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 م بورغأبراها

  ينهار فاشل إسرائيلي جمتمع
  بينما زعماؤه يلتزمون الصمت

مل تزل الثورة الصــــــــــهيونية تقوم على دعامتين: مســــــــــار عادل، وزعامة ذات أخالق 
أياً من هاتين الدعامتين مل تعد فاعلة اآلن. فاألمة اإلســـــــــرائيلية اليوم تقوم  عالية. لكن

على بنية من الفســـــــــــاد، وعلى أســـــــــــس من القمع والظلم. ومن حيث هي كذلك فإن نهاية 
املشـــــروع الصـــــهيوين باتت على عتبة بابنا. ثمة إمكان فعلي ألن يكون جيلنا هو اجليل 

ليهودية يف الوجود، لكنها ســـــــــــتكون من نوع آخر، الصـــــــــــهيوين األخير. فقد تظل الدولة ا
  .غريبة وبشعة

ثمة متســـــع من الوقت لتغيير املســـــار، لكن ليس بالكثير. فاملطلوب هو رؤية جديدة 
جملتمع عادل، واإلرادة الســـــــــــياســـــــــــية لوضـــــــــــعها موضـــــــــــع التنفيذ. وما هذا باملســــــــــــألة 

نهم تعدّ إســـــــرائيل يف أعياإلســـــــرائيلية الداخلية البحتة؛ بل ينبغي ليهود الشـــــــتات، الذين 
دعامة مركزية لهويتهم، أن يهتموا باألمر، وأن يخرجوا عن صـــــــــــمتهم. فالدعامة إذا ما 

  .انهارت تداعت الطبقات العليا إىل السقوط
املعارضــــــــــة غير موجودة، والتحالف برئاســــــــــة إريك شــــــــــارون يتمســــــــــك بحق التزام 

 يبق شيء يقال. نحن نعيش الصمت. يف أمة من الثرثارين، خرس اجلميع فجأة، ألنه مل
. نعم، أعدنا إحياء اللغة العبرية، وأوجدنا مســـــرحاً مدهشـــــًا  يف واقع فاشـــــل فشـــــالً ذريعاً
وعملة وطنية متينة. عقولنا اليهودية ما زالت حادة كعادتها. وأســـــهمنا تباع يف ســـــوق 

 ليكونالناسداك. لكن هل أوجدنا الدولة لهذا؟ هل استمر الشعب اليهودي مدة ألفي سنة 
رائداً من رواد األســــلحة احلديثة، وبرامج ســــالمة الكومبيوترات، أو الصــــواريخ املضــــادة 

  .للصواريخ. كان يفترض فينا أن نكون منارة لألمم، لكن أخفقنا يف هذا
وقد آلت األمور إىل أن صـــــراع األلفي ســـــنة من أجل بقاء اليهود اختزل يف دولة من 

ي القوانين الفــاســــــــــــدين، الصـــــــــــم عن أصـــــــــــوات املســـــــــــتوطنــات، تقودهــا طغمــة من منتهك
مواطنيهم وأعدائهم على السواء. الدولة املفتقرة إىل العدالة ال تستطيع البقاء. وقد صار 
املزيد من اإلســـــــرائيليين يدركون هذا عندما يســـــــألون أوالدهم أين يتوقعون أن يعيشـــــــوا 

، بأنهم ال يدرونيف الســـــــنين اخلمس والعشـــــــرين املقبلة. فاألوالد الصـــــــادقون يعترفون 
                                                            

  سابق للكنيست، ورئيس سابق للوكالة اليهودية، وهو حالياً عضو يف الكنيست عن حزب العمل رئيس.  
  املصدر: (Internet edition), August 29, 2003. Forward  

 ."يديعوت أحرونوت"واملقال عدّله الكاتب عن نص كان نشره يف  
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  .وإن كان هذا يسبب الصدمة لذويهم. العد العكسي لنهاية اجملتمع اإلسرائيلي قد بدأ
من املريح جداً أن تكون صـــــــهيونياً يف مســـــــتوطنات الضـــــــفة الغربية، مثل بيت أيل 
وعوفرا. املشــــــهد التوراتي أخاذ. ففي وســــــعك أن تنظر من النوافذ عبر أزهار إبرة الراعي 

ن دون أن ترى االحتالل. وإذا ما ســـافرت على الطريق الســـريع الذي يأخذك واجملنونة م
من راموت يف الطرف الشـــــــــــمــايل من القــدس إىل غيلو يف الطرف اجلنوبي، وهي رحلــة 
تسـتغرق اثنتي عشـرة دقيقة تمر على مسـافة ال تكاد تبعد نصـف ميل عن حواجز الطرق 

ه أن للعربي احملتقر الذي يتوجب عليالفلســطينية، يصــعب عليك أن تفهم التجربة املذلة 
يزحف ســــــــــــــــاعـــــات على الطرق احملفّرة اململوءة بـــــاحلواجز املفروضــــــــــــــــة عليـــــه. طريق 

  .للمحتلين، وطريق للذين يعانون االحتالل
ذُلِّهم  وا بـــِ ال يمكن لهـــذا األمر أن يســـــــــــتمر. حتى لو طـــأطـــأ العرب رؤوســـــــــــهم وغصـــــــــــّ

بنية القائمة على الفظاظة البشـــــــــــرية وغضـــــــــــبهم إىل األبد، لن يمكن لهذا أن يســـــــــــتمر. فال
: البنية العليا للصــــــهيونية بدأت  ســــــتنهار على ذاتها ال حمالة. انتبهوا لهذه اللحظة جيداً
تتداعى كإحدى صـــاالت األعراس الرخيصـــة يف القدس. وحدهم اجملانين يســـتمرون يف 

  .الرقص يف الطبقة العلوية بينما الدعامات يف األسفل تنهار
اهل معاناة النســــــــــاء على حواجز الطرق. فال عجب إن كنا ال نســــــــــمع لقد تعودنا جت

صـــــــــــراخ املرأة املســـــــــــتبــاحــة التي تقيم يف اجلوار، أو األم العــازبــة التي تكــافح إلعــالــة 
أطفـــالهـــا بكرامـــة. نحن مـــا عـــدنـــا نكترث حتى لعـــدد النســــــــــــــاء اللواتي يقتلن على أيـــدي 

  .أزواجهن
ل الفلســـــطينيين، فاألَوىل بها أالّ تُدهَش ملّا كانت إســـــرائيل كفت عن االكتراث ألطفا

عندما يأتون مفعمين باحلقد ويفجرون أنفســـــــــهم يف مراكز الهروبية اإلســـــــــرائيلية. إنهم 
. يســـــــفكون  يســـــــلمون أنفســـــــهم لله يف أماكن تســـــــليتنا ألن حياتهم اخلاصـــــــة باتت عذاباً

لهم يعانون دماءهم يف مطاعمنا ليفســــــدوا شــــــهيتنا، ألن عندهم أطفاالً وأهلين يف مناز
  .اجلوع واإلذالل

يف وســــعنا أن نقتل ألف رأس من رؤوس اإلرهاب ومهندســــيه يف اليوم من دون أن 
َحلّ شـــــــــــيء أبداً، ألن الزعماء يأتون من حتت البنى "من آبار احلقد والغضــــــــــــب، من  -		يُ

  .للظلم والفساد اخللقي "التحتية
اً مقــدوراً ال حميــد عنــه، لو كــان هــذا األمر أمراً ال منــاص منــه، قضـــــــــــــاء إلهيــاً وقــدر

اللتزمـــت الصـــــــــــمـــت. لكن األمور يمكن أن تكون على غير هـــذا، ولـــذا فـــإن اجملـــاهرة بهـــا 
  .ضرورة أخالقية

  :هاكم ما ينبغي لرئيس احلكومة أن يقوله للشعب
زمن األوهام وىلّ، وهذا زمن القرارات. نحن نحب أرض أجدادنا كلها، وكنا نفضـــل 
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  .آخر. لكن هذا لن يحدث. فللعرب أيضاً أحالم وحاجاتأن نعيش وحدنا فيها يف زمن 
نهر األردن والبحر األبيض املتوســـــــــــط مل يعد هناك أكثرية يهودية واضـــــــــــحة.  بين

ولذا، يا إخوتي املواطنين، مل يعد من املمكن أن نحتفظ بالشـــــــــــيء كله من دون أن ندفع 
. ال نســــــــــتطيع أن نســــــــــتبقي األكثرية الفلســــــــــطينية حتت اجلزمة اإلســــــــــرائيلية ونزعم  ثمناً

الشرق األوسط. ال يمكن أن تكون ديمقراطية ههنا  ألنفسنا أننا الديمقراطية الوحيدة يف
من دون حقوق متســــــــــــاويــة لكــل الــذين يعيشـــــــــــون هنــا من عرب ويهود. ال نســـــــــــتطيع أن 
 نســـــــــــتبقي األراضـــــــــــي احملتلـــة ونحتفظ بـــأكثريـــة يهوديـــة يف البلـــد اليهودي الوحيـــد يف

  .ال نستطيع ذلك بأساليب إنسانية وأخالقية ويهودية -	العامل
هــل تريــدون أرض إســـــــــــرائيــل الكبرى؟ ال مشـــــــــــكلــة. تخلُّوا عن الــديمقراطيــة. دعونــا 
نفرض هنا نظاماً فعاالً من التمييز العنصـــري مع ما ينطوي عليه من خميمات ســـجون 

  .وقرى اعتقال. غيتو قلقيلية، وغوالغ جنين
 ،هل تريدون أكثرية يهودية؟ ال مشـــــكلة. إمّا أن تضـــــعوا العرب يف عربات القطارات

واحلافالت، واجلمال، واحلمير، وتطردوهم جماعياً، وإمّا أن نفصــل أنفســنا عنهم فصــًال 
تاماً من دون حيل وأحابيل. ال ثالث لهذين الســـــبيلين. ينبغي لنا أن نزيل املســـــتوطنات 

ونرســـــــــــم حـــدوداً معترفـــاً بهـــا دوليـــاً بين الوطن القومي اليهودي  -		أكرر كلهـــا -		كلهـــا
يني. يجب أن يطبق قانون العودة اليهودي داخل الوطن القومي والوطن القومي الفلســــط

  .اليهودي فحسب، وحق عودتهم داخل حدود الدولة الفلسطينية
هل تريدون الديمقراطية؟ ال مشــكلة. إمّا أن تتخلوا عن أرض إســرائيل الكبرى، حتى 

 صـــــويتآخر مســـــتوطنة وموقع اســـــتيطاين، وإمّا أن تمنحوا املواطنية الكاملة وحقوق الت
للجميع، بمن فيهم العرب. والنتيجة طبعاً هي أن الذين ال يريدون الدولة الفلســـــــــــطينية 

  .إىل جانب دولتنا سيحصلون على دولة يف وسطنا، عن طريق صندوق االقتراع
هذا ما ينبغي لرئيس احلكومة أن يقوله للشــــــعب. عليه أن يعرض اخليارات عرضــــــاً 

: العنصــــــرية اليهودية، أو الدي مقراطية؛ املســــــتوطنات، أو الرجاء لكال الشــــــعبين؛ صــــــريحاً
الرؤى املزيفـــة اخلـــاصــــــــــــــة بـــاألســـــــــــالك الشــــــــــــــائكـــة، واحلواجز األســـــــــــمنتيـــة، واملفجرين 

  .االنتحاريين، أو احلدود املعترف بها دولياً بين دولتين عاصمتهما املشتركة القدس
ت زلكن ليس يف القدس رئيس للحكومة. فاآلفة التي تتأكل جســـــــــــم الصـــــــــــهيونية غ

غوريون أحياناً، لكنه ظل مســتقيماً كالســهم. وعندما أخطأ  -	الرأس. لقد أخطأ دافيد بن
مناحم بيغن مل يطعن أحد يف دواعيه. مل يبق شـــــــيء من هذا. فاســـــــتطالعات الرأي، التي 
نشـــــــرت يف نهاية األســـــــبوع املنصـــــــرم، أظهرت أن أكثرية اإلســـــــرائيليين ال تؤمن بنزاهة 

ومع ذلك فهي تثق بقيادته الســــياســــية. بعبارة أُخرى: إن  -		رئيس احلكومة الشــــخصــــية
رئيس حكومة إســـــــــرائيل احلايل يمثل شـــــــــخصـــــــــياً كال جانبي اللعنة: أخالقاً شـــــــــخصـــــــــية 

مقرونين بوحشــــــية االحتالل ودوس أي فرصــــــة  -	مشــــــبوهة، وازدراء مكشــــــوفاً للقانون
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مناص منها هي  للســـــــــــالم باألرجل؛ هذه هي أمتنا، هؤالء هم قادتها. والنتيجة التي ال
  .أن الثورة الصهيونية ماتت

لِمَ إذاً ترى املعارضـــــة صـــــامتة؟ ربما ألنه الصـــــيف، أو ألنها متعبة، أو ألن البعض 
يود االلتحاق باحلكومة مهما يكن الثمن، حتى لو كان املشـــــــــــاركة يف اآلفة. لكن بينما 

  .هم يترددون تفقد قوى اخلير الرجاء
أســود أو  -		وكل من يتلكأ يف تقديم موقف حاســم هذا هو وقت اخليارات الواضــحة.

إنما يشــــــارك فعلياً يف االنحطاط. فاألمر ليس مســــــألة حزب العمل ضــــــد حزب  -		أبيض
الليكود، أو اليمين ضــــد اليســــار، وإنما الصــــحيح ضــــد اخلطأ، واملقبول ضــــد غير املقبول، 

كومة شـــــــارون وامللتزم بالقانون ضـــــــد منتهك القانون. املطلوب ليس إيجاد بديل من ح
وإنما رؤية تنطوي على األمل، بديل من تقويض الصــــــهيونية وقيمها على أيدي الصــــــم، 

  .والبكم، واألفجاج
اليهود وغير اليهود على حد ســـواء، رؤســـاء،  -	وال بد ألصـــدقاء إســـرائيل يف اخلارج
. عليهم أن يبادروا إىل  -	ورؤساء حكومات، حاخامين وعلمانيين من أن يختاروا أيضاً

اعدة إســـــــــــرائيل على املالحة يف خريطة الطريق إىل قدرنا القومي كمنارة لألمم، مســــــــــــ
  وجمتمع للسالم والعدل واملساواة.

  
  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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