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  مقابلة خاصة مع
  املؤرخ اإلسرائيلي بِني موريس

  1948بشأن أحداث حرب 

[.......]  

  اغتصاب، مذابح، ترانسفير
 بِني موريس، يف الشـــــــــــهر املقبــل يُفترض أن تنشـــــــــــر بــاإلنكليزيــة الطبعــة اجلــديــدة من

والدة مشــــــــكلة الالجئين. من ســــــــيفرح أقل بهذا الكتاب، اإلســــــــرائيليون أم كتابك بشــــــــأن 
  الفلسطينيون؟

الكتاب املنقح ســـيف ذو حدين. إنه يقوم على أســـاس وثائق كثيرة مل تكن يف تصـــريف 
عندما كتبت الكتاب الســـــابق، معظمها من حمفوظات اجليش اإلســـــرائيلي. وما يظهر من 

أكثر مما ظننت يف  1948ت مذابح إســـــرائيلية ســـــنة مادة الشـــــهادات اجلديدة هو أنه جر
املاضي. وفوجئت أيضاً بوجود أعمال اغتصاب كثيرة. ويف نيسان/أبريل وأيار/مايو، 
تلقت وحدات الهاغاناه أوامر عمالنية كُتب فيها بوضـــــــوح أن عليها أن تقتلع القرويين، 

لة من التعليمات أن تطردهم وأن تدمر القرى نفســـــها. ويف املقابل، يتضـــــح وجود ســـــلســـــ
الصـــــادرة عن الهيئة العربية العليا وعن املراتب الوســـــطى الفلســـــطينية بإخراج األطفال 
والنســـــــــــــاء والعجــائز من القرى. وعليــه، فــإن الكتــاب يعزز التهمــة امللقــاة على اجلــانــب 
الصــــــهيوين من جهة، لكنه من جهة أُخرى يثبت أيضــــــاً أن جزءاً كبيراً من عملية مغادرة 

  .بتوجيه من القيادة الفلسطينية نفسها القرى تم
 بحســـــب اســـــتنتاجاتك اجلديدة، ما عدد عمليات االغتصـــــاب التي قام بها إســـــرائيليون

  ؟1948سنة 
نحو دزينة. يف عكا، قام أربعة جنود باغتصــــــاب شــــــابة وقتلها هي وأبيها. ويف يافا، 

ت أُخريات. ويف اغتصــــب أفراد من [لواء] كرياتي شــــابة واحدة، وحاولوا اغتصــــاب فتيا
                                                            

)(  :وقد أجرى املقابلة آري شــــفيط. وننشــــر هنا مقتطفات 21 - 18، ص 9/1/2004، امللحق، "هآرتس"املصــــدر .
  .منها قام بترجمتها خالد عايد
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هونين، وســــــــــط اجلليل، اغتصــــــــــبت شــــــــــابتان وقتلتا. وهناك حادثة اغتصــــــــــاب واحدة أو 
اثنتان يف الطنطورة، وحادث اغتصـــــــــــاب يف قولة. ويف قرية أبو شـــــــــــوشـــــــــــة، بالقرب من 
[مســــــتعمرة] غيزر، كان ثمة أربع أســــــيرات اغتصــــــبت إحداهن عدة مرات. وهناك حوادث 

تعلق بأكثر من جندي، وبشابة فلسطينية أو شابتين. ويف أُخرى. وغالباً ما كان األمر ي
بين ســواء بســواء  بات واملغتصــِ جزء كبير من احلوادث انتهى األمر بالقتل. وألن املغتصــَ
ال يحبون احلـــديـــث عن هـــذه احلوادث، يجـــب االفتراض أن دزينـــة عمليـــات االغتصـــــــــــــاب 

  .لى قمة جبل اجلليد فقطاملسجلة التي وجدتها، ليست احلكاية كلها. إذ احلديث يدور ع
 ؟1948بحسب استنتاجاتك أيضاً، كم عدد املذابح التي قام اإلسرائيليون بها سنة  

خمسة أشخاص؛ ويف  - أربع وعشرون مذبحة. يف عدد منها، يتعلق األمر بقتل أربعة
مئة. وهناك أيضــــــــــــاً كثير من أعمال  -  ثمانين - عدد آخر، يتعلق األمر بقتل ســـــــــــبعين

تباطي. مثالً، يرون عجوزين يمشــــــــيان يف أحد احلقول فيطلقون النار عليهما. القتل االع
وقد يجدون امرأة ما يف قرية مهجورة فيطلقون النار عليها. وهناك حوادث على غرار 
ما جرى يف قرية الدوايمة: يدخل طابور القرية وهو يطلق النار من كل أســــــلحته، ويقتل 

  .كل من يتحرك

110 -  100قتيالً)، ودير ياســـــــــين ( 80 -  70يف صـــــــــلحة ( احلوادث األخطر وقعت ،(
يف الطنطورة، ال يوجد إثباتات  .)70)، والدوايمة (مئات)، وأبو شـــــــــــوشـــــــــــة (250واللد (

قــاطعــة على مــذبحــة كبيرة، لكن ارتكبــت فيهــا جرائم حرب. وحــدثــت يف يــافــا جمزرة مل 
يُعرف عنها حتى اآلن شيء. وكذلك يف عرب املواسي يف الشمال. نصف املذابح تقريباً 
كان جزءاً من عملية حيرام: الصـــــفصـــــاف، صـــــلحة، اجلش، عيلبون، عرب املواســـــي، دير 

د، جمد الكروم، ســــــعســــــع. يف عملية حيرام نفســــــها، كان ثمة كثافة اســــــتثنائية يف األســــــ
  .حوادث قتل أشخاص بطريقة منظمة قرب حائط، أو بئر

مــا كــان يمكن لــذلــك أن يتم اعتبــاطــاً؛ إنــه نموذج [يتكرر]. ويبــدو أن ضـــــــــــبــاطــاً كثيرين 
لهم بالقيام  ممن اشـــــــــــتركوا يف العملية فهموا أن توجيهات الطرد التي تلقوها تســـــــــــمح

بهذه األفعال لدفع الســــكان إىل اخلروج من منازلهم. واحلقيقة أن أحداً مل يعاقَب بســــبب 
غوريون حداً لتداول املوضــوع، وغطى على الضــباط  -  أعمال القتل هذه. وقد وضــع بن

  .الذين قاموا باملذابح
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م وواضــــــــح هل ما تقوله يل هنا، بطريقة غير مباشــــــــرة، هو أنه كان يوجد أمر طرد عا
  يف عملية داين؟

أجل. أحد األمور التي كشـــف الكتاب عنها هو أن قائد اجلبهة الشـــمالية، موشـــيه كرمل، 
أمراً كتابياً إىل وحداته بتسريع عملية إخراج  1948تشرين األول/أكتوبر  31أصدر يف 

 غوريون للقيادة الشــمالية يف -  الســكان العرب. وفعل كرمل ذلك فور زيارة قام بها بن
غوريون، تماماً كما أن أمر  -  الناصــــــرة. ال شــــــك لديّ يف أن التوجيهات صــــــدرت عن بن

غوريون  -  طرد ســـــــــــكان مدينة اللد، املوقّع من يتســـــــــــحاق رابين، صـــــــــــدر فور زيارة بن
  .لقيادة عملية داين

[.......]  
غوريون داعية للترانسفير؟ - هل كان بن  

للترانســـــــــــفير. فقــد كــان يــدرك أن ال قيــام لــدولــة غوريون داعيــة  -  بــالتــأكيــد، كــان بن
  [....] يهودية بوجود أقلية عربية كبيرة داخلها

وأنا ال أسمعك تدين ذلك.  
غوريون كــان على حق. لو مل يفعــل مــا فعــل ملــا قــامــت دولــة. يجــب أن يكون هــذا  -  بن

. ال يمكن التهرب منــه. لوال اقتالع الفلســـــــــــطينيين ملــا قــامــت هنــا دولــة  األمر واضـــــــــــحــاً
  .يهودية

  بفضل التطهير العرقي
 بِني موريس، خالل عشـــــــــــرين عاماً وأنت تدرس اجلانب املظلم من الصـــــــــــهيونية. إنك

  ؟1948  . ويف نهاية األمر، أنت تبرر كل هذا؟ أنت تسلّم بترانسفيرالـ1948خبير بفظائع 

ال تبرير ألعمال االغتصــــــــــــاب، وال تبرير للمذابح. إنها جرائم حرب. لكن يف أوضــــــــــــاع 
كــانــت  1948معينــة، ال يكون الطرد جريمــة حرب. ال أعتقــد أن أعمــال الطرد يف ســـــــــــنــة 

ر العجــة من دون أن تكســـــــــــر البيض. عليــك أن  جرائم حرب. ليس يف إمكــانــك أن حتضـــــــــــّ
  .توسخ يديك

 األشخاص، وتدمير جمتمع كاملاألمر يتعلق بقتل اآلالف من.  
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إن جمتمعاً ينقلب عليك ليقتلك يضـــــــطرك إىل تدميره. عندما يكون اخليار بين أن تدمِّر 
  .أو تدمَّر، األفضل أن تدمِّر

ثمة شيء يف الهدوء الذي تتحدث به عن ذلك يبعث على القشعريرة.  
  .ن أفعل ذلكإذا كنت تتوقع أن أنفجر بالبكاء، فأنا آسف على تخييب أملك. ل

 مطرود  50,000إذاً عندما يقف قادة عملية داين ناظرين إىل صــف طويل وفظيع من
  من اللد يتجهون شرقاً، فأنت تقف هناك معهم؟ أنت تبرر لهم؟

أنا قطعاً أفهمهم. أفهم دوافعهم. وال أعتقد أنهم شـــعروا بوخز ضـــمير، ولو كنت مكانهم 
ل ملا كانوا انتصـــــــــــروا يف احلرب، وملا قامت ملا شـــــــــــعرت بتأنيب ضـــــــــــمير. لوال هذا العم

  .الدولة
ًأنت ال تدينهم خلقيا.  
  .ال
لقد قاموا بتطهير عرقي.  

هنــاك ظروف يف التــاريخ فيهــا تبرير للتطهير العرقي. أعرف أن هــذا املفهوم ســـــــــــلبي 
تماماً يف خطاب القرن احلادي والعشـــــــــــرين، لكن عندما يكون اخليار بين تطهير عرقي 

  .ب، قتل شعبك، فإنني أفضّل التطهير العرقيوقتل شع
 ؟1948وهو ما كان الوضع عليه سنة  

هذا ما كان الوضع عليه. هذا ما كان يواجه الصهيونية. ما كانت لتقوم دولة يهودية 
ــــــ فلسطيني. لذلك كان يجب طردهم. مل يكن ثمة مناص  700,000  لوال اقتالع هؤالء الـ

أن ننظف املؤخرة، وننظف املنـــاطق احلـــدوديـــة، من طرد هؤالء الســـــــــــكـــان. كـــان يجـــب 
وننظف حماور احلركة الرئيســـية. كان يجب أن ننظف القرى التي كانوا يطلقون النيران 

  .منها على دورياتنا ومستوطناتنا
 فظيع "تنظيف"إن تعبير.  

أعرف أنه مل يكن يبدو لطيفاً، لكن هذا هو التعبير الذي اســـــــــتعملوه يف تلك الفترة. وأنا 
  .، والتي أنا منغمس فيها1948اتخذته من جميع تلك الوثائق اخلاصة بسنة 

ًأقوالك صعبة على السمع، وعصية االستيعاب. أنت تبدو بليدا.  
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بمأســــــــاة صــــــــعبة. لديّ تعاطف مع لديّ تعاطف مع الشــــــــعب الفلســــــــطيني الذي مرّ حقاً 
الالجئين أنفســـــهم. لكن إذا كانت اإلرادة يف إقامة دولة يهودية هنا إرادة شـــــرعية، فإنه 
مل يكن ثمـــة خيـــار آخر. مل يكن يف اإلمكـــان إبقـــاء طـــابور خـــامس كبير داخـــل البلـــد. يف 

 يكن ملاللحظة التي كان الييشـــوف يهاجَم من الفلســـطينيين، ومن ثم من الدول العربية، 
  .هناك خيار سوى طرد السكان الفلسطينيين؛ اقتالعهم خالل احلرب

تذكّر أمراً آخر: لقد حظي الشـــــــــــعب العربي برقعة كبيرة من الكرة األرضـــــــــــية. وذلك 
ليس بفضــــــــــــل قدراته وميزاته الكبيرة، وإنما ألنه احتل وقتل وغيّر دين احملتلين طوال 

عرب. ومل يكن للشـــــــــــعب اليهودي حتى دولة دولة لل 22أجيال. لكن، يف النهاية، هناك 
واحدة. وعليه، فإنني أرى أن احلاجة إىل إقامة هذه الدولة يف هذا املكان تفوق الظلم 

  .الذي حلق بالفلسطينيين لدى اقتالعهم
ومن ناحية خلقية، أنت تسلِّم بهذا العمل؟  

 مل تتم إبادة الهنودأجل. حتى الديمقراطية األميركية الكبيرة ما كان لها أن تتحقق لو 
احلمر. ثمة حاالت يكون فيها اخلير العام، النهائي، مبرراً ألفعال قاســــــية ووحشــــــية تتم 

  .يف املسار التاريخي
ويف حالتنا، هل هذا يبرر الترانسفير حقاً؟  

  .هكذا تكون األمور
 وأنت تعيش مع ذلك بســــــالم؟ مع جرائم احلرب؟ أعمال الذبح؟ احلقول التي يتصــــــاعد
  ها الدخان والقرى املدمرة وقت النكبة؟من

يجب وضـــع األمور يف نصـــابها الصـــحيح. يدور احلديث على جرائم حرب صـــغيرة. يف 
، نصـــل 1948اإلجمال، عندما نأخذ جميع املذابح وجميع أعمال القتل التي جرت ســـنة 

 وهو ال قتيل. وهذا، قياســــــاً باملذابح التي نُفّذت يف البوســــــنة، مقدار تافه. 800إىل نحو 
يُذكر أيضـــــــــــاً قياســـــــــــاً بجرائم احلرب التي نفذها الروس ضـــــــــــد األملان يف ســـــــــــتالينغراد. 
وعندما تأخذ يف االعتبار أن حرباً أهلية دموية جرت هنا، وأننا فقدنا واحداً يف املئة 

  .كامالً من السكان، فإنك ستجد أننا تصرفنا بشكل جيد جداً

  ظروف عملية الطرد املقبلة
[.......]  
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غوريون أخطأ يف أنه طرد عرباً أقل  -  لســـــــــــت متأكداً من أنني أفهم. هل تقول إن بن
  كثيراً؟

بما أنه طَرَد فعالً، ربما كان عليه أن يكمل املهمة. أعرف أن هذه أقوال تصــــــــــدم العرب 
والليبراليين والذين يتمتعون باالســـتقامة الســـياســـية. لكنني أشـــعر بأن هذا املكان كان 

غوريون بعمليــة طرد كبيرة  -  قــل معــانــاة لو حُســـــــــــم األمر؛ لو قــام بنســـــــــــيكون أهــدأ وأ
ونظف البلد بأكمله، وأعني كل أرض إســــرائيل حتى نهر األردن. ســــيتضــــح مع األيام أن 
هذه كانت غلطته القاتلة. لو تمت عملية طرد كاملة وغير جزئية لكان جلب االســـــــــــتقرار 

  .إىل دولة إسرائيل ألجيال
[.......]  

هل تؤيد الترانسفير اليوم؟ واليوم؟  
إذا كنت تســـألني هل كنت أؤيد ترانســـفير وطرد العرب من الضـــفة الغربية وغزة، وربما 
حتى من اجلليل واملثلث، فإنني أقول لك ال، اآلن. أنا لســـت مســـتعداً ألن أكون شـــريكاً يف 

يســـــــــــمح، مثل هذا العمل. فهو يف األوضــــــــــــاع احلالية غير خلقي، وغير عملي. العامل لن 
العامل العربي لن يسمح؛ وهذا سيدمر اجملتمع اإلسرائيلي من الداخل. لكنني مستعد ألن 
أقول إنني يمكن أن أرى عمليات طرد، يف ظروف أُخرى، رؤيوية، يمكن أن تتحقق خالل 

عشـــرة أعوام. إذا وُجد ســـالح نووي حولنا، أو جرى هجوم عربي شـــامل علينا،  -  خمســـة
بهة، يف حين يقوم العرب يف املؤخرة بإطالق النار على ونشــــــــــــأ وضـــــــــــع قتال على اجل

دوريات تذهب إىل اجلبهة، فإن أعمال طرد ســــتكون معقولة باملطلق. وربما تكون حتى 
  .إجبارية

حتى طرد لعرب إسرائيل؟  
عرب إســــــــرائيل قنبلة موقوتة. فانزالقهم نحو فلســــــــطنة كاملة حوّلهم إىل طليعة للعدو 

ابور خـامس بـالكمون. ديموغرافيـاً أو أمنيـاً، قـد يهـددون الـدولـة. موجودة بيننـا. إنهم طـ
وهكذا، إذا وجدت إســـــــــرائيل نفســـــــــها مرة أُخرى يف وضـــــــــع تهديد وجودي كما يف ســـــــــنة 

، فقــد تضـــــــــــطر إىل العمــل كمــا عملــت آنــذاك. إذا هــاجمنــا املصـــــــــــريون (بعــد ثورة 1948
لبيولوجية تتطاير فوق إســــالمية يف القاهرة) وســــورية، وأخذت الصــــواريخ الكيماوية وا

مدننا، وأخذ فلســـــطينيون إســـــرائيليون يضـــــربوننا من اخللف يف الوقت نفســـــه، يمكن أن 
أرى وضـــعاً ينفَّذ فيه الطرد. هذا يمكن أن يحدث. إذا نشـــأ تهديد لوجود إســـرائيل ســـيكون 
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  .الطرد مبرراً

  املرض النفسي الفلسطيني
،ًمل تكن هكذا دائماً أنت لست متصلباً فقط. أنت كئيب للغاية أيضا.  

. حقاً، 2000االنعطاف عندي حدث بعد ســـــــــنة  . مل أكن متفائالً للغاية قبل ذلك أيضـــــــــاً
أن أؤدي  1988كنت أقترع دائماً حلزب العمل أو ميرتس أو شيلي، بل إنني رفضت سنة 

جنت بســـــبب ذلك، لكن كان لديّ دائماً شـــــك  اخلدمة العســـــكرية يف املناطق [احملتلة] وســـــُ
نيات الفلســــــــطينيين. وأحداث [مؤتمر] كامب ديفيد وما تالها حولت هذا الشــــــــك إىل إزاء 

وعرض  2000يقين. عندما رفض الفلســـــــــــطينيون عرض [إيهود] براك يف تموز/يوليو 
، أدركت أنهم غير مســتعدين لقبول عرض حل 2000كلينتون يف كانون األول/ديســمبر 

  .افااللد وعكا وي - الدولتين. إنهم يريدون كل شيء

 إذاً، كان مسار أوسلو بأكمله مغلوطاً فيه، وكان ثمة فشل أساسي يف جمموع النظرة
  .الشاملة حلركة السالم اإلسرائيلية

من زاوية  -  كان يجب جتريب أوســـــــــــلو. لكن يجب أن يكون واضـــــــــــحاً اليوم أن أوســـــــــــلو
. عرفات مل يتغير نحو األســــوأ، لقد خدعنا ببســــاطة. مل -  فلســــطينية قط   يكنكان خداعاً

  .صادقاً يف استعداده للحل الوسط واملصاحلة
عرفات يريد أن يرمينا يف البحر؟  

إنـــه يريـــد أن يعيـــدنـــا إىل أوروبـــا، إىل البحر الـــذي جئنـــا منـــه. هو حقـــاً يرى فينـــا دولـــة 
صليبية، ويفكر يف السوابق الصليبية، ويعدنا بنهاية صليبية [....]. لكن املشكلة ليست 

فالنخبة الوطنية الفلســـــــــــطينية كلها تميل إىل رؤيتنا صـــــــــــليبيين، وتتحرك عرفات فقط. 
  بموجب خطة املراحل[....]

 ،إذا كان األمر كذلك، فلن يكون حلل الدولتين فائدة. حتى إذا تم توقيع اتفاق ســـــــــــالم
  .فسينهار يف فترة وجيزة

أو طرد  أيـــــديولوجيـــــاً أنـــــا أؤيـــــد حـــــل الـــــدولتين. إنـــــه البـــــديـــــل الوحيـــــد من طرد اليهود
الفلســـــــــطينيين أو اخلراب العام. لكن يف الواقع، يف اجليل احلايل، مثل هذه التســـــــــوية لن 

من جمموع اجلمهور الفلســـــــــــطيني، وما ال يقل عن  40 - 30يصـــــــــــمد. إن ما ال يقل عن 
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من قلب كل فلســــــــــطيني، لن يقبلوه. بعد هدنة قصــــــــــيرة، ســــــــــيكون ثمة إرهاب  40 -  30
  .وستتجدد احلرب

[.......]  
أليست أقوالك ردة فعل مفرطة على ثالثة أعوام من اإلرهاب، قاسية، بل مركّزة؟  

. لقد جعلتني أدرك عمق الكراهية لنا،  االنفجارات يف احلافالت واملطاعم هزتني حقاً
كما جعلتني أدرك أن العداء الفلســــــطيني والعربي واإلســــــالمي إزاء الوجود اليهودي هنا 

ا ال أرى يف العمليات التفجيرية أعماالً معزولة. إنها جتســد يوصــلنا إىل شــفير اخلراب. أن
اإلرادة العميقة للشعب الفلسطيني. هذا ما تريده أكثرية الشعب الفلسطيني. إنها تريد ما 

  .حدث حلافلة أن يحدث لنا جميعاً

 ًاالحتالل، احلواجز،  -  لكن مســــــــــؤولية العنف والكراهية هذه تقع على عاتقنا أيضــــــــــا
  .وربما النكبة نفسها أيضاً - اإلغالقات

ليس عليك أن تقول ذلك يل. لقد درســــــــــــتُ التاريخ الفلســـــــــــطيني، وأدرك جيداً أســـــــــــباب 
الكراهية. الفلســــــــطينيون ينتقمون منا اآلن ال بســــــــبب إغالق األمس فحســــــــب، بل بســــــــبب 
. لكن هذا التفســــــــــير ال يكفي. لقد جرى قمع الشــــــــــعوب اإلفريقية على أيدي  النكبة أيضــــــــــاً

العظمى األوروبية بما ال يقل عن قمعنا للفلســـــــــــطينيين، ومع ذلك ال أرى إرهابًا  الدول
ا أكثر ممـــا قتلنـــا من  إفريقيـــاً يف لنـــدن وبـــاريس وبروكســــــــــــــل. كمـــا أن األملـــان قتلوا منـــّ
الفلسطينيين، ومع ذلك فنحن ال نفجر احلافالت يف ميونيخ ونورنبرغ. وهكذا، فإن ثمة 

  .يرتبط باإلسالم والثقافة العربيةهنا شيئاً آخر، أكثر عمقاً، 
[.......]  

 . . إن جزءاً كبيراً من املســــــؤولية عن الكراهية الفلســــــطينية يقع علينا أيضــــــاً أنا مُصــــــرّ
  .فأنت نفسك أَبَنْتَ لنا أن الفلسطينيين عبروا كارثة تاريخية

ب ال يعود من األهميـــة بمكـــان أن  صـــــــــــحيح. لكن عنـــدمـــا نـــأتي ملعـــاجلـــة قـــاتـــل متعـــاقـــِ
  .تشف سبب حتوله إىل قاتل متعاقِب. املهم إيداع القاتل السجن، أو قتلهنك

[.......]  
كيف تفسر األمر؟ ما العمل غداً صباحاً؟  
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يجب أن نحاول معاجلة الفلســـــطينيين. ربما إقامة دولة فلســـــطينية تســـــاعد يف العالج 
الج، يجــــــب حقــــــاً مع مرور الزمن. لكن، يف هــــــذه األثنــــــاء، وإىل أن يتم العثور على ع

  .مساعدتهم على عدم النجاح يف قتلنا
يعني، تسييجهم ضمن جدار؟ اإلغالق عليهم؟  

. إنـــه حقـــاً  يجـــب أن نقيم لهم شـــــــــــيئـــاً بمثـــابـــة قفص. أعرف أن هـــذا القول يبـــدو فظيعـــاً
  .وحشي. لكن ال خيار. هناك وحش يعيش، ويجب سجنه بطريقة أو بأُخرى

  حرب على البرابرة
لت إىل يميني؟بِني موريس، هل حتو  

. ما زلت أؤيد، مبدئياً، دولتين لشعبين   .ال، ال. أنا ما زلت أعتبر نفسي يسارياً
لكنك ال تعتقد أن هذا احلل ستكتب له احلياة. أنت ال تؤمن بالسالم.  

  .يف تقديري، لن يحل السالم. ال
إذاً، ما احلل الذي تقترحه؟  

  .باملرصاد، الدفاع عن الدولة ما أمكنيبدو أن ال حل خالل هذا اجليل. الوقوف 
حائط حديدي؟  

نعم. احلائط احلديدي تشـــــبيه جيد. احلائط احلديدي هو أفضـــــل ســـــياســـــة للجيل املقبل. 
غوريون. يف اخلمســــــــــينات، جرى  -  هو ما اقترحه [فالديمير] جابوتنســــــــــكي وتبناه بن

غوريون أن العرب ال  -  غوريون و[موشـــــــــــيــه] شـــــــــــــاريــت. لقــد ادعى بن -  جــدل بين بن
يفهمون ســــــــوى [لغة] القوة، والقوة وحدها ســــــــتقنعهم بوجودنا هنا. وقد كان على حق. 
هذا ال يعني أن ال حاجة إىل الدبلوماســية. فســواء إزاء الغرب، أو إزاء ضــميرنا، من املهم 
أن نطمح إىل حل ســــــــياســــــــي. لكن، يف نهاية املطاف، األمر الذي ســــــــيفرض اســــــــتعدادهم 

  .و القوة فقط. أي إدراكهم أنهم لن ينتصروا علينالقبولنا ه
[.......]  

 هــل أنــت من احملــافظين اجلــدد؟ هــل تقرأ الواقع التــاريخي الراهن بحســــــــــــب مفــاهيم
  [صموئيل] هنتنغتون؟
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دام بين احلضـــــــــــــارات. أعتقــد أن الغرب يشـــــــــــبــه اليوم اإلمبراطوريــة  أعتقــد بوجود صـــــــــــــِ
لســـــــــــــادس: البرابرة يهــاجمونــه، وقــد يــدمرونــه الرومــانيــة يف القرون الرابع واخلــامس وا

  .أيضاً
هل املسلمون برابرة؟  

أعتقد أن القيم التي ذكرتها ســـــــــــابقاً هي قيم برابرة. املوقف من الديمقراطية، احلرية، 
االنفتاح. املوقف من حياة اإلنسان. بهذا املعنى هم برابرة. العامل العربي كما هو اليوم 

  .بربري
[.......]  

 الذي تصـــــــــفه صـــــــــعب للغاية. أنت غير مقتنع على اإلطالق بقدرتنا على البقاء الواقع
  .هنا

  .إمكان الدمار قائم
[.......]  

 يف حقيقة األمر أن ما تدّعيه هو "ضـــــحايا"عنوان كتابك الصـــــادر اآلن بالعبرية هو .
  .أننا نحن، يف نهاية املطاف، الضحية األكبر بين ضحيتيْ الصراع

. نحن الضــــــحية األكبر يف مســــــار التاريخ، ونحن الضــــــحية األكبر بالكمون  نعم، تماماً
. وعلى الرغم من أننا نقمع الفلســـــــطينيين فنحن هنا الطرف األضـــــــعف. إننا أقلية  أيضـــــــاً
صغيرة وسط بحر كبير من عرب كارهين يريدون إبادتنا. وعليه، عندما تتحقق رغبتهم 

 .ون األوان قد فاتيمكن أن يفهم اجلميع ما أقوله لك اآلن. لكن سيك



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


