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  ندوة حول الصهيونية، وما بعد الصهيونية،
  ومعاداة الصهيونية

  
: يف هـــــذه النـــــدوة دان مرغليـــــت، وشـــــارك فيهـــــا كـــــل مـــــن أدار النقـــــاش

البروفســـــور أمنـــــون روبنشـــــتاين، أســـــتاذ يف القـــــانون، ووزيـــــر التربيـــــة 
والدة مشــكلة "بِنــي مــوريس، مــؤرخ، ومؤلــف كتــاب . والتعلــيم ســابقاً؛ د

البروفســـور يوســـف غـــورين، رئـــيس معهـــد ؛ "١٩٤٩ - ١٩٤٧الالجئـــين 
إيالن بابِـهْ، . معة تل أبيب؛ دحاييم وايزمن لدراسة الصهيونية يف جا

حماضر يف العلوم السياسية يف جامعة حيفا، ورئيس معهد دراسـات 
الســـــالم يف غفعـــــات حفيفـــــا؛ احلاخـــــام آيف غيســـــر، حاخـــــام مســـــتعمرة 

؛ "املليــون الســابع"عــوفرا؛ تــوم ســيغف، مــؤرخ وصــحايف، مؤلــف كتــاب 
 البروســـور يـــوآف غلبـــر، رئـــيس معهـــد هيرتســـل لدراســـة الصـــهيونية يف

  .جامعة حيفا
  

 أرجو أن يقول لنا كل واحد من املشاركين ببضع كلمات ماذا تعني له : دان مرغليت
  ؟)Post-Zionism" (ما بعد الصهيونية"ظاهرة 

هــي مقاربــة تعتبــر " مــا بعــد الصــهيونية"بحســب انطباعــاتي، ظــاهرة  :أمنــون روبنشــتاين
الصـــهيونية حركـــة كولونياليـــة؛ مقاربـــة تقـــول إن الصـــهيونية صـــماء جتـــاه الظلـــم الـــذي 

" أل" يتحـدثون عـن الصـهيونية بــ" مـا بعـد الصـهيونيين"إن الكتّـاب . أُحلق بعرب إسرائيل
اليهود علـى يـد النازيـة؛ الصـهيونية الصهيونية تالعبت بالكارثة التـي حلـت بـ: التعريف

... أوروبـــا ألغراضـــها اخلاصـــة؛مل تأبـــه ملصـــير يهـــود أوروبـــا؛ الصـــهيونية اســـتغلت يهـــود 
  .الصهيونية، يف رأيي، حتى بمعيار القيم اإلنسانية، كانت حمقة وأيضاً انتصرت. إلخ
  تـرى يف  هي، يف رأيـك، نظـرة" ما بعد الصهيونية"إذا كنت فهمتك جيداً، فإن ظاهرة

  .إقامة دولة إسرائيل خطيئة
  .االدعاء هو أن الصهيونية وُلدت بخطيئة استعمارية. نعم :روبنشتاين
ويف نظـري، إنـه ". مـا بعـد الصـهيونية] "الشـيء املسـمى[أنـا ال أعـرف مـا هـو  :توم سيغف

يف احملصــلة شــتيمة موجهــة إىل شــخص تختلــف مقاربتــه للصــهيونية عــن مقاربــة مــن 

                                           

  "١٥/١٠/١٩٩٥، "هآرتس.  
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للتظاهر بـأن مـا يجـري احلـديث عنـه هـو نقـاش يف شـأن كتابـة التـاريخ،  ال معنى. شتمه
ألن النقـــاش مـــع املـــؤرخين اجلـــدد نقـــاش سياســـي بشـــأن مـــا يحـــدث اآلن ومـــا ينبغـــي أن 

  .يحدث غداً
 هل يجري هذا النقاش داخل الصهيونية أم خارجها؟  

إنـــه يجـــري بأجمعـــه داخـــل الصـــهيونية؛ فمـــع الشـــيوعيين أو مـــع األورثوذكســـية  :ســـيغف
من يعرِّف نفسه بأنه غير صـهيوين أو ضـد . الدينية، مثالً، ال يمكن أن يجري نقاش كهذا

  .الصهيونية هو خارج النقاش
". مــــا بعــــد الصــــهيونية"هنــــاك غايــــة أيديولوجيــــة وراء مفهــــوم أعتقــــد أن  :يوســــف غــــورين

  .تسترة خلفه معادية للصهيونيةوالغاية امل
مل يخترعـــه املعارضـــون لـــه، وإنمـــا اخترعـــه " مـــا بعـــد الصـــهيونية"مفهـــوم  :بِنـــي مـــوريس

هــو ضــرورة أن يعيــد " مــا بعــد الصــهيونية"يف نظــري، . املؤيــدون؛ لــذلك فهــو لــيس شــتيمة
يف املاضــي كنــا نحكــم علــى كــل شــيء . الثوريــون تشــكيل حيــاتهم بعــد أن انتهــت الثــورة

لقـد نظمـت الصـهيونية لنـا عـامل . إذا كان مفيـداً للصـهيونية، أو مسـيئاً لهـا: ر وحيدبمعيا
يريـــدون أن تكـــف الصـــهيونية عـــن أن تكـــون األب واألم " مـــا بعـــد الصـــهيونيين"و. قيمنـــا

  .الفكريين لنظرتهم إىل العامل
 أن الصـهيونية أنهــت مهمتهـا، وأننــا وصــلنا إىل" مـا بعــد الصــهيونيين"يــدعي  :آيف غيسـر

شخصياً، أعتقد أننا ما زلنا يف مرحلة تاريخيـة أبكـر مـن أن ". ما بعد الصهيونية"حقبة 
  ".ما بعد الصهيونية"تسمح باحلديث عن 

متــى تتحــول الصــهيونية إىل عــداء للصــهيونية؟ عنــدما ال نقبــل الصــهيونية  :يــوآف غلبــر
يــه العــرب منــذ فهــذا، يف احلقيقــة، مــا يدع. كحركــة قوميــة ونقــول إنهــا حركــة كولونياليــة

الصهيونية، يف نظري، هـي الـزيّ العصـري للقوميـة اليهوديـة التـي حتققـت، . ١٩١٩سنة 
هــو مثــل التحــدث عــن " مــا بعــد الصــهيونية"والتحــدث عــن . ومــا زالــت مســتمرة يف التحقــق

  .ما بعد الفرنسية، أو ما بعد اإلسبانية
علـى سـبيل . إىل الصـهيونية ، يف رأيي، هو نظـرة جديـدة"ما بعد الصهيونية" :إيالن بابِهْ

. أن يحولــــوا إســــرائيل إىل دولــــة جميــــع مواطنيهــــا" مــــا بعــــد الصــــهيونيين"املثــــال، يريــــد 
مـن يريـدون إلغـاء قـانون العـودة، وهنـاك مـن يقولـون " ما بعد الصهيونيين"وهناك بين 

. بشـأن مسـتقبل هـذا القـانونإن مواطني الدولة، اليهود والعرب، هم مـن يجـب أن يقـرروا 
يتطلعون إىل ماضي الصهيونية بنظرة انتقادية وكئيبـة، وإىل " ما بعد الصهيونيين" إن

  .املستقبل بنظرة غير صهيونية
 بابِهْ، وُلدت بخطيئة؟. هل إسرائيل، بحسب رأيك د  

ـــهْ ويف رأيـــي تمـــت . مـــن وجهـــة نظـــر فلســـطينية، تمـــت والدة دولـــة إســـرائيل بخطيئـــة :بابِ
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. ن هناك مسارات أنتجت هذه اخلطيئـةلكن كا. بخطيئة الوالدة، يف جوانب معينة منها،
لكن حتركاتهم، منـذ . األشخاص مل يأتوا إىل هنا كخطاة، ومل يأتوا بنية ارتكاب خطيئة

مـــع أنهـــم جـــاؤوا مـــن أجـــل حـــل  - نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، ولّـــدت سلســـلة مـــن املآســـي
  .مآس أُخرى

يجـــب أن نعـــي أن األعـــوام . يـــةسياســـية أكثـــر ممـــا هـــي خلق، املســـألة، يف نظـــري :ســـيغف
وأعتقــد أن عمليــة الســالم . األوىل إلقامــة الدولــة كانــت مقترنــة بالتســبب بمعانــاة كبيــرة

ـــر عـــن إدراك أننـــا مـــدينون بشـــيء مـــا للفلســـطينيين وباملناســـبة، ســـببت الصـــهيونية . تعبّ
  .معاناة للمهاجرين اجلدد أيضاً

إذا كـــان : يجـــب أن يجــاب عـــن الســؤال هـــل أن إســرائيل وُلـــدت بخطيئــة بمـــا يلــي :مــوريس
ســـواء عـــن  - دخـــول منطقـــة معينـــة والســـيطرة علـــى ســـكانها وإزاحـــتهم واحللـــول مكـــانهم

فإن كل هذا يعتبر خطيئـة، وتكـون إسـرائيل  - طريق دفع تعويضات أو عن طريق الطرد
حلـــت بـــاليهود علـــى يـــد النازيـــة كانـــت أعتقـــد أن الكارثـــة التـــي . بالتـــايل وُلـــدت بخطيئـــة

خطيئة أكبر من اخلطيئة التي اقترفت بحق الفلسطينيين، ويمكن القول إننا باستيطاننا 
مـن املمكـن تبريـر الظلـم الـذي أُحلـق بـالعرب علـى . هنا جنّبنا اليهود كوارث كبرى أُخرى

  .هذا األساس
 وهذا ما تفعله أنت؟  

  .هذا ما أفعله أنا :موريس
. ليس هناك لغة أيديولوجية مشتركة بينـي وبـين مـن يقـول مثـل هـذا الكـالم :روبنشتاين

وأنـــا لســـت مســـتعداً ملقارنـــة . أنـــا لســـت شخصـــاً حمايـــداً، ألننـــي يهـــودي وألننـــي صـــهيوين
فرضــياتكم األساســية أنــا أشــجب . الظلــم الــذي أُحلــق بعــرب إســرائيل بإبــادة يهــود أوروبــا

  .من ألفها إىل يائها
  ؟"فرضياتكم" - من تتكلم بصيغة اجلمعع :موريس

، أو عــن "مــا بعــد صــهيوين"عــن كــل أولئــك الــذين يتحــدثون عــن علــم اجتمــاع  :روبنشــتاين
مــا بعــد "أنــا ال أفهــم علــى اإلطــالق مــاذا يعنــي مصــطلح ". مــا بعــد صــهيونية"أيــديولوجيا 

بحســــــب رأيــــــي، هــــــذه مللمــــــة مــــــذاهب تافهــــــة أو ترهــــــات ). post-modernist" (حــــــداثي
أنا أقول إن الصـهيونية ليسـت حركـة اسـتعمارية، وإن اليهـود مل ترسـلهم دولـة . احتيالية

ال توجـد لهـذا الشـعب أرض أُخـرى، ومـن ال يعتبـر . غنية إىل البلد لتسـتفيد مـن ذلـك ماديـاً
عباً، ولــيس لهــم احلــق يف الصــهيونية حركــة حتــرر قــومي كمــن يقــول إن اليهــود ليســوا شــ

  .كيان ذي سيادة
كــــل مــــن يــــدعي أن . أوافــــق علــــى أن جــــوهر النقــــاش هــــو بــــين القوميــــة واالســــتعمار :غلبــــر

  .إسرائيل ولدت بخطيئة يدعي عملياً أن الصهيونية هي استعمار
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  لكن من يف الواقع يقول ذلك؟ :سيغف
  حمقــة وشــرعية، مــا يقصــده تــوم ســيغف هــو أن مــن يعتبــر الصــهيونية حركــة قوميــة

وليســت حركــة اســتعمارية، يســتطيع أيضــاً أن يقــول إن الصــهيونية تســببت بإحلــاق ظلــم 
  ].بالفلسطينيين[

بمــاذا احلركــة الصــهيونية اســتعمارية؟ أذكــروا يل حركــة اســتعمارية أُخــرى رجعــت  :غلبــر
إىل املاضـــي؛ أذكـــروا يل حركـــة اســـتعمارية أُخـــرى اشـــترت األراضـــي باملـــال؛ أذكـــروا يل 

ة استعمارية أُخرى نافست أبناء البلد يف سوق العمل؛ أذكـروا يل حركـة اسـتعمارية حرك
  .أُخرى قطعت صلتها ببلد األصل وأنشأت ثقافة جديدة

  .أيضاً البوير يف جنوب إفريقيا اشتروا أراضي، وتنافسوا يف سوق العمل :بابِهْ
  .ال يوجد ما هو باطل أكثر من االدعاء أن الفلسطينيين هم ضحايا ساذجة :غلبر

  .يمكن أن يكونوا أيضاً ضحايا غير ساذجة :موريس
أنــا . ال يوجــد شــيء كهــذا. أذكــروا يل حركــة قوميــة واحــدة مل تتســبب بظلــم لغيرهــا :غــورين

  .أعترض على اختزال جوهر الصهيونية بالظلم الذي تسببت به
لكننـي أقـرأ مـا يكتبـه . قولون أنني أبحث عن عدو وهمـي، ومـن ثـم أهاجمـهت :روبنشتاين

إيــالن بابِــهْ وبــاروخ كيمرلنــغ، وهنــاك أيضــاً غرشــون شــافير الــذي هــو أكثــر لــذعاً، وأنيتــا 
شــابيرا التــي تقــول إن الصــهيونية حالــة خاصــة يف تــاريخ االســتعمار ألنهــا جنحــت يف 

قــرأت هــذا الكــالم، هــل كنــت أعقــد ســالماً مــع لــو كنــت عربيــاً و: وأســأل نفســي. إقامــة دولــة
  دولة كهذه؟

ــهْ لقــد عقــدت كينيــا ســالماً مــع بريطانيــا، وســامح الســود البــيض يف جنــوب إفريقيــا؛  :بابِ
فلمــاذا ال يســتطيع العــرب عقــد ســالم معنــا؟ يجــب أالّ يعطــي أمنــون روبنشــتاين، بصــفته 

  .م مع الدولة اليهوديةوزير املعارف، شرعية الدعاءات العرب أنه ال يمكن عقد سال
  .قلتُ إن هذا ما يمكن أن أقوله لو كنت عربياً :روبنشتاين

إذاً، هــل لــو كنــتُ كينيّــاً، أو كنــتُ مــن مــواطني جنــوب إفريقيــا، أو مــن مــواطني آســيا،  :بابِــهْ
مــا كنــت عقــدت ســالماً مــع الــدول العظمــى التــي كانــت يف الســابق اســتعمارية؟ أنظــر إىل 

  .فييتنام
العــــرب ســــيعقدون ســــالماً معنــــا، ال ألنهــــم يعتقــــدون أننــــا اســــتعماريون أو غيــــر  :مــــوريس

إنهـم سـيعقدون السـالم معنـا ألننـا ظـاهرة موجـودة . استعماريين، طيبـون أو غيـر طيبـين
  .إنهم سيعقدون سالماً مع الواقع. هنا، وقوية

 هل يمكن أن يكون هناك مصاحلة إذا بقي هناك ضغائن؟  
مــــن مشــــكالت الكتابــــة التاريخيــــة اجلديــــدة، ألن الكشــــف عــــن  هــــذه هــــي واحــــدة :مــــوريس
الــذي يكتــب عنــه ال املؤرخــون اجلــدد فحســب بــل أيضــاً مؤرخــون مســتقيمون  - املاضــي
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أحيانــاً يمكــن أن يقــوض وأن ينســف . ال يخــدم بالضــرورة الســالم - مــن جميــع األنــواع
كشــــف أمــــر قتــــل عالقــــات قائمــــة بــــين اإلســــرائيليين والعــــرب، كمــــا نــــرى ذلــــك حاليــــاً يف 

  .األسرى املصريين

  :الصهيونية
  نهاية الطريق، أم ماذا؟

  ْسواء أكانت الصهيونية وُلدت بخطيئـة أم ال، سـواء أكانـت كمـا يصـورها إيـالن بابِـه
هل كانـت وصـلت إىل نهايـة طريقهـا؟ : أو كما يصورها أمنون روبنشتاين، فالسؤال هو
  ربما، يف ذروة هذه العملية؟ هل كان يجب أن نقيم لها حفلة وداع؟ هل نحن،

وربمـا تكـون . حققت الصهيونية، خالل املئـة عـام منـذ تأسيسـها، معظـم أهـدافها :غورين
كـــان حلمـــاً طوباويـــاً؛ ] يف إســـرائيل[خمســـة ماليـــين يهـــودي . حققـــت أكثـــر ممـــا أملـــت بـــه

لكــن مــع أن الصــهيونية حققــت ]. مــع الفلســطينيين والعــرب[واآلن ســيتحقق أيضــاً ســالم 
فها فعليهــا أن تســتمر يف عملهــا، ألن مــن يعتقــد أنــه يوجــد شــعب يهــودي يعــرف أن أهــدا

وال أرى ما يمكن أن يحافظ على وحـدة . البقاء اليهودي يف العامل ما زال بمثابة مشكلة
وهـذا هـو مصـدر خـاليف مـع . الشعب اليهودي يف املنفى سـوى األيـديولوجيا الصـهيونية

قبل كل شيء قومية؛ ومـن هـذه الناحيـة، فـإن ي، هو إن الدين، من وجهة نظر. املتدينين
  .الصهيونية ضرورة اليوم أكثر من السابق

  أننــا بعــد أن أقمنــا ملجــأً آمنــاً للشــعب اليهــودي، بروفســور غــورين، هــل مــا تقولــه هــو
وأصبحت لدينا قوة نووية لضمان منع أي إمكان إلبادة جماعية للشعب اليهودي مرة 

نحــن اآلن بحاجــة إىل أن نحــافظ علــى الصــهيونية فقــط مــن  - أُخــرى، مــن جانــب واحــد
  أجل احملافظة على وحدة الشعب؟

املسألة اآلن هي استمرار وجود الشعب، واليهود يف أرض إسرائيل هم فقط جزء  :غورين
ومــــا دام الشــــعب اليهــــودي موجــــوداً، فيجــــب أن تظــــل الصــــهيونية موجــــودة . مــــن الشــــعب

أن يــــؤدي االنــــدماج يف شــــعوب أُخــــرى إىل اختفــــاء مــــن املمكــــن . كأيــــديولوجيا، كعقيــــدة
لكــن حتــى . اليهــود، وأال يحتــاج املتبقــون يف الشــتات إلينــا ألن العقيــدة الدينيــة تكفــيهم

  .اآلن مل يحدث ذلك
  إذاً مهمــة الصــهيونية حاليــاً هــي االســتمرار يف جلــب الشــعب اليهــودي وجتميعــه يف

  أرض إسرائيل؟
مـــن يريـــد أن . ار يف احملافظـــة علـــى اليهـــودي كمـــا هـــواملهمـــة هـــي االســـتمر. كـــال :غـــورين

  .يعيش هنا يعيش هنا، ومن ال يريد ذلك يعيش يف الشتات
 ال تســـتطيع حركـــة ناشـــطة االكتفـــاء بمقاربـــة فحواهـــا أن مـــن يريـــد أن يـــأتي فليـــأت .
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  .بالقدوم] اليهود[ربما يكون من الضروري إقناع 
األيـــــــديولوجيا الصـــــــهيونية يف كونهـــــــا مـــــــا دام الســـــــالم مل يتحقـــــــق فستســـــــتمر : ســـــــيغف

وإىل ذلــك احلــين ال جمــال علــى اإلطــالق ألن نــرى . األيــديولوجيا املوجهــة لدولــة إســرائيل
وهذا، يف الواقـع، سـبب معارضـتي السـتخدام هـذا ". ما بعد الصهيونية"أنفسنا يف وضع 

  .املفهوم
 لنفترض أن أوسلو ب قاد إىل أوسلو ج.  

ربمــا يحــدث األمــر بعــد أعــوام كثيــرة . ة هــذه الورقــة أو تلــكاملســألة ليســت مســأل :ســيغف
نسـتطيع أن . مـع مصـر مل نصـل بعـد إىل وضـع كهـذا. عندما نصبح متحررين مـن اخلـوف

الصــهيونية بحســب . عنــدما نتحــدث عــن مــا بعــد احلــرب" مــا بعــد الصــهيونية"نتحــدث عــن 
الدولـــة، وأنـــا وحمايـــة مـــا هـــي موجـــودة يف إســـرائيل هـــي احلـــرب مـــن أجـــل إقامـــة الدولـــة 

هــل كنــا : وعنــدما تنتهــي احلــروب نســأل أنفســنا. أعتبــر الصــهيونية وحروبهــا أمــراً واحــداً
  نريد العيش من دون صهيونية؟

  ،أي أن اإلســـرائيليين، يف اعتقـــادك، ال يشـــعرون بعـــد بـــأنهم يعيشـــون يف ملجـــأ آمـــن
  .ولذلك فالصهيونية مستمرة

وأنـــا  - أعتقـــد أن اإلســـرائيليين يف معظمهـــم، باســـتثناء جمموعـــة صـــغيرة جـــداً :ســـيغف
يف اإلمكــان تــأليف كتــب، ويف . ال يشــعرون بعــد بــأن اخلطــر زال - شخصــياً أنتمــي إليهــا

اإلمكان طرح أفكار، لكـن النقـاش مـا زال قائمـاً بشـأن مسـألة الوجـود بالـذات؛ بشـأن مـا 
ــي بهــذه الفكــرة، أو أن الوقــت مل " صــهيونيينمــا بعــد "إذا كــان يجــوز لنــا أن نكــون  والتلهّ

  .هذا نقاش سياسي يف جوهره. يحن ذلك بعد
إذاً، أنــــت تقــــول إن الصــــهيونية مســــتمرة يف الوجــــود ألن اإلســــرائيليين بحاجــــة  :غــــورين

  .إليها، وأنا أقول إن اليهود بحاجة إليها
  .إن الصهيونية ضرورة أمنية :سيغف
 اك حالــة حــرب فــال جمــال أبــداً للتحــدث عــن تغييــر قــانون معنــى ذلــك أنــه مــا دام هنــ

  .العودة
يف أيــة حــال، اليهــود لــن يــأتوا، ولــذلك ال جــدوى مــن . فليبــقَ. أنــا لســت مــع إلغائــه :ســيغف

  .كل هذا النقاش املبدئي الكبير املرتبط به
إذا تفحصــنا جنــاح الصــهيونية، بمعيــار األهــداف التــي وضــعتها لنفســها، جنــد أن  :بابِــهْ

فإذا كانت هدفت إىل أن تكون حركـة قوميـة للشـعب اليهـودي كلـه، . صهيونية مل تنجحال
وإىل أن حتــافظ علــى ســالمة هــذا الشــعب، فــإن أغلبيــة الشــعب مل تــأت إىل هنــا، وإســرائيل 

علـى يـد [بعـد الكارثـة . اليهـودهي املكان الوحيد يف العامل الذي يُقتل فيه عدد كبيـر مـن 
. ان ثمـة دولـة قبـل الكارثـة، لكـان مـن املمكـن إنقـاذ يهـود أوروبـاقـالوا إنـه لـو كـ] النازية
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وهذا ادعـاء ال يمكـن التحقـق مـن صـحته؛ إذ كـان هنـاك أيضـاً نظـرة خمتلفـة متوطنـة يف 
أوســـــاط ليبراليـــــة يف الغـــــرب، فحواهـــــا أن علـــــى اليهـــــود أن يبـــــذلوا جهـــــداً كبيـــــراً يف بنـــــاء 

لعدم ] أو[فضل ضمان لعدم وقوع كارثة، هو أالليبرالية والديمقراطية الغربية، ألن هذا 
مــن ناحيــة عدديــة، فــإن عــدد اليهــود الــذين تبنــوا اخليــار الثــاين أكثــر مــن عــدد . تكرارهــا

  .اليهود الذين تبنوا خيار الصهيونية؛ واألمر هكذا أيضاً بعد احلرب العاملية الثانية
نين املعـــــــادين أيــــــديولوجيا اليهــــــود املتــــــدي[أرى هنــــــا األيــــــديولوجيا احلريديـــــــة  :غيســــــر

  .حتتفل] للصهيونية
ــهْ مــا أقصــده هــو أننــا إذا تفحصــنا الصــهيونية، كحركــة قوميــة . مل ينتــه كالمــي بعــد :بابِ

لكن إذا تفحصـنا مـا حـدث لليهـود الـذين جـاؤوا . للشعب اليهودي بأسره، جند أنها فشلت
إىل أرض إســــرائيل العثمانيــــة، شــــأنهم يف ذلــــك شــــأن حركــــات هجــــرة كثيــــرة يف القــــرن 

، هــي قصــة جنــاح )territorial(التاســع عشــر، جنــد أنــه بالتأكيــد نشــأت قوميــة إقليميــة 
مــاذا . وأنــا أخــاف علــى مســتقبل هــذه القوميــة اإلقليميــة يف زمــن الســالم. غيــر اعتيــادي

ســــيكون القاســــم املشــــترك بــــين جمموعــــات األشــــخاص الــــذين يعيشــــون هنــــا معــــاً؟ هــــل 
يم رامــــون؟ ربمــــا تكــــون التاتشــــرية ســــتكون هنــــا صــــهيونية علــــى غــــرار صــــهيونية حــــاي

  ".ما بعد الصهيونية"اجلديدة هذه التي تتطور هنا هي 
. يف رأيـــــــي ال يوجـــــــد ارتبـــــــاط بـــــــين الســـــــالم واملشـــــــكالت احلقيقيـــــــة للصـــــــهيونية :غلبـــــــر

ويف نهاية األمر، جـاء يهـود . الصهيونية أرادت أن حتل مشكلة اليهود ومشكلة اليهودية
لقــد ]. املــواطنينبــين [ا الســامية ومل يكــن فيهــا مســاواة فقــط مــن األقطــار التــي كــان فيهــ

لليهـــود مـــن القيـــود املفروضـــة [فشـــلت الصـــهيونية يف األقطـــار التـــي حـــدث فيهـــا حتريـــر 
نحــن اآلن جنَْــرُد قــاع دول االحتــاد الســوفياتي، وربمــا نعثــر ]. Emancipation/علــيهم

ت اسـتنفدت، والسـؤال اإلمكانـا .على بضع جماعات يهودية يف أصقاع نائية من العـامل
اليهوديـة األورثوذكسـية التـي : ماذا بعد؟ هناك اليوم أربعة أنـواع مـن اليهوديـة: اآلن هو

تخــــدم نفســــها بنفســــها؛ اليهوديــــة اإلســــرائيلية؛ اليهوديــــة املندجمــــة؛ اليهوديــــة الســــوقية 
  .األكثر انتشاراًاألميركية التي هي، كما يبدو، 

 أن  الــدول الديمقراطيــة الليبراليــة وضــع يمكــن هــل تفتــرض أنــه ال يمكــن أن ينشــأ يف
  يتسبب بحدوث ضائقة لليهود؟

لكــن وجــود دولــة إســرائيل . إن إســرائيل هــي املكــان األقــل أمنــاً بالنســبة إىل اليهــود :غلبــر
  .بالذات هو الذي، يف رأيي، يمكّن اليهود من االزدهار يف دول أُخرى

ليتنـــــي أســـــتطيع التوصـــــل إىل النتيجـــــة التـــــي فحواهـــــا أن التهديـــــد األمنـــــي  :روبنشـــــتاين
املتــــربص بنــــا زال، وأن مــــن املمكــــن اجللــــوس والبحــــث يف كيفيــــة تكــــوين جمتمــــع هنــــا 

. ليتنـي أسـتطيع االعتقـاد أن الالسـامية زالـت مـن العـامل. متحرر من اخلوف علـى وجـوده
املعضــلة ان، فســيبقى هنــاك أيضــاً لكــن، مــع ذلــك، أقــول إنــه بعــد أن حتــل هاتــان املشــكلت
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لقد كنت . وديمقراطيةشخصياً، أريد أن تقوم هنا دولة يهودية . األيديولوجية األساسية
القـوانين، يف سـفر ) وحريتـهقانون احتـرام اإلنسـان (أنا من أدخل هذا القانون األساسي 

  .جميعاً وكان قصدي أن تتوفر هنا مساواة كاملة يف احلقوق املدنية بين املواطنين
مألنــــا كــــل . إن العمليــــة التاريخيــــة املتمثلــــة يف تــــوطين البلــــد بلغــــت نهايتهــــا :مــــوريس

البلد مآلن وطافح بالنـاس، ومل . املربعات اخلالية، وأخلينا عدة مربعات، وأعدنا مألها
وأعتقـــد أن قـــانون العـــودة ســـيبطل، يف نهايـــة األمـــر، . يعـــد هنـــاك مكـــان لهجـــرات كبيـــرة

وسـتقل . تح الناس عيونهم ويجدون أنه مل يعد يف البلد مكان خـالسيف. بصورة طبيعية
من املمكن، طبعـاً، . الرغبة يف استيعاب هجرات أُخرى بمقدار ما يتحسن الوضع األمني
  .استقبال الجئين مهدَّدين باخلطر أو مضطهدين، لكن ال أكثر من ذلك

  إذاً أنت ترى هنا مساراً يقوم على حماية مصالح القاطنين يف البلـد وتقـديمها علـى
: اشــــــتقاق مــــــن اســــــم ســــــكان فلســــــطين القــــــدامى[مصــــــالح املهــــــاجرين؛ مســــــار كنعنــــــة 

  ].الكنعانيون
  .نعم، أنا أرى أن هذا هو ما يحدث اآلن :موريس

ألــف يهــودي، كــان هنــاك أيضــاً مــن قــال إنــه مل يعــد هنــاك  ٧٠٠عنــدما كــان هنــا  :غيســر
  .البريطانيون قالوا ذلك يف املاضي. مكان ملزيد من اليهود

  هوية الدولة،
  والفلسطينيون، والديمقراطية

 أي نوع من الدولة سيكون هنا؟ هل ستكون دولة يهود، أم دولة جلميع مواطنيها؟  
مـا بعـد "أنـا صـهيوين، أنـا : املسألة نابع من نظرة أساسية شاملةموقفي من هذه  :غيسر

إن أعـوام الصـهيونية املئـة ". مـا قبـل صـهيوين"، واجلديد عندي هـو إننـي أيضـاً "صهيوين
غوريـــون شـــعر بـــأن  - بـــنوحتـــى . هـــي، بالنســـبة إيل، الـــرداء العصـــري للوجـــود اليهـــودي

أنـــا مســـرور ألن الصـــهيونية . اةعليـــه، مـــن أجـــل بنـــاء دولـــة صـــهيونية، أن يـــرتبط بـــالتور
ستصــل بعــد وقــت قصــير إىل هــذا النقــاش، الــذي ســيتفحص مــا هــو املشــترك بــين جميــع 

وأنــا شخصــياً أعــرف أنــه لــو قــام احلاخــام موســى . األشــخاص اجلالســين يف هــذه الغرفــة
فســـيكون لـــديّ مـــا أحتـــدث بـــه معهمـــا ومـــا بـــن ميمـــون، أو احلاخـــام عكيفـــا، مـــن قبرهمـــا 

إن . بينمــا لــو قــام أفالطــون مــن قبــره فلــن يكــون لــديّ مــا أحتــدث بــه معــهأناقشــه معهمــا، 
التواصــل التــاريخي والــذاكرة التاريخيــة يســتوجبان وجــود الصــهيونية يف هــذا الــزيّ أو 

  .وهذا أمر لن نتخلص منه إىل األبد، وأنا مسرور به. ذاك أيضاً يف املستقبل
أوالدي وأحفـادي يهـوداً، لكـن لـيس  أود أن أوضـح أننـي أريـد أن يبقـى أيضـاً :روبنشتاين
إذا كانـــت يهـــوديتهم ســـتكون أورثوذكســـية متعصـــبة، أو قوميـــة متعصـــبة، ال : بـــأي ثمـــن

  .حتترم حقوق اآلخرين، فإنني إذن ال أريد ذلك
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 يف زمـن قبـول العـرب بنـا، هـل سـيكون مـن شـأن . قانون العودة هو قول ال فعـل فقـط
ما يقوله قانون العودة أن يثقـل علـى قبـولهم بوجودنـا يف الشـرق األوسـط؟ ألـن يطمـئن 
العــرب لــو قلنــا لهــم إن قــانون العــودة ســيزول، أو سيتالشــى، بعــد هــذا العــدد أو ذاك مــن 

  األعوام؟
ـــهْ عربـــي مـــن إســـرائيل لـــيس مرتبطـــاً بحـــق العـــودة، لكـــن حـــق العـــودة موقـــف العـــامل ال :بابِ

إن تعريـف . جوهري جداً بالنسبة إىل العالقات بـين اليهـود والعـرب داخـل دولـة إسـرائيل
يجـــب أن . الصـــالح املشـــترك للمجتمـــع اإلســـرائيلي يهـــودي برمتـــه تقريبـــاً، ولـــيس مـــدنياً

  .يكون هناك شراكة أكثر مع السكان العرب اإلسرائيليين
 هل حتبذ السعي إللغاء قانون العودة؟  

ـــهْ بحســـب رأيـــي، حتـــى عنـــدما نصـــل إىل مرحلـــة ال يعـــود فيهـــا أي يهـــودي راغبـــاً يف  :بابِ
اجمليء إىل إسـرائيل، فـإن اإلسـرائيليين يف معظمهـم لـن يكونـوا مسـتعدين إللغـاء قـانون 

  .العودة
ن، إذ جنــــد أنفســــنا لقــــد انعكــــس ذلــــك يف كــــل مــــا يتصــــل بهجــــرة اليهــــود اإلثيــــوبيي :غيســــر

مضطرين إىل استيعاب أبناء ونسل وأحفاد مل يُعترف بيهوديتهم، ولكننا نفعل ذلك ألن 
  .قانون العودة قانون مقدس يف الواقع اإلسرائيلي

، وال عالقــة لــه بالصــراع ]التــي ســببتها النازيــة[قــانون العــودة هــو نتيجــة الكارثــة  :غلبــر
قف حاجزاً أمام حتـول إسـرائيل إىل دولـة جلميـع العربي، وليس هو الذي ي - اإلسرائيلي
األورثوذكسية الدينيـة،  - لقد حتدث سيغف عن تيارين معاديين للصهيونية. مواطنيها

وأنا أريد أن أحتدث عن تيار ثالث، تيـار االنـدماج الفـردي؛ أي تيـار أولئـك  - والشيوعية
الــذين ال يريــدون أيــة هويــة قوميــة، وإنمــا يريــدون أن يكونــوا مثــل كــل اآلخــرين، مثــل كــل 

يف الدســتور األملــاين أكثــر تطرفــاً  ١١٦البنــد ومــن اجلــدير أن نــذكر أن ). الغــوييم(األغيــار 
يجلـب إىل أملانيـا أشخاصـاً ماضـيهم األملـاين مثـل ماضـي  نـهإمن قانون العودة عندنا؛ 

كلـــب رعـــاة أملـــاين، لكـــن ال أحـــد يف أملانيـــا يقـــول إن األمـــر يلحـــق ضـــرراً بطـــابع أملانيـــا 
، وإنما يطالبون بما هو متوفر ١١٦وحتى األتراك ال يطالبون بإلغاء البند . الديمقراطي

  .لعرب إسرائيل، أي مساواة يف احلقوق املدنية
كيـــف يمكـــن أن تتحـــدث عـــن مســـاواة يف احلقـــوق املدنيـــة للعـــرب بينمـــا أنـــت ال  :فســـيغ

  تسمح بهجرة عربية؟
  .أنا أقول إن لكل من هو موجود يف البلد حالياً حق التمتع باملساواة يف احلقوق :غلبر

  وماذا عن حقه يف إحضار جدته إىل هنا؟ :سيغف
احلقــوق املدنيــة، وإنمــا هــو مــرتبط حــق العــودة للعــرب لــيس مرتبطــاً باملســاواة يف  :غلبــر

ســألت مــرة مفكــراً إنكليزيــاً ملــاذا يؤيــد . بنيّــة تقــويض دولــة إســرائيل وهــدمها مــن الــداخل
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حـــق العـــودة للعـــرب وال يريـــد حـــق عـــودة األملـــان إىل إقلـــيم الســـوديت، فلـــم يكـــن لديـــه أي 
  .جواب

". مـا بعـد الصـهيونية"ذي يثير نزعـة الكالم الذي يقوله غلبر هنا هو من النوع ال :سيغف
فهــو، مــن ناحيــة، يؤيــد املســاواة املدنيــة الكاملــة للعــرب يف احلقــوق، ومــن ناحيــة أُخــرى 

سـأقول اآلن . يعرف أنه ال يمكن أن يكون هناك مساواة كهذه ألن إسرائيل دولة يهوديـة
ودة، يف رأيـــي، إن قـــانون العـــ: شـــيئاً منافيـــاً جـــداً لإلنســـانية فيمـــا يتعلـــق بقـــانون العـــودة

فـنحن عنـدما نقـول سـلفاً إننـا لـن . يجنب إسرائيل موجات الهجرة من دول العامل الثالـث
  .نقبل سوى يهود، نكون جننب أنفسنا صداعاً يشكو منه كثير من الدول الغربية

إن االتفاقيـة الدوليـة إلزالـة جميـع أشـكال التمييـز العنصـري ال تشـتمل علـى  :روبنشتاين
  ...حق الهجرة ومعه حق التجنس يف إطار حقوق املواطن

 إمّا أن نقول بوضوح إننا نريد أن نحضـر : لقد عرض سيغف املسألة بصورة واقعية
وهذا يعني . ملواطنإىل هنا يهوداً فقط، وإمّا أن نقول إننا معنيون هنا باحترام حقوق ا

  .املطلوب هو قول ذلك بوضوح. إمّا مساواة يف احلقوق املدنية، وإمّا تفضيل اليهود
حــق العــودة لــيس جــزءاً مــن حقــوق املــواطن، وإنمــا هــو القــانون الــذي يحــدد  :روبنشــتاين

القوميــة دولــة إســرائيل دولــة يهوديــة، وكمــا يقبــل اليهــود الرمــوز . طبيعــة دولــة إســرائيل
تــي يعيشــون فيهــا، بمــا يف ذلــك أناشــيد وطنيــة مســيحية وأعــالم مرســوم عليهــا للــدول ال

  .صلبان، فإنه مما ال يمس حقوق املواطنة لعرب إسرائيل أالّ يعبر علمهم عن رموزهم
هو أن أمراً " ما بعد الصهيونية"السبب يف أننا جنلس يف هذه الغرفة ونتحدث عن  :بابِه

، وبــــدأ أشــــخاص، ليســــوا مــــن هــــوامش اجملتمــــع، مــــا حــــدث يف األعــــوام العشــــرة األخيــــرة
ويدور هذا النقاش بـين . يتحدثون عن هوية الدولة، وتميزها من هوية اجلماعة القومية

املؤرخين ويف اجلامعات ويف مراكـز الثقافـة واإلعـالم، ويسـتثير ردات فعـل متعـددة يف 
إن كـــل هـــذا  هنـــاك ردة فعـــل مـــن نمـــط رد أمنــون روبنشـــتاين، الـــذي يقـــول. طابعهــا العـــام

وأيضاً هـذه النـدوة . هو السامية داخليةوهناك من يرد قائالً إن ما يجري . مللمة تافهة
وأنــا أرجـو أالّ نتنــاقش يف حتسـين مســتوى . القائمـة هنــا اليـوم هــي نـوع مــن ردات الفعـل

اإلســـــرائيلي، كمـــــا يفعـــــل روبنشـــــتاين، ألن مـــــن الضـــــروري أن احليـــــاة اخلاصـــــة للعربـــــي 
إنـه يـنعكس . بالشراكة لدى العربـي اإلسـرائيلي؛ وهـذا أمـر خمتلـف نتحدث عن اإلحساس

  .يف عَلَم، ويف نشيد وطني، ويف برامج تعليم
  ما أراه هـو أن إيـالن بابِـهْ مسـتعد لالعتـراف بحـق تقريـر املصـير جلميـع الشـعوب مـا

مـن الصـعب فهـم ملـاذا يسـتطيع يهـود أميركـا التنـازل عـن رمـوزهم القوميـة . عدا اليهـود
يعيشـــوا يف الواليـــات املتحـــدة، ويهـــود إنكلتـــرا التنـــازل عـــن رمـــوزهم القوميـــة كـــي  كـــي

يعيشوا يف إنكلترا، بينما الفلسطينيون، الذين يعيشون حاليـاً داخـل اخلـط األخضـر، هـم 
  فقط الذين ال ينبغي لهم التنازل واالعتراف بأنهم يعيشون يف دولة يهودية؟
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املشكلة يف النقاش اجلـاري هنـا هـي أن أحـد الطـرفين يـرفض أن يعـرّف الوضـع  :سيغف
عـرب إسـرائيل بصدق، ويرفض االعتراف بأنـه يف الوضـع الصـهيوين احلـايل ال يسـتطيع 

  .يجب االعتراف بذلك. احلصول على مساواة كاملة يف احلقوق
قـد . نون العـودةوجـود أقليـة قوميـة تعـيش بيننـا؛ قـا: هناك مشـكلتان منفصـلتان :غورين

ال يكون قانون العودة مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بوضـع العـرب اإلسـرائيليين، لكنـه يعـرّف 
الدولـــة بأنهـــا دولـــة يهوديـــة، وأغلبيـــة اجلمهـــور يف إســـرائيل ال تريـــد أن تعـــيش يف دولـــة 

  .ثنائية القومية، وإنما يف دولة يهودية
نية والديمقراطيـــة، فللصـــهيونية يف نظـــري، إذا كـــان هنـــاك تنـــاقض بـــين الصـــهيو :غلبـــر

  .األولوية
أنــا ديمقراطــي أكثــر ممــا أنــا صــهيوين، ألننــي أعتقــد أن الدولــة ليســت قيمــة وإنمــا  :ســيغف

وأعيش مـع إحسـاس قـوي بـالتوتر بـين القـيم اإلنسـانية التـي كنـت أود أن أراهـا . ضرورة
  .القيم اإلنسانيةوقد جهدت دائماً لتعزيز . سائدة يف الدولة، وبين املعطيات القائمة

 ولو بثمن تعريض اإلطار للخطر؟  
مــن جهــة أُخــرى، أنــا ال أوافــق علــى أن جمابهــة كــل . فأنــا ال أريــد أن أنتحــر. كــال :ســيغف

أنـــواع األســـاطير واحلقـــائق القديمـــة تهـــدد ســـالمة اجملتمـــع، وإنمـــا أنـــا أعتقـــد أن جمابهـــة 
  .كهذه فقط حتول اجملتمع إىل جمتمع جدير بأن يحيا املرء فيه

 لتحديـد قـانون العـودة، ألنـه هـو ربما كان ما يضـمن الديمقراطيـة اإلسـرائيلية هـو با
  .الذي يضمن أن تكون هنا أغلبية يهودية كبيرة

ـــهْبا فالديمقراطيـــة ليســـت مـــا هـــو جيـــد . هـــذه نظـــرة تبســـيطية إىل مفهـــوم الديمقراطيـــة :بِ
  .لألغلبية فقط، بل هي أيضاً ما هو جيد لألقلية

ن الوجـود أثمن شيء يف نظري هـو وجـود أغلبيـة يهوديـة يف أرض إسـرائيل تضـم :غيسر
واألفضــــلية التــــي يتمتــــع اليهــــود بهــــا هــــي، يف نظــــري، خلقيــــة . اليهــــودي الســــيادي هنــــا

  .وعادلة؛ هذه األفضلية تضمن وجودنا
. مل يكــن هنــاك لــدى أحــد نيــة ملــنح أقليــات قوميــة مســاواة يف احلقــوق يف إســرائيل :غلبــر

روبـا، ورغبـوا وهذا مفهوم مأخوذ مـن عـامل مفـاهيم اليهـود الـذين عاشـوا كأقليـات يف أو
إن هـذه الفرضـية ال تنطبـق علـى عـرب إسـرائيل، ألن لهـم دائـرة . يف االنصهار واالندماج

ثانيـــــة هـــــي فلســـــطين وراء اخلـــــط األخضـــــر، ودائـــــرة أُخـــــرى هـــــي العـــــامل العربـــــي، وهـــــم ال 
ال يمكــــن نقــــل الســــوابق . يعتبــــرون أنفســــهم أقليــــة وإنمــــا جــــزءاً مــــن األغلبيــــة يف املنطقــــة

  .إىل واقعنا؛ هذا األمر لن ينجح األوروبية كما هي
  مل ال؟ ملاذا ال يشبه وضع عرب إسرائيل وضع اليهود يف أميركا؟ :سيغف
أتفــــق يف الــــرأي مــــع تــــوم ســــيغف بشــــأن التــــوتر املوجــــود باســــتمرار بــــين القــــيم  :غيســــر
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علــى والبــريء إىل إصــالح العــامل، وبــين ضــرورة احملافظــة اإلنســانية والطمــوح الصــادق 
ويف ودّنـــا جميعـــاً أن تعـــيش الـــدول بموجـــب القـــيم اإلنســـانية، بموجـــب . اليهوديـــةالدولـــة 

رؤيــة يشــعياهو لنهايــة التــاريخ، حــين يعــيش الــذئب والشــاة معــاً بأمــان؛ لكــن هــذا صــعب 
والتزامنـــا األول هـــو جتـــاه الوجـــود . يف أوضـــاع صـــراع مـــن أجـــل البقـــاء، أمنـــي وثقـــايف

  .اليهودي
ـــهْ ) territorial(ليـــاً هـــي بالتأكيـــد حركـــة قوميـــة إقليميـــة أعتقـــد أن الصـــهيونية حا :بابِ

لكنهــا، مثــل جميــع احلركــات القوميــة يف العــامل، . تمتلــك ســطوة وشــرعية وجدانيــة عميقــة
تشــــبه مــــا يجــــري يف دول الرفــــاه، أكثــــر ممــــا يجــــري يف الــــدول التــــي تعــــاين تعــــيش أزمــــة 

رد االشـــــتراكي وألســـــباب متعـــــددة، فـــــإن الـــــرد اليهـــــودي علـــــى هـــــذه األزمـــــة والـــــ. ضـــــائقة
حماولـــة لتقـــديم رد " مـــا بعـــد الصـــهيونية"التقليـــدي مل يعـــودا يســـتهويان قلـــوب النـــاس، و

هنـا، يف إسـرائيل، مــن السـهل جـداً إلصـاق هــذا املـذهب الثالـث باحلاخـام يســرائيل . ثالـث
ففـــي الكيبـــوتس املوحـــد يعيـــد . املســـألة ليســـت بهـــذه البســـاطة آيْخلـــر وإلصـــاقه بـــي، لكـــن

فتح التابوت املقـدس للكيبـوتس، وسـيتجدد عنـدنا أيضـاً النقـاش مـرة  ياريف بن أهرون
  .أُخرى، عندما تقل التوترات األمنية وتزداد التوترات الداخلية

  خالصة القول
مـا بعـد "اآلن، وقد وصلنا إىل نهاية النقاش، ربما صار من األسهل عليّ أن أعرّف  :غلبر

هنــــا حماولــــة لالنتقــــال مــــن نمــــط معــــين عمليــــاً، ثمــــة . كمــــا يبــــدو األمــــر يل" الصــــهيونية
نحن نعرف النظـرة الغربيـة إىل القوميـة بصـفتها جتمّعـاً . للقومية اليهودية إىل نمط آخر

ولقـد تطــورت الصــهيونية . طوعيـاً، ونعــرف أيضـاً النظــرة األملانيــة إىل القوميـة العضــوية
وبمـا . الـنمط التطـوعيإىل لكن هناك اآلن حماولة لتحويلها . وفقاً للنمط الثاين، األملاين

أن القوميــــة اليهوديــــة هــــي، بحســــب رأيــــي، عضــــوية فــــإنني أعتقــــد أن هــــذه احملاولــــة لــــن 
  .تنجح
، من الناحية الفكرية، "ما بعد الصهيونية"ال جمال للتملص من القول إن مغزى  :غورين

هــو إلغــاء القوميــة اليهوديــة، وإلغــاء دولــة اليهــود، وإلغــاء قــانون العــودة، وإلغــاء مفهــوم 
هـذا فيمـا يتعلـق بالصـلة بـين اإلسـرائيليين . شعب إسرائيل، واالنتقـال إىل أمـة إسـرائيلية

املوقـف جتـاه األقليـة، فـإنني ة مـا يجـري هنـا حاليـاً، مـن ناحيـة من ناحي. ويهود العامل
. آمل بـأن تصـدقوا أننـي لسـت أقـل مـن تـوم سـيغف إنسـانية، وأن انعـدام الرحمـة يحزننـي

وأنا أحاول بأسـلوبي . قومية وأنها مل تختفمن ناحية أُخرى، أعرف أنه يوجد مصلحة 
اع مكشــوف بــين الديمقراطيــة تفــادي الوصــول إىل صــر] نســبة إىل حــزب مبــاي[املبــائي 

  .واملصلحة القومية
وأعتقد أن عملية . أعتقد أننا وصلنا إىل مشارف نهاية حقبة حتقق الصهيونية :موريس
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الوجـداين بـين سـتزداد زخمـاً عنـدما يـزداد التعـاطف "] مـا بعـد الصـهيونية"إىل [االنتقال 
القوميــة اليهوديــة مــن ناحيــة، ويف الواقــع، فــإن مــا ميــز احلركــة . اليهــود والفلســطينيين

واحلركــــة القوميــــة الفلســــطينية مــــن ناحيــــة أُخــــرى، هــــو الفقــــدان املطلــــق للتعــــاطف فيمــــا 
  .بينهما؛ وهذا يف سبيله إىل التغير اآلن

لو كنت أعتقد وجود تناقض يف اجلوهر بين الصهيونية والديمقراطية  :روبنشتاين
كرس معظم جهدي من أجل أال لكني أ. لكنت وجدت نفسي أمام مشكلة شخصية صعبة

الصهيونية كحركة قومية وأريد أن أذكّر من يقول إن . يكون هناك تناقض كهذا
مثيرة لالستغراب، وكان هناك يهودية مل تنجح، بأنها كانت قبل مئة عام شبه بدعة 

كان هناك التيار البوندي، وكان هناك التيار اإلقليمي . تيارات أقوى منها
)territorial(ان هناك األورثوذكسية الدينية، وكان هناك أحاد هعام، وكان ، وك

فقط  -  ماذا تبقى بعد مئة عامأنظروا اآلن . هناك الذوبان يف اجملتمعات األُخرى
كل التيارات األُخرى آخذة يف االنكماش؛ وهذا معناه . األورثوذكسية الدينية وإسرائيل

 .أن الصهيونية جنحت



 

 
 

  

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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