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  مقابلة مع املؤرخ بني موريس: "هذا املكان سيغرق، واليهود
  وسط بحر عربي كبير من الفلسطينيين... سيظلون أقلية مطارَدة

  "عاماً سينتصرون علينا 50 – 30وبعد 

  
 – The Thirty كتاب بِني موريس األخير باللغة اإلنكليزية "  [بمناسبة صدور

Year genocide أعوام، بالتعاون مع املستشرق  7عمل عليه طوال " الذي
- البروفسور درور زئيفي من كلية الدراسات الشرق األوسطية يف جامعة بن

-1894عاماً ( 30غوريون، و يعالج موضوع اإلبادة اجلماعية التي استمرت 
مليون مسيحي، بينهم أرمن  2.5إىل  1.5)، وأدت إىل مقتل ما بين 1924

ن، وكان املسؤول عنها تركي بمشاركة مسلمين، بينهم وأشوريون ويونانيو
أكراد وشركس وشيشانيون وعرب. باإلضافة إىل خروج بِني موريس إىل 

عاماً، أجرت صحيفة "هآرتس" مقابلة مطولة مع  70التقاعد، بعد بلوغه 
  .موريس، نقتطف أهم ما جاء فيها]

  
                                                            

   :10/1/2019"هآرتس"،  املصدر.  
  عوفر أدرات.أجرى املقابلة:  - 
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، يكشف 2019ط يف سنة اإلبادة اجلماعية للمسيحيين حدثت منذ سنوات، ملاذا فق - 
 مؤرخان إسرائيليان ذلك للعامل الواسع؟

  ،ًهذا ليس غريباً، لكنني أعتقد أنها املرة األوىل التي يُبحث فيها هذا املوضوع. تقريبا"
ركز اجلميع على األرمن، ألنهم شعب متحضر ومثقف، أنتج مؤرخين كتبوا ما حدث لهم.  

لذا، ببساطة، مل يعرف الناس عنهم  شيئاً. مئات مل يكن لدى اليونانيين مثل هذا اإلرث، 
الذين انخفض  -اآلالف منهم قُتلوا، وأيضاً قُتل نصف األشوريين يف السلطنة العثمانية 

 . وهذا عدد كبير جداً، لكن الناس مل يعلموا بذلك".ألف 300إىل لف أ 600عددهم من 

الوارد يف الكتاب، يعترف مليون"  2.5إىل  1.5عندما يُسأل عن العدد الذي يتراوح بين "
موريس "أن كل األرقام، بينها تقديراتنا، هي إشكالية" وتستند إىل أعمال مؤرخين أتراك، 
وإىل إحصاءات تركية ويونانية وأرمنية درست تركيبة الشعب الذي كان يعيش يف تركيا 

يجة التي قبل الفترة التي يجري درسها وبعدها، وعدد الذين طُردوا والذين اختفوا. "النت
، هو 1924- 1894مليون مسيحي قُتلوا ما بين  2.5مليون إىل  1.5وصلنا إليها أن بين 

  تقدير حذر"، يقول موريس.
 قبل وقت قصير أُقيم له احتفال 70يف الشهر املاضي احتفل موريس بعيد ميالده الـ ،

 سنة والدة غوريون، بيته األكاديمي. وُلد يف-بمناسبة إحالته على التقاعد من جامعة بن
الدولة، يف كيبوتس عين هاحورش، من أبوين هاجرا من بريطانيا كصهيونيين. ترعرع 
يف القدس، وانتقل الحقاً مع والديه إىل نيويورك، حيث أُرسل والده من قِبل وزارة 
اخلارجية. بعد إنهاء دراسته الثانوية عاد إىل إسرائيل، وجتند يف الناحل وقاتل يف هضبة 

 حرب األيام الستة. خالل حرب االستنزاف جُرح بقصف مصري. اجلوالن يف

  عندما كان جندياً يف االحتياط، رفض اخلدمة العسكرية يف املناطق [احملتلة] يف
االنتفاضة األوىل، وأُرسل إىل السجن. عن ذلك يقول: "فعلت ما شعرت بأنه يجب أن نفعله 

قاتلة. لقد كانت ثورة شعبية. رشقوا . االنتفاضة األوىل كانت عنيفة لكن ليست 1988سنة 
بعض احلجارة، ربما قُتل شخص أو اثنان. لكن يف احملصلة قُتل نحو ألف فلسطيني ومل 
يُقتل يهود، ألنهم مل يستخدموا سالحاً نارياً قط. لقد قالوا إنهم ال يريدون العيش حتت 

ندما وضعوا حكم عسكري وقمع إسرائيلي. ورفضت االستمرار يف ممارسة هذا القمع ع
كتيبتي يف حي القصبة يف نابلس. وضعوين يف السجن بضع ساعات. هذه عقوبة خمففة 

  للغاية. يف اجليوش األُخرى إذا رفضت األوامر توضع سنوات يف السجن ".
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 هل كنت ستكرر رفضك  هذا أيضاً يف االنتفاضة الثانية؟ -

 تكن فقط ثورة ضد االحتالل  "كال، يف االنتفاضة الثانية كنت ضد رفض األوامر، ألنها مل
اإلسرائيلي، بل كانت أيضاً حماولة لتقويض إسرائيل. العديد من املصابين كانوا بيننا يف 
اجلانب الثاين من احلدود، باإلضافة إىل جرائم جماعية. لقد كانت هذه حرباً إرهابية ضد 

ا أفهم إسرائيل. وال يجب رفض اخلدمة العسكرية يف مثل هذا الوضع. مع ذلك، أن
األشخاص الذين يرفضون الوقوف على احلواجز، واقتحام املنازل يف منتصف الليل، 
وقلب اخلزائن بحثاً عن سالح. هذه مهمة قبيحة وإشكالية أخالقياً. لكن هناك مشكلة 

 أخالقية أيضاً هي الرغبة العربية يف تدمير إسرائيل".

 نهاها يف كامبريدج. ويقول عن ذلك بدأ موريس دراسته التاريخية يف اجلامعة العبرية وأ
"يبدو أنني انتقلت من دون تخطيط أو إرادة مسبقة، نحو املهنة الصحيحة. لكنني نادم 

 ألنني مل أدرس أيضاً علم اآلثار".

  يف البداية، يف أواخر سبعينيات القرن العشرين عمل كصحايف، والحقاً رأى أنه مهتم
الصحافية. عندما قام ببحث يف أرشيف البلماح،  باألبحاث التاريخية  أكثر من الكتابات

اكتشف ألول مرة مواداً تتعلق بالالجئين الفلسطينيين. اللحظة التي حتوّل فيها من 
صحايف إىل مؤرخ، حدثت هناك بين صفحات األرشيف، عندما عثر على أوامر الطرد التي 

 .1948أصدرها يتسحاق رابين بحق سكان اللد والرملة يف حرب 

 عن ذلك "شعرت بأنني وجدت مادة صادمة تزعزع التأريخ الصهيوين بصورة كاملة  يقول
وتغير الصورة، ألنه مل يعد هناك طيبون وأشرار، بل يوجد طرفان قاما بأمور ليست 

عاماً على صدوره. صدر كتاب  30صحيحة وقبيحة". هكذا وُلد كتابه األول الذي مر 
 - اللغة التي يكتب فيها كل كتبه -والً باإلنكليزية"والدة مشكلة الالجئين الفلسطينيين" أ

ثم تُرجم إىل العبرية بواسطة عام عوفيد [دار نشر]. يتذكر ذلك "يف البداية رفضت دور 
نشر متعددة نشر الكتاب. كان من الصعب علي إصداره بالعبرية. حتى يف دار عام عوفيد 

 ى خمدت املعارضة".جرت نقاشات كثيرة يف اإلدارة بشأن نشره، ومضى وقت حت

  مع ظهور كتابه األول وُلد مصطلح "املؤرخون اجلدد" الذي أُطلق على جمموعة من
الباحثين الرواد، وهو يف طليعتهم، فاقترحوا إعادة قراءة تاريخ الصراع "قراءة ثورية 

قراءة تصور أيضاً اجلانب  -" 1948تصحيحية، تعيد النظر من جديد يف كل ما حدث يف 
 ضع على الطاولة كلمات مثل مذبحة وطرد.املظلم وت
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  ،ّيقول "أشعر بأنني أصبحت متقدماً يف السن ومل تعد تسمية املؤرخين اجلدد تنطبق علي
 كيف يمكن أن أكون جديداً يف سن السبعين؟"

 التي تقلب  -مع ذلك، يثبت بحثه اجلديد أنه ما يزال متمسكاً بكتابته التأريخية األساسية
ى عقب بحثاً عن احلقيقة التي طُمست وأخفيت أو أعاد كتابتها أصحاب األرشيف رأساً عل

املصالح. يقول :" األرشيفات التركية كانت ممنوعة من جانب األتراك طوال أجيال، بدءًا 
باحلرب العاملية األوىل، ولقد دأب الزعماء الذين نفّذوا اإلبادة على حرق  أو إخفاء أدلة 

ة عمل األتراك "على إعادة تنظيم" أرشيفهم، و"إبعاد املواد اجلريمة". يف السنوات التالي
 التي تثبت اجلريمة واألمور اخلطِرة".

  ،منشورات جامعة هارفارد  عنالبحث اجلديد الذي سيرى النور يف نيسان/أبريل
باإلنكليزية، من الصعب قراءته. فهو يتضمن شهادت قتل جماعي، وطرد وعمليات 
اغتصاب، وخطف وتغيير الدين بالقوة، كانت خمبأة عشرات السنوات داخل آالف الوثائق 
التركية، واألميركية، والبريطانية واألملانية، كتبها قناصلة، ورحالة، وضباط، ومبشرون 

 ل أعمال، جتولوا يف املنطقة وكتبوا يف الوقت احلقيقي ما رأوه بأعينهم.ورجا

  أحد هؤالء هو الدبلوماسي البريطاين جيرالد فيتزموريس، الذي زار مدينة أورفه الواقعة
شخص من  7000،  بعد بضعة أشهر من مقتل نحو 1896جنوب شرق تركيا، يف مطلع 

: "أورفه بدت مثل مدينة أصابها ما هو أفظع سكانها األرمن. فوصف ما جرى هناك قائالً
من أي حرب أو حصار. احملالت احملطمة األبواب والنوافذ كانت مهجورة وخالية. مل 

أشاهد رجاالً... شاهدت فقط أطفاالً ونساء جائعين يرتدون أسماالً بالية مع نظرة هلع  
 على وجوههم، يبحثون عن خبز يابس".

 تتعلق بهذه املذبحة جرى توثيقها يف الكتاب اجلديد، اقتحم  باالستناد إىل تقارير أُخرى
جنود أتراك يرافقهم جمهور من املسلمين الكنيسة األرمنية يف املدينة، وأطلقوا النار على 
املصلين وهم يصرخون، ليثبت اآلن يسوع أنه نبي أكبر من حممد. بعدها أضرموا النيران 

ار عبر السطح، بينما اآلخرون أُخليت جثثهم يف يف املكان. جنح قسم من املصلين يف الفر
أكياس مليئة بالعظام والرماد. هناك مؤرخون يونانيون يدّعون أن نحو مليون من أبناء 

، لكن هذه املزاعم ال يعرفها اجلمهور 1924 -1914شعبهم قُتلوا يف تركيا ما بين 
شوريين كان جزءاً العريض، وال يوجد شخص غير موريس يزعم أن قتل اليونانيين واأل

من مؤامرة استمرت ثالثة عقود. هذا باالستناد إىل التقدير القائل إنه كان يعيش يف تركيا 
نحو مليوين يوناين قبل احلرب العاملية األوىل، ونحو نصف مليون فقط عادوا إىل اليونان 
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ك يعترف خالل احلرب وبعدها. يقول موريس" الذين مل يعودوا إىل اليونان قُتلوا". مع ذل
 بأنه ال توجد طريقة للتأكد من الرقم ويف تقديره أنه يمكن أن يكون  مئات آالف.

  ذكر مبشرون أميركيون يف منطقة البونتوس [1922يف سنة ،Pontic Mountain  منطقة
تقع شمال األناضول] أن جميع القرى كان يسكنها يونانيون أصحبت خالية من الناس. 

إىل  1000] بمعدل Sivasالذين طُردوا، مروا ببلدة سيفاس [ ألف من اليونانيين 70نحو 
شخص يف األسبوع. "النساء واألطفال الذين شوهدوا هناك كانوا جائعين،  2000

 يشعرون بالبرد، شبه عراة، ويكادون ال يشبهون البشر".

  تناول موريس أيضاً تقارير بحارة أبحروا يف البحر األسود واملتوسط، وتوقفوا يف
فىء التركية "هم حتدثوا مع سائقين حمليين أتراك ويونانيين وأرمن، وسمعوا منهم املرا

ما جرى وسجلوا ذلك يف يوميات السفينة. وكل شيء كان منظماً جداً" . بعد مئة عام على 
ذلك، وجد موريس يف األرشيفات األميركية شهادة مل يبحث عنها أحد من قبل بشأن طرد 

ى يدي األتراك، بحسب تقارير كتبها أميركيون زاروا  املنطقة وقتل جماعي لليونانيين عل
 بالصدفة. 

  اإلبادة املنهجية  1916وثائق أُخرى وضع موريس يده عليها كتبها أملان وثّقوا يف سنة
  لعشرات اآلالف من األرمن الذين نفاهم األتراك إىل الصحراء السورية. 

وعصرياً، وأُطلق اسمه على شارع يف تل  يُذكر أتاتورك كزعيم ترك وراءه إرثاً علمانياً  -
 أبيب، لكن يف بحثك يصوَّر بطريقة سلبية جداً!

  بغض النظر عن الصورة التي حفظها الغرب عنه كشخص متحضر، لكنه كان هو الذي"
حرّض على القضاء على آخر األرمن الذين بقوا يف تركيا وتسبب أيضاً بمقتل آالف 

عديد اآلخرين. أتاتورك الذي اعتُبر معادياً لإلسالم، اليونانيين واألشوريين ونفى ال
استخدم اإلسالم لتنفيذ هذه املؤامرة، وهو الذي قضى على ما تبقى من اجلالية املسيحية 

 يف تركيا. وعلى الرغم من أن هذا تطهير عرقي، مل يتهمه أحد بذلك".

 سكري التركي يف الوثائق التركية املتعلقة بأعمال أتاتورك حمفوظة يف األرشيف الع
أنقرة، وغير متاحة أمام الباحثين. لكن تدل شهادات الدبلوماسيين واملبشرين الغربيين 
على أنه قال خالل وجودهم عدة مرات إنه يريد تركيا "خالية من املسيحيين" وإنه أمر 

بواسطة النفي أو املذابح. من أقوى الشهادات التي عثر عليها  - بسياسة حتقق ذلك
موريس وتدل على تورط أتاتورك، هي أن جنوده أنفسهم نفّذوا" بصورة منهجية، وعلى 
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ومل يعاقَب أي تركي على ذلك". بحسب موريس،  - موجات، عمليات قتل ونفي جماعيين
  الل هذه السنوات." "أتاتورك كان يسيطر على أعمال جنوده بصورة مطلقة خ

  العنزة السوداء
  يف كتاب موريس السابق "من دير ياسين إىل كامب ديفيد" (منشورات عام عوفيد) صدر

السنة املاضية، مل يتضمن الكتاب نصوصاً جديدة، بل هو جمموعة مقاالت شخصية 
العربي يف  - سياسية وتاريخية كتبها موريس. نوع من تلخيص للفصل اإلسرائيلي

موريس املهنية. يف البداية صوّره اليمين "كيساري" و"خائن"، عندما أظهر، بخالف  مسيرة
املوقف الرسمي الذي كان سائداً حتى ذلك احلين، أن كثيرين من الفلسطينيين مل يغادورا 
بلدهم طوعاً، وأن جزءاً منهم قُتل واغتصبه اجلنود اإلسرائيليون. يف نهاية مسيرته تُوّج 

نصار بيبي" من اليسار، بعد التحول السياسي وباالعتماد على أبحاثه "كيميني" و"من أ
 التي اتهم فيها الفلسطينيين بأنهم يتحملون مسؤولية الوضع الذي تدهور إليه النزاع.

  يفسر موريس: "اجتهت يميناً يف السياق السياسي وليس يف العمل التأريخي. أنا ما زلت
يرد على الذي يشكك باستقامته املهنية. بحسب  مؤرخاً ولست سياسياً." وبهذه الطريقة

كالمه: "التغير الذي حدث يتعلق بموضوع واحد"، االستعداد الفلسطيني لقبول حل 
  الدولتين، والتنازل عن جزء من أرض إسرائيل".

لكن ما رأيك يف دور إسرائيل يف فشل املفاوضات؟ يدّعي مؤرخون أن إيهود باراك اقترح  -
خريطة تقسّم الضفة الغربية إىل بقع، بحيث مل يكن من  2000سنة على ياسر عرفات يف 

 املمكن أن يوافق عليها منذ البداية؟

  القول إن باراك وبيل كلينتون اقترحا على الفلسطينيين اقتراحاً مل يكن يف إمكانهم"
املوافقة عليه هو كذب. دنيس روس احملاور األساسي يف املفاوضات كشف يف كتابه أن 

لهذا االدعاء. عدم وجود تواصل إقليمي هو فقط بين غزة والضفة. يف الضفة  ال أساس
%، وهم رفضوها. لكن القصة هنا ليست هذه اخلطة أو 95هناك كتلة متواصلة يف حدود 

% من أراضي أرض إسرائيل االنتدابية. هم فقط  لعبوا 100تلك، بل حقيقة أنهم يريدون 
تسوية. احلركة الصهيونية القومية سبق أن وافقت اللعبة عندما قالوا إنهم مستعدون لل

على  - 2008، ويف سنة 1977، ويف سنة 1947، ويف سنة  1937على التسوية يف سنة 
أساس دولتين لشعبين. صحيح أنه توجد اآلن حكومة يف إسرائيل ليست مستعدة للتسوية. 

فلسطينيين. هذا هراء. هناك من يقول لو أن رابين ما زال حياً لكنا توصلنا إىل حل مع ال
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حتى رابين مل يكن قادراً على تغيير الروح األساسية للحركة الوطنية الفلسطينية التي 
تقول إن كل أرض إسرائيل هي لهم، وإنه يجب إعادة الالجئين إىل منازلهم وأراضيهم. إذا 

 حدث هذا فهو سيكون فقط على أنقاض إسرائيل".

 لذي قرّبه من اليمين. "كنت متشائماً يف هذه املسألة يف رأيه أن هذا الفهم لألمور هو ا
وبمعنى معين يميني. ما زلت أعتقد أن احلل الوحيد والعادل للطرفين هو تقسيم البلد إىل 

  دولتين. ولألسف الشديد هذا حل غير واقعي، ولن يتحقق".

 يذهبوا أنت العنزة السوداء "للمؤرخين اجلدد". آيف شاليم، توم سيغيف، وإيالن بابه مل -
  مثلك نحو اليمين. فهل أنت الوحيد الذي شاهد النور، أم الوحيد الذي أخطأ؟

  البعض فهم من االنتفاضة الثانية أن إسرائيل دولة قمعية، تواصل السيطرة على شعب"
أجنبي وتستخدم القوة املفرطة كرد على اإلرهاب. لقد حتول بابه إىل معادٍ مطلق 

لية، لكن بصورة عامة األقلية حمقة عندما يكون املقصود للصهيونية. أنا من رأي األق
العامل الثقايف. يجب أن نضع أنفسنا حمل الطرفين وأن نفهم دوافعهما، وأعتقد أنني أفهم 

" أننا خضنا 1967بصورة جيدة االثنين. خذ مثالً توم سيغيف الذي زعم يف كتاب "
الً من قول احلقيقة: إن هذه احلرب بدافع من شهوة السيطرة على األرض والتوسع، بد

 الشهوة وُلدت بعد احلرب وليس قبلها".

 مشهد نادر  - مع توجّهه نحو اليمين يأتي أيضاً مدحه رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو
يف العامل األكاديمي يف إسرائيل. إذ يقول: " ال يبدو يف األفق شخص مؤهل أو يستحق أن 

  حكومة مقبوالً من الشعب".يحل حمل نتنياهو وأن يكون رئيساً لل

 أليس لديك أي انتقاد له؟ -

  أنا نقدي جداً حياله يف العديد من املسائل، مثل إدارة املنزل يف حي بلفور والفساد العام"
الذي يغطيه أو يظهر لديه. وال أقبل تصريحاته املعادية للديمقراطية عن العرب يف 

املستوطنات، كما أن تعريفه القومية إسرائيل. وال أفعاله يف مسائل الدين، وتوسيع 
اليهودية يؤدي إىل استبعاد يهود الواليات املتحدة الذين يحتقرون، يف أغلبيتهم، 

 األرثوذوكسية والقومية املتطرفة".

  ثمة نقطة أُخرى ينتقد فيها نتنياهو من املفاجىء أن تصدر عن شخص يدّعي عدم وجود
تعداده للتحاور مع الفلسطينيين بشأن تسوية فرصة للسالم مع الفلسطينيين هي" عدم اس

  إقليمية. فهو مل يقدم شيئاً على الطاولة يمكن أن يجذبهم إىل النقاش." يقول موريس. 
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 لكن أنت نفسك تدّعي أنه ال يوجد من نتحدث معه. ملاذا غضبت من نتنياهو بسبب ذلك؟ -

 ي هذا الوقت، مثلما كانت ــ"حتى لو كانت التسوية اإلقليمية مع الفلسطينيين غير واقعية ف
ا لن تؤدي إىل أي حتى لو أنــك تعرف أنهــ - يةــسابقاً، يجب أن نلعب اللعبة الدبلوماس

 للمحافظة على دعم الغرب. يجب أن تبدو نصيراً للسالم، حتى لو مل تكن كذلك".  - شيء

 كيف تنظر إىل التقارب بين نتنياهو ودونالد ترامب؟ -

 سيؤديان بالتأكيد إىل 2020أو طرده، هذه السنة أو يف سنة  "أتوقع أن سقوط ترامب ،
إضعاف نتنياهو، إذا مل يؤديا إىل زعزعة العالقات اخلاصة للواليات املتحدة بإسرائيل 
بسبب التماهي املطلق لبيبي مع هذا الغبي. ال حاجة للقول إن العديد من اليهود يف 

. من دون قصد، يعمل نتنياهو على عدد من أميركا يشيرون إىل التشابه بين ترامب وبيبي 
املستويات على زعزعة العالقة بين إسرائيل ويهود الواليات املتحدة وتقويض عالقة 

 الواليات املتحدة بإسرائيل".

يف املقابل، يقدّر موريس املوقف الصارم الذي أظهره نتنياهو حيال إيران ومشروعها 
، يف مقال عنوانه "اخلطر النووي". 1992املوضوع الذي كتب عنه منذ سنة  -النووي

ولكن لو كان األمر يعود إليه، كان ينبغي إلسرائيل أن تقوم بعملية. يقول: "أحد األخطاء 
الكبرى التي ارتكبها نتنياهو أنه مل يفجر املنشآت اإليرانية. صحيح أن هذا كان سيؤدي 

وجودياً، وبالتايل نحن  إىل اشتعال احلرب، لكن حزب الله و"حماس" ال يشكالن موضوعاً
قادرون على غزو لبنان جمدداً، وأن نقوم باملهمة بطريقة جدية أكثر مما فعله أوملرت  يف 

  زمنه".

 لو أُعطيت لك فرصة العودة إىل الوراء، وكنت "وزيراً للتاريخ" ما األمر الذي كنت ستعدّله؟ -

 بوضع العرب من سكان البلد  - "لو انتهت حرب االستقالل بالتفريق الكامل بين السكان
لكان الشرق األوسط أقل  - يف اجلانب الشرقي من نهر األردن، واليهود يف اجلانب الغربي

عاماً األخيرة أقل. الفلسطينيون كانوا  70انفجاراً، ولكانت معاناة الشعبين طوال الـ 
ض سيرضون بدولة معينة، ليست بالتأكيد ما كانوا يريدونه، وكنا حصلنا على أر

 إسرائيل".

 أنت تقول إنه كان يجب القيام بتطهير إثني للعرب آنذاك ؟ -
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 ال أستطيع أن أضع نفسي مكان األشخاص يف ذلك احلين ومكان حساباتهم. بن"- 
، 1948غوريون أراد بقاء أقل عدد ممكن من العرب يف الدولة اليهودية يف نهاية سنة 

الذي يريده، لكنه عرف أن إصدار أمر وحرص على التلميح لضباطه إىل أن هذا هو األمر 
بطرد العرب ليس صحيحاً يف حلظة قيام الدولة. لذلك تأرجح بين حدين. يف اللد والرملة 

ألف عربي يف نهاية  160وافق على الطرد، لكن يف الناصرة كبحه. هذا الذي أدى إىل بقاء 
 احلرب".

 وأنت تعتقد أنه من املؤسف أن هذا حدث؟ -

 ون. أنا أعتقد أن وجود أقلية عربية يف الدولة اليهودية  تتماهى مع "هناك أشخاص يأسف
السردية الفلسطينية ومع الرغبة الفلسطينية يف القضاء على دولة إسرائيل، كما يفعل جزء 
من أعضاء الكنيست وممثلو اجلمهور يف اجملتمع العربي، يشكل مشكلة. العرب يف إسرائيل 

واطنين يف دول عربية، لكنهم بصورة تلقائيه يحصلون هنا على حقوق أكثر من امل
اجنرفوا مع الدعاية املعادية إلسرائيل يف زمن عرفات، أو مع "حماس" اليوم. شاهدنا 

، خالل االنتفاضة الثانية، إلقاء املواطنين العرب 2000بعض االضطرابات يف سنة 
ثورة حقيقية.   حجارة على سيارات وإغالقهم طرقات. نشكر الله أن هذا مل يتحول إىل

، وهل كان 1948أعتقد أن كل واحد يستطيع أن يكون له رأيه يف شأن ما جرى سنة 
صحيحاً أو غير صحيح. أعتقد أنه كان من األفضل  أن ينفصل الطرفان منذ ذلك احلين. 
يجب تشجيع اندماج العرب يف اجملتمع اإلسرائيلي ووالئهم للدولة... لكنهم هم أنفسهم ال 

مالهم وكالمهم، بل ينتقدون فقط اليهود. هذا يجري لدى مقتل أحد من القطاع ينتقدون أع
العربي، فوراً يتهمون الشرطة بأنها ال تقوم بعملها كما يجب، لكنهم ال يتهمون أنفسهم وال 
يعترفون بأن العرب يقتلون العرب، وأن هذا طبيعي هناك. أكثر بخمس أو عشر مرات من 

كما يتجاهلون عدم تعاونهم مع الشرطة التي حتاول معاقبة  اليهود. هم يتجاهلون ذلك،
 اجملرمين العرب".

أنت تتحدث عن طبيعة عربية تدفع إىل القتل كما لو أن ليس لهذا األمر عالقة بالتمييز يف  -
 االجتماعية، والقمع، واإلقصاء عن مواقع القوة. امليزانيات

 زءاً منه، انعدام للنقد الذاتي. دائماً " يف العامل العربي، والعرب يف إسرائيل يشكلون ج
هناك أحد غيرهم  -الغريب هو املتهم. البريطاين، األميركي، الروسي، اليهودي، اإلسرائيلي

هو املسؤول عن مصائبهم. اجلريمة تنمو لديهم بصورة أكبر مقارنة باجملتمع اليهودي. 
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األمالك وسرقات، أقول لك   إذا قلت يل إنهم أكثر فقراً لذلك يوجد هناك تعديات أكثر على
نعم هذا صحيح، اجملتمعات الفقيرة تولد جرائم خطِرة. لكننا نتحدث هنا عن جرائم قتل 

 أكبر كثيراً. هذه مسألة ال عالقة لها باملال، بل هي طبيعة يف اجملتمع".

عنوان كتابك اجلديد احتوى على كلمة "جينوسايد" بالنسبة إىل ما فعله األتراك باألقلية  -
"دير ياسين" يف احلديث الفلسطيني هناك من يتحدث عن  املسيحية. عنوان كتابك السابق

"جريمة جماعية" تقوم بها إسرائيل ضدهم. أيضاً يف وسط املؤرخين اإلسرائيليين مثل 
البروفسور دانيال بلطمان، هناك من يحذر من أن إسرائيل تتبنى إيديولوجيا يمكن أن 

 جينوسايد.تؤدي يف نهاية األمر اىل 

  1948"بصورة عامة املقارنة غير صحيحة، ومبالَغ فيها. ما حدث للفلسطينيين منذ سنة 
لكن هذا جرى يف إطار حرب بين  - هو قمع معين، شمل هنا وهناك جرائم صغيرة

حركتين قوميتين، يمكن االعتراف بأنهما هما املسؤوالن عنها. ولقد أدت إىل وقوع عدد  
كن هذا إبادة جماعية، حتى لو حتدثت الدعاية الفلسطينية عن ذلك من القتلى، لكن مل ي

وأشخاص مثل بلتمان يقارنوننا بالنازيين. يجب أن نبقى دقيقين وقريبين من الوقائع. 
ماليين شخص مل يقاتلوهم. وهذا يختلف عن أعمال قتل جرت خالل  6النازيون قتلوا 

. املذابح هي جرائم. يف احلرب هناك معارك مع فلسطينيين قاتلوا ضدنا وكبدونا خسائر
أشخاص يُقتلون وجزء منهم يف مذابح. هذا ليس جميالً، لكن هذا ما يجري. لكنك عندما 
تفحص املذابح التي جرت يف حروب أُخرى، وخصوصاً يف حروب أهلية أُخرى، ما جرى 

أو أسرى ، هو يف النهاية حرب نظيفة جداً. عدد القتلى بين املدنيين 1948هنا يف سنة 
. جرى هذا يف حرب هم بدأوا بها  وهم أيضاً ذبحوا خاللها يهوداً. 800احلرب كان نحو 

يف زمن أكثر  – وهذا عدد قليل مقارنة بما حدث يف حرب يوغسالفيا يف الستينيات
 شخص". 7000حتضراً بكثير، خالل يومين قُتل 

ر من ظواهر هنا تشبه ما رأيك بالعنصرية، والتطرف، والعنف السياسي؟ هناك من يحذ -
 ظواهر برزت يف أملانيا النازية.

  .هذا يف األساس كالم أحمق، غير صحيح وغير منطقي. ال أعرف إىل أين تسير إسرائيل"
هي بالتأكيد تصبح يمينية وتتحول إىل متدينة وال يبدو يل هذا جيداً. لكننا بعيدون جدًا 

وية تقتل الناس يف الطرقات. نحن عن أن نصبح مثل أملانيا، كان هناك حركة نازية ق
 لسنا هناك. لذا ليس من املفيد املقارنة".
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يف أحد فصول كتابك األخير، وحتت عنوان "التأريخ لدير ياسين" حاولت وصف اجلدل  -
الذي دار طوال سنوات حول ما حدث يف القرية الواقعة غربي القدس يف نيسان/أبريل 

مل يُحسم أمر ما جرى، هل حدثت هناك جمزرة  .  أيضاً بعد مرور عشرات السنوات،1948
 أو مل حتدث؟

  أسيراً وأوقفتهم إىل جانب احلائط وقتلتهم، كما جرى يف  50"اجلدل هو لفظي. إذا أخذت
، فإن هذا مذبحة. مل يحدث هذا يف دير ياسين، بل حدثت عمليات 1948قرية اجلش سنة 

خرون مل يُقتلوا. عموماً قُتل هناك قتل هنا وهناك، أوقفوا عدة أسرى وقتلوهم، وهناك آ
 100مدين. هنا يُطرح السؤال اذا جمعت عدداً من الفظائع معاً لتصل إىل  100نحو 

قتلوا هنا وهناك عدة عائالت، ليس بصورة مقصودة، يف  -وتسميهم مذبحة، أو أنت تقول
 أماكن وأوقات متعددة، ما جرى هو قتل للمدنيين وليس مذبحة؟"

 توجد حقيقة واحدة؟ ماذا تقصد؟ ال -

  توجد حقيقة. هناك وقائع ال جدال فيها. يجب على املؤرخين أن يعملوا معتمدين على"
الوثائق، أن يجدوا فيها ما يبين احلقيقة، وأن يكشفوا ما الذي حدث والوقائع. ويجب على 

ة املؤرخ أن يستعين بأكبر قدر ممكن من املصادر مثل اليوميات واملذكرات، تقارير رسمي
وشهادات أشخاص على األرض. يجب عليه أالّ يتجاهل شهادة ال تتطابق مع ما اعتقد أنه 
يجب أن يجري. يف النهاية عليه أن يقوّم االجتاه الذي تميل نحوه أغلبية الشهادات 

 والوثائق".

من املعروف عنك أنك تتحفظ على الشهادات الشفوية، لكن أحياناً تنجح يف وصف  -
القرية أو انطباعات مقاتل قديم، أكثر من هذه الوثيقة أو تلك التي  ذكريات طفولة، شيخ

  .تبت يف وقت الحقكُ 
  يجب أن ننظر إىل دوافع مَنْ كتب الوثائق. ومصلحته يف الدفع قدماً بحقيقة معينة وليس"

حقيقة أُخرى. لكن من دون شك وثيقة كُتبت يف تلك الفترة يف يوم وقوع احلدث وعلى 
كرونولوجية ملا تصفه، هي موثوق بها أكثر بكثير من شخص أحتدث مقربة جغرافية و

عاماً، وما زال يتذكر آالف الروايات التي سمعها عن القصة. هناك أيضاً  50معه بعد 
مشكلة فقدان التذكر أو رفض تذكُّر أشياء ال نريد تذكرها. عندما بدأت يف كتابة مشكلة 

 30. بعد مرور 1948غانا واجليش يف سنة الالجئين ذهبت إىل يغآل يادين، قائد الها
يف اللد والرملة يف  - عاماً سألته عن الطرد الكبير الذي قام به اجليش يف احلرب
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. مل يتذكر هذا الطرد. قلت له لدي الوثائق التي يأمر فيها رابين 1948تموز/يوليو 
هذا". هذا رجل ضليع  بالطرد، ولواء يفتاح يعلن أنه يطرد إلخ... قال يل: ال أتذكر شيئاً من

بالتاريخ وكان يف مركز األحداث. لكنني أعذره، فقد كان مشغوالً بألف شيء آخر، وربما 
ألف عربي مل يكن يف طليعة اهتماماته. هناك احتمال آخر هو أنه نسي األمر  70مصير 

  ألنه من نوع األمور التي ال تريد أن تتذكرها".

م فصل آخر يف كتابك األخير، هي نموذج لصعوبة كذلك قضية "املذبحة يف الطنطورة" اس -
الجئاً من  135التاريخ الشفوي. تيدي كاتس ناشط سالم من كيبوتس ميغل، قابل 

الطنطورة وجنوداً إسرائيليين، وتوصل إىل أن جنود لواء اإلسكندرون قاموا بمذبحة بحق 
  أنه اختلق األدلة.سكان القرية العربية. املقاتلون القدامى الحقوه قضائياً وأثبتوا 

  عاماً.  40"يف قضية الطنطورة، يبدو أن هؤالء األشخاص حاولوا تذكُّر حوادث وقعت قبل
لكن الوثائق املتاحة مل تتطابق مع ذكرياتهم. يف اخلالصة يجب االستناد إىل الوثائق. 

فيه  ونظراً إىل أن البيروقراطية احلديثة تعتمد كثيراً على إصدار أوراق، إذا بحثنا بما
الكفاية سنجد ما نبحث عنه. إذا كان هناك نار فالدخان سيظهر أيضاً. مثالً حتقيق داخلي 

دائماً من  - يف اجليش اإلسرائيلي، وتقرير ملراقب يف األمم املتحدة، أو يوميات إسرائيلي
  جتربتي، يف النهاية ستظهر يف الوثائق."

  يف الدولة...إالّ إذا قرروا فرض الرقابة على أرشيف اجليش وأرش -
  فرضوا الرقابة يف املاضي ويفرضونها اليوم أيضاً بصورة أكبر. هذه هي املشكلة التي"

جتعل من الصعب الوصول إىل احلقيقة. هناك ملفات كانت مفتوحة أمامي يف تسعينيات 
القرن املاضي هي مغلقة اليوم يف وجه باحثين آخرين. مثالً بالنسبة إىل دير ياسين. أحد 

الذي كان مغلقاً آنذاك هو صور الضحايا، هو موجود يف أرشيف اجليش ومل يُفتح  امللفات
قط. بالنسبة إىل املؤرخ، أنا اعتقد أنه فظيع، ألن إخفاء مثل هذه املواد هو حماولة لتدمير 
صورة املاضي وحتويرها وجتميلها. إذا فعلوا هذا فيما يتعلق بدير ياسين، هم على ما 

 يال جمموعة كبيرة من وثائق أُخرى، كسياسة".يبدو، فعلوه أيضاً ح

  موريس متزوج وأب لثالثة أوالد وجدّ لتسعة أحفاد، ينوي كتابة سيرة ذاتية "موضوع ال
عالقة له بالنزاع" بحسب كالمه. عندما نسأله هل هناك شيء يف مسيرته يندم عليه 

من تصريحاته يف  يقول: "يمكن أنه كان علي أن أستخدم لغة معتدلة"، مشيراً إىل جزء
. يف تلك 2004املقابلة التي أجراها معه شافيط يف "هآرتس" يف كانون الثاين/يناير 
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املقابلة قال موريس "هناك ظروف يف التاريخ تبرر التطهير اإلثني" وشرح: "أعرف أن لهذا 
املصطلح وقعاً سلبياً جداً يف احلديث يف القرن احلادي والعشرين، لكن عندما يكون 

ار هو بين تطهير إثني وإبادة شعبك، أنا أفضل التطهير." وقال أيضاً: "يجب أن ننشئ اخلي
للفلسطينيين نوعاً من قفص. أعرف أن هذا يبدو فظيعاً، وهو يف احلقيقة وحشي. لكن ليس 

 هناك من بديل. هناك حيوان متوحش طليق يجب أن نسجنه بطريقة أو بأُخرى".

 تمرار حو حالة من التشاؤم الكبير. ويقول بشأن اساحلديث مع موريس ينزلق بسرعة  ن
"ال أرى كيف سنخرج من هذا. يوجد اليوم بين البحر ونهر  :قيام إسرائيل كدولة يهودية

األردن عرب أكثر من اليهود. البلد كله يتحول بصورة ال مفر منها إىل دولة واحدة يوجد 
يهودية، لكن الوضع الذي نسيطر  فيها أكثرية عربية. ما تزال إسرائيل تسمي نفسها دولة

، يف العامل احلديث. 21فيه على شعب حمتل ال حقوق له ال يمكن أن يستمر يف القرن الـ 
  هذه الدولة لن تكون يهودية". - عندما ستصبح لهم حقوق

  ماذا سيحدث؟
أوسطية ذات أغلبية عربية. العنف بين خمتلف   –"هذا املكان سيغرق مثل دولة شرق  -

السكان داخل الدولة سيزداد. وسيطالب العرب بعودة الالجئين. اليهود سيصبحون أنواع 
أقلية مضطهدة ومطارَدة مثل  -أقلية صغيرة وسط بحر عربي كبير من الفلسطينيين 

  الذين عاشوا يف الدول العربية. من يقدر منهم سيغادر إىل أميركا والغرب".

 متى يُنتظَر حدوث ذلك يف تقديرك ؟  
نيون ينظرون إىل كل ذلك من منظور واسع وطويل األمد. هم يرون أنه يوجد هنا "الفلسطي -

ماليين يهودي يحيط بهم مئات املاليين من العرب. ليس لديهم سبب كي  7-6-5اآلن 
  عاماً سينتصرون علينا". 50-30يتنازلوا، ألن هذا لن يطول.  بعد 

  
  
  

  
 


