهوا إلى غاندي بطلب تأييد الصهيونية كان هيرمان كلينباخ ( ،)1945-1871والذي كافح إلى
جانبه ضد التمييز ضد الهنود (الملونين) في جنوب إفريقية .وحول زمالء غاندي اليهود ومحاوالتهم للحصول منه على بيان
مؤيد للصهيونية ،أنظر Gideon Shimoni, Ghandi, Satyagaraha and the Jews: A Formative Factor
in India’s Policy Towards Israel (Jerusalem, The Leonard Davis Institute for International
.55-22 .pp ,)1977 ,Relations
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تلقيت بضعة رسائل تدعوني إلبداء رأيي في ما يتعلق بالقضية العربية -اليهودية
ومالحقة اليهود في ألمانيا .وليس دونما تردد أقدم على إبداء رأيي بخصوص هذه
المسألة الصعبة.
كل تعاطفي مع اليهود .تعرفت إليهم بشكل جيد في جنوب إفريقيا .وقد بقي
البعض منهم صديقاً لي طوال أيام حياتي .من خالل أصدقائي هؤالء تعرفت إلى
المالحقات التي تعرض لها اليهود عبر أجيال .لقد كانوا منبوذين من قبل المسيحية.
هناك وجه مقارنة كبيرة جداً بين معاملة المسيحيين لهم ومعاملة الهندوس للمنبوذين.
وفي كلتا الحالتين جاء اإلقرار /او المصادقة الدينية لتبرير المعاملة غير اإلنسانية التي
تعرضوا لها .إو�ضافة إلى الصداقة المذكورة بيني وبينهم ،هناك سبب أكثر عمومي
لتعاطفي مع اليهود.
ومع ذلك فإنه ال تُعميني أو تحجب نظري تعاطفي معهم عن رؤية متطلبات
أو مقتضيات العدل .فالدعوة إلى وطن قومي لليهود لم يكن لها وقع إيجابي في نفسي.
يبحثون عن تصديق لذلك في التوراة وفي إصرار اليهود وتصميمهم الذين طالما تطلعوا
للعودة إلى فلسطين .لماذا ال يحولون إلى بيت لهم -كما كل شعوب األرض -ذلك البلد
الذي ولدوا به ويحصلون على لقمة العيش فيه؟
تعود فلسطين إلى العرب بنفس المعنى الذي تعود فيه إنجلت ار إلى اإلنجليز
وفرنسا إلى الفرنسيين .فليس من العدل وليس من الخصال اإلنسانية فرض اليهود على
العرب .فما يحدث اليوم في فلسطين ليس له تبرير من قبل أية مدونة سلوك أخالقية.
فليس لدى قوة االنتداب أية تصديق سوى ذلك الذي تحقق في الحرب األخيرة .فهو
بالتأكيد خطيئة بحق اإلنسانية أن يتم إهانة العرب الفخورين من أجل أن يصبح من
الممكن إعادة فلسطين كلها أو جزء منها لليهود كوطن قومي لهم.
فالتوجه األكثر نبالً يتمثل في معاملة عادلة لليهود في كل بلد ولدوا وترعرعوا
فيها .فاليهود الذين ولدوا في فرنسا هم فرنسيون تماماً كما المسيحيين الذين ولدوا في
فرنسا .إذا لم يكن هناك بيتاً لليهود سوى فلسطين ،فهل تسرهم فكرة طردهم من جميع
أنحاء العالم حيثما تواجدوا؟ أو لعلهم يريدون وطناً مزدوجاً يستطيعون البقاء به كما يحلو
لهم؟ مثل هذه الدعوة إلى وطن قومي تمنح تبريرياً مزعوماً لأللمان لطرد اليهود.
ومع ذلك فإن المالحقة التي يقوم بها األلمان تجاه اليهود ال مثيل لها في
التاريخ .فالطغاة عبر أجيال خلت لم يصيبهم أبداً ذلك المقدار من الجنون الذي أصاب
هتلر .فهو يقوم بفعل أفعاله بتعصب ديني ،لكونه يدعو إلى دين جديد يتعلق بقومية/
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وطنية مقصورية ومقاتلة يتم باسمها تحويل كل فعل غير إنساني إلى فعل إنساني
يستحق ثواباً عليه في الدنيا واآلخرة .جرائم شباب قد جن بشكل واضح وبال كوابح أيضاً
تصيب باألذى كل هذا العرق بوحشية ال مثيل لها .إو�ذا ما كان هناك تبرير لحرب باسم
اإلنسانية ومن أجل اإلنسانية ،فستكون حرباً ضد ألمانيا وذلك من أجل الحيلولة دون
مالحقة شريرة لعرق بأكمله ،مبررة بالكامل .ومع ذلك فأنا ال أومن بالحروب .ومن هنا
يبقى جدل مع مثل هذه الحرب أو ضدها خارج نطاق أفق رؤيتي.
إو�ذا كان من غير الممكن محاربة ألمانيا حتى بسبب جريمة مثل هذه تقوم
بارتكابها ضد اليهود ،فواقع األمر أنه من غير الممكن التحالف معها .كيف يمكن أن
يكون هناك تحالف بين أمة تدعي الحديث باسم العدالة والديمقراطية وأمة تعتبر عدواً
لدوداً لكالهما؟ أو أن إنجلت ار يتم جرها نحو ديكتاتورية مسلحة وكل ما يتصل بها؟
تظهر ألمانيا للعالم مدى قوة العنف ،طالما أنه ال يتم التصدي لها من قبل نفاق أو
ضعف مغلفة برداء اإلنسانية .كما تظهر أيضاً كم هو قبيح وخطير ومخيف العنف
العاري.
هل يستطيع اليهود الوقوف في وجه المطاردات المنظمة التي ال تعرف الخجل
والوجل؟ هل لديهم طريقهم للحفاظ على احترامهم الذاتي دون أن يشعروا أن ال حول
لهم وال قوة ،مخذولين ويائسين؟ برأيي أن طريقاً مثل هذه موجودة .فإنسان يؤمن بخالق
حي عليه أن ال يشعر بأن ال حول له وال قوة وأنه مخذول .ف[يهو] إله اليهود هو إله
ذاتي /شخصي أكثر من إله المسيحيين والمسلمين والهندوس ،بالرغم من أنه واقع األمر
مشترك للجميع وما من أحد كفؤاً له وهو عصي على أي وصف .ولكن اليهود ينسبون
شخصية /صفات شخصية هلل ويؤمنون أنه يراقب كل أعمالهم ،فعليهم أن ال يشعروا
أنهم ال حول لهم وال قوة.
لو كنت يهودياً ولد في ألمانيا وفيها يكسب لقمة عيشه ،لكنت طالبت أن تكون
ألمانيا موطني تماماً كما يطلب ذلك أي ألماني غير يهودي موفور الكرامة ،واتحداه
أن يطلق النار علي أو أن يضعني في السجن .كنت سأرفض أن أكون مطروداً أو
أن احتمل أية معاملة عنصرية .كذلك لم أكن ألنتظر حتى يشارك نظرائي اليهود في
هذا العصيان المدني ،بل كنت على ثقة من أن اآلخرين في نهاية األمر سيذهبون في
أعقاب المثال الذي قدمته .لو كان يهودي واحد أو جميع اليهود تصرفوا كما هو مقترح
هنا ،لما كان وضعهم سيئاً كما هو الحال عليه اليوم .واآلالم التي يتحملونها طوعاً توفر
لهم مصدر قوة وسعادة داخلية ال يستطيع أي إعالن تضامن قادم من خارج ألمانيا أن
يوفرهما .وحتى لو أعلنت بريطانيا وفرنسا وأمريكا الحرب على ألمانيا ،لما كان بإمكانهم
منح اليهود قوة وسعادة داخلية .فعنف هتلر المحسوب ربما قاد إلى مذبحة عامة لليهود
كرد فعل أولي من طرفه على إعالن األعمال العدوانية .ولو كانت النفس اليهودية
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مستعدة للمعاناة طواعية ،لربما تحولت مثل هذه المذبحة التي تصورها خيالي إلى يوم
شكر وسعادة ليهوه ،الذي جاء بالخالص لشعبه وحتى لو كان ذلك على يدي ديكتاتور.
فمن يخشى اهلل ال يخاف الموت .فالموت هو نوم عذب تأتي في أعقابه إستفاقة منعشة
أكثر من أجل النوم الطويل.
ليس هناك ضرورة للتأكيد على أنه كان من األكثر سهولة على اليهود من
التشيك سلوك الطريق التي أدعو إليها .ولهم في ذلك قدوة دقيقة في حركة الستياج ار
 Satyagrahaالهندوسية في جنوب إفريقيا .فقد احتل الهنود هناك بالذات نفس المكان
الذي احتله اليهود في ألمانيا .وحتى هناك كان للمالحقة تلويناً دينياً .فقد اعتاد الرئيس
كريجر القول أن المسيحيين البيض هم المصطفون من اهلل ،وأن الهنود هم مخلوقات
أكثر انحطاطاً خلقوا لخدمة البيض .تنص مادة أساسية في دستور ترانسفال أن ليس
هناك من مساواة بين العرق األبيض والملونين ومن بينهم األعراق اآلسيوية .فهناك أيضاً
خصصت للهنود جيتوات أطلق عليها "محالت سكن" ( .)Locationsوتقريباً كانت
باقي القيود من نفس النوع الذي فرض على اليهود في ألمانيا .فالهنود الذين كانوا أقلية
اختاروا طريق الستياج ار  Satyagrahaدون أي دعم لهم من العالم الخارجي أو من قبل
حكومة الهند .وليس هذا فقط ،بل حاول الموظفون اإلنجليز ثني الممانعين عن سلوك هذا
الطريق .فقد هب الرأي العالمي وحكومة الهند لمساعدتهم بعد ثماني سنوات من النضال.
وقد حدث هذا فقط من خالل الضغط الدبلوماسي وليس من خالل التهديد بالحرب.
فاليهود في ألمانيا يمكنهم سلوك طريق الستياج ار  Satyagrahaفي ظل
ظروف أفضل من تلك التي يتمتع بها الهنود في جنوب إفريقيا .فاليهود في ألمانيا هم
طائفة متماسكة ومتجانسة .فهم موهوبون أكثر من الهنود في جنوب إفريقيا .ويدعمهم
الرأي العام المنظم في العالم .وأنا على ثقة في أنه لو نهض من بينهم رجل يملك
شجاعة ورؤية ليقودهم في طريق الالعنف ،حيث يتحول خريف يأسهم في لمحة عين
إلى ربيع أمل .وما هو اليوم قنص بشري ٍ
مخز يمكنه أن يتحول إلى صمود هادئ وحازم
لرجال ونساء غير مسلحين ولكن أصحاب قدرة على المكابدة التي منحهم إياها يهوه.
هذه ستصبح مقاومة دينية حقيقية ضد غضب شرير ألناس نزعت منهم صورة اإلنسان.
سيحقق اليهود األلمان نص اًر أبدياً على األلمان غير اليهود ،في ما يتعلق بإيقاظ الحس
بين صفوفهم من أجل تقدير الكرامة اإلنسانية حق قدرها .وبذلك يعملون معروفاً مع
إخوانهم األلمان ويثبتون أنهم هم من يستحقون أن يطلق عليهم اسم األلمان الحقيقيين
وليس أولئك الذين يلطخون اليوم ،وليس بالضرورة مع إدراك مسبق ،اسم ألمانيا.
واآلن كلمة واحدة لليهود في فلسطين .ليس لدي شك في أنهم ذاهبون في
الطريق غير الصحيح .ففلسطين وفقاً للمصطلح التوراتي ليست سطحاً جغرافياً ولكن
شيئاً في القلب .ولكن إذا كانوا مضطرين ألن يروا في فلسطين الجغرافية وطناً قومياً
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لهم ،فليس من الصواب الدخول إليها في ظل البنادق البريطانية .فليس هناك من
عمل ديني يمكن القيام به بفعل الحراب أو القنابل .فاليهود يستطيعون االستيطان في
األرض فقط طوعاً إلرادة العرب .فعليهم محاولة كسب ود العرب .فالرب الذي يسيطر
على قلوب اليهود هو ذات الرب الذي يسيطر على قلوب العرب .يمكنهم سلوك طريق
الستياج ار  Satyagrahaأيضاً في ما يتعلق بعالقتهم بالعرب ،وأن يكونوا مستعدين
ألن يطلق هؤالء النار عليهم أو يلقوا بهم في البحر الميت ،دون أن يحركوا ساكناً .حينئذ
سيجدون الرأي العالمي يدعم تطلعاتهم الدينية .هناك المئات من الوسائل إلقناع العرب
ولكن فقط إذا تنازل اليهود عن دعم الحراب البريطانية .فاليوم هم شركاء للبريطانيين في
استغالل شعب لم يتسبب لهم بأي ضرر.
أنا ال أدافع عن األفعال المتطرفة للعرب .كنت أفضل لو اختاروا طريق
الالعنف بغية معارضة ما يدركونه وبحق تسلل غير عادل إلى بلدهم .ولكن وفقاً لقواعد
األخالق السائدة ،ال يمكن التفوه بكلمة ضد المقاومة العربية لقوات كبيرة.

رسالة إلى غاندي (تشرين الثاني/نوفمبر )1939
رد بوبر على أقوال غاندي بناء على طلب أصدقائه من حلقة المفكرين الصهاينة
الصغيرة في القدس والتي حملت اسم هعول (النير) -نير ملكوت السماء .أما المبدأ
الملزم للمجموعة ،فقد اتخذ صيغة سؤال بالغي" :هل نحن اليهود فقط شعب مطارد
يستحق الشفقة أو لدينا رسالة نسعى إلى نشرها/تبليغها إو�لى تطبيقها أيضاً؟ هل نحن
5
مدركون للنير الذي وضعه أبونا [في السماء] في أعناقنا؟
أعضاء هعول كانوا جميعاً مؤيدين متحمسين لمصالحة يهودية -عربية والكثير
منهم أروا في النهج السياسي والروحي والهادئ لغاندي نموذجاً يحتذى لتحقيق صداقة
ومحبة يهودية -عربية .وفي  24شباط  1939أكمل بوبر رسالته إلى غاندي بعد بضعة
أسابيع من الكتابة الحذرة والمدروسة" .يوماً وليلة واجهت نفسي ،أردت معرفة ...إذا ما
كنت قد وقعت فريسة الضالل الخطير لألنانية الجمعية ".كان بوبر معجباً جداً بغاندي
وقد سبق له وأن كتب قبل ذلك بسنوات مقاالً أشاد به بح اررة ب"العمل الكبير" لغاندي
في الهند .فقد رأى في فعل غاندي كمن يدل الغرب نحو التغلب على ألـ"ثنائية" المصيرية
"بين الدين والسياسة" 6.ففي رسالة إلى غاندي يقدم بوبر نفسه كإنسان يعاني وكله آذان
صاغية "لصوت يعرفه ويقدره من قبل" .إال أن األشياء التي يسمعها "بالرغم من أنها
5
6

تظهر هذه األشياء في صفحة الغالف الداخلية
“.Ghandhi, Politics and Us” (1930) in Buber, Pointing the Way, 1974, pp. 38-126
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تتضمن أساسيات لرؤية سامية وتستحق التمجيد ...إال أنها أبداً ال تناسبه وال تناسب
وضعه الخاص" .أرسلت رسالة بوبر إلى مكان إقامة غاندي في شيكاؤن مصحوبة
برسالة عضو آخر في هعول يهودا ماجنس ،أول رئيس للجامعة العبرية ،في  9آذار
8
 7 .1939على ذلك لم يجب غاندي.
......

رسالة مفتوحة إلى المهاتما غاندي

حول الخيانة
أوساط عربية متطرفة ،أصابها الذعر من تسارع وتيرة هجرة واستيطان اليهود في البالد
في أعقاب صعود النازية إلى الحكم في ألمانيا ويأسهم من إمكانية قيام اإلنجليز بالعمل
من أجل قضيتهم ،قرروا القيام بثورة وعصيان .وقد تمثلت المرحلة األولى من "الثورة
العربية" في إضراب عام بدأ في نيسان  1936واستمر ستة أشهر .فالحظر الذي فرضه
العرب ،سواء على الوسط اليهودي أو على حكومة االنتداب البريطاني رافقه أعمال
عنف متفرقة تطورت بشكل تدريجي إلى ثورة علنية .عصابات مسلحة بدأت تتشكل في
أنحاء البالد .بعد فترة هدوء محددة تجددت الثورة في  1937بقوة كبيرة جداً واستمرت
حتى صيف .1939
اختارت زعامة اليشوف سياسة ضبط النفس ،والتي كان جوهرها اتباع سياسة
احتماء دفاعية بواسطة منظمة "الهجناه" والحقاً أيضاً بضرب مراكز عربية محددة انطلق
منها رجال العصابات (الخروج عن الطوق) وذلك في سياق معارضة شديدة ألعمال
انتقامية دون تمييز .إال أن هجمات العرب على سكان مدنيين غير مسلحين أيقظوا
الحاجة داخل اليشوف والتي ما فتأت أن ازدادت نحو أعمال قصاص وانتقام .ففي شهر
تشرين الثاني  1937قامت المنظمة العسكرية الوطنية بمجموعة من أعمال االنتقام
الكبيرة ضد السكان العرب المدنيين .فانفصال اإليتسل كان على صلة بنصيبها في
اختالف اآلراء حول كسر سياسة ضبط النفس.
وقد نشر المقال التالي في تموز  1938في صحف ( Palestine Postالحقاً
 )Jerusalem Postودافار .وفيه ال يتطرق بوبر إلى حادثة معينة ،بل إلى الموقف
الذي قاد ،حسب رأيه ،إلى انطالق اإلرهاب اليهودي.
7
8

تم نشر رسالتي بوبر وماجنس الحقاً في كراسة قامت هعول بإصدارها ،والتي أطلق عليها باإلنجليزية
«The Bond: Two Letters to Ghandi” (Jerusalem 1939, brochure Nr. 1).
ينطلق جدعون سمعوني من وجود دالئل على أن غاندي لم يستلم الرسالتين.
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حول الخيانة
لقد وصل االرتباك في البالد إلى درجة ال تحتمل .لقد عبر ذلك عن نفسه في أعمال
ال يمكن احتمالها من قبل أي يهودي ال يزال يعرف ولو قليالً ما هي اليهودية وما هي
اإلنسانية.
لقد قالت المؤسسات المخولة كلمتها .ولكن نحن أيضاً ،اليهود الذين ال يتمتعون
ال بتخويل وال بمهام ،الذين يشعرون بوضع لم يعد من الممكن احتماله بعد ،ممنوع علينا
السكوت ،وحسناً فعل القائمون على تلك المؤسسات بأن قالوا الكالم بشكل علني.
ففي مشاعرنا يكمن هذا اليقين :بغض النظر عن حجم المصائب التي تهدد شعبنا من
الخارج ،ليس هناك من شيء يستطيع إتالفه أكثر من الخيانه الداخلية .في مواجهة
هذه الخيانة يقع على عاتقنا ،نحن اليهود واجب االتحاد .ومن أجل االتحاد هذا نسمع
أصواتنا كأفراد.
لقد بدأت الخيانة .فئات ال تستطيع الوصول إلى الحكم طالما كان اإلخالص/
الوالء قائماً ،يحرضون على الخيانة من أجل تحقيق مكاسب بواسطتها .فهم يعكرون
صفو األجواء أكثر فأكثر ،ألنه فقط في ظل أجواء ملبدة تزداد فرصهم .ومن الخارج
هناك يراقبون عملهم برضا كل أولئك الذي أمنيتهم بالذات في ساعة الحسم هذه أن
يتجلى مشروعنا عارياً بشكل علني حتى يتمكنوا من استخدامه ضدنا.
فليس من العجب إذاً أن قوى الظالم قد نجحت في تجنيد شباب مصابين بعمى
البصيرة وأن أناس من العامة قد انبهروا من أعمال عنف عمياء قام بها هؤالء .فالوضع
أصبح ثقيل الوطأة إلى حد أنه يجب فهم إذا ما تزايدت األصوات المتعالية بين صفوف
الشعب المطالبة" :إذا لم يكن بوسعنا الدفاع عن أنفسنا أمام الذئاب ،من األفضل أن
نصبح نحن ذئاباً أيضاً!" -وهم ينسون أننا شرعنا بمشروعنا هذا في هذه البالد كي نعود
لنكون بش اًر كاملين!
أقول أن علينا أن نتفهم تلك األصوات .ولكن هل دعواتهم صحيحة من وجهة
نظرهم أيضاً؟ ال .ليست صحيحة .ما الذي يأمل أنصار العنف األعمى بين صفوفنا
في تحقيقه بواسطة أعمال مثل هذه؟ هل يريدون ربما ردع القائمين على أعمال العنف
بينهم؟ النتيجة عكسية بالضبط :نحن نوقظ كراهية جديدة وشاملة .كان علينا أن
نؤدي بناء على موقفنا وتصريحاتنا واستعدادنا الواضح لعقد اتفاقية سالم ،أن نؤدي
بواسطة ذلك إلى إنشقاق داخل السكان العرب ،وتشجيع أولئك ذوي النوايا الطيبة وعزل
اإلرهابيين .في حين أن أنصار العنف بين ظهرانينا من شأنهم أن يوحدوا الشعب
العربي ،في البالد وخارجها ،ضدنا .أو أن غايتهم التأثير على الرأي العام في الغرب؟
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نحن نفقد بذلك التعاطف الحقيقي والثمين إذا اعترفنا اآلن فعالً بأسلوب كنا نستهجنه
شر استهجان كفعل غير إنساني /حيوانات مفترسة.
ليس هناك من شيء نكسبه من خالل عنف أعمى .ولكن يمكن خسارة كل
شيء عن طريقه .لو ترك األمر للعنف ليتصرف حسب هواه لكنا فقدنا السبيل إلى
تحقيق السالم مع الشعب الذي يفرض علينا قدرنا التاريخي الحياة معه بشكل مشترك
وبناء هذه البالد معه بشكل مشترك ،مصير سينجلي لنا معناه في اللحظة التي نتعامل
معه فيها بجدية كاملة .وكلما كانت الخسارة كبيرة نحو الخارج ،نخسر أكثر نحو الداخل.
فحركتنا تجد المحرك الداخلي لها ومعناها في تحرير اإلنسان اليهودي من التناقض بين
الروح التي تعتنق الحقيقة والعدالة باعتبارها الثروات األرفع على وجه البسيطة ،وبين
حياة ال تستطيع فيها الروح هذه تحقيق إقرارها هذا في ظل عناصر الواقع .لقد قامت
حركتنا هنا بعملها من أجل كي تحضر له ،لإلنسان اليهودي ،تحقيق الحقيقة والعدالة
في الحياة .إو�ذا ترك المجال ألعمال العنف العمياء كي تصول وتجول ،حينئذ تحول
هذا االعتناق إلى كذب ،والروح تتفت ،والحياة تفرغ من محتواها ،والتناقض ،ابن المنفى
البائس ،يتحول إلى سيد يهيمن على صهيون .ومعنى هذا الشيء موت الحركة إو�لحاق
كارثة بالشعب.
أو أن هؤالء يريدون روحاً أخرى بين ظهرانينا ،روح ذئب متجرد وبال تناقض؟
يستطيع المرء خنق روحه ،إال أنه من غير الممكن أن يركب لنفسه روحاً أخرى بدالً
منها.
إال أن الخيانة كانت قد بدأت .سلطات كان يمكن التوقع منها محاولة إبعاد
الجمهور عن طريق الغواية ،ساهموا بدالً من ذلك في وضع إكليل هالة أبطال و
"قديسين" معاً على رؤوس الضحايا من لدن العمى .ولكن من يقتل أو يريد قتل أناس
ال حول لهم وال قوة لم يقاتلوه وال يقاتلوه ،فهو ليس بالبطل وال بالقديس .فاالعتداء على
أناس أبرياء ليست دفاعاً عن النفس ،وهم يعملون ضد التعاليم /الشريعة .وليس هذا فقط:
فهو يساهمون في ذلك في التقليل من قيمة المقاومة الحقيقية.
ونحن ،نحن الذين الخونة بالخيانة ،نحن الذين نتخذ من المقاومة الحقيقية قاعدة
لنا .فإذا دخل شخص إلى غرفة يلعب فيها ولده ورأى شخصاً غريباً يقف على الشباك
ويجهز بندقيته ،فهو يقوم بواجبه ويدافع عن حقه ،إذا ما أقدم بإطالق النار عليه ،آملين
أن ُيغفر له .ولكن إذا سطا لص على بيته وقتل وهرب ،وقام رب البيت باالعتداء على
عابر طريق فقط ألن عابر الطريق من ذات العرق ،ما هو الواجب وما هو الحق الذي
يتمتع به؟
نحن نتخذ من المقاومة الحقيقية قاعدة لنا ،ولكن حيث ال يمكن القيام بها ،ما
الذي يمكن فعله هنا؟ هنا يمارس ضبط النفس ذلك الرجل الذي يريد الحقيقة والعدالة.
115

لقد بين للعالم أنه يعرف كيف يدافع عن نفسه .واآلن يري العالم أنه يعرف كيف يمنع
وقوع الظلم -يريه أن هناك حقيقة حية وعدالة حية .إو�ذا لم يقف العالم إلى جانبه في
تلك الساعة ،فستأتي الساعة التي يفعل بها ذلك.
لضبط النفس بهذا الشكل ولتحمل المباالة العالم التي ال تزال مستمرة ،كالهما
يسمى ضبط نفس .نحن ال نقول أن المرء الذي يمارس ضبط النفس هو "بطل" ،ولكننا
نقول أن السلوك هكذا هو البطولة الحقيقية .كذلك ال نقول -وحتى لو سقط في نوبة
حراسته ،ال نقول -أنه "قديس" .ولكننا نقول أنه شاهد وأنه يقدم شهادات غير متناقضة
على حقيقة وعدالة قضيتنا.
على ما يبدو أن ليس هناك أبداً في حياة شعبنا كارثة /مصيبة كمصيبة الساعة
هذه ،وربما لم يكن فيها أبداً اختبار صعب كاختبار الساعة هذه.
وفي مثل هذه الساعات ال ينفع شعب ال مكر وال عنف ،بل شيء واحد فقط :اجتياز
االختبار في لحظة البالء والبقاء مخلصاً.
لقد بدأت الخيانة .أميطوا اللثام عن وجهها وتعرفوا عليها كما هي على حقيقتها:
خيانة لإلنسان اليهودي ،ليهوديته وبإنسانيته ،خيانة للمهمة ،خيانة للمشروع ،وللهدف
وللطريق ،خيانة للحركة ،خيانة للشعب؛ تعرفوا عليها كما هي على حقيقتها وتعاطوا
معها وفق حقيقتها؛ ليس من الخارج ،ولكن من بينكم أصبح بين قاب قوسين أو أدنى
البالء األساسي ،الذي ال يمكن التغلب عليه ،إن لم تضعوا حداً لها.
حافظوا على األمانة /الوالء! ليس بوسعنا أن نعلم ،إذا ما كانت الثمار ستأتى
سريعاً .ومن جرب فاجتاز التجربة ،ربما كان عليه هو اآلخر االنتظار أيضاً ،في خضم
مكابدة المحنة .ولكنه سيعيش .وعندما يأتي الحصاد ،حينما يحين وقته ،الوالء وحده
سيسير فوق الحقل ويجمع الحزم.
كل هذا أقوله لمعسكرنا نحن ،وليس موجهاً إلى الخارج .ومن رغب في السمع
في الخارج فله أن يسمع .فاألذن المعد إليها الكالم هي أذن اإلنسان اليهودي .ولكن
عوضاً عن ذلك يجب توجيه كلمة إلى الخارج .نحن نكابد آالماً ،آالماً عميقة نكابدها،
ليس فقط من أجل جرحانا وعائالت أولئك الضحايا العرب الذين لقوا مصرعهم دون أن
يرفعوا السالح في وجهنا .فتاريخ الجنس البشري يبدأ بقتل األخ وملئ بقتل األخوة.
إال أن محبة األخوة أقوى منه.
قلت "نحن" .ال أعلم كم عدد الناس الذين تشملهم "نحن" تلك ،التي أجرؤ على
التحدث باسمها .إال أني أسمع في جميع أرجاء البلد قلوباً فزعة تدق بإيقاع واحد مع
قلبي .كما وأعلم أنه ليس هناك من صيغة وبرنامج يجمعنا ،ولكن يجمعنا شعور واحد
كبير ويقين واحد كبير ،ومن أجلهما علينا أن نتكتل معاً .ليس في حزب وال في رابطة،
ولكن في [هيئة] جماعة مقاتلة.
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شمشون الزائف (حزيران )1939
لقد فشلت الثورة العربية من ناحية عسكرية ولكنها حققت هدفها السياسي :إبطال االلتزام
البريطاني بالدفع قدماً نحو إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين والذي أعلن عنه رسمياً
في "الكتاب األبيض" الصادر عن الحكومة البريطانية في شهر أيار  .1939فالكتاب
األبيض الذي اعترض سبيل ترسيخ الحكم الذاتي اليهودي ووضع قيوداً مشددة على
الهجرة وشراء األراضي ،رأت فيه الحركة الصهيونية خطوة متطرفة من الغدر ،خاصة
في ضوء حقيقة أن الشعب اليهودي لم يكن يوماً ما بحاجة إلى وطن خاص به كما هو
بحاجة إليه اليوم .فقد ساد الغضب اليشوف ونظمت مظاهرات احتجاج في أنحاء البالد
كافة .كثيرون ،خاصة في أوساط الشباب ،أروا في الكتاب األبيض إخفاقاً لسياسة ضبط
النفس التي انتهجتها الوكالة اليهودية .لقد ترك اإلرهاب العربي على البريطانيين انطباعاً
أكبر ،هكذا ادعوا ،من ضبط النفس اليهودي .وعليه فإن السبيل الوحيد إلبطال الكتاب
األبيض هو كفاح يهودي مسلح ضد حكومة االنتداب .لقد أدى الشعور العام التمردي
هذا إلى التحاق الكثير بصفوف المنظمة العسكرية الوطنية [إيتسل] وازدياد ملحوظ
بقوتها ونطاق عملياتها .وقت قصير بعد صدور الكتاب األبيض فجرت اإليتسل مباني
حكومية في تل أبيب والقدس ،وأعمال مسلحة أخرى أتت في أعقاب التفجيرات هذه.
هذا اإلندالع المفاجئ لعمليات إرهاب يهودية ،أشار إليه بوبر في مقال نشر في "دافار"
في  5حزيران  ،1939مصدره استياء غير مستغرب .وبالرغم من ذلك ،على الجمهور
اليهودي أن يسير في أعقاب الوكالة اليهودية وأن يدين بشدة عمليات اإلرهاب وأن ال
يمجد في السر أعمال محاكاة شمشون التي تقوم بها اإليتسل .فرجالها ليسوا أبطاالً بل
متهورين ،معتوهين عديمي المسؤولية أخالقياً وسياسياً.

شمشون الزائف
على ما يبدو أن هناك في اليشوف شباب يتخيلون أنفسهم شمشوناً .وضع ألغام أمام
مركبات يجلس فيها أناس أجانب أبرياء وعزالء ،االعتداء على بيوت تقطنها عائالت
أجنبية بريئة عزالء ... ،إلخ -هذه ينظرون إليها كما لو كانت أفعال شمشون .هؤالء
يقولون للشباب في الشارع في أن الوقت قد حان للقيام بأفعال شمشون :إذا أرادوا أن
يصبحوا شمشون عصرهم ،فعليهم فقط االلتحاق بمدرستهم .وهو بالطبع يجدون ما يكفي
من الفتية ممن تطرب آذانهم لسماع هذا الكالم.
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وهكذا حصل األمر:
عندما عدنا مرة أخرى بعد قرون عديدة إلى بالدنا ،تصرفنا كما لو كانت هي فارغة من
السكان -ال ،واألسوأ من ذلك :كما لو أن السكان الذين رأيناهم ال يهمنا أمرهم ،كما لو
أننا لسنا محتاجين لالهتمام بأمرهم ،أي كما لو أنهم أنفسهم ال يروننا .ولكنهم رأونا،
ولكن ليس بذات الوضوح ،كما لو كنا نحن سنراهم لو كنا نحن سكان البالد وشعب
آخر قدم بعدد متزايد واستوطنها؛ ليس بهذا المقدار من الوضوح ،ولكن بوضوح ٍ
كاف.
وبطبيعة الحال ازداد إدراكهم لنا مع مرور األيام أكثر فأكثر .لم ننتبه إلى ذلك .لم نقل
ألنفسنا أن هناك وسيلة واحدة لمواجهة نتائج هذه الرؤية التي تزداد وضوحاً :الوصول
إلى تعاون ملموس مع هذا الشعب ،إلشراكه بجدية بمشروعنا في البالد ،بعملنا وثماره.
لم نرد الوثوق بأولئك بين ظهرانينا الذي أطلقوا التحذير هذا.
وأياً كان األمر ،وجدنا أنفسنا في غضون ذلك فجأة مطلوبين في الحلبة السياسية
الدولية وتلقينا هناك من قبل قوة عظمى واحدة وعداً بحماية مشروعنا ،وعد صادقت
عليه عصبة األمم ،إذا جاز التعبير .ألم يكن هذا كافياً لنا؟ لم نقل ألنفسنا أن مثل هذه
الوعود في عالم السياسة الذي نعيش فيه منذ ربع قرن (وأكثر) ،تبقى قائمة فقط طالما
بقي الوضع العالمي والقائم بفعل وعود مثل هذه ،ال يتزعزع وأن علينا لذلك التسلح لهذا
التغيير ،الحاصل عاجالً أم آجالً ،بضمان من نوع آخر :إلحالل محل الوعد -واقع،
واقع مشروع مشترك ،مصالح مشتركة مع جيراننا في البالد .لم نرد اإلصغاء إلى أولئك
بين ظهرانينا الذين قدموا لنا هذه النصيحة .لم نرد اإلصغاء ...ولكل من لفت انتباهنا
إلى الحركة الوطنية العربية الصاعدة ،قلنا له ليس هناك ضرورة ألخذها بالحسبان ،أو
قادرون على التعاطي معها .ومنذ ذلك الحين حصل ما حصل.
فقد قامت عصابات اإلرهاب اليهودي بأعمال رأى فيها شبابنا هؤالء أشبه بعمل
من أعمال شمشون .وربما كان من بين اإلرهابيين من تخيلوا أنفسهم شمشون عصرنا
هذا ،بكلمات أخرى كما لو كان هؤالء قد عرفوا شيئاً عن شمشون .أما السؤال من الذي
لعب من وجهة نظرهم دور الفلسطينيين[القدماء] المتوغلين إلى أرضهم ،البريطانيون أم
نحن ،فيمكن تركه مفتوحاً .ولكني أتكهن كالهما معاً.
ال أعتقد أن أحداً بيننا رأى في القتلة شمشونيم .لماذا ال؟ ألن الشمشونيم قاتلوا
وجهاً لوجه ضد مجموعات مسلحة بشكل جيد ومتفوقة عليهم عددياً .ألن أعمال إرهاب
ال تعني حرباً مشروعاً .رفضنا أن نرى بهم أبطاالً ،رأينا فيهم مجانين .ولكني ال أقصد
بذلك "مجنوناً" بالمعنى البطولي ،بكلمات أخر ىشخص يعتبر مجنوناً ولكنه هو واقع
األمر بطل .ال ،بمجنون قصدت ذلك من فقد عقله ،معتوه ال أقل وال أكثر.
وعالقتنا بالعرب؟ لقد عرفنا جميعنا تقريباً أن نميز بين اإلرهابيين [العرب]
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والشعب العربي .ولكن علينا أن ال نأمل أن يعرف العرب التمييز على الدوام بين
اإلرهابيين اليهود والشعب اليهودي .كيف نصل إلى تفاهم مع العرب؟ ال شك في أن
أولئك بين ظهرانينا يعتقدون أن تفاهماً مثل هذا ليس ضرورياً وحتى مض اًر .ولكن فقط
سياسيو الوهم مثلهم ،صانعو الوهم مثلهم ،الذي ال يعرفون سوى شيئاً آخر سوى استبدال
وهم بآخر ،وهو أيضاً قصير األجل .فقط هم قادرون على التخيل في أن "يشوفنا" قادر
على البقاء إلى األبد دون تفاهم وتعاون مع العرب .من يتسبب في هذه اللحظة الحرجة
في اندالع أعمال عنف عمياء يهدد بالخطر ماهية وجود اليشوف .فكل ما تم تشييده
بجهد مثل هذا ،وبقرابين مثل هذه ،لبنة على لبنة ،من شأنه أن يدمر حائطاً بعد حائط
في ظل الفوضى التي يمكن أن تقودنا إليها الشمشونية الزائفة .كل ضربة يعتقدون أنهم
يوجهونها إلى عدونا ،تصيبنا نحن .ما يقومون به هو انتحار ،وليس انتحا اًر كانتحار
شمشون ،والذي جنباً إلى جنب مع هالكه قضى على ثالثة آالف من الفلسطينيين
القدماء .ولكن هالك كل ما أنبتته هذه األرض بتضحية ذاتية قامت بها أجيال من الرواد
نذروا أنفسهم لها .ليس لنا حق في انتحار كهذا .قيل "ال تقتل" .من يقوم بالقتل مثل
هؤالء "المتشبهين بشمشون" ،يقتل شعبه ذاته.
واقع األمر أن هذه هي الخديعة /الحيلة غير الظاهرة والمتابعة بينها جميعاً،
في أنه يمكن تحقيق الخالص بواسطة جرم/إثم ،في حال أن الجرم حصل عن قصد أوالً
من أجل الخالص .وفي حال قام الشعب بتبرير عمل القتل ،في حال تماهى الشعب
مع الجاني ،ويأخذ على عاتقه الجرم كما لو قام به بنفسه ،ال نترك ألبنائنا بالداً حرة
وطاهرة ،ولكن كهف فاجرين/مارقين ينشأ بها أبناؤهم.
القضية الملحة اآلن هي حرب يقوم بها اليشوف بأكمله ضد الكتاب األبيض.
يزدري الكتاب األبيض مطلب شعبنا بالبقاء واستمرار تطور مشروعنا هنا .وليس هذا
فقط ،بل يستخف بمطلب حياة شعبنا ومطلب تطور مشروعنا ،يتجاهل أيضاً مصالح
هذه البالد ومن طبيعة السالم التي هي بحاجة إليه .القضية الملحة اآلن هي كفاح
مقاوم منظم ومنسق بشكل جيد ومسؤول .كفاح مثل هذا يجب عدم القيام به ليس
حسب النموذج العربي وال النموذج اإليرلندي (يغفل المعجبون باإلرهاب اإليرلندي في
صفوفنا أنه في ما يتعلق بالقضية اإليرلندية -باستثناء أولستر  ،Ulsterهناك طرفان
فقط متورطان وليس ثالثة كما هو الحال لدينا) .والحقيقة أننا هنا ،خالفاً لإليرلنديين،
نقف في وجه أغلبية بين السكان ،المدعومة من قبل غالبية أو أقلية ،على يدي
مئتين وثالثين مليون مسلماً .هذه الحقيقة تظهر المقارنة المستحبة باإليرلنديين كهراء.
(بالمناسبة لم تحقق إيرلندا اإلستقالل بواسطة اإلرهاب كتكتيك ،تكتيك حاربه كما هو
معروف اللورد بلفور ،من بين آخرين غيره ،بنجاح كبير ،ولكن نتيجة للسياسة المحنكة
إلنجلترا ،سياسة اإلمبريالية الجديدة ذات ال"طاولة المستديرة" والتي تريد العودة للسيطرة
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من جديد من خالل الالمركزية.
وفي نضالنا هذا علينا أن ال نفعل شيئاً يقطع الصالت بيننا وبين إنجلترا ،إذ
هكذا تقطع الطريق أمام أي اتفاق مع العرب في المستقبل ،وهو أمر يشكل خط اًر على
حياة اليشوف .علينا أن نستمر بالقيام بكل ما هو مطلوب من أجل نمو وازدهار مشروع
استيطاننا ،ال أكثر وال أقل .وسيلة نضالنا كانت وما زالت العامل ،العامل غير الخائف.
نحن بحاجة إلى فالحي األرض غير الخائفين ،وليس لملقي قنابل .نحن بحاجة إلى قادة
يوجهوننا في عملنا ،قادة يعرفون ماذا يريدون وكيف يخرجون ذلك إلى حيز التنفيذ ،ولسنا
بحاجة إلى مخلين بالنظام ،خاصة وأن النظام الذين يخلون به هو نظام عملنا نحن.

واليوم؟ (آذار )1939
رؤساء الداعمين ألخوة يهودية -عربية في اليشوف ممن أقلقهم تدهور الوضع نظموا
أنفسهم وأسسوا في نيسان  1939رابطة لتقارب يهودي -عربي .وقد كان هدف الرابطة،
وفق برنامجها ،إلى توحيد "جميع أولئك المدركين للحاجة لمصالحة /وفاق يهودية-
عربية  ...وكذلك جميع أولئك الذين يرون ضرورة في حل القضية العربية على قاعدة
تقدم اقتصادي وحرية تطور وطني وثقافي واجتماعي لكال الشعبين -يهوداً وعرباً -على
حد سواء 9".لقد نمت الرابطة من لدن نشاطات سابقة قام بها مؤسسوها من أجل إطالق
جدل داخل اليشوف في ما يتعلق بالحاجة الملحة إلى تفاهم يهودي -عربي .لقد حصل
األمر من خالل نشر مجموعتين من المقاالت حول الموضوع .وقد ُنشرت المجموعة
األولى التي أطلق عليها مفترق طرق في شهر آذار  .1939وقد ساهم بوبر ،الذي
لعب دو اًر مركزياً في تأسيس الرابطة ،بمجموعة مختارة من كتاباته مترجمة إلى العبرية
حول القضية العربية .وقد اختتم المجموعة المختارة التي ظهرت تحت عنوان "تقرير"
في "نهاية" المقدمة لها ،متوجهاً إلى أولئك القائلين أن الوقت لمصالحة يهودية -عربية
متأخر جداً.

واليوم؟
البعض منكم يقول" :هكذا الحال ،أخطأنا ،ونحن نعترف بذلك ،ولكن حصل ما حصل،
واآلن أصبح الوقت متأخ اًر لسلوك الطريق الذي أشرت إليه .فاليوم يسود قانون السياسة
الدولية الصارم وتبعاته .اليوم لم يعد هناك من ٍ
مكان نستطيع فيه العيش بسالم .إو�ذا ما
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كان علينا التصرف اليوم ،يمكننا ذلك فقط انطالقاً من هذا الوضع وبناء على نتائجه-
وهذا عمل /تصرف آخر يختلف عما تقترحه!"
ال ،ليس فقط اليوم ،منذ أيام وسنوات تتحدثون هكذا .لقد اعتدتم القول" :ربما
كانت مشورتك باألمس صالحة ،ولكن لم تعد صالحة اليوم .اليوم لم يعد األمر ممكناً ولم
يعد هناك ما يقوله ،فلقد تغير كل شيء اليوم!" وهكذا تحول اليوم إلى أمس ،حال ينبثق
من آخر ،وأحياناً كنتم في الجانب الخاطئ ،وأحياناً عززتم قوة الشر ،وأحياناً لم يتم القيام
بما يجب القيام به بشكل أو بآخر بالذات في حينه ،وعدم القيام بذلك أثر على المستقبل.
وفي كل مرحلة وفي كل حال يمكن القيام بأي شيء ،فعل ما يقربنا من الحقيقة ،فعل
يحدد بطريقة ما مالمح الساعة القادمة ،صورة الوضع القادم .تتغير على الدوام ظروف
الفعل ،علينا دائماً أن نقوم بشيء آخر ،ما هو جديد ،هو ذا الشيء ذاته ،رد على وضع
تغير .ولكن الجواب الحقيقي! ولكن بدالً من ذلك شاركتم دائماً في جواب تكتيكي ،ولم
تدركوا أن رجاحة العقل التكتيكي تقدم لنا دائماً وسائل غير صحيحة ،ويضحي بالمستقبل
من أجل اللحظة ،في حين أننا ،نحن المحتاجون بشدة للمستقبل ،نستطيع الوصول إلى
الهدف فقط من خالل عمل مستقبلي مستدام.
الجواب الحقيقي يقول هذا :الرد على اللحظة ليس إنطالقاً من اللحظة ولكن من
المستقبل .هذا ما فوتناه م ار اًر وتك ار اًر .ولكننا ال يزال باستطاعتنا القيام بذلك اليوم أيضاً!
صحيح أن الوضع أصبح أكثر تعقيداً وظروف الفعل ساءت كثي اًر ،سيكون علينا بالتأكيد
اختيار سبيل ال تشي مراحله بنجاحات ملموسة .ولكنه سيكون السبيل الصحيح .كذلك
الوضع الجديد يضعنا أمام خيار ،حيث سيكون المستقبل منوطاً بق اررنا بشكل ال يمكن
استشعاره مسبقاً.
لم يعد بوسعنا اليوم قول ما الذي علينا فعله حينئذ ،في الغد .ومع ذلك يمكننا
اليوم القول ،من لدن مما سيأتي ،علينا القيام بذلك الذي علينا القيام به ،أي من لدن
الحقيقة ،من لدن مراجعة لكل واقع الحياة اليهودية -العربية .إو�ذا كان ما قيل هنا هو
الحقيقة -وهو ما تعترفون به عندما تقولون" :أخطأنا" -إو�ذا كان األمر كذلك ،فهذه
هي حقيقة اليوم وغداً أيضاً .واآلن ،في هذه الساعة ،الشيء األساسي هو االبتعاد عن
السبيل التكتيكي واألخذ على عاتقنا نير الحقيقة .وحتى لو نجح الكذب في العالم ،فليس
هناك حينئذ أيضاً مكاناً لليأس ،إال إذا انسقنا وراء معسكر الكذب وفي مثل هذه الحالة
نتخلى عن مستقبلنا .وحتى لو صمدنا أمام إغراء الكذب ،وأدركنا بطالن قوته ،إو�ذا لم
نبدل ختم الوالء /اإلخالص بختم النجاح ،حينئذ علينا أن ال نيأس.
ربما توفر لنا غداً الخيار بين إمكانيتين :إما لصبغ علمنا بألوان الكذب إو�لى
حيث ألقت رحلها ،كاألكثر بؤساً بين البائسين من كل حملة العلم ،بهتاف فارغ على
شفتينا وحركات تبجح ومكابرة ،أو نرعى الختم الصغير من بين ختمي الرب ،الحقيقة
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اإلنسانية والحفاظ عليه في خزانة الحياة القاسية ،إلى حين قيام الحاكم الذي وضعه بين
يدينا ويعليه إلى ضوء النهار الجديد.

حول سياستنا (آب )1939
مجموعة المقاالت الثانية التي أصدرتها رابطة التقارب اليهودي -العربي تم نشرها في
آب  .1939وقد رأى محررو المجموعة ضرورة لنشرها في ضوء رد الزعامة الصهيونية
قصير النظر ،حسب رأيهم ،على الكتاب األبيض الذي صدر في أيار  .1939وقد ركز
بوبر في مساهمته في مجموعة المقاالت هذه على موضوعها الرئيسي مدعياً أن العزف
المتكرر إلى حد التقزز على وتر الخيانة البريطانية يكشف عن الضعف األساسي
للسياسة الصهيونية .فبدالً من تطوير استراتيجية سياسية تتوافق مع خصوصية الطابع
األخالقي واالجتماعي لمشروع االستيطان الصهيوني تبنت القيادة الصهيونية محدودة
األفق المبادئ األساسية لإلستعمار األوروبي ،ونتيجة لذلك حولت الحركة الصهيونية
إلى معتمدة على قوة إمبريالية.
من خالل عرضه لهذه الفرضية يتطرق بوبر ضمناً إلى التمييز بين استيطان
"متمركز" واستيطان "متمدد" ،وهو تمييز كان قد طوره في مقال سابق 10.استيطان متمدد
يبقى ممي اًز حسب رأيه لإلمبريالية .نموذج مثل هذا لإلستيطان يستدعي تعميق قوة البلد
األم ولخدمة مصالحها ،وال يخشى استخدام القوة والخديعة في حال قام السكان المحليين
بمقاومة المستوطنين ،موفدو الدولة األم .من جهة أخرى ال يخدم استيطان "متمركز"
بالضرورة قوة إمبريالية؛ فهو يستدعي فقط إعادة تركيز وجه شعب مشتت ومضطهد
وصرف مصادر الطاقة األخالقية والروحية التي لديه إلى مكان واحد .فاإلستيطان
الصهيوني في فلسطين والتي تشدد على عودة اليهود إلى األرض وعلى تجديد استقاللهم
االجتماعي والثقافي الذاتي ،هو في جوهره مشروع استيطان متمركز.
وفي المقال التالي ،والذي نشر تحت عنوان "حول سياستنا" ،يشكو بوبر حقيقة أن
الزعامة الصهيونية قد فشلت في تطوير خط سياسي يعكس القوى األخالقية الكامنة في
حركة االستيطان المتمركز التي أنجبتها الصهيونية ويمنحها تعبي اًر صريحاً وأميناً .تطوير
خط مثل هذا هو تعبير خاص بـ"صهيونية كبيرة" ( .)Grosszionismusوعليه أن يحل
محل السياسة السائدة محدودة األفق الخاصة بـ"صهيونية صغيرة" ()Kleinzionismus
وارتباطها المهزوز ببريطانيا وتشديدها على مقصورية "عمل عبري" المقصية للعمل
 10أنظرDer Jude und sein Judentum: Gesammelte ,)1926( “Buber, „Selbsbestimmung :
.500 -488 .S )1963 ,Aufsätze und Reden (Cologne: Joseph Melzer
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العربي ومتسببة بضرر له وطموحها نحو خلق أغلبية يهودية في فلسطين ،بحماية الحراب
البريطانية كحقيقة ديمغرافية محضة ويؤدي إلى اغتراب العرب وم اررتهم.

حول سياستنا
المأخذ األساسي على فعلنا الصهيوني يكمن في أننا لم نطور طرقاً /مناهج سياسية
مستقلة من أجل استيطاننا الفريد من نوعه .ففي الوقت الذي سلكنا في عملنا اإلستيطاني
طرقاً جديدة وتكشفت لنا أشكال جديدة من النظام اإلقتصادي واإلجتماعي المالئمة
لهدفنا ولظروف مشروعنا ،استلهمنا من دول الغرب الحديثة سياسة استيطان انبثقت
من لدن ظروف مختلفة كلياً ولم تكن مناسبة بأي شكل من األشكال لوضعنا .فالدول
والشركات التجارية الكبيرة استوطنوا انطالقاً من شعب متمركز جداً ويطمح بالتمدد،
وفعلهم كان قائماً على االستعداد الدائم لتدخل قوة عسكرية تتفوق في قدراتها التقنية تفوقاً
ستعمرين .في حين أننا نستوطن انطالقاً من شعب مشتت كلياً
الم َ
ساحقاً على السكان ُ
ويفتقد إلى نواة؛ توجهنا نحو التمركز وليس لدينا قوة عسكرية الستخدامها عند الحاجة.
فتصور أحزاب معروفة عندنا أنه يمكن إشغال هذا الحيز بالشيء الذي ُيدعى
فيلق /جمهور غفير ،تصور هذا ليس سوى وهم رومانسي .ففي مرحلة الحرب التقنية
ال تستطيع الفيالق أن تفعل سوى كنوع من المرافقة لقوة عسكرية على وجه الضبط،
وفقط عندما تقوم هذه بتجهيزهم من ناحية تقنية ،وفي حال أن ليس هناك من قوة أخرى
تجهز من ناحية تقنية جماهير األوالد المعارضين لهذا اليشوف :بكلمات أخرى طالما لم
يحصل هناك تغيير أساسي في ظروف السياسة الدولية.
لقد انتهجنا سياسة فيلقية دونما فيلق ،وهذا يعني أننا اعتمدنا في استيطاننا
المتمركز على قوة عسكرية لدولة متمددة .فقد انطلقنا في ذلك من الفرضية الخاطئة من
أن مصلحة التمدد ومصلحة التمركز يمكنهما أن يشكال معاً ،بمعنى ما ،حلفاً طبيعياً
ال يتضرر أبداً من تغييرات ،حتى لو كانت أساسية في السياسة الدولية .ولكن األمر
ليس كذلك .فالمستوطن بغية التمركز محتاج إلى بالد تمركزه ومرتبط بها رابطة ال
يمكن إضعافها .في حين أن المستوطن بغية التمدد يستطيع في اللحظة الحرجة ترك
أو تقليص وضع أصبح غير مريح له ،يستطيع هو تغيير نمط الروابط ،إضعاف هذه
وتطوير تلك ،وذلك حسب الحاجة.
وفي اللحظة التي تتغير فيها السياسة الدولية وتحتاج المملكة البريطانية ،بالفعل
أو كما تعتقد ،إلى مصر ثانية شرق قناة السويس -في تلك اللحظة ،حري بنا توقعه،
ستحاول الحكومة أن يقوم العرب أو بعض منهم بتقديم/توفير لها مصر الثانية تلك؛ ليس
بوسعنا أن نقدم لها ذلك .مع أن رأيي أن العرب ،الذين بوسعهم القيام بذلك ،لن يقوموا
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عملياً بتوفيره .يبدو لي أنه في هذه الساعة ال ترى السلطة البريطانية بشكل صحيح
العالقات بين الدول العربية ذاتها ،ولهذا السبب لم تُعد دسائسها بشكل جيد .ولكن بالطبع
مثل هذا الشيء ال يغير أبداً حقيقة أن وضعنا اليوم هو كما هو عليه .فالشكوى على
"خيانة األمانة" التي ارتكبوها بحقنا ربما حملت غاية دعائية بين طياتها ،ولكن ليس لها
قيمة من ناحية سياسية.
لقد وضعنا في حينه علم صهيون تحت تصرف قضية سياسية كانت بحاجة
إليه ألغراضها الخاصة واآلن نشكو من أن أصحاب القضية هذه التي لم تعد اليوم
بحاجة إلى هذا العلم ،أو حسب رأيه لم تعد هناك حاجة إليه بعد ويجده مكلفاً بشكل
مفرط اآلن -يفسر االتفاق المبرم حوله تفسي ارً مالئماً لهدفه.
ألم نكن نعلم حتى اآلن أن السياسة الدولية للقوى العظمى تنبع في هذا الزمن،
وعلى ما يبدو رغماً عنها في هذا الزمن ،من اعتبارات خاصة بالمكاسب والخسائر في
لحظتها ،وليس من إمعان النظر في مبادئ سياسية راسخة .وأنه من هذه الناحية ليس
هناك واقع األمر فرقاً بين الديمقراطيات والديكتاتوريات؟
لقد كان خطأنا أننا اتبعنا الخطوط العريضة للسياسة االستعمارية األوروبية،
حيث هناك طرفان فقط ،طرف يمارس االستيطان وطرف يعاني منه -التي اتبعناها من
أجل غاياتنا ،المختلفة عنها كلياً ،وبذلك انضممنا بالتأكيد إلى طرف واحد ،إلى الحاكم
وأخضعنا أنفسنا بالكامل لسلطته .والنتيجة لذلك كانت أننا قبلنا على أنفسنا أن ندمغ
بختم أعوان اإلمبريالية ،حيث قضيتنا لم تكن مرتبطة بشكل جوهري به .وليس بخاف
على أحد كم هو مشكوك به وضع العمالء من قبل الطرفين .لقد تم اعتبارنا عمالء
لإلمبريالية في اللحظة التي لم تعد فيه هذه فعلياً قائمة وحل محلها رابطة دول من أجل
حماية حرية التجارة في العالم ،رابطة أطلق عليها االسم القديم إمبراطورية.
ماذا كان علينا أن نفعل؟ كان علينا أن نفعل شيئين .كان علينا أوالً الحصول
على وعد واحد ووحيد ومطلق من تلك القوة العظمى التي كانوا بصدد تكليفها باالنتداب
على فلسطين ،بهدف واضح لدعم استيطاننا /يشوفنا -الوعد التالي :أن تعترف بحقنا
بهجرة غير مقيدة إلى البالد ولشراء غير مقيد لألراضي في البالد وال تقوم أبداً بأي عمل
من شأنه غمط هذا الحق .مثل هذا الوعد البسيط والواضح ليس من السهل بعد ذلك
نفض اليد منه من خالل التأويل .وثانياً كان علينا أن نحصل من العرب على اعتراف
بذلك الحق ،اعتراف بسيط وواضح أيضاً ،كذلك هذا االعتراف كما ذلك الوعد يجب
إقرارهما من قبل مؤسسة دولية مخولة .مثل هذا االعتراف كان يمكن بالطبع أن يحصل
فقط كثمرة مفاوضات على أساس برنامج استيطاني شامل ،برنامج يعبر بشكل واضح
عن ماهية ومهمة استيطاننا المتمركز .مثل هذا البرنامج من المنطق أن ال يقتصر على
فلسطين فقط .مركز من هذا النوع يحتاج إلى محيط /مدار قوي يسنده .محيط مثل هذا
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كان يمكن بناؤه فقط من خالل تغلغل أساس إنتاجي إلى داخل الجاليات اليهودية في
الدول العربية ،وهذا أهميته من جهة أخرى :مشاركة مبرمجة لرأس مال يهودي وعمل
يهودي في البنية االقتصادية للشرق األوسط .إن المآل التاريخي لمشاركة مثل هذه في
أمورنا اليومية ،أي حقيقة أننا دائماً كنا نتعرض للمضايقة بعد أن نكون قد قمنا بعملنا
من أجل لدولة ما .من هذا المصير علينا هذه المرة أن ال نخاف ،إذا ما تحقق على
قوي ،الموقف
أيدينا تحديث تاريخي ،أي في حال وقف في مركز الفعل هذا موقف ذاتي ّ
الفلسطيني .ينبغي أن نوضح ألنفسنا أن فلسطين يتم تحويلها بذلك ليس إلى المركز
العضوي لشعب إسرائيل فقط ،بل المركز العضوي لشرق صاعد.
فالتفكير السليم يحتم أن مثل هذه المفاوضات ما كان عليها أن تجري مع قلة
من األشراف ،واالعتراف الذي أقصده لم يكن عليها أن تأتي أيضاً في شكل رسالة
خاصة من أحد األمراء العرب .كنا بحاجة إلى طرف يفاوض في المقابل ،طرف روي
ومتزن .إو�ذا لم يكن في الواقع موجوداً ،فواجبنا أن نطالب به ،بل حتى إلى المساعدة
في تنظيمه ،كنوع من التمثيل المفوض /المزود بسلطة للعرب جميعاً .وبالطبع كانت
هناك أيضاً حاجة لتفاوض مع ممثلي عرب فلسطين أنفسهم حول جهود متبادلة .جزء
جوهري من نتائج البرنامج تمثل في إشراكهم في عملنا في بناء البالد وإليجاد في جميع
المجاالت أشكال تنظيمية لمصالح مشتركة.
فالبرنامج " الصغير" الذي اقترحناه أدى بالضرورة إلى حرب على العمل
العربي .في حين أن برنامجاً كبي اًر لم يكن ليسمح فقط بمشاركته في مشروعنا ،بل جعلته
ضرورياً .الشيء ذاته ينطبق على المجال السياسي .لقد أدى البرنامج الصغير إلى
التأكيد على الحاجة إلى تحقيق أن نصبح الغالبية في البالد .أما البرنامج الكبير ربما
التعاون بين الشعوب ممكن ،بحيث ال تعود أمامه مسألة النسبة العددية ذات
علمنا أن
ً
أهمية قصوى .فربما كان في جوهر سياستنا اإلستيطانية المستقلة خلق أشكال سياسية
حديثة تبقى سارية حتى بعد انضمام فلسطين إلى اتحاد أقطار فيدرالي .ولكننا لم نطور
سياسة مستقلة وصرفنا نظرنا عن الحاجة إليها.
كل ما أقوله اآلن سبق له وأن قيل من قبلي قبل عشرين عاماً ،قسم معين منه
بشكل علني والجزء الكبير منه في لجان المؤتمرات الصهيونية وفي مجالس مجموعات
ضللت في حينه من
صهيونية .لم يدخل األمر حيز التنفيذ .إني أتهم نفسي اليوم بأني ُ
قبل النمط التفكيري السائد ضد العالنية ،نمط تفكير كان سائداً لدينا .ومن المحتمل أننا،
أنا وأصدقائي ،لو كنا قد تغلبنا عليها آنذاك ،لكنا قادرين على التأثير بشكل أكبر .لقد
وضعنا وصية واجب االنضباط الصهيوني فوق واجب سداد رأينا السياسي .لقد تبين أن
هذا األمر كان خطأً كبي اًر.
واليوم عندما نأتي ونشير إلى اقتراحاتنا وتنبيهاتنا السابقة ،يتم اتهامنا بالكثير:
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حسناً ،ربما كنتم على حق ،ولكن ها قد حصل ما حصل .واآلن ليس هناك من اتفاق
يمكن الوصول إليه مع العرب سوى اتفاق مغزاه التراجع ،اتفاق يتضمن تنازل عن
المطلب الحيوي المتعلق بعمل استيطاننا ،وحالياً ليس هناك سوى الحرب التي ال هوادة
فيها ،بغض النظر عن النتائج .الحرب من أجل حياتنا.
هذا اإلدعاء ليس سوى تنصل جديد من المهمة الضخمة لصهيونية أكبر.
تعاون محتمل ممكن فقط على قاعدة ثقة حقيقية ،ونحن أهلكنا ألف بذيرة ثقة .صحيح
أن المهمة أكثر صعوبة مما كانت عليه ،إال أنه ليس صحيحاً أنها أصبحت غير قابلة
للتنفيذ .المهم هو أن نتخذ القرار للسير في ذلك االتجاه ،اتجاه يسمح بالبحث والمحاولة
واالستفاضة والدعوة .قرار كبير من هذا النوع هو مثمر .إذا سلكنا اتجاهاً محدداً دون أن
نحيد عنه يتكشف لنا أنه يمكننا السير به .فليس صحيحاً أن فكرة االستيطان المتمركز
ال تستطيع أن تجد تعبي اًر سياسياً مستقالً وكبي اًر آخر .سوف تجده في حال تعاملنا معه
بجدية .دعونا نعترف بحقيقة أن ال خالص لهذه األرض إال على أساس حلف شامل
بين شعبين شقيقين ،نحقق القدرة في أن نظهر للعرب أيضاً بأن األمر هكذا .فبالتكتيك
لم يعد من الممكن اآلن القيام بشيء أبداً ،وبالحقيقة كل شيء.

أدعياء النبوة (آب )1939
بشكل مو ٍاز لرابطة التقارب اليهودي -العربي ،أسس بوبر وبعض من أصدقائه -ممن
كان أغلبهم على صلة في حينه ببريت -شالوم (التي توقفت عن النشاط في منتصف
الثالثينات) ونشطاء أيضاً في الرابطة ،مجلة بعيوت هيوم (مشاكل اليوم) والتي صدرت
بين األعوام آب  1940وتشرين الثاني  .1942وقد تناولت المجلة المشاكل اليومية من
وجهة نظر إنسانية من خالل لفت االنتباه إلى االحتياجات السياسية لليهود والعرب على
حد سواء .وفي إصدار خاص ،لكراسة " لمفعد" (في الوقت المحدد) بيان سبق التأسيس
الرسمي ِل"بعيوت هيوم" ورأى النور في عيد الفصح [اليهودي] عام  ،1940كتب بوبر
مقال بحثي طويل حول موضوع الفهم التوراتي ِل"أنبياء الحق ومدعو النبوة" .عوضاً عن
تفاصيل علمية ،احتوى المقال على الفكرة التالية:

مدعو النبوة
[ ]...التاريخ دائم الحصول والتاريخ معناه أن ليس هناك من زمن شبيه بآخر .اهلل فاعل
تم تعييره يعمل بوتيرة متساوية إلى
في التاريخ واهلل ليس جها اًز ،إذا جاز التعبير ،إذا ما ّ
اآلخر -اهلل هو حي وحياة.
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كذلك كلمة اهلل ،واجب الساعة ،إذا ما انصاع إليها المرء يكون بذلك قد وضع
ني اًر حول عنقه ،ليس يافطة معلقة بعنقه .هلل يوجد حقيقة ،ليس له نظام /منهج .حقيقته
تجد تعبي اًر لها في مشيئته ،ولكن مشيئته ليست برنامجاً .هلل مشيئة تجاه العالم اإلنساني
ب من قبله مشيئة ،بل حتى ُجهِّز من
ابن هذه الساعة ،إال أن العالم اإلنساني أيضاً قد ُوِه َ
قبله بقدر ٍ
كاف من القوة لتنفيذ هذه المشيئة ،وبذلك يمكنه التغير في هذه الساعة ،واهلل،
المراعي لهذه المشيئة والمتغيرات المحتملة هذه ،يستطيع ،حين يتغير العالم اإلنساني،
أن يغير هو مشيئته ذاته تجاهه .أي :قد يكون الواقع التاريخي قد تغير .ال يجوز للمرء
أن يتكل على علمه .على المرء أن يذهب ويصغي من جديد .إرميا ال يفقه معنى األمر.
هو يعرف أنه ال يفقه معنى األمر.
شبيه بذلك يحدثنا سقراط عن نفسه .ومع أن إرميا يختلف عن سقراط في أنه،
أضافة إلى ذلك يعرف هو ،أنه يستطيع سماع األمر هذا بين الحين واآلخر .كذلك يسمع
سقراط أحياناً ،كما يروي لنا ،صوت "الروح الحارسة" .إال أن هذا الصوت يقول له فقط
ماذا عليه أن ال يفعل .الصوت الذي سمعه إرميا يقول له ماذا عليه أن يفعل ويقول.
حين يسمع المرء صوت حنانيا وال يسمع وال يسمع صوت اهلل (ربما ألن صوت كل
جنس حنانيا يستطيع أن ُيلجم صوت التسكين الناعم) ،من األفضل الذهاب واإلصغاء.
(إرميا.)... ،
[ ]...أنبياء الحق هم أنفسهم أصحاب السياسة الواقعية ،ذلك أنهم يبشرون
برسالتهم السياسية انطالقاً من رؤية الواقع السياسي ككل ،الذي منحوا القدرة على
رؤيته .مدعو النبوة ،أصحاب سياسة الوهم ،يقتطعون بقوة أمانيهم قطعة من الواقع
التاريخي ويحبكونها داخل وهمهم الزاهي .فإذا ما أرداوا العمل بقوة اإليحاء ،يظهرون
روعة األلوان .إو�ذا ما سألوا عن حقيقة الشيء ،يقومون بإبراز الرقعة.
وقد قام مدعو النبوة بسياسة الوهم حتى في أيام حزقياهو بمنع الناس المخولين
من التعرف على كل المهمة العظيمة وأن يقرروا القبول به فعالً وتربية الشعب على
وجوده .انطالقاً من بشرى يشيعياهو ،أدخلوا إلى قلب الجمهور الوعد فقط دون الشرط
للوفاء به على مدى أجيال ،الشرط المتضمن في كل نبوات خالص .جعلوا من الوعد
األكيد إلسرائيل /الشعب اليهودي القائم بمهمته وعداً مطلقاً بضمان أبدي.
واآلن عندما حصل ما حصل بسبب من حكم الوهم ،يمنعون من الذهاب في
الطريق الذي ال يزال مفتوحاً -أي لقبول الحكم وانقالب فيه -انطالقاً من أن أوهاماً
قديمة قادرة على التكيف مع الوضع منتجة أوهاماً جديدة ،وهذه وتلك تعمي العيون.
يظهرون بحيلهم طرقاً في مكان ال تتواجد فيه ،وطمسوا الطريق الوحيدة المفتوحة.
وبالرغم من كل ذلك يفي إرميا بوعده الذي يفتقر إلى قوة التأثير .كم هو فقير الواقع
الواحد مقابل ألف حلم!
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مدعو النبوة يحيون ويقتاتون من الحلم ويتصرفون كما لو كان الحلم هو الواقع.
نبي الحق يحيا ويقتات من الكلمة التي يسمعها ويرى هو أنهم يتصرفون بالكلمة كما لو
كانت صالحة فقط ألي مجال "أيدولوجي" فقط ،مثل "األخالق" أو "الدين" ،وليس لواقع
حياة الجمهور.
مدعو النبوة ليسوا بال رب .هم يمجدون إله النجاح .هم أنفسهم محتاجون دائماً
للنجاح ويحققونه من خالل وعد الشعب به .ولكنهم يبذلون جهداً مخلصاً من أجل نجاح
الشعب .التطلع إلى النجاح يسيطر على قلوبهم ويحدد ما يخرج منها .وهذا هو ما يطلق
عليه إرميا "مكر قلوبهم" :هم ليسوا ماكرين ،ولكن ممكور بهم ،وليس بوسعهم تنفس سوى
هواء المكر هذا.
أنبياء الحق يعرفون الصنم الصغير المنتفخ "نجاح" في أعماقه .هم يعرفون ،أن
عشرة نجاحات ،والتي هي ليست سوى نجاحات فقط ،من شأنها أن تؤدي إلى هزيمة.
في المقابل فإن عشر هزائم بقيت فيها الروح ثابتة ،من شأنها أن تؤدي إلى نجاح .هم
أنفسهم ليسوا قادرين غالباً ،بالطريقة التي يتحدثون بها إلى الشعب ،الشيء الذي يسمى
نجاح ،ألن كل ما يتطلع في صفوف الشعب إلى النجاح فقط ،يثور ضدهم .ولكن
حين يتم إلقاؤهم إلى الحفرة ،تنطلق ش اررة ستشتعل الحقاً كل ما بقي من ناحية روح في
إسرائيل ،ومن غير انتباه تبدأ التوبة ،والتي تقود في عمق الضائقة إلى التجديد.

رسالة إلى المؤسسات ( 3آذار )1940
بالرغم من أن الزعامة الصهيونية قد استقبلت الكتاب األبيض من شهر أيار بغضب
كبير ،تم المحافظة على نبرة تفاؤلية حذرة مفادها أن الكتاب األبيض في حد ذاته
ليس سوى إلتفاتة طيبة عابرة هدفها تهدئة غضب العرب وفي نهاية المطاف إرجاء
تنفيذه من قبل الحكومة البريطانية إلى أجل غير مسمى .إن االعتقاد هذا بترميم سريع
للحلف الصهيوني -البريطاني تلقى تعزي اًز مع اندالع الحرب العالمية الثانية ،عندما
وضع اليشوف على الفور وبفعالية شديدة الوقع موارده البشرية واالقتصادية في خدمة
المجهود الحربي البريطاني 11.إال أن التفاؤل الذي ساد في اليشوف تبدد بشكل مفاجئ.
ففي  28شباط  1940أعلنت حكومة االنتداب دون سابق إنذار عن لوائح خاصة بنقل
ملكية األراضي والتي كبلت بشكل خطير قدرة اليهود على شراء األراضي في فلسطين.
بروح تعليمات الكتاب األبيض الصادر في  .1939وقد حصلت مظاهرات حاشدة غير
 11ما يقارب من  120000رجل وامرأة ،حوالي  % 25من السكان اليهود في فلسطين ،لبوا النداء وأعلنوا عن استعدادهم
للتطوع بين  21 -10أيلول .1940
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مشروعة طوال األسبوع األول من شهر آذار بموافقة صامتة من قبل زعامة اليشوف.
وقد رافق التظاهرات اشتباكات واصطدامات عنيفة أصيب خاللها  74يهودياً بجراح
خطيرة (مات اثنان منهما إثر ذلك) ،إضافة إلى  200عانوا من جراح بسيطة .ومن
الجانب البريطاني أصيب بجراح  25جندي وشرطي ،منهم  5بشكل خطير.
وكرد على هذه الحوادث ،كتب بوبر الرسالة التالية المؤرخة في  3آذار 1940
ووجهها إلى إدارة الوكالة اليهودية والمجلس الوطني .ولم يكن هناك من رد عليها من
قبل أي منهما ،باستثناء إشعار باستالم الرسالة من المجلس الوطني .هذا الشيء دفع
بوبر لنشر الرسالة في " لمفعد" ،تلك الكراسة التي أصدروها من قبل في عيد الفصح
 1940قبل صدور مجلة بعيوت هيوم.

رسالة إلى المؤسسات
السادة المحترمين،
في ضوء االنطباع الذي خلفته األحداث األخيرة ،أتوجه إلى المؤسسات المسؤولة في
الحركة [الصهيونية] واليشوف طارحاً األسئلة التالية:
 .1هل من المعلوم لدى المؤسسات المسؤولة أنه وال في أي وقت منذ قيام حكومة
برلمانية في بريطانيا العظمى تم التأثير في حالة الطوارئ من خالل مظاهرات في
الشوارع على الغالبية البرلمانية التي تقف إلى جانب الحكومة؟ هل من المعلوم
لديهم أنه مهما كانت الظروف ليس هناك ما يؤثر على دوائر صنع القرار في
إنجلت ار أكثر من أهلية زعماء جزء من السكان العلنية لكبح جماح الجماهير في
لحظة انفعال خاصة ،والتي يمكن االستخالص منها أن مظاهرات األيام األخيرة
هذه تقوض نشاط الوكالة المعلن؟
 .2وفي حال اعتقدت المؤسسات ،بالرغم من حوادث تاريخية سابقة مماثلة ،بإمكانية
تحقيق التظاهرات نجاح برلماني ،هل من الواضح لهم ،أنه ليس فقط الضغينة
األكثر شدة للسلطات الفلسطينية [سلطة اإلنتداب] هي نتيجة ذلك ،بل أن مثل
هذا االنتصار ذو الثمن الباهظ جداً ،كما حققناه في حينه على مقترحات التشريع
الخاصة بالسير آرثر وشوب  12،Wauchopeيجر خلفه بشكل طبيعي مظاهرات
 12سير آرثر وشوب )1947 -1874( Wauchopeالمندوب السامي في فلسطين في السنوات  1938 -1931اقترح
في كانون األول  1935إقامة مجلس تشريعي في فلسطين يتمتع العرب فيه بأغلبية .وبالطبع رفض اليشوف بشدة االقتراح.
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عربية مضادة ،حين يصبح تأثير الشارع على القرارت السياسية ملحوظاً من جديد؟
هل من الواضح لهم أن المظاهرات المضادة ستكون أكثر نجاحاً من مظاهراتنا،
طالما كانت إمكانية تورط الشرق في الحرب واردة وأن الدفاع عن الجوانب [الجبهة
الداخلية] هي القضية الملحة ،خاصة وأن أمراء العرب ،على العكس تماماً منا،
يتمتعون بشكل أو بآخر بحرية االختيار بين االنضمام إلى إنجلت ار أو الوقوف
على الحياد أو حتى االنضمام إلى أحد أعداء إنجلت ار في الشرق وهو ما يمكن أن
يحدث  ...إلى إحدى القوتين المعاديتين للسامية ،ألمانيا أو إيطاليا ،أو ربما روسيا
المعادية للصهيونية؟
 .3هل يمثل ،حسب رأي المؤسسات ،تنظيم مثل هذه التظاهرات في مثل هذا
الوقت وسيلة مالئمة للتأثير على شعبنا بشكل ناجع في ما يتعلق بقضيتنا أو على
النقيض قادرة على تغذية أو توليد داخل الجمهور أوهام تتسبب بالضرر وفشلها
الالحق من شأنه أن يؤدي إلى تفتيت داخلي لليشوف؟
 .4أال تؤثر ،حسب رأي المؤسسات ،مثل هذه التظاهرات بشكل سلبي مفرط على
اإلمكانيات المتزايدة منذ اندالع الحرب للوصول إلى تفاهم مع العرب؟ إو�ذا ،وهو
ما يمكن افتراضه ،خاصة انطالقاً من إقامة اللجنة الخاصة على يدي إدارة [الوكالة
اليهودية] وتفعيلها ،حصلت هناك خطوات منذ بداية الحرب للوصول لتفاهم مثل
13
هذا ،فما الذي دفع المؤسسات للسكوت على مظاهرات تعطل سياستها؟
 .5إذا كانت المؤسسات متنصلة ،كما وصل إلى مسامعي ،من المسؤولية عن
المظاهرات ،هل كان معلوماً لديهم أن الشباب قد نزل إلى الشارع وهو مدرك أنه
يقتفي أثر شعار رفعته المؤسسات المسؤولة؟ إو�ذا كان هذا الشيء معلوماً لديهم،
فما الذي قاموا به إلعالم الشباب بأن هذا الرأي خاطئ؟
 .6إو�ذا كانت مؤسسات الوكالة اليهودية واليشوف المسؤولة غير مسؤولة عن
التظاهرات ،فمن هو المسئول عنها؟ هل تنوي المؤسسات محاسبة المسؤولين؟ وهل
حسب علم المؤسسات يجب السكوت خاصة في ساعة مثل هذه أنه يوجد خارج
نطاق المؤسسات دوائر أو شخصيات بوسعها تقديم شعارات يتم إدراكها كشعارات
خاصة بالمؤسسات؟ إو�ذا ،كما افترض ،ال يجوز السكوت عن شيء من هذا القبيل،
أيضاً حسب رأي المؤسسات نفسها ،فهل أعطت التعليمات المطلوبة من أجل منع
سيطرة مستمرة لهذه الدوائر أو الشخصيات؟
 13في المؤتمر الصهيوني الواحد والعشرين الذي انعقد في جنيف في شهر آب  ،1939تم إقامة لجنة تحقيق «لتحري
العالقات اليهودية -العربية في مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة والمجتمع ،لسبر غور إمكانية حصول تعاون في جميع
المجاالت هذه وتقديم استخالصاتها واقتراحاتها إلى المؤسسات ذات الصالحية للحركة الصهيونية».
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برنامج "إيحود"
بلورت رابطة التقارب اليهودي -العربي -على قاعدة جهودها األولى لتطوير تقارب
اجتماعي وثقافي بين أبناء الشعبين في البالد -برنامجاً سياسياً لوضع أساس لدولة
ثنائية القومية .وفي حزيران  1942تم صياغة برنامج كان بوبر من بين األربع عشر
موقعين عليه وقدم كبديل سواء إلقتراح إقامة دولة عربية في البالد كما فهم من الكتاب
األبيض الصادر عام  ،1939أو المطالبة بدولة يهودية والتي منذ مؤتمر بلتمور في
شهر أيار  1942وضعت كهدف الحركة الصهيونية( .بشكل رسمي تم اإلعالن عن
برنامج بلتيمور كخط رسمي للسياسة الصهيونية في شهر تشرين الثاني  .)1942وقد
تم تبني برنامج الرابطة الخاص بإقامة دولة ثنائية القومية من قبل حركة "هشومير
هتسعير" ،والتي كانت في حينه تتمتع بقوة ومكانة ال بأس بهما داخل اليشوف ،كذلك
من قبل بضع هيئات ومجموعات صغيرة جداً أيضاً.
تلك األحزاب والمجموعات التي انضمت إلى الرابطة ككتلة واحدة وهو ما دفع
بأعضاء قدامى غير حزبيين في الرابطة للتنظم في مجموعة سياسية منفصلة .مجموعة
مؤلفة من مئة شخص التقت في القدس في  11آب  1942بدعوة من يهودا ل.
ماجنوس .وقد قرر هذا اللقاء إقامة "إيحود" كحزب سياسي منفصل عضو في الرابطة.
وقد تألفت الهيئة التنفيذية من األعضاء ،إضافة إلى ماجنوس ،هنرييته سالد وبوبر .وفي
هذا اللقاء التأسيسي تم إقرار تبني مجلة بعيوت هيوم كناطقة بلسان "إيحود" ،خاصة
وأن غالبية محرريها وكتابها كانوا أيضاً أعضاء في الجمعية الجديدة .هذه المجلة
التي صدرت من جديد في نيسان  1944تحت االسم المختصر ،بعيوت ،14كان من
المفترض أن ترى النور بواسطة بوبر وكمحرر عين عكيفا إرنست سيمون ،تلميذه ورفيقه
القريب .وقد صيغ برنامج "إيحود" من قبل ماجنس وروبرت ولتش وبوبر ،ونشر في 3
أيلول .1942

برنامج "إيحود"
 .1رابطة "إيحود" هي على صلة:
أ .بالحركة الصهيونية التي تتطلع إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في
فلسطين.
14

مع صدور المجلد السابع ( )1948حملت المجلة اسم بعيوت هزمان (مشاكل الساعة).
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ب .وبالحركة العالمية التي تتطلع إلى نظام جديد للعالقات الدولية يرمي إلى توحيد
الشعوب الكبيرة والصغيرة من أجل ضمان حياة ملؤها الحرية والعدالة وبال خوف
وال اضطهاد وال حرمان.
 .2وبهذه الروح تتطلع رابطة "إيحود" إلى معالجة المشاكل الحيوية لبلدنا وبنائها
بواسطة الوحدة بين الشعب اليهودي والشعب العربي .وفي االتجاه هذا ستبحث
رابطة "إيحود" عن السبيل الذي يقود إلى تعاون بين العالم اليهودي والعالم العربي
في جميع مناحي الحياة ،االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية من أجل
إنهاض العالم السامي.
 .3التطلعات السياسية الجوهرية لرابطة "إيحود" هي:
أ .خلق حكم في البالد على قاعدة حقوق سياسية متساوية للشعبين.
ب .الحصول على موافقة اليشوف النامي والشعب اليهودي بأكمله على قيام اتحاد
فيدرالي بين الدول المجاورة وفلسطين قاد اًر على ضمان الحقوق الوطنية لجميع
شعوب هذا االتحاد.
ت .خلق حلف بين هذا االتحاد الفيدرالي واتحاد أنجلو -أمريكي كجزء من حلف
يجمع جميع الشعوب الحرة ،حين تقوم.
على مثل هذا الحلف الذي يجمع الشعوب الحرة أن يحمل المسؤولية كسلطة عليا إلقامة
عالقات صحيحة والمحافظة عليها في العالم الجديد بعد الحرب.

أكثرية أم كثر؟ (أيار )1944
لقد دفع مصير اليهود في أوروبا ِب "إيحود" إلى الدعوة إلى هجرة يهود كثيرين قدر
اإلمكان إلى فلسطين .وفي كلمة أمام الهستدروت العام ،عمد بن غوريون إلى التهكم
على تعبير "كثر" مظه اًر إياه بال مغزى .وبدالً من ذلك أصر على استخدام تعبير
"أكثرية" .هذا التالعب اللفظي كما يحاجج بوبر في المقال التالي الذي نشر في بعيوت
في أيار  ،1944يدل على محاولة مدروسة للخلط بين موضوع أخالقي وموضوع
سياسي ،أي المهمة األخالقية إلنقاذ يهود كثيرين قدر اإلمكان والغاية السياسية لخلق
أكثرية يهودية في البالد لتبرير مطلب سيادة يهودية في فلسطين .وبخلطه للموضوعين
يسعى بن غوريون ،كما يحاجج بوبر ،إلى أن يضفي على أهدافه السياسية صيغة أمر
أخالقي غير قابل للتأويل ومطلق .وعالوة على ذلك ،فإن سياسة بن غوريون ،من
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ناحية سياسية ،كما اعتقد بوبر ليست بالضرورة اإلستراتيجية األكثر حكمة لضمان
مستقبل اليهود في البالد .فمشروع إقامة دولة ثنائية القومية أكثر معقولية سواء من
ناحية أخالقية أو سياسية .فهي ليست صيغة متكاملة ،وهي كبرنامج سياسي منفتحة
على النقد والتعديل .ولكنه مفضل ك"اتجاه" .هذا اإلتجاه يقود الخيال إلى أبعد من مفاهيم
أل"أغلبية" و أل"أقلية" ،والتي ال يمكن قبولها من ناحية أخالقية ،وعلى اليهود أن يكونوا
حساسين لذلك بشكل خاص ،وكذلك إلى أبعد من الطريق المسدود في المسار السياسي،
إلى أبعد من انعدام الثقة والكراهية بين اليهود والعرب.

أكثرية أم كثير؟ على هامش خطاب واحد
"السؤال الجوهري" ،قال بن غوريون في محاضرته في مجلس الهستدروت" ،سؤال
الهجرة ،هل ستأتي جموع اليهود الغفيرة إلى فلسطين ".ولكنه أضاف" :ليس كثيرين ...
إذ ما المقصود بِكثيرين؟  ...نحن نريد أغلبية ".معنى ذلك حسب اجتهاده "أغلبية بالنسبة
للشعب اليهودي" ،أي أن تكون غالبية الشعب اليهودي متواجدة في البالد .وأوالً وأخي اًر
يبقى معنى "غالبية" ،بالطبع :غالبية في سياق سكان البالد.
قبل بضع سنوات صاغ شبرنتسك" :ليس أكثرية ،بل كثير ".هو أيضاً أراد أن
تأتي جماهير غفيرة ،إال أنه فسر "جماهير غفيرة" بالمعنى المجرد للكلمة :كثيرون ،وليس
"أكثرية" .وقد كان مدركاً لذلك عندما شدد على" :ليس أكثرية" .جاء بن غوريون وقلب
األمور رأساً على عقب .لماذا زمن أجل ما؟
وليس هناك من وسيلة إلبراز أكبر للفرق بين طريقة تفكير بن غوريون
وطريقة تفكيرنا منها على يدي هذا الموقف مقابل موقف المفهومين :كثير -أكثرية.
نحن نتطلع إلى أن يهاجر يهود كثيرون قدر اإلمكان إلى البالد ،في حين يتطلع
هو إلى أن يحقق اليهود يحققوا األكثرية في البالد .واقع األمر أن "كثر" يمكنها بالطبع
أن تكون شبيهة ب"أكثرية" ،إال أن الصلة ليست منطقية -معرفية ،إذ أنه من الممكن
حتى تصور وضع يكون فيه اليهود "أكثرية" دون أن يكونوا كثر .وخالفاً لبن غوريون،
ليس محل نظرنا من هذه الزاوية جوهر األكثرية ،ولكن بالذات "كثر" :ليس كمية نسبية،
أي بالنظر إلى كميات أخرى ،ولكن كمية مطلقة .ف"كثر" هو مفهوم خاص بجوهر واقع
الحياة ،في حين أن "أكثرية" هو مفهوم سياسي فقط.
وهو يقول لنا واقع األمر أنه في مجال الصالت بين األمم ،أنه في ساعة
الحسم ،هذه تحت تصرف شعب -األكثرية ،إذ أنه بوسعه أن يقرر مصير شعب-
األقلية.
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ولم يكن هذا هدف تطلعنا .مثلما ال نريد أن يقرر الجيران مصيرنا ،ال نريد نحن
أن نقرر مصيرهم .نحن ندرك قطعاً أنهم خائفون منا :نحن ندرك ذلك من خالل روحنا.
ولكن بن غوريون يقر بأنه في دولة اليهود التي يتطلع إليها ،في "دولتنا" ،الغاية
هي دولة عدالة ومساواة وطنيتين .ولكن ال يمكننا التوقع أن يقبل الجانب العربي أن
يقبل مثل هذا الوعد /الضمان كالتزام يحدد نشاطنا /فعالياتنا بالنسبة لهم مستقبالً ،التزام
تنفذه أجيالنا القادمة بأكمله؟
فالعالقات بين شعوب -أكثرية وشعوب -أقلية ليست مشجعة حتى اآلن ،ومن
الطبيعي أن ثقة العرب فينا في هذا الموضوع المطروح على بساط البحث ليست أكبر
من ثقتنا بهم .أليس بن غوريون نفسه يؤكد بشدة على الوضع المأساوي الذي سينشأ،
"في حال أن شعب -األكثرية ال يريد اإلعتراف باحتياجات شعب -األقلية ".أال ينطبق
هذا بالضرورة على الجانبين أيضاً؟ يذهب بن غوريون بعيداً ويقول ،في أن كل الوعود
أي من مصالح الشعب اليهودي
على الورق ال تسمن وال تغني من جوع في ضمان ٍ
الحيوية .أال ينطبق هذا بالضرورة على الجانبين أيضاً؟ أليس علينا أن نكون حريصين
على تبديد خوف عرب البالد ،حين نصبح نحن من يقرر مصيرهم؟ بالكالم المجرد ال
نستطيع القيام بذلك .بإعالن طيب النية عن طبيعة دولة اليهود التي نريد إقامتها لن
نجرهم إلى أن يوافقوا على أن يتحولوا من أكثرية إلى أقلية .كذلك نحن لو كنا في مكانهم
لما كنا لنقبل بذلك بمجرد كالم.
قلنا في حينه عن رغبتنا في أن ال نتسلط كأكثرية وأن ال ُنستعبد كأقلية .مثل
هذه الرغبة لن ننجح في تحويلها إلى واقع يؤثر على العالقات بيننا وبين الجيران إال
إذا حذفنا مسألة األكثرية وفعلها من حيث هي أكثرية .ليس من الضروري أن تكون
حياة الشعبين في سلة واحدة منوطة فقط بإطار المفهوم السياسي لألكثرية واألقلية؟ ألم
يحن الوقت لوضعها على أساس آخر؟ لعل في هذه النقطة من وضع العالم ووضعنا
هذا الخاص يوجد فيها من األسباب ما يكفي للشروع في هذه المحاولة؟ صحيح أن ذلك
صعب ،صعب جداً ،إال أن الجرأة كبيرة ولذلك هناك ضرورة لفكرة شجاعة نبيلة ،فكرة
تتطلب وسائل جديدة ألهداف جديدة .ولكن كل من يعرف واقع وضعنا كله ،يعرف أن
ليس لنا من خيار؛ هنا فقط ،في حال توفرت في مكان ما وسيلة حقيقية ،ال يعد الباقي
سوى مرأى العين.
ربما كانت برامج الدولة ثنائية المعدة حتى اآلن غير كاملة ،وفي الحالة هذه
علينا تعديلها .ليس هذا البرنامج أو ذاك هو الجوهر ،ولكن االتجاه الذي نبحث فيه
عن طريق ،وجدية البحث وفعاليته .نحن نحاجج ضد فكرة بن غوريون التي تفتقر إلى
هذا االتجاه ،هذه الجدية وهذه الفعالية .تتمتع باتجاه بارز ،إال أنه يشير إلى مسار
غير مفتوح في إتجاهين .تتمتع بجدية كبيرة ،إال أنها ال تجرؤ على اإلنحراف عن سبل
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المفاهيم المعبدة الخاصة بدولة -األكثرية واستحداث من أجل مشكلة جديدة حل جديد؛
تتمتع بفعالية رائعة ،إال أنها تناطح في فضاء فارغ.
نحن نحاجج ضدها أنها تدور في حلقة مفرغة :حتى نصبح قوة مقررة /حاسمة
("األكثرية") ،يجب أن توضع تحت تصرفنا القوة المقررة /الحاسمة (كما لو كنا أصالً
األكثرية) .مثل هذه األمور ليست مألوفة في عالم الواقع السياسي .مطلب مثل هذا ،إذا
ما جاء ألي شيء كان ،تؤدي فقط إلى تقسيم البالد ،أي إلى خلق "دولة يهود" صغيرة
مشربة بشكل مكتمل بالروح العسكرية ،ليست قابلة للحياة .وأنا متأكد أن بن غوريون
اليوم غير معني بالتقسيم ،وليس أقل يقيناً بالنسبة لي ،في حال أن مطلبه ،والذي في
حد ذاته غير قابل للتحقيق ،تخرج حقاً من فم الشعب اليهودي جميعه ،سوف يؤدي إلى
ذلك بالطريقة المألوفة للمساومة ،وأنا أرى في معسكرنا بضع أناس مهمين متشبثين بها
كونهم يائسين من تحقيق صهيونية كبيرة ومستعدين لإلكتفاء باألكثر صغ اًر وال تكون
فحواها كفحوى ذبابة بنت يوم .في حين أننا لسنا يائسين :نحن نعلم أن ال يأس هناك
طالما سعينا فقط إلى السلوك في االتجاه الصحيح.
وهنا وعلى النقيض من كل البرامج إلقامة دولة ثنائية القومية (أي شكلها يأخذ
الواقع القائم في الحسبان) ،أن وضعنا هو وضع فريد" :يكمن جوهر الصهيونية في
الدينامية ".وهو على حق في ذلك في أننا محتاجون إلى هجرة كبيرة ومستمرة .فهو
ينظر إلى األمر باألخص من منظور قضية اليهود ،ولكن ليس أقل حقيقة من منظور
حياة اليشوف ،خاصة وأنه في مرحلته اآلنية ينتظره خطر .....؟؟؟؟ إذا لم يضخ دم
جديد باستمرار إلى عروقه" .أي حل "،يسأل بن غوريون" ،يوجد لذلك في معادلة دولة
ثنائية القومية؟" والحل هو في أنه ال تكفي هذه ال"معادلة" ،ولكن يجب طلب ترتيب
أساسي من خارجها .بعبارة أخرى :حق الهجرة ،لنفترض ،حتى المساواة العددية (مهمة
تتطلب منه جهداً كبي اًر ،والمتفوق بما ال يقارن على جميع الجهود المبذولة حتى اآلن)،
يجب وضعه على أساس مغاير :يجب وضعه في إطار "وثيقة عظمى" تخدم كفرضية
لتكوين /نشوء جمهورية /دولة ديمقراطية فلسطينية وتقوم األمم المتحدة بضمانها .هجرة
إضافي،
تتعدى حدود المساواة العددية ال يمكننا بالطبع تحقيقها إال من خالل اتفاق
ّ
حين ننجح في غضون ذلك في تبديد خوف العرب من "أكثرية" يهودية كقوة قادرة على
تقرير مصيرهم ،اآلن نقول :إذا كان الشكل الذي أوجدناه إلضعاف قدر اإلمكان قوة
سؤال تحقيق األكثرية ،يقوى بواسطة وضع نفسي مناسب للشعبين .الوسيلة الجوهرية
لذلك هو تعاون اقتصادي شامل ومكثف يكشف عن شراكة مصالح أو معد لها .فبدالً
من األنظمة االقتصادية الوطنية المنفردة /المستقلة ،هناك حاجة ،قدر اإلمكان حسب
معني
المفهوم االقتصادي ،إلى نظام اقتصادي مشترك على مستوى البالد ،والتي
ّ
بنجاحها كال الشعبين معاً وتطويرها المشترك من شأنه أن يخلق ثقة متبادلة ،من شأنها
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أن تقود إلى اتفاقيات بعيدة المدى .فالتوجهات المحددة والشعارات المحددة للسياسة
تظهر أحياناً كثيرة تصو اًر خياالً ووهماً يتعلق بتضارب مصالح اقتصادية ال يصمد أمام
فحص غير منحاز .ومرة أخرى لمثل هذا الفحص ال نصل إال من خالل العمل.
وهنا أيضاً هناك حاجة إلى ق اررات شجاعة ومن أجل ذلك هناك حاجة للتحرر
من رتابة التفكير .وبتقديم المساعدة الجوهرية من خالل التنمية المنشودة ،يمكن دخول
جمهورية /دولة ديمقراطية فلسطينية في فيدرالية سوريا الكبرى ،فيدرالية من شأنها أن
تكون مهمة عظيمة من نصيب مبادرة يهودية وعمل يهودي .ويسألون عما إذا مثل هذه
الفيدرالية لم تخرج إلى حيز التنفيذ؟ حينئذ سيكون أكثر صعوبة لخلق أجواء تفاهم وثقة،
وحتى حينئذ أيضاً سيكون هناك وسيلة إذا توفرت فقط النية.

ال تثق (حزيران )1944
إن رفض اليشوف للكتاب األبيض من  1939وخاصة تقييد الهجرة لم يكن إلعتبارات
أيدولوجية وحسب ،بل للحاجة الجازمة بضرورة أكبر عدد ممكن من اليهود من براثن
النازية .فالقرار الذي عبر عنه برنامج بلتيمور والمطالب بإقامة فورية لدولة يهودية في
فلسطين اتخذ بالذات ألن دولة يهودية ذات سيادة هي فقط الملزمة بتقديم كشف حساب
بأفعالها أمام الشعب اليهودي ،وبوسعها فقط ضمان هجرة بشرية ضخمة وغير مقيدة
لليهود إلى البالد.
فمسألة فلسطين يمكن اختصارها ،كما قال ذلك بن غوريون في إحدى كلماته
في حينه" ،في مشكلة استمرار الهجرة  ...إذا ارتبطت الهجرة اليهودية إلى فلسطين
بموافقة العرب [كما ُيفهم من الكتاب األبيض] ،فلن تكون هناك تقريباً هجرة يهودية .فمن
منظور سياسي وأخالقي ضروري من الدرجة األولى أن يجد موقفنا في هذه المسألة
الحاسمة تعبي اًر جازماً ال يقبل التأويل .هجرة يهودية إلى فلسطين ال تحتاج إلى موافقة.
نحن نملك حقاً بالعودة".
التردد األولي من قبل "إيحود" للوقوف خلف هذا الحق أثار ،كما كان متوقعاً،
خصومة ملحوظة .واقع األمر أنه قدم مقترح قرار للمجلس العام للهستدروت الصهيوني
لطرد أعضاء "إيحود" من صفوف الحركة .تم رفض المقترح ،إال أنه تم دعوة "إيحود"
لتوضيح موقفها من موضوع الهجرة .استجاب "إيحود" للدعوة وقامت في  5تشرين األول
 1942بإصدار بيان أعلن فيه عن رفضه ل"تحديد" وضع اليهود كأقلية مستديمة في
البالد وعن دعمه ِلخلق "وضع سياسي واقتصادي يمكن من استيعاب مهاجرين يهود
بأكبر عدد ممكن ".هذا الهدف السامي لهجرة يهودية واسعة النطاق ،والذي تم اإلتيان
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على ذكره في إعالن إضافي نشره "إيحود" ،يمكن تحقيقه بنجاعة أكبر في حال عرف
اليشوف كيف يبدي مشاع اًر تجاه مخاوف العرب الحقيقية من وقوعهم تحت سيطرة
أكثرية يهودية.
والوسيلة الوحيدة لتلبية مطالب اليهود وتهدئة مخاوف العرب ،كما ينوه "إيحود"،
تكمن في مساواة ثنائية القومية في إطار دولة واحدة .وفي المقال التالي الذي نشر في
مجلة بعيوت في حزيران  ،1944يبين بوبر موقف "إيحود" والذي بموجبه يجب تحديد
وتيرة الهجرة حسب القدرة االقتصادية أو "كفاءة االستيعاب" في البالد إلى حين تسوية
مسألة فلسطين بشكل نهائي ،حتى ال يتم إذكاء توجسات العرب من تحولهم إلى أقلية
عديمة القيمة مقصاة من المشاركة في عملية تطوير البالد ،التي هم سكانها أيضاً .وقد
كتب المقال كرد على أشياء مزعومة نسبتها الصحافة العبرية إلى حاييم وايزمن والتي
فسرت كما لو كانت تدعم موقفاً "متطرفاً" غير متصالحة في ما يتعلق بالهجرة .لقد استاء
بوبر من حقيقة أن اسم وايزمن ربط بموقف ،والتي حسب رأيها ال يجرؤ سياسي حساس
ومجرب مثله على تأييده.

ال تثق
يذكر الصحفيون أن وايزمن قد قال في كلمة ألقاها في لندن" :في ما يتعلق بمسألة
االستيعاب ،يستطيع أن يقرر فقط أولئك الذي بالنسبة لهم هذه المسألة مسألة حياة أو
موت "،مضيفاً" :ليس هناك ما هو أسهل من هذا".
حين أقف أمام الخيار ،إما الشك في الحكمة السياسية المجربة لوايزمن أو
لسحب الثقة من الجرائد ،حينئذ أفضل الثاني على األول .من مثل وايزمن يعلم أن كل
تصريح علني لزعيم حركة هو إعالن سياسي بالمعنى الحرفي للكلمة ،أي أنه حسب
طبيعته ليس محدداً فقط لتشجيع ،بل معد للتأثير على العالم السياسي جميعه.
ولنفترض أن الخبر صحيح ،فما هو تأثيره في الحالة المذكورة؟ ما الذي
سيتصوره أناس العالم السياسي حين يسمعون أن الصهاينة يجردوهم اآلن من حق
التداول واتخاذ القرار ،أي عدد من المهاجرين يمكن استيعابه في هذه البالد في لحظة
محددة وفق الظروف االقتصادية والتقنية؟ ال يستطيع أناس العالم السياسي تصور سوى
أنه لم يعد الصهاينة يرغبون في أن يتم أخذهم بالحسبان كطرف في المفاوضات حول
مسألة الهجرة ،إذ أن المطلب المذكور ينزع عن كل مفاوضات أساس الوجود؟
وحتى اآلن اعتبرت الصيغة التالية كمطلب صهيوني متطرف :حسب قدر
اإلستيعاب والذي من المفترض بالطبع أن يتسع من خالل مشروعنا الخالق والمخصب.
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ويحل محل هذه الصيغة اآلن ،في حال أن الخبر المذكور أعاله ،الصيغة :حتى ذلك
القدر أو المعيار الذي يبدو مرغوباً في هذه الساعة أو تلك مرغوباً في نظر ممثلي
اليهود .وبذلك ال يعود هناك معيار موضوعي (الذي يسمح بطبعه بآراء مختلفة ،ولكنه
قابل أيضاً ألن يؤدي إلى حسم موضوعي نسبياً من خالل تحكيم العقل بشكل مشترك)،
بل يتم وضع األمر تحت التصرف المطلق لمن يمثل بالنسبة له "مسألة حياة أو موت".
هل كنا سنعتبر ذلك أم اًر مقبوالً أنه في ما يتعلق بشأن آخر في إطار سياسة الشعوب
تُخرس آراء كل األطراف ما عدا رغبة ذلك الذي يهمه أكثر؟ هل يمكننا فعالً تصور
قبول مؤسسة دولية ما فرضية أساسية مثل هذه؟ إو�ذا لم يكن بإمكاننا تصور قبوله ،فما
المعنى السياسي الكامن في التعبير عن مثل هذا الرأي؟ هل يمكن لشخص حكيم ومطلع
أن يتصور في أعماقه أن اإلتيان بمطالب تفتقر إلى الواقع من شأنها أن تنفع قضيتنا؟
فهل لدينا من هو أكثر حكمة واطالعاً من وايزمن؟ ولذلك عندما تأتي الصحف إليك
وتطلب منك أن تثق في أنه قال هذه الكلمات ،نصيحتي الواضحة :ال تثق بها!
كذلك :كيف يتصرف المرء إذا كان هناك اثنان وليس واحداً مهتمين مباشرة
بالشيء ،وكالهما يدعي أن المسألة بالنسبة لكليهما مسألة حياة أو موت ،وفي ساعة
الحسم يطلب أحدهما كل شيء ويرفض الثاني كل شيء ،وال تكون هناك نافذة لحل
وسط ،ذلك أنه هل يمكن االعتراف برغبة غير رغبة ذلك الذي تشكل المسألة بالنسبة
له مسألة حياة أو موت؟ قد يكون أحدهما يقول الحقيقة وفعالً هي مسألة حياة أو موت
بالنسبة له ،وقد يكون اآلخر ال يقول الحقيقة والمسألة ليست مسألة حياة أو موت
بالنسبة له ،ولكن هل تملك مؤسسة أجنبية أية إمكانية للحسم في ذلك ،للحسم في ما
يتعلق بحقيقة وعدم حقيقة مثل هذه اإلدعاءات ،حتى تقر ألحد الطرفين بحق مطلق في
اتخاذ القرار وتسلب الثاني حتى المشاركة األضعف في قرار يمسه مباشرة؟ أال نعتقد
أن مثل هذه اإلمكانية قائمة؟ إو�ذا كنا ال نعتقد ،فما هو المعنى السياسي الذي يتمتع
به اإلدالء بمثل هذا الرأي؟ هل يتحدث ممثلونا كي يطردوا من نفوس سامعيهم الشكوك
المخيفة المرتبطة بالوضع مستخدمين مطالب مبالغ فيها ،أو من أجل التأثير في المجال
السياسي؟ وهل لنا غير وايزمن الذي يعرف من أجل ما يتحدث؟ لذلك ،عندما تبلغك
الصحف كما لو كان وايزمن قد تفوه بذلك ،الجملة البسيطة" :ليس هناك ما هو أبسط
من هذا "،أعود وأقول لك :ال تثق بها.
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حوار حول "بلتيمور" (تشرين األول )1944
شكل برنامج بلتيمور إعالن حرب على الكتاب األبيض من العام  .1939وقد صاغ
البرنامج دفيد بن غوريون ،رئيس إدارة الوكالة اليهودية في حينه ،وتم تبنيه رسمياً من
قبل مؤتمر صهيوني استثنائي عقد في فندق بلتيمور في نيويورك في أيار  .1942وقد
منح المؤتمر صالحية كونغرس بسبب تعذر عقد كونغرس خالل الحرب العالمية الثانية.
وقد شارك في المؤتمر ممثلون من فلسطين والواليات المتحدة وكندا وكذلك كل زعيم
أوروبي يهودي/صهيوني استطاع الحضور .وفي عرضه للبرنامج أشار بن غوريون
إلى أن الشعب اليهودي ال يمكنه االستمرار بالتعويل على بريطانيا .ومن أجل استباق
المحرقة التي تحوم فوق رؤوس يهود أوروبا ،يجب نقل االنتداب على فلسطين إلى
الوكالة اليهودية .وبتبني البرنامج طالب المؤتمر بفتح أبواب فلسطين ونقل المسؤولية
والصالحية المطلوبة عن الهجرة إلى الوكالة اليهودية من أجل تنمية البالد إو�قامة
جمهورية يهودية.
والتبرير اإليدولوجي للمطلب الصهيوني العنيد من حكومة اإلنتداب في أن
تسمح بهجرة يهودية غير مقيدة للتعجيل في خلق األكثرية اليهودية في البالد .وقد
قُرن هذا المطلب بالمهمة األخالقية السامية المتعلقة بإنقاذ يهود أوروبا .فعدم الموافقة
على مطلب هجرة واسعة النطاق لم تعد موضوعاً سياسياً مجرداً ،بل أصبحت اآلن
في عداد خيانة للشعب اليهودي .وفي الحوار التالي الذي نشر في عدد تشرين األول
لمجلة بعيوتُ ،يقدم بوبر نفسه َك"خائن" .فهو يحاول التلميح إلى الوطني "المخلص"
المؤيد لبرنامج بلتيمور أنه في الحديث المتداول في اليشوف حول الجبعونيين ،هناك
إقرار ضمني أنه في الجمهورية اليهودية التي ستقام في المستقبل في فلسطين ،لن يكون
العرب فقط محرومين من "مساواة سياسية جمعية" (أي يتحولوا إلى أقلية) ،بل أيضاً
خاضعين للمجتمع اليهودي والذي سيكون مفضالً من ناحية اقتصادية.
إو�ذا لم تكن هذه نية المخلصين ،مؤيدي برنامج بلتيمور ،فهم على ما يبدو
يؤيدون تقسيم فلسطين إلى دولتين ،يهودية وعربية ،شريطة أن يتم القيام بذلك فو اًر وحتى
لو كان ذلك بثمن التخلي عن التطلع إلقامة دولة يهودية على كامل فلسطين .وفعالً
كان التأييد لمبدأ التقسيم كان هو الخط السياسي الذي تبناه بن غوريون .وقد حذر بوبر
من أن التقسيم يؤدي لنزاع حاد ال مثيل له مع العرب ويستمر إلى ما ال نهاية.
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حوار حول "بلتيمور"
المخلص :أود القيام بحديث معك غير ملزم وصريح.
الخائن :وأنا موافق.
المخلص :هال أخبرتني لماذا تعارض برنامج بلتيمور؟
الخائن :من ناحية مبدئية أم من ناحية عملية؟
المخلص :حسناً ،لنقل من ناحية مبدئية.
الخائن :هل تسمح لي بطرح سؤال مضاد؟
المخلص :فلتسأل كما يحلو لك.
الخائن :لماذا يكثر الحديث في الشارع اليوم عن الجبعونيين [الذين خدعوا إسرائيل]؟
المخلص:عن الجبعونيين؟
الخائن :نعم ،عن قطاعي الخشب وواردي الماء.
المخلص :هل يكثر فعالً الحديث عنهم؟
الخائن :نعم وخاصة منذ اإلعالن عن برنامج بلتيمور.
المخلص :ولكن ما عالقة الشيئين بعضهما ببعض؟
الخائن :هذا ما أردته معرفته أيضاً.
المخلص :ماذا  ...ما الذي تقصده؟
الخائن :أريد القول أن عهد الجبعونيين قد ولى وقد كان ذلك حتمياً.
المخلص :بالطبع ولى إلى غير رجعة.
الخائن :إذا كان األمر كذلك ،لماذا يكثر إذاً الحديث عنهم في الشارع؟
المخلص :ال أفهم ما تقول.
الخائن :أنت تفهم ما أقول.
المخلص :ولكن  ...أردت أن تقول لي لماذا تعارض من ناحية مبدئية لبرنامج بلتيمور.
الخائن :كنت قد قلت لك ذلك.
المخلص :هل تعتقد فعالً أن نية أناس بلتيمور هي تخفيض منزلة جزء من سكان الدولة
إلى مواطنين من الدرجة الثانية؟
الخائن :بالطبع ال تريدون سوى سلبهم المساواة السياسية — االجتماعية .ولكن إذا كان
هناك شعبان يعيشان في دولة واحدة وأحدهما هو الشعب المسيطر" ،شعب الدولة"،
إو�ذا كانت قوة هذا الشعب الخالقة أكبر من حيث فحوها ،وقدرته على مستوى االقتصاد
العالمي أكبر ،حينئذ يهبط الشعب الثاني بشكل طبيعي إلى وضعية مواطنين من الدرجة
الثانية في إطار اقتصاد الدولة ،بشكل أو بآخر .وال يمكن تفادي ذلك ،إال من خالل
140

قيام الشعب المسيطر بوضع قوة أخالقية كبيرة في كفة الميزان لصالح الشعب الثاني
ويشركه شراكة كاملة في إنتاجيته .اعتقدت في السابق أن الشعب اليهودي مستعد لمثل
هذا الشيء في أيامنا هذه .ثم جاء الشارع وعلمني أن كنت على خطأ.
المخلص :ولكن ما شأنك والشارع؟ هل الشارع هو الذي يصنع السياسة؟
الخائن :إذا كان األمر كذلك ،فلماذا إذا يخطبون ودهم إلى هذا الحد؟
المخلص :هذا صحيح ،فنحن بحاجة إليهم كي نستطيع التحدث باسم الشعب ،ولكن
ليس الشارع هو من يقرر ماذا سيحصل في المستقبل عندما نضع البرنامج حيز التنفيذ.
وبعدها ليفسر الشارع البرنامج على هواه.
الخائن :ولكن تفسير الشارع هو من يحدد الحياة ،والحياة بالنسبة لي هي األساس.
المخلص :أنت إنسان غريب.
الخائن :من أي جانب؟
المخلص :أنا أحاجج كفي السياسة وأنت تواجهني باألخالق.
الخائن :أنت تحاججني في سياسة آنية وأنا أواجهك بسياسة دائمية .سياسة آنية ال
تنسجم مع األخالق .في حين أن سياسة دائمية تتقاطع معها في مكان ما.
المخلص :ليست هي الساعة المناسبة لتوضيح أمور كهذه .أليس من األفضل أن
نتحدث في أمور سياسية بمعناها الدقيق؟
الخائن :أنا مستعد.
المخلص :إذاً ُق ْل لي لماذا تعارض أنت برنامج بلتيمور من ناحية عملية؟
الخائن :ألنه من غير الممكن على المدى البعيد البناء بيد واإلمساك باألخرى بالسالح.
مثل هذا األمر يحصل في حال بناء جدار ،ولكن ليس عند بناء البالد .يحق لجيل أن
ينقل إلى الجيل الذي يليه مسطرين البناء ،ولكن ليس مسطرين بناء وسالحاً معا .إو�ذا
قاموا مع ذلك بنقل كالهما ،ستعمل اليدان عمالً سيئاً ،وهذا يعني أنه سرعان ما نجد أن
ال يد هناك ال لحمل السالح وال مسطرين البناء.
المخلص :إذا كنت قد فهمتك بشكل صحيح ،تنطلق أنت مثلنا من أن برنامج بلتيمور
قابل للتطبيق.
الخائن :ال ،ليس قابالً للتطبيق.
المخلص :ولكنك كنت قد ذكرت للتو ماذا كان سيحدث حسب رأيك ،لو تم تطبيقه.
الخائن :ال .لقد قلت لك فقط ،حين تحدثنا من ناحية مبدئية ،لماذا أعارض برنامج
بلتيمور ،انطالقاً من فرضية أنه قابل للتطبيق ،وهو ليس كذلك .حين تحدثنا من ناحية
عملية ،أوضحت ماذا سيحدث حسب رأيي حين يتم تطبيقه حسبما يقرر ،كما ُيتوقع،
أولئك الذي يملكون صنع القرار ،إذا ما أصر الشعب اليهودي على مطلب بلتيمور.
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المخلص :وماذا سيحصل حينئذ؟
الخائن :ذلك ما تعرفه تماماً مثلي :تقسيم.
المخلص :من أين أتيت بهذه الفرضية؟
الخائن :هناك أسباب محددة تدفع إلى اإلعتقاد أنه في هذه الحالة سيتم االقتراح على
المطالبين شيئاً ما بدالً من برنامج بلتيمور غير المقبول .أغلب الظن لن يكون ذلك
استمرار لالنتداب في صورة أخرى (وتنازالت لصالح الهجرة) وبالتأكيد ليس الدولة ثنائية
القومية ،والتي ال يستطيعون اقتراحها كنوع من التعويض على مطلب بلتيمور .ما
سيقترحوه هو التقسيم ،وفي ذلك أرى كارثة ال مثيل لها.
المخلص :ولكننا لن نقبل به.
الخائن :هناك أنواع مختلفة لرفض القبول .األغلبية الحاسمة ستقبل به في صورة عدم
قبول .لقد حرصتم على أن ُيفضلوا سراب "الدولة" على أي واحة حقيقية.
المخلص :واقع األمر أنه ال يمكن التحدث معك.
الخائن :وهو كذلك.
المخلص :هل تعرف أنت ،من أنت .....
الخائن :أعرف — خائن.
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ليس كافياً (تموز )1946
شكل تقرير اللجنة األنجلو -أمريكية مفاجأة إو�حراجاً كبي اًر للحكومة البريطانية ،وبالرغم
من التزاماتها نحو اللجنة التي قامت هي بنفسها بتشكيلها ،فقد تجاهلت توصياتها.
كذلك الوكالة اليهودية لم تتلهف بشكل خاص ،ولكن كان في التقرير توصية واحدة
حظيت بتأييدها الواضح .وقد كانت هذه التوصية الخاصة تقضي بتمكين هجرة فورية
ِل  100,000الجئ يهودي .وقد أعلنت بريطانية في مطلع حزيران  1946أنها ترفض
توصية اللجنة بخصوص الهجرة.
وقد ردت حركة التمرد العبري التي أسست في خريف  ،1945وشكلت إطا اًر
متفقاً عليه من قبل المنظمات السرية الثالث التي عملت ضد البريطانيين ،وهي الهجنا
واإليتسل وليحي ،بعملية ليلة الجسور .فقد تم في ليلة واحدة نسف أحد عشر جس اًر
ربطت بين فلسطين وجاراتها.
وكان هدف التنسيق وحجم العمليات هو أن يرى البريطانيون تصميم اليشوف
في معارضته للسياسة البريطانية .وقد ُعرف رد فعل حكومة االنتداب باسم "السبت
األسود" – سبت  6حزيران والذي اعتقل فيه غالبية زعماء اليشوف الذين تواجدوا في
ذلك الوقت في البالد وصودرت أسلحة تابعة للهجنا في عدة كيبوتسات .وقد رد اإليستل
بعملية حصلت على موافقة قيادة حركة التمرد إال أنها أدت في أعقاب ذلك إلى حل
اإلطار المشترك .ففي  22تموز  1946فجرت منظمة اإليتسل فندق الملك داود في
القدس ،مقر إقامة القيادة المركزية لحكومة االنتداب في البالد .وكنتيجة لتجاهل تحذير
هاتفي مسبق من قبل اإليتسل ،تأخر إخالء الفندق وقتل  80شخصاً بينهم يهوداً وعرباً
كثيرين .فالخسائر الكبيرة بين المدنيين أدت إلى تنصل الوكالة والهجنا من عملية
اإليتسل وحل حركة التمرد ووقف عمليات الهجنا ضد البريطانيين.
وقد دعت الوكالة اليهود في البالد "لالحتجاج على األعمال اإلجرامية الفظيعة.
تطرق بوبر بشكل غير مباشر لتفجير فندق الملك داود وللشجب الذي صدر عن الوكالة
اليهودية في المقال التالي الذي نشر في هآرتس في  26تموز " .1946قيادة اليشوف
تمد يدها إلى العنف " وفيه يحاجج بوبر حركة التمرد دون اإلفصاح عن اسمها ويتهمها
بأنها أعطت الشرعية لعمليات اإليتسل .وبذلك تحولت زعامة اليشوف إلى شريك في
عمل اإليتسل اإلجرامي.
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ليس كافياً
ال ،ليس كافياً
ليس كافياً أن نعبر عن اشمئ اززنا .علينا القول أن لنا نصيباً في الذنب هذا الذي يثير
اشمئ اززنا.
جميعنا ،كل من يشارك بشكل ما ،من خالل قوة منصبه أو قوة تأثيره ،في قيادة
هذا اليشوف التعيس وتوجيهه ،جميعاً شركاء في الجرم .لم ننجح في تأسيس اليشوف
على إدراك أن تصويب صهيون ال يمكن أن ينجح إال في ظل سيادة دستور مقدس .هذا
الدستور الذي جوهره احترام حياة وأمالك وكرامة اآلخر ،حمله الشعب معه طيلة منفاه.
هنا ،في هذه البالد التي كانت هدفه في منفاه ،تخلص منه ،ونحن مددنا يدنا إلى هذا
العمل انطالقاً من أننا لم نرفعه فوق رؤوس الجميع ،بمعنى قوة ال يمكن التشكيك
فيها.
لم نعلم األجيال الصاعدة التمييز بين درس حقيقي من التاريخ ودرس زائف
يستند إلى التاريخ على غير وجه حق .تعاليم باطلة هي أن شعباً يمكنه أن ينبعث من
جديد من خالل العنف .بهذه الطريقة ال يأتي تحرر وال معافاة ،ولكن انحطاط جديد
وعبودية جديدة فقط .هذه التعاليم المركزية لم نعلمها في مدارسنا ،ولذلك حصل ما
حصل.
مجرمون تم نفيهم إلى أستراليا تحولوا إلى بشر ذوي مسؤولية اجتماعية ،في
حين في صهيون أناس هاجروا في ظل راية مقدسة تحولوا إلى مجرمين .ونحن مددنا
يداً إلى جريمتهم.
اليوم يدعون بصوت ٍ
عال إلى أن يثور اليشوف ضد الجريمة .حين فات اآلوان!
باألمس كان الوقت مناسباً للدعوة ولم يتم ذلك ،أمس وأول أمس وكل يوم ويوم حتى
يومنا هذا.
ليس من المسموح لنا القول" :أيدينا لم تسفك هذا الدم وعيوننا لم تراه ".عيوننا
رأت ما قد رأت وأفواهنا لم تقل ما كان عليها قوله – ثم نغسل أيدينا على ِ
العجلة
المقطوعة الرقبة في جدول!
ما حصل ستترتب عليه تبعات ،وبغض النظر عن هذه التبعات ،علينا أن نراجع
أنفسنا وأن نغير سبيلنا ،قبل أن تحل بنا مصيبة أكبر بكثير .من الواجب أن نعلي دستو اًر
مقدساً ال يرقى الشك إليه ،يقف الشعب من حيث كونه شعباً إلى يمينه ضد من يسيء
استخدام األمانة .فالساعة متأخرة لمجرد الدعوة ،أما الدعوة للعمل فليست متأخرة.
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إسترحام
صعدت حكومة االنتداب من جهودها للقبض على أعضاء الحركة السرية اليهود
والقضاء على تنظيماتهم وذلك رداً على تصاعد عمليات رجال المنظمات السرية .وقد
ميز العمليات التي قاموا بها في هذا اإلطار محاكمة عسكرية مستعجلة عقدت إلثنين
من أعضاء اإليتسل ،سمحون وأشبل ،اللذين ألقي القبض عليهما في آذار  1946في
أعقاب هجوم على مخزن أسلحة بريطاني في صرفند وحكم اإلعدام الذي أنزل عليهم.
بوبر وستة أعضاء آخرون من "إيحود" وقعوا على استرحام قدمت إلى المندوب السامي
بخصوص حكم اإلعدام الذي أنزل على اإلثنين.

إسترحام لسمحون وأشبل

(رسالة إلى قائد الجيش في البالد)
القدس في  16حزيران 1946
السيد المحترم،
نحن الموقعون أدناه ،بروفسور بوبر من القدس والسيد سميالنسكي من رحفوت ،مثلنا
معاً ،إضافة إلى د .ماجنوس المتواجد حالياً في الواليات المتحدة ،أمام لجنة التحقيق
األنجلو -أمريكية كممثلين لجمعية "إيحود".
واليوم نرى لزاماً علينا للتوجه إليك بطلب شديد ومنفعل من أجل استخدام
صالحياتك العليا لتخفيف حكم اإلعدام الذي صدر بحق الشابين يوسف سمحون
وميخائيل أشبل.
سببان محددان شكال الدافع وراء طلبنا:
ألقد أظهرنا نفس القلق اإلنساني في حال عرب صدر بحقهم حكم اإلعدام خالل
.
األحداث التي مرت بها فلسطين [ثورة عام  .]1936أشدنا باللين مقابل درجة الحكم،
ليس محاباة وانطالقاً من ذلك القلق العميق من أجل مصلحة الجمهور كما يجيش داخلنا
اليوم.
 .بكأناس عملوا بال كلل من أجل السالم في هذه البالد ،نود التنويه أن وضع حكم
اإلعدام هذا حيز التنفيذ يجعل جهودنا أكثر صعوبة ،كون ذلك سيزيد من حدة التوتر
القائمة أصالً.
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وفي الختام نأمل أن تتلطف وأن تستخدم صالحياتك السامية وتخفف من الحكم
الصادر بحق سمحون وأشبل.
مع فائق االحترام،
م .بوبر ،م .سميالنسكي

شعبان في فلسطين
في حزيران  ،1947في سياق زيارة إلى أوروبا ،تم دعوة بوبر من قبل إذاعة هولندا إلى
تقديم رؤيته لمسألة فلسطين إلى المستمعين .وقد استغل بوبر محاضرة ذات خمسين
دقيقة لكي يحبك معاً كثي اًر من المواضيع التي تعرض لها في كتاباته – السيطرة الخبيثة
للمبدأ السياسي ،أهمية صهيون والصهيونية ،فرص العمل اليهودي – العربي المشترك،
دولة ثنائية القومية في فلسطين والظروف االجتماعية -االقتصادية كذلك الروحية
إلقامتها .والنتيجة كانت تعبير مفصل وشامل لرؤيته في ما يتعلق بمستقبل يقوم على
األلفة بين اليهود والعرب في وطنهم المشترك.

شعبان في فلسطين
كوني أتيت ألحدثكم أود قبل كل شيء أن أشارككم وجهة نظر خاصة بهذا الموضوع –
والذي هو ذو أهمية بالنسبة للعالم ككل – كونها ليست ممثلة بشكل عام في الصحف
وفي الكتب الصحفية .وعالوة على ذلك ،أود استخدام مثال فلسطين هذا الواضح بشكل
مخيف من أجل تظهير نتائجه الخطيرة لشر مصابة به اليوم اإلنسانية جميعها ،ربما
أكثر من أي شر آخر ،ال سيما وأنه بالرغم من ذلك ،ليس هناك من شخص يتعاطى
معه بجدية ،ناهيك عن محاربته إو�ستئصاله من جذره .أقصد هنا المبالغة والتعظيم
لألساس السياسي لعالمنا في هذه الساعة ،لسيطرته المطلقة الخارجة عن كل نطاق
مقابل مبادئ الحياة.
هذه السلطة الخاصة باألساس السياسي ليست دائماً ظاهرة للعين ،إذ أنها
تتغلغل في كل مجاالت الحياة وفي كل مجال ترتدي شكالً آخ اًر ،متنك اًر في أردية مختلفة
تتحدث بلغته ولسانه.
نعتقد مثالً أنه في الواقع ،فإن الشيء األساسي الحاسم في حياة المجتمع في
أيامنا هو األساس االقتصادي .ولكن ذلك ليس سوى فكرة باطلة .إذ من الممكن أن
تتشكل من خالل أن األساس السياسي ما قد يغلغل إلى الحياة االقتصادية ويقوض
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أسسها .فأساسها الحيوي والسليم لكل اقتصاد هو الدافع الداخلي إلنتاج أشياء تؤدي إلى
فائدة لإلنسان وتعاون مع أناس -أخوة على صلة بنا على أساس فرضيات مشتركة
وأهداف متشابهة .إال أن هذا األساس السليم ِّ
نحي جانباً بفعل طمع سلطوي فارغ وبفعل
منافسة مسعورة .إو�ذا كان شعار االقتصاد الطبيعي هو "إنتاج ما هو ضروري" ،فإن
شعار االقتصاد الذي ُيسيطر عليه التسيس هو" :تخطي ما هو ضروري".
ق بها األساس
وفي كل مكان وفي كل حقل ،تسعى مجموعة الناس التي َعِل َ
السياسي إلى تحقيق أكثر مما هو ضروري فعالً .وهوس األوهام السياسية أربك جميع
الناس إلى حد لم يعد بوسعهم التمييز أبداً بين "الضروري فعالً" و "الفائض" .وألنهم ال
يعترفون بعد بسلطة عليا يمكنها أن تكون حكماً بينهم ،فليس هناك من عائق آخر على
طريق الهاوية نحو هالكهم المشترك.

تجديد العالقة بين شعب وأرضه
قبل ما ُيقارب  70عاماً ،بدأ يهود باإلستيطان في فلسطين .الدافع الخارجي مرده إلى
المالحقة والمذابح ،ولكن هذه لم تكن سوى نوعاً من عتلة استنهضت قوى ودوافع داخلية
عميقة تعود جذورها إلى أمد بعيد .وبقوة هذا الدافع الداخلي يسعى الشعب اليهودي إلى
تجديد أواصره مع موطنه األول ،وأن يعود بفضل هذه الصلة المتجددة إلى جسم شعب
سليم ومتجانس ،بعد تقطع أوصال وتشتت استم ار آالف السنين.
وحتى نفهم هذا الدافع بشكل صحيح ،تحتاجون إلى تصور حقيقة أن اليهود
ليسوا شعباً ككل الشعوب – سواء قبلوا بهذه الحقيقة أم لم يقبلوا .هم ظاهرة فريدة ليس لها
نظير :هم جماعة أو مجتمع انصهر بها وانخرط بها في وحدة ال سبيل إلى فصم عراها
صيرورة شعب من جهة ،وعقيدة من جهة أخرى .والعقيدة هذه مرتبطة منذ أيامها األولى
بهذه األرض – تلك األرض التي أرسل إليها رب العالمين بذاته هذا الشعب ،كي يرتقي
بهذه األرض إلى درجة الكمال ،ومن جهة أخرى كي تصل به هي إلى الكمال – كال
الشيئين معاً ،من أجل بداية الفرج ،من أجل بداية "المحافظة على النظام والعرف في
ملكوت السماء".
هذه المهمة الكبيرة لم يتم القيام بها والرابط بين الشعب واألرض كان مقطوعاً
طوال آالف السنين .وعالوة على ذلك – جزء كبير من الشعب اليهودي فقد عقيدته،
وفي كل األحوال حسب وعيه .إال أن قوة العقيدة الكامنة في الالوعي بقي كبي اًر إلى حد
أنها غذت دافع الرحالة في تلك الساعة التاريخية حين توجهوا إلى موطنهم القديم .وسواء
أقر المستوطنون بذلك أم لم يريدوا اإلقرار بذلك – كان ملحقاً بجذور هذا الدافع الرغبة
في انبعاث "مجتمع رباني".
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بين شعب وشعب
خالل السبعين عاماً هذه ،فلح أجيال المستوطنين اليهود أرضهم بحماس ونشاط ال نظير
لهما .فقد خصبوها وجعلوها تحمل بركة ووفرة – ليس أقل مما خصبوا أنفسهم وأيقظوا في
صفوفهم قوى مجهولة .ويمكن القول بسهولة بأنهم في سياق عملهم هذا الحافل بالنشاط
واإلبداع واالستعداد للتضحية لم ينتبهوا كما يجب إلى حقيقة مهمة :وهي أن هناك أصالً
سكاناً آخرين في فلسطين والذين ينظرون ويشعرون بأن هذه األرض موطنهم أيضاً–
وأن يكن بصورة أضعف ،بسيطة وبدائية أكثر من الرواد العبرانيين – هؤالء هم العرب
القاطنين في هذه األرض منذ ألف وثالثمائة عاماً .والمشكلة الحيوية المتعلقة بتعاون
منظم لتطوير البالد بين كال الشعبين لم يتم التعاطي معها بما فيه الكفاية من الوضوح
من قبل أي من الطرفين –ولم يتم التداول أو التفكير وال مرة حول الخطوات التي لم
يتم اتخاذها للقيام بالهمة المطلوبة من أجل تجسيد هذا التعاون الحيوي.
فعال بين الشعبين في اإلبداع
ومع ذلك لم يفتقر األمر إلى أسس طيبة لتعاون ّ
والتطوير .واألول هو أساس تاريخي منبعه األصل المشترك للشعبين :لغتهما قريبة
من بعضها البعض والتقليد المنبثق عن ٍ
أب واحد ،إبراهيم ،تصل هذين الشعبين بالفترة
الموغلة بالقدم للجنس السامي .كذلك في العادات هناك أشياء مشتركة وروابط كثيرة،
خاصة إذا ما التفت المرء إلى عادات اليهود من الطوائف الشرقية القاطنين بشكل دائم
في فلسطين منذ أجيال عديدة .وليس من باب الصدفة أنه خالل فترة الشتات الطويلة
كانت بالذات الفترة اإلسبانية -العربية فترة ازدهار الحياة الفكرية والروحانية.
شرط أساسي ٍ
ثان كان موجوداً ،وكان يمكنه تسهيل التعاون ،أال وهو ذات الحب
لذات الموطن ،الذي يجمع كال الشعبين .سبق وذكرنا أن هذا الحب أكثر فعالية أو
صراحة عند العرب .ولكن يمكن تنميتها لديهم أيضاً لتشمل مشاركة فعالة في مشروع
مشترك كبير لتخصيب األرض .صحيح أن اليهود الذين عاشوا مئات السنين في الغرب
استلهموا منه ،من ثقافته ومن طريقة حياته أكثر بكثير من العرب القاطنين في فلسطين،
التي تشكل الجسر بين الشرق والغرب .صحيح أيضاً أن وتيرة الحياة والعمل مختلف جداً
بين السكان اليهود والعرب .ومن السهل الفهم أن قطاعات معينة من السكان القدامى لم
تكن راغبة في إحياء الصحراء ونظروا إلى العمل الريادي للمهاجرين إلى البالد كشيء
غريب عليهم يسعون إلى فرضه عليهم عنوة.
ومع ذلك ليس هناك من شك في أن فرص التعاون الناشئة عن األصل المشترك
والمهمة المشتركة كانت قادرة على التغلب على كل هذه المعيقات – لوال تدخل األساس
السياسي .وحتى في الفترة األخيرة ،لم يبلغ التسييس بعد السكان القرويين العرب ،وما
148

زالت تسود في كل مكان عالقات تجاور وسالم وأخوة بين الفالحين اليهود والعرب ويوجد
قدر كبير من المساعدة المتبادلة السخية.
فأنظمة الري واالستصالح الخاصة باليهود لم يكونوا فقط ذو فائدة للفالحين
العرب ،بل حتى سجلت كتقدير وشيئ إيجابي لصالح اليهود .وكثيرة هي األماكن التي
تعلموا فيها وبرغبة طرق التدبير االقتصادي والزراعة بشكل مكثف جداً ،حيث كان
اليهود مستعدين لتعليمهم بال تردد .عدة مرات كنت فيها شاهد عيان الحتفاالت في قرى
يهودية شارك فيها الجيران العرب ليس فقط كضيوف محترمين ،بل بسعادة عميقة تنم
عن إحساس أخوي حقيقي.
ولكن ال يمكن تجاهل حقيقة أن أشياء معينة من بين أسس مشروع اإلستيطان
صعبت أمر التعاون دون أن تكون من حيث المبدأ موجهة ضد العرب .فالمبدأ
اليهودي ّ
السليم القاضي بإرجاع أبناء الشعب اليهودي إلى عمل خالق ،على سبيل المثال ،جر
في أعقابه ظاهرة أنه في كثير من األحيان لم تجد قوى عمل عربية عمالً كافياً في سوق
العمل الذي نشأ بفضل المشروع اليهودي .ومع ذلك كانوا بالتأكيد سيختارون انطالقاً
من حاجة داخلية الطريق نحو اقتصاد يهودي – عربي مشترك ،لو لم يفعل األساس
السياسي فعله في كال الجانبين ،ذلك التطلع إلى تحقيق أكثر مما هو مطلوب حقاً
ووضع معيقات وصعوبات في كال المعسكرين .تتعالى أكثر فأكثر شعارات الدولة –هنا
الدولة العربية ،هنا الدولة اليهودية .دعونا نتفحص القدر الذي به تبرر االحتياجات
الحقيقية لكال الشعبين هذه المطالب – الشعارات.

ليس "دولة" ،بل حرية – حقيقة
الشعب اليهودي المتجدد حالياً في فلسطين يحتاج إلى حكم ذاتي متين ومتطور .ال
يحتاج فقط إلى فرصة للمحافظة على ثقافته العبرية القديمة – الجديدة وتطويرها بشكل
حر ،بل إلى الفرصة ليحدد بنفسه ويطور بشكل حر أنماطه االجتماعية الموجهة نحو
التحديث االجتماعي بروح التعاون والعشرة .كما يحتاج الشعب العربي في فلسطين إلى
شوش أو أن ُيحبط النمو
حكم ذاتي متين ومتطور .ومن غير المسموح ألحد الشعبين أن ُي ِّ
الحر للقيم الروحانية واالجتماعية للشعب اآلخر.
وينضم إلى هذه المطالب في الجانب اليهودي شيئان إضافيان وهما :يجب
السماح بهجرة يهودية إلى فلسطين بالمقدار الذي ُيناسب دائماً قدرة اإلستيعاب االقتصادي
للبالد ،إو�ال تجمد مشروع االستيطان ومن أجل أن يقوم بمهمته بخلق مركز وموطن
لليهودية العالمية بالمقدار الذي يتطلبه وضع اليهودية هذه .وعالوة على ذلك يجب
السماح بشراء أر ٍ
اض واستيطانها بشكل متزايد ،إو�ال تقوض أساس مشروع اإلستيطان
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المتجدد .هذا هو الخلق من جديد لرابط اإلنسان اليهودي الذي كان في المنفى إنساناً
غير منتج ،مع األرض ومع فالحة التربة.
إال أن هذين المطلبين يحتاجان إلى التجسيد بشكل ال ُيؤثر على تحقيق
االحتياجات الفعلية للسكان العرب .أبعاد االحتياجات الفعلية للجانبين إو�لى أي حد مبررة
إدعائهما ،تحتاج إلى النظر إليها وتحديدها من جديد من وقت آلخر .ويجب القيام بذلك
بشكل مشترك وفي أجواء من الثقة المتبادلة مصدرها تعاون بين الشعبين .ال شك بأن
التضخم المستمر لسلطان األساس السياسي شوش بمقدار متصاعد على خلق هذه الثقة
المتبادلة ،والتي كانت واقع األمر صعبة التحقيق ،ولكن لم تكن مستحيلة.
والشيء الضروري حقاً لكل واحد من كال الشعبين في فلسطين ،هذا بجانب
هذا ،وهذا بداخل هذا – هو تقرير مصير ،حكم ذاتي ،إو�مكانية أن يقرر بذاته .إال
أن هذا الشيء ال يعني إطالقاً أنه يحتاج إلى دولة يكون هو فيها الحاكم .ومن أجل
انطالق قواه بشكل حر ال يحتاج اليشوف العربي إلى دولة عربية ،وكذلك األمر بالنسبة
لليشوف اليهودي .فكال الشيئين يمكن ضمانهما في إطار بنية اجتماعية – سياسية
ثنائية القومية مشتركة ،حيث ينظم كل شعب فيها شؤونه الخاصة به ،وكال الشعبين
معاً األمور المشتركة بينهم .مطلب الدولة العربية ومطلب الدولة اليهودية في فلسطين
جميعها – كالهما يتبع معيار "الفائض" السياسي والخاص بالتطلع إلى تحقيق أكثر مما
هو ضروري فعالً.
بنية اجتماعية – سياسية ثنائية القومية ،يتواجد فيه مناطق استيطان محددة
قدر اإلمكان ومع ذلك يتوفر فيها تعاون اقتصادي شامل قدر اإلمكان .تتوفر فيه مساواة
كاملة في الحقوق بين الشريكين ،دون النظر إلى النسبة العددية المتغيرة لدى الطرفين.
وحين يصبح لها سيادة مشتركة تقوم على االفتراضات هذه ،مثل هذه البنية االجتماعية
– السياسية ثنائية القومية تمنح كال الشعبين معاً كل ما هو ضروري لهما فعالً .وال
يتخوف أحدهما من سيطرة اآلخر عليه بمساعدة األغلبية العددية .والهجرة اليهودية بما
ّ
يتالءم إو�مكانيات االستيعاب المرتبطة بتوسع اإلنتاج وتعاظمه ،والتي هي كما ذكرنا
ضرورية لمشروع االستيطان اليهودي وشرط ال مفر منه لتوسعه وجوهر وجوده –
فالهجرة اليهودية مرة أخرى ال يمكن رؤيتها بعيون العرب كشيء يهدد وجودهم .ومن
جهة أخرى ،وألن حرية تقرير المصير إو�مكانيات تطور اليشوف اليهودي تكون مضمونة
على أساس صلب وغير قابل للزعزعة في هذه البنية االجتماعية – السياسية ثنائية
القومية ،حينئذ لن يكون هناك عائق أما انضمام بنية مثل هذه إلى فيدرالية تجمع الدول
العربية .ويقدم هذا الشيء في حد ذاته لليشوف العربي ضماناً إضافياً إلى وضعه.
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ظروف تقنية – اقتصادية
يبدو األمر اليوم أن هذا الطريق ملتبس بلباس التسييس ،الذي اتخذ أبعاداً َم َرضية تصل
حد الكارثية .ومع ذلك فأنا على قناعة تامة بأن الطريق لم ُيغلق بالكامل بعد .ولكن حتى
يتم التمهيد لسلوك هذا الطريق ،هناك حاجة للقيام بعملين كبيرين خارجين عن المألوف:
أحدهما عمل اقتصادي – تقني ،والثاني روحاني – سياسي.
وحين أقول هنا "سياسي" ال أقصد بالطبع المضمون السلبي لهذا المفهوم والذي
تطرقت له قبل ذلك بحديثي عن التسيس المتضخم الذي سيطر على الحياة ،ولكن
بالمعنى الواسع واإليجابي للمفهوم ،بمعناه األفالطوني :الروح التي تبني وتشكل المجتمع
والدولة .ومن جانب آخر ،أقصد بالمفهوم التقني مضمونه الرفيع :ذلك المجال الذي
تتحدد فيه النواحي التقنية للحياة من قبل الروح ،من قبل رغبة الروح في إقامة سالم يضم
الجميع يعطي ثما اًر مستديمة لكل الشعوب على هذه األرض.
أما الفعاليات التقنية -االقتصادية التي أتحدث عنها فتتعلق بمشروع شامل
لتطوير البالد .والخاصية المركزية لمثل هذا المشروع يتمثل من جهة في تطوير نظام
ري ضخم تزيد مساحة األرض القابلة للزراعة أضعاف الموجود ،ومن جهة ثانية توفر
طاقة لصناعة محلية واسعة النطاق وتضمن لها مكانة مركزية في اقتصاد الشرق
األوسط.
مثل هذا المشروع يحفز الحياة االقتصادية لفلسطين جميعها ويخطو بها قُدماً.
فهذه األرض المقسوم سطحها اليوم بين أساس يهودي ديناميكي وأساس عربي الذي ال
يزال ساكناً في جوهره ،تتوحد وتدب فيها فعاليات إنتاجية مكثفة.
وحتى يتحقق كل ذلك ،يجب بالطبع دمج السكان العرب في مشروع التطوير
وفعال .ويجدر
دمجاً كبي اًر ،ليس فقط في جني الثمار ولكن في طور عمل مشترك ّ
التنويه هنا أن دمجاً مثل هذا هو ،إلى حد علمي ،جزء ال يتج أز من كامل خطة مشروع
التطوير الذي بلوره الجانب اليهودي .فإذا ما تحقق هذا المشروع ،تتغير أنماط حياة
أغلبية السكان [المحليين] إو�ضافة إلى ذلك يحصل هناك تحول في العالقة بين اليهود
والعرب .واألمر منوط بالطبع في أن يتم تنفيذ جميع مراحل هذا المشروع وأجزاءه
بالروح الصحيحة للمشاركة والتضامن والتعاون .فالمصالح المشتركة بين الشعبين ،الذي
بهت و ُكبح كنتيجة لعملية التسييس الذي تحدثت عنها ،يجب إظهارها بشكل جلي أمام
الجميع ،يجب إعالء شأنها من أجل إحالل إبداع مشترك يقوم على الحب المشترك لهذه
األرض الرائعة.
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مشروع روحاني – سياسي
والمشروع الثاني أطلقت عليه روحي – سياسي ،يجب أن يقوم بالتوازي مع بناء البالد.
وحتى أوضح لكم طبيعته ،يجب على قول بضع كلمات عن عامل لم أتطرق له وربما
اآلن أنا متردد بالتطرق إليه.
لقد قدمت لكم كال الشعبين وحتى اآلن ،كما لو كانت العالقة بينهما منوطة بهما
فقط .ولكن ،بال أي شك ،ليس الحال هكذا .فواقع األمر هو أن هذه العالقة قد تأثرت
بمقدار متزايد – تأثير كان سلبياً في جوهره – من مجمل المصالح السياسية العالمية.
وفي هذه الحالة ،كما في حاالت كثيرة أخرى تتعلق بنزاعات وتضارب مصالح بين
الشعوب ،أدى المجمل السياسي العالمي إلى جر النزاع اليهودي – العربي إلى الشبكة
المعقدة التي تفعل فيها واستغلوه لمصالحهم.
ولو كانت تتواجد في حاضرنا سلطة فوق – وطنية حقيقية وظيفتها التعاطي مع
نزاعات بغية حلها ،لكانت قادرة على القيام بعمل نافع جداً في مثل هذه الحاالت .ولكن
ليس هناك من سلطة عليا كهذه وكل الطاقة الكامنة في الحياة الدولية تذهب سدى في
معارك تافهه على السيطرة والسلطة واالستمالك واالستعباد" .القوى العظمى" ال ترى في
النزاعات القائمة بين الشعوب الصغيرة تلك المعاناة التي يجب وضع حد لها ،إو�نما ترى
فيها معضالت مهمة يجب استغاللها كما ينبغي في الصراع الكبير للسيطرة المطلقة
على الكل .والشعوب الصغيرة ذاتها ،كونها مستعبدة من قبل عملية التسييس ،تحاول من
طرفها استغالل ذلك لصالحهم .في هذه الدوامة اليائسة تستفحل النزاعات أكثر فأكثر.
كل ذلك حاصل في العالقات بين اليهود والعرب ،وفي هذا الوقت يتعاظم النزاع أمام
أعيننا.
نحن القلقون لمستقبل اإلنسان الذي خلق في صورة الرب ،يمكننا في ضوء هذا
الوضع القيام بأكثر بدالً من انتظار ظهور روح طيبة في السياسة ،روح يمنع ظهورها
من قبل وجود الروح الشريرة التي تسيطر في أيامنا هذه على العالم السياسي .تلك الروح،
والتي بال شك ال تزال تنبض في األعماق غير المرئية لكل ما يجري في العالم ،هي روح
بناء إو�نتاج في المجال السياسي ،روح الحقيقة ،عدالة وسالم في العالقة بين الشعوب.
مشكلة فلسطين ،مشكلة العالقة بين اليهود والعرب ،هي إحدى المشاكل
استعصاء في عصرنا ،وربما األكثر من غيرها .دعونا نحول هذه
السياسية األكثر
ً
المشكلة إلى حجر المحك الذي يقف العالم جميعه أمامه ووضعه تحت التجربة .على
القوى الروحية أن تنهض من بين جميع الشعوب ،أناس ليسوا متحيزين إلى هذا الجانب
أو ذاك ولم يقعوا فريسة حروب الجميع ضد الجميع طمعاً في السيطرة واإلستيالء عليها
ولم يتورطوا فيها .مثل هؤالء األشخاص عليهم التجمع من أجل تمهيد الطريق أمام كال
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هذين الشعبين من أجل أن يعملوا معاً للخروج من هذا الوضع المعقد .ولكنهم عليهم
أيضاً اإلنشغال أيضاً بمستقبل ينتظرهم ما وراء بداية الوقت الحالي.
وحتى يتم إقامة تلك البنية االجتماعية – السياسية المشتركة ،التي صورتها
لكم ،ضعوا إدارة األمور المشتركة للشعبين بين يدي مجلس أعلى مشترك من ممثليهم،
مجلس ُيشارك فيه أيضاً بعض أولئك الناس غير المنحازين الذين تحدثت عنهم .على
هؤالء الناس أن يفعلوا من أجل تنمية تضامن وتعاون مشترك وثقة متبادلة بين كال
الشعبين .وعليهم أيضاً كبح جماح تلك القوى المثيرة للقالئل ،والتي تنفجر بطبيعة الحال
من مرة إلى أخرى وتشكل خط اًر على الكينونة االجتماعية الشابة.
هل من الممكن المبادرة إلى مشروع سياسي – روحي مثل هذا وتطبيقه بنجاح؟
هذا هو السؤال الكبير ،حجر المحك لإلنسانية .مصير فلسطين ومصير اإلنسانية
جميعها مرتبطة في هذه الساعة برابط مخفي ،مليء بالمخاطر ولكن باألمل أيضاً.

هل يمكن الخروج من المأزق؟ (تموز )1947
في صيف  1964زار بوبر لندن وشارك ،من بين أمور أخرى غيرها ،في حديث مفتوح
على طاولة مستديرة حول فلسطين .وقد ترأس النقاش ريشتارد ه .س .كروسمان عضو
مجلس النواب البريطاني عن حزب العمل والذي كان عضو اللجنة األنجلو -أمريكية.
وقد شارك إضافة إلى بوبر توماس رايد ،عضو مجلس النواب البريطاني عن حزب
العمل والذي كان عضو لجنة ودهيد ( Woodheadاللجنة التي وصلت إلى نتيجة
مفادها أن تقسيم البالد ليس عملياً) من العام  ،1938إو�دوارد عطية ،مسيحي لبناني
كان مدي اًر للمكتب العربي في لندن (مكتب أقيم من قبل بضع حكومات عربية بالتعاون
مع الجامعة العربية) .وقد حصل النقاش برعاية المجلة البريطانية ،Picture Post
وفي ما يلي مقاطع منه:

هل يمكن الخروج من المأزق؟
كروسمان :إذاً يمكننا االتفاق على هذه النقطة .فالفشل في الماضي كان فشل الحكومة
َّ
نتصد
البريطانية وعصبة األمم في التصدي للمشكلة الفلسطينية بشكل أو بآخر ،إو�ذا لم
في المستقبل للمشكلة األساسية ال نساهم بشيء أبداً في حل المسألة ،في أي اتجاه كان.
كان هناك نقاش واسع في ما يتعلق بحل متفق عليه بين اليهود والعرب .فهل السياسي
الذي يقول أنه يبحث عن حل متفق عليه بين المنظمات القائمة في كال الجانبين هو
ببساطة مستغرق في أحالم اليقظة؟
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عطية :حسب رأيي فإن اتفاقاً بين العرب والصهاينة هو بحكم المستحيل مطلقاً.
بوبر :حسب رأيي أن األمر صعب في الوقت الحالي إلى حد معين ولكن ليس مستحيالً.
عطية :األمر مستحيل وبشكل مطلق ألن النزاع قائم بين سكان فلسطين األصليين الذي
يشكلون غالبية والمصرين على رأيهم بالتمسك بأرضهم والمطالبين باستقالل فوري،
وبين مجموعة من اليهود – وليس جميع الجمهور اليهودي – الذي يدعون بحق لهم في
فلسطين ويطالبون بالهجرة إليها دون تحديد عددي إو�قامة وطن قومي يهودي فيها .بين
هاتين الجبهتين ال يوجد حل وسط.
بوبر :منظمات سياسية قابلة للتغير وقابلة لتغيير آرائها .والسؤال الحقيقي ال يتعلق
بمنظمات ولكن بالواقع ،الذي هو أيضاً ليس مسألة غالبية وأقلية.
كروسمان :أال يعني لك شيئاً تعداد سكاني في فلسطين؟
بوبر :ال ،وليس في أي بلد آخر أيضاً .ولكن هناك حاجة ملحة إليجاد نمط سياسي
جديد لحياة وعمل مشتركين لكال الشعبين.
كروسمان :سؤالنا الموجه إليك هو ببساطة هو :هل إذا انتظرنا حالً متفقاً عليه بين
الوكالة اليهودية واللجنة العليا التابعة للجامعة العربية ،سنجد أنفسنا ننتظر إلى يوم
القيامة؟
بوبر :إذا كنت تطرح السؤال بهذا الشكل ،فليس لدي ما أجيب به عليه .وحسب رأيي
أن العائق الرئيسي هو الهاجس المشل لكل من يستخدم مصطلحات سياسية خالصة،
مصطلحات ال تسمح للشعبين للوصول إلى تفاهم على أساس المصالح المشتركة
والحقيقية بينهما.
رايد :هذا أمر ميؤوس منه ،لإلنتظار من صهاينة سياسيين وعرب سياسيين في أن
يتوصلوا إلى اتفاق .فليس جدي اًر باالهتمام سياسياً ،من وجهة نظر ضيقة ،إذا خفضوا
من مطالبهم من القوى الخارجية.
عطية :ليس فقط السياسيون العرب ،بل الشعب العربي جميعه لن يقبل أبداً بحل
صهيوني.
كروسمان :هل حسب رأيك تعاون سيكون ممكناً على أساس حل مفروض؟
بوبر :الكل منوط بطبيعة الحل .فإذا كان هذا حالً معقوالً يجمع كالً الشعبين انطالقاً من
مصالحهم المشتركة ،يفعل حل ،وحتى حل مفروض ،ما هو ضروري للقيام به.
عطية :فقط حل مفروض يوفر فرصة للتعاون .هناك بديل آخر ،ويتمثل في إقصاء
وبشكل مطلق كل تأثير خارجي على فلسطين ،والعرب واليهود يتركوا وحدهم للوصول
إلى اتفاق أو التقاتل حتى الحسم .وربما كان هذا ليس حالً منشوداً والشرط المرتبط به
غير قابل للتحقيق .ولكن إذا ما قدر للمرء أن يحاول ذلك ،يحصل هناك توازن طبيعي،
على األرجح بعد قتال .فإذا لم يعد بإمكان الصهاينة االعتماد على دعم مسلح من
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قوى خارجية ،ويدركوا أنه من الضروري من جهتهم العمل على تعزيز النية الطيبة لدى
العرب ،سيفعلوا ذلك.
كروسمان :وهذا يقودنا اآلن إلى المرحلة الختامية والذي نسأل فيه أنفسنا ما هو حسب
رأينا نمط الحل الذي تستطيع لجنة اقتراحه والذي يمكن للقوى العظمى فرضه .فالقراء
يودون معرفة نمط الحل الذي يكون أوالً عادالً وثانياً قابالً للتطبيق.
بوبر :حل يمنح أحد الطرفين حق السيطرة سيؤدي إلى كارثة مفاجئة .والحل الوحيد
الذي ال يؤدي إلى كارثة ولكن فقط إلى وضع ٍ
قاس يستمر فترة ما هو خلق دولة ثنائية
القومية .وهذا يعني وضع اليهود والعرب تحت نوع من الحكم المشترك ومنحهم أغلب
اإلدارة المشتركة الممكن في لحظة ما .ويكون لكال هاتين األمتين ،كأمتين تكون هناك
حقوق متساوية بغض النظر عن العدد.
كروسمان :في دولة يكون فيها مساواة كهذه يكون هناك طريق مسدود في كل أمر
حيوي تقريباً .وسيكون معنى ذلك أن ال هجرة يهودية هناك ،ألن كل أمر يقود إلى طريق
مسدود ،يكون أم اًر لن يتم عمل شيء فيه.
بوبر :قصدت أن إقامة دولة أساسها الهجرة اليهودية إلى حين يتم تحقيق مساواة عددية.
ولكن المساواة في الحقوق يجب أن تحصل على الفور ،ليس فقط بين أفراد ولكن بين
أمم.
رايد :على أي أساس ُيبرر البرفسور حضور مهاجرين إلى بلد أياً كان إلى حين أن
يصبحوا متساويين عددياً مع سكان البلد األصليين؟
حي ذي
بوبر :في اعتقادي أن اليهودية ال تستطيع أن تحيا دون أن تتحول إلى كائن ّ
مركز حياة .وهي بحاجة إلى االستمرار في الحياة ليس فقط من أجلها ،بل من أجل
الجنس البشري بأكمله .والعروبة ال تقف أمام خيار مثل هذا (بين الحياة والموت).
عطية :في اعتقادي أن دولة ثنائية القومية على أساس مساواة مطلقة ،إما ليست
ضرورية أو أنها غير ممكنة ،ألنه دون نية طيبة من الطرفين ،فإن دولة مثل هذه
مصيرها أن تصل إلى طريق مسدود وشلل مطلق .إو�ذا كانت هناك نية طيبة كافية،
فليس هناك من حاجة إلى خطوط عريضة معقدة مثل هذه.
بوبر :في هذه الحالة ستبرز مسألة األغلبية إو�ليها ال أريد التطرق .فرص التوصل إلى
تفاهم بين اليهود والعرب تراجعت في السنوات الثالثين األخيرة نتيجة لعملية تسييس
متعاظمة .ال أرى أي حل آخر سوى عملية نقض للتسييس واسع النطاق قدر اإلمكان.
وهذه عليها أن تحل محل الشعارات على أرض الواقع والبناء عليه.
رايد :تأثرت كثي اًر بالصراحة واالعتدال التي في آراء البرفسور ،ولكنه ذكر في السابق
أنه ال يؤمن بتعداد سكاني للحصول على أغلبية ،ومع ذلك حين يتحدث عن حل يصر
على أن الهجرة يجب أن تستمر حتى يتساوى عدد اليهود والعرب.
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بوبر :لست معنياً بالصياغات .لكنك تستطيع القول إذا كنت تفضل ذلك :لليهود حق
في الهجرة طالما سمحت الظروف االقتصادية بذلك.
كروسمان :أعتقد شخصياً أن حل د .بوبر ،الذي يدعوه دولة ثنائية القومية هو نتاج
شرع .فإذا عمل األطراف معاً ،فلست بحاجة إليها .إو�ذا
الم ِّ
اصطناعي /مستحضر لخيال ُ
لم يعملوا معاً فالدستور ال ينجح .وفي ما يتعلق بالسيد عطية ،فأنا موافق على أن الهدف
الفوري يجب أن يكون االستقالل ،ولكن لليهود والعرب على حد سواء  ...لست راضياً
عن التقسيم ألنه في اعتقادي مصيبة تقسيم هذه األرض الصغيرة .ولكني ال أرى سبيالً
آخر لوضع المسؤولية بين يدي العرب واليهود واإلقرار بحق هجرة يهودية إلى فلسطين.
بوبر :لسوء الحظ ليس لدينا وقتاً كافياً للتداول في مسألة التقسيم .أنا أعارض التقسيم
ألني أؤيد فلسطين حية ومنتجة.
كروسمان :أال تفضل التقسيم على دولة عربية مستقلة؟
بوبر :بالطبع ،ولكن ألن هذا أقل الشر .قلت أن دولة ثنائية القومية ال تنجح حسب
رأيك .هذه الحجة تم استخدامها مرات عديدة ضد شيء [كينونة] مثل هذا .ثانياً ،أنا أؤيد
وال أعارض دولة فلسطينية ثنائية القومية تلتحق كعضو مستقل في كونفيدرالية سورية.
كروسمان :في ما يتعلق بالكونفيدرالية السورية ،فنحن على األقل في هذه النقطة متفقان.

اإلدراك الثنائي القومية للصهيونية
في جهد مبذول من أجل توسيع وتعميق تأثيره ،نشر "إيحود" في  1947مجموعة
مقاالت باإلنجليزية عنوانها" :نحو الوحدة في فلسطين :مقاالت حول الصهيونية والتعاون
اليهودي العربي ".وقد حرر المجموعة بوبر وماجنوس وسيمون .وقد كانت مقاالت
المجموعة مترجمة عن مقاالت ظهرت في بعيوت ،إال أن مقال بوبر كتب خصيصاً
للمجموعة كمقدمة لها .وفي المقال التالي يلخص بوبر الدوافع األيدولوجية ِل "إيحود"
وبرنامجه السياسي.

اإلدراك الثنائي القومية للصهيونية
قبل بضع سنوات التقت مجموعة من اليهود من القدس وأماكن أخرى في فلسطين
وأقامت كتلة "إيحود" وبعد ذلك أسست مجلة بعيوت كلسان حالها .والمشكلة األساسية
التي شغلت أعضاء المجموعة كانت تلك التي ُيطلق عليها بشكل عام المسألة العربية.
والمشكلة هذه مردها إلى العالقة بين اإلستيطان اليهودي في فلسطين وحياة العرب
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[فيها] .أو كما يمكن تسمية ذلك ،األساس الدولي لإلستيطان اليهودي.
فالمقاربة البين— وطنية هي مقاربة تتعاطى مع العالقات الحقيقية بين الشعوب
المتجاورة واالعتماد المتبادل ،انطالقاً من أنها تأخذ بالحسبان الحقائق االقتصادية
والسياسية القائمة والق اررات المتخذة في سياقهم .في المقابل ،فإن الرؤية الدولية تمنح
أفضلية للعالقات التي هي بالضرورة مجردة أكثر ،بين شعوب متحضرة .إحدى
الخواص األكثر أهمية لجيلنا الثوري هي حقيقة أن عالقات بين وطنية تحظى بأهمية
أكبر من مقارنة بالعالقات الدولية .وطالما بقيت السياسة االستعمارية التقليدية قائمة
بال معارضة ،السيطرة "الشرعية" على مصائر شعوب بعيدة ،تُحرم الرؤية البين وطنية
من أولويتها الطبيعية .ومع تصاعد االعتداد بالذات والوعي الذاتي بين الشعوب ،ومع
تطلعها المتزايد نحو تقرير المصير ،تحولت ظروف جغرافية ملموسة إلى عوامل أكثر
أهمية بشكل نسبي ومطلق .وبشكل خاص كان األمر كذلك حين تواجدت عالقات
تاريخية وطورت فرص جديدة لتأسيس مشترك لبنية ثقافية واجتماعية جديدة .وهذا
يوضح حقيقة أن السياسة العالمية تحولت بسرعة إلى حلبة صراعات بين وجهات نظر
استعمارية واعتبارات جوار .ويمكن االفتراض أن وضع األمور هذا يتغير بشكل جذري
في سياق المرحلة القادمة من تطور كوني ،حين يمنح التعاون الملموس والشامل بين
األمم والمتحقق كنتيجة لكارثة محدقة ،قوة حقيقية للنشاطات الدولية.
االستيطان اليهودي في فلسطين والذي أُطلق فيها من أجل تمكين الشعب
اليهودي للبقاء ككينونة وطنية قومية ،والذي شكل في نواحيه االجتماعية واالقتصادية
شوه تطور أسسه
والثقافية مشروعاً ذا أهمية كونية ،عانى من خطأ أساسي واحدّ ،
اإليجابية .وكان هذا الخطأ هو الضريبة التي دفعتها القيادة السياسية على السياسات
االستعمارية التقليدية والتي ناسبت فلسطين أقل مما ناسبت منطقة أخرى أياً كانت على
سطح الكرة األرضية ،ناهيك عن أنها تناسب شعب إسرائيل أقل مما تناسب أية أمة
أخرى .ومن هنا كان توجه القيادة السياسية بناء على اعتبارات دولية وليس بين—
وطنية .وهكذا غرقت فلسطين في تعقيدات دولية ومحاوالت لحلها ،وهو األمر الذي
عزلها عن السياق التنظيمي للشرق األوسط ،إذ أن فلسطين كانت بحاجة إلى اإلندماج
في صحوة الشرق األوسط بما يتناسب ورؤية روحية وثقافية واسعة النطاق.
كل من أشار إلى وضع األمور هذا كـمؤسس لعنصر حاسم في تشكيل
المستقبل ،عليه اإلقرار أن الجمهور الصهيوني وقيادته كانوا من هذه الناحية ضريرين
بالنظر إلى الواقع .هذا العمى لم يكن له إال أن يتجلى كعمى قاتل .موقف مثل هذا
ونتائجه العملية مسؤولة إلى حد كبير عن حقيقة أن الوعي الذاتي والتطلع إلى تقرير
المصير الرائج في صفوف سكان البالد من العرب وجدت تعبي اًر قتالياً.
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وفي الفترة التي تُدفع فيها القوى االستعمارية إلى موقف دفاعي وتضطر إلى
ٍ
أرض سكانها
إخالء مواقعها الواحد بعد اآلخر ،تستطيع أمة التجاسر واالستيطان في
ينضجون من ناحية سياسية ،وحتى لها سند من قوة كبرى ،إذا هي فقط قصدت بجدية
خلق طائفة ذات مصالح مشتركة حقيقية مع سكان البالد .بمعنى آخر على هذه األمة
أن تكون مستعدة لتحويل تطوير البالد إلى أمر مشترك [لها وللسكان المحليين] وحتى لو
بثمن تضحيات ال بد منها .لتمكين الشريك من المساهمة بشكل فعال في مبادرة التطوير
وأخذ حصته من المكاسب التي تحققها .وهذه األمور صحيحة بشكل أكبر في ما يتعلق
بأمة ال يمكنها االعتماد على تأييد قوة كبرى وعليها لذلك التحفظ لئال تخطئ فترى في
مصلحة عابرة لهذه القوة أو غيرها سنداً حقيقياً .فالمطلوب من بداية مشروع االستيطان
– في كل األحوال في بداية المشروع الحديث الذي نفذ انطالقاً من منظور دولي – 1هو
برنامج واضح ومحدد ل ( do ut desاألخذ والعطاء) .ويفترض ببرنامج مثل هذا أن
يساعد في اإلندماج الجماعي لسكان عرب متخلفين بكاملهم في النشاطات االقتصادية
اليهودية ،وفي المقابل ضمان تحقيق المطالب الضرورية لحماية بقاء الشعب اليهودي
ككينونة وطنية قومية ،وهي مطالب ال يمكن التخلي عنها بأي شكل من األشكال :هجرة
غير مقيدة ،شراء غير مقيد لألراضي وحق تقرير المصير .سبل العمل التي تجسدت
فعلياً ،حتى لما بدا كما لو أنها كانت تشكل جواباً على حاجة فعلية ،كما في حال مبدأ
"العمل العبري" 2،حكم عليهم مسبقاً في تحقيق نتائج مناقضة تقريباً لذلك البرنامج .وفي
ظل هذه الظروفُ ،سهِّل عمل أولئك الذين سعوا إلى تشكيل الوطنية العربية الناهضة في
قوالب من الرفض والمقاومة في الوسط العربي ،بدالً من تمكينها من تنمية مزايا إيجابية
واجتماعية ،والتي كانت ستشكل خط اًر على مصالحهم.
خاصية أخرى مميزة لجيلنا تتجلى بشكل مقلق في التطور الخاطئ هذا للحركة
[الوطنية] العربية ،كذلك األمر بالنسبة لحركتنا :نشاطات متضخمة لعوامل سياسية
مقابل عوامل اقتصادية وتربوية .وكنتيجة لثقل وزن مشاكل كبيرة ،علينا إجبار عالمنا
على قبر البراعة اللفظية وفتح المجال أمام الواقع الحقيقي .على واقع األمور الحالي
تحويل السياسة ليس ألكثر من واجهة أمامية للبنية االقتصادية والثقافية .واجهة مثل
 1بالتأكيد يقصد بوبر ِب «المشروع الحديث الذي نفذ انطالقاً من منظور دولي» الصهيونية السياسية لهيرتسل لتميزها عن
نشاطات أحباء صهيون في الفترة التي سبقت المؤتمر الصهيوني األول.
 2مالحظة بوبر :معنى ذلك أنه وفقاً للمبدأ القائل أن كل العمل المستأجر ،سواء في الصناعة أو الزراعة ،عليه أن
يكون يهودياً بشكل حصري .وقد ُ[ب َِرر المبدأ] قبل كل شيء من أنه هكذا فقط يمكن استيعاب الهجرة اليهودية في اقتصاد
البالد وخلق فرص عمل جديدة من أجل مهاجرين يهود إضافيين .تبرير ٍ
ثان كمن في أن العمل العربي ،والذي كان في
غالبية األحوال غير منتظم في اتحادات مهنية ،كان رخيصاً جداً ،وكنتيجة لذلك كان من شأنه تقويض المبدأ الصهيوني-
االشتراكي والقاضي بتشغيل عمالة منظمة فقط.
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هذه التي عليها أن تبدو فقط كممثلة للبنية االقتصادية والثقافية وليس للتأثير بشكل يشوه
البنية.
ولكن المبدأ السياسي ،في ظل تعريف نفسه من خالل قيامه بالمهمة هذه،
يطالب أن يصبح المبدأ الحاسم والنشيط الوحيد .وبذلك وكلما حصل هناك تضارب
فعلي في المصالح ،أي مصالح اقتصادية ،بين كال الشعبين لم يتحدد الصراع حسب
الفجوات الفعلية ولكن حسب المنحى السياسي المبالغ فيه والمشدد عليه بال كلل لتلك
الفجوات .مثل عامل التعويم [السياسي] هذا ،المغذي ألفكار سياسية زائفة ،تحول في
الحلبة الجماهيرية إلى عامل شديد القوة أكثر من الحقائق االقتصادية ذاتها .فحين
الحاجة تستطيع تلك العوامل االقتصادية العمل فقط من خالل عمالئهم السياسيين،
وعليه يستوجب أن يسلموا بواقع قوتهم المصادرة وأن يدفعوا من أجله .ففي حين أن النزاع
الفعلي يمكن حله بسهولة ،تستحث قصص الزيف السياسي األزمة من خالل إضافة
شحنة عاطفية زائدة .واألزمة من طرفها تعزز قوة سياسيين محترفين .هذه هي الحلقة
المفرغة.
أحياناً ُيسمع اإلدعاء بأن القوة مركزة بين أيدي رؤساء الصناعة .هذا صحيح
فقط في ظل ظروف غير متأثرة [بالسياسة] .في كثير من األحيان يحصل أن تكون
الظروف متأثرة من كثرة نشوة الكذب ،والتي بدونها ،كما يبدو ،أن غالبية الناس ال
يستطيعون االستمرار في هذا العالم المعقد .وفي ما بينها تنتصب الباليا الفظيعة ،أي
تلك األزمنة التي تتحول فيها األكاذيب إلى واقع ،ألنه أطلقت يداها .وتبقى قوة سيطرة
السياسيين المحترفين على الجماهير المنتشية غير مقيدة تقريباً ،ومع أنه في ساعة
الخطر عليهم تقاسم القوة التي يتمتعون بها مع قادة الجيش أو زعماء العصابة ،إال إذا
كانوا قد احتفظوا ألنفسهم بتلك الوظيفيتن — على سبيل المثال ،على يدي التمتع بأحد
المنصبين بشكل رسمي والقيام عملياً بالمهمة الثانية ولكن ليس كما ينبغي .وقد تحولت
"المسألة اليهودية-العربية" إلى مثال كالسيكي على كل ذلك.
كيف علينا أن ُنسمي كساند ار 3المعاصرة؟ واحد هو أن نختار اسم الفخر "صفوة
روحية" أو باستخفاف شيء من قبيل "بعض المثقفين" .أنا أقصد أولئك الذين من حيث
كونهم متحررين من جنون عظمة الزعماء وهوس حماقة الجماهير ،هم قادرون على
تمييز الخطر المحدق .فهم ال يلقون فقط خطباً تحذيرية ،بل يحاولون اإلشارة إلى السبيل
الذي يجب سلوكه كي يتم تجنب الخطر .هذا السبيل ليس محدداً بشكل قطعي .وحين
تقحم الحوادث التاريخية نفسها في منحدر السبيل الخطر ،عليهم تغيير برنامجهم وتكييفه
 3من األساطير اليونانية :نبية في مدينة طروادة رفضت مبادلة اإلله أبولو الحب وعوقبت على ذلك بأن نبؤاتها وقعت على
آذان صماء .وفي المجاز هي تسمية لمن قصده شريف ومعاتبته صادقة ولكن ليس هناك من يسمع له.
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مع اإلمكانيات المتبقية .فهم ال يكثرون من الثرثرة بشكل ملتبس حول الهدف ،بل يسعون
إلى تحقيقه .وعليه ،ومن أجل الوصول إلى تقدير صحيح للحقائق من أجل الوصول في
نهاية األمر إلى هدفهم ،عليهم تحليل الواقع وبدائله ،إدراك التغييرات التي حصلت نتيجة
لعبة اإلغواء التي تمارسها األكاذيب السياسية .ولكونهم مصممين في محاوالتهم لتحقيق
هذه األهداف عملياً ،ولكونهم يرفضون قبول لفتات بطولية ال أمل فيها كبديل عن نجاح
مشروع إنقاذ األمةُ ،يطلقون عليهم إنهزاميين .يرون فيهم خونة كونهم باقون مخلصين
للمبدأ وال يسمحون باستبداله بآشماد اي وهم سياسي .ليالً نها اًر يحشدون جميع قوتهم
النفسية كي ال يستسلموا لليأس مستنجدين بقوة العقالنية ومن هنا يصفونهم كأناس ال
يرق قلبهم البارد آلالم شعبهم.
كذلك هو االقتناع الداخلي وكذلك هو مصير مجموعة من الناس والتي بين
ظهرانيها نشأت [حركة] "إيحود" و "صحيفة" "بعيوت".
هل تفعل كساند ار المعاصرة؟ هي األخرى تتحدث أيضاً .هي ال تفعل كونها
غير مخولة للعمل هنا وألنه في هذه الساعة فعل بال تخويل يبقى عمل طائش .ولكن
كلماتها هم أشبه بأعمال كثيرة – ألنها تشير إلى سبيل .إن التاريخ الحالي وتاريخ
األجيال المقبلة سوف تثبت أن كلماتها هي فعل وأن الطريق الذي أشارت إليه كان هو
الوحيد الذي يقود إلى انبعاث يهودي جديد في فلسطين .نحن نصف برنامجنا كبرنامج
من أجل دولة ثنائية القومية ،أي نحن متجهون صوب بنية اجتماعية تقوم على واقع
يحيا فيه كال الشعبين معاً .ال يمكن ألسس هذه البنية أن تكون هي األسس التقليدية
ألغلبية وأقلية ،عليها أن تكون مختلفة .نحن ال نقصد دولة ثنائية القومية إعتباطاً ،ولكن
إلى هذه الدولة بالتحديد ،بشروطها الخاصة ،أي دولة ثنائية القومية تجسد في جوهرها
األساسي وثيقة عظمى ،المرسوم الذي ال يمكن رفضه من أجل إنقاذ الشعب اليهودي.
هذا ما نحتاجه نحن وليس "دولة يهودية"؛ فمدلول كل دولة قومية وطنية في بيئة شديدة
العداء سيكون انتحا اًر قومياً ليس انطالقاً من تدبير وتروي أوالً وقاعدة دولية غير مستقرة
ال يمكنها أن تشكل بديالً عن للقاعدة البين—وطنية المفقودة.
فالبرنامج هذا [الخاص بدولة ثنائية القومية] هو فقط تكييف مؤقت لسبيلنا نحو
الوضع التاريخي اآلني — وليس هذا بالضرورة هو السبيل في حد ذاته .فالسبيل الذي
يجب سلوكه هو سبيل التفاهم بين كال الشعبين – بالطبع ،آخذين بالحسبان المشاركة
الخالقة لمجموعات قومية صغيرة جداً – حسب رأيي– تفاهم يقود ،لتعاون يهودي-عربي
في تجديد وجه الشرق األوسط ،حين يكون الشريك اليهودي متمركز في يشوف قوي في
فلسطين .هذا التعاون ،وحتى لو كانت بدايته بالضرورة في فرضيات اقتصادية ،سيمكن
حياتي جماعي ووجهته
من تنمية تتوائم ومنظور ثقافي شامل يقوم على أساس حس
ّ
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خلق شكل مجتمع جديد .مطالب مسبقة حيوية ضرورية لقيام تفاهم مثل هذا هي مبدآن
وصفتهما كضروريين لمستقبلها اآلني للبشرية :أولوية االقتصاد على السياسة .أولوية
مبدأ البين—وطني على مبدأ العالمي.
تنقية األجواء اليهودية-العربية هي اليوم مسألة أصعب بكثير مما كان األمر
عليه قبل سنوات .وهذا قبل كل شيء نتيجة برنامج زائف مطلقاً ليس له أية فرصة
للتحقيق ،والمبطل للصهيونية الواقعية ،صهيونية عرق الجبين والبناء – برنامج بالتيمور.
هذا البرنامج مغزاه برنامج أقلية وضعت نصب عينيها "االستيالء" على البالد بواسطة
مكائد ومناورات دولية .فهي لم توقظ لذلك غضباً عربياً ضد الصهيونية الرسمية وحسب،
بل أدت أيضاً إلى أن كل المحاوالت للوصول إلى تفاهم يهودي-عربي تبقى موضع شك
في عيون العرب الذين يرون فيها قناعاً للنوايا الحقيقية التي يصرحون بها بشكل رسمي.
ومع ذلك ،وحتى اليوم ،تنقية مثل هذه لألجواء والتي هي شرط مسبق ال يمكن
تجاوزه للوصول إلى اتفاق ،ليس مستحيالً ،ولكن ال يمكن القيام بذلك إال على أساس
تفضيل الواقع .ومن الضروري خلق ظروف تثبت أن المصالح المشتركة الموجودة اآلن
في صورة اعتبارات سياسية ،هي واقعية جداً حيوية جداً أهم من االختالفات المشدد
عليها وبنجاح كبير حتى اآلن من قبل سياسيين محترفين في كال الجانبين .ذلك ما
حدده ماجنوس في شهادته أمام اللجنة األنجلو-أمريكية" الوصول إلى اتفاق من خالل
الحياة ،وليس من خالل نقاش ".يجب منح واقعية الحياة فرصة الختراق حائط األكاذيب
السياسية .ماجنوس كان على حق في ذهابه بعيداً إلى حد األمل ب "اتفاق بين الزعماء
السياسيين" أنفسهم .فإذا منحت الحياة الفرصة ،ستكون قوية بما فيه الكفاية لتفرض على
السياسيين نهج عمل جديد .فالشر ليس موجوداً في السياسة ،من حيث كونها سياسة،
ولكن في تضخم نشاطها وفعلها.
فلالتفاق المنشود مهم بذات القدر تقديم مبدأ البين—وطني على المبدأ الدولي.
فالسياسة الصهيونية الرائجة حتى اآلن تمسكت بوجهة النظر البديهية على أساس أن
الحاجة هي إلى تفضيل اتفاق دولي على اتفاق بين وطني مع العرب .ومن الضروري
قلب المتوالية هذه؛ فمن الحيوي الوصول إلى اتفاق بين وطني يحظى الحقاً بموافقة
دولية .متوالية مثل هذه تحظى بموافقة العرب ،وحتى لو كان زعماؤهم يرفضون حالياً
االعتراف بذلك ،ألن الدولة الفلسطينية التي يصبون إليها يمكنها أن تقوم في ظل الوضع
الدولي الحالي ،فقط إذا طالب بها اليهود والعرب بشكل مشترك – أي فقط بعد التوصل
إلى اتفاق يهودي-عربي.
وفي ظل الوضع الحالي للسياسة العالمية ،يميل مبدأ البين—وطني أكثر فأكثر
نحو القيام بمهمة البناء ،في حين بقي للمبدأ الدولي فقط الموافقة على نتائج مشروع
المبدأ األول .بكلمات أخرى :بنى فوق-قومية وطنية تنشأ بالضرورة كنتيجة التفاقات
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بين أمم .وهي تقوم نحو الخارج على مصالح اقتصادية مشتركة وعلى عمل اقتصادي
مشترك وتتكتل نحو الداخل من خالل وحدة الهدف في مجاالت الثقافة والمجتمع .وفي
إطار هذه األطر المشتركة ألمتين أو أكثر ،الموحدة من ناحية اقتصادية وزاهية من
ناحية ثقافية ،تكون األفعال السياسية مشتركة جزئياً ،وجزئياً نتيجة األفعال المنفصلة لكل
مجموعة .ولكن كل هذا الجهد المتنوع ُيصهر في ٍ
كل واحد من خالل رؤية كبيرة يشارك
الجميع فيها .وفي الختام ،تلك البنى االجتماعية الجديدة يتم جعلها مالءمة لنموذج فوق
مناطقي بما يتناسب ومبدأ "الدولي" الحالي ولكن أكثر حيوية ونشاطاً منه.
ففي الشرق األوسط ال يتم تحقيق اندماج واسع النطاق من هذا النوع دون اتفاق
حقيقي بين اليهود والعرب والموافقة الدولية عليه .وعلى ذات المنوال فإن المطالب
الجوهرية اليهودية يمكن تحقيقها فقط من خالل اتفاق كهذا .وسيقبل العالم مطالب اليهود
فقط إذا استطاع اليهود أن يقدموا للعالم سالماً في الشرق األوسط– إلى الحد الذي فيه
األمر منوط بهم – .وثمة شيء واحد مؤكد وهو أن :شرق أوسط هادئ ليس فقط حاجة
للدولة الكبيرة هذه أو تلك ،ونما لجميع دول العالم.
ومنذ أن شرعنا بالكفاح ضد فكرة سياسية زائفة ،يبدو أن قوة تأثير ذلك هي في
تصاعد مستمر في اليشوف .أوالً وضع برنامج ال يمكن تحقيقه بوسائل سياسية .وحين
أصبح ذلك ظاه اًر للعين ،لجأ جزء من الشباب اليهودي اليائس والمتهور إلى العنف –
والذي هو أكثر سراباً .فجميع تاريخ الحركات الوطنية ،والتي تلعب فيها خطوات ثورية
عنيفة دو اًر ال بأس به ،دعا إلى تقديم درس لم يتم تعلمه .من الواضح أن الدرس الذي
تم تعلمه من التاريخ قابل للتطبيق فقط في حال تم إدراك الطبيعة الفريدة للموقف ،وقُ ِّدر
وزن القوى ذات الصلة وحلل تأثير عالقات القوى بين الدول وبداخلها على المسألة
قيد البحث .ولكن هذا هو بالذات البحث التحليل والذي هو كشرط حيوي مسبق ،لم يتم
القيام به .ولو كان قد تم القيام به ،لكان قد عرى السخافات الكامنة في سياسة العنف
في وضعنا هذا .وجدير بالذكر ، ،أن يأساً حقيقياً يسود ،بالطبع ،يأس حصل كنتيجة
ألفعال إبادة لم تتعرض لها أية أمة من قبل أبداً ،كذلك أيضاً من المباالة العالم تجاه
ذلك الفعل .ولكن بشكل عام اليأس ال يساعد على القيام بحكم واضح .على النقيض من
ذلك ،فهو يقود إلى اإلنتشاء بأكاذيب سياسية .سياسيون محترفون حولوا هنا ،كما في
كل مكان آخر ،اليأس ،معاناة األمة ،مطلب إنقاذها ،إلى عوامل من ضمن باقي العوامل
المقيدة لحسابهم .ولكن الحساب ال يقدم وال يؤخر .القول الفصل هو من نصيب الواقع.
في حين أن سياسيو الدول الكبرى التي كانت ذات صلة أكبر ،ركزوا عيونهم على تلك
األفكار بدالً من النظر إلى الواقع .فبعملهم هذا زادوا من اليأس ،وخاصة أنه بعد عمل
إبادي كهذا تميل روح اإلنسان التعيسة إلى رؤية إبادة تحصل في كل مكان.
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وبالرغم من ذلك ال يزال اإلحساس يتغلل في كل ثنايا اليشوف بأن شيئاً ما ذو
عيوب موجود في السياسة الصهيونية الرسمية ،وأن فرصة ضاعت بال عودة .وقد ازداد
عدد الناس الذين أعادوا النظر في مواقفهم .وجهدنا المضني لم يبق بال نتائج .هناك
اآلن أهمية عليا للحيلولة دون أن تتطور عودة الوعي [بعد زوال النشوة] إلى تشاؤم
مدمر ،وصوغه في صورة حل بناء .لقد ثبت بشكل ال يرقى إليه الشك ،بشكل مقنع أكثر
من ذي قبل ،في أن الحل ممكن .إن بلوغ هذا الحل في الوقت الحاضر سيكون مهمة
أكثر صعوبة وأقل إرضاء من كل فترة سابقة ،ولكن تحقيقها ال يزال في متناول أيدينا.
فهي التي ستعيدنا إلى سبيل العمل البناء .واإلرشاد على السبيل والسعي إلى حل في
ظل الظروف الحالية والقاسية جداً هي مهمة يمكن القيام بها فقط بقوة جهد ٍ
عال .من
أجل هذا الهدف نبحث عن في كل مكان عن حلفاء ونطلب دعمهم.
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