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  سيرة موجزة

  
___________  

  ميخائيل فارشافسكي
  
  

  يسرائيل شاحاك

  
  آخر الليبراليين اإلسرائيليين

  
مل تُنجب دولة إسرائيل، خالل نصف قرن من وجودها كثيراً من الرجال 

  . والنساء العظام، ال يف حقلي العلوم واآلداب، وال يف جمال األخالق
السياسيون ذوو األفق احملدود، أبطال إسرائيل هم اجلنراالت الصغار، و

والشخصيات الفكرية واألخالقية احلقة تُعدّ على أصابع . والكتّاب املعاقون أخالقياً
وقد كان يسرائيل شاحاك وال ريب واحداً من هذه القلة القليلة، إىل جانب . اليد الواحدة

  . خصمه القديم يشعياهو اليبوفيتس
سبينوزا ويتبنّى فلسفته دليلَ حياة، كان شاحاك يزعم أنه يتبع نهج باروخ 

لكنني أعتقد أن شاحاك كان قبل كل شيء أحد آخر فالسفة القرن الثامن عشر، عصر 
التنوير والعقالنية والليبرالية، باملعنى األميركي للمفهوم، ألن شاحاك، على الرغم من 

الشتراكية رفضه املاركسية، كان ملتزماً التزاماً عميقاً العدالة االجتماعية، وا
  .اإلنسانية، كما كان يسميها

وألنه ليبرايل بحق، كان يعارض بشدة أي نوع من اإلكراه الديني يف حياة 
يف الستينات، كانت خطى شاحاك السياسية األوىل . الفرد وتدخّل الدين يف السياسة

، نأى بنفسه 1967لكن بعد حرب . يف العصبة اإلسرائيلية املناهضة لإلكراه الديني
يف حين أنهم استخدموا : هذه املنظمة مدّعياً أن زمالءه ليبراليون مزيّفون عن

                                                            

 مدير مركز املعلومات البديلة يف القدس. 
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املبادىء الليبرالية للقتال ضد الدين، فقد الذوا بالصمت جتاه جرائم االحتالل 
ويف املقابل، مل يكن شاحاك جاهزاً فقط للجهر برفضه االحتالل . اإلسرائيلي

، بل للعمل أيضاً على هذه املسائل مع واالعتقاالت اإلدارية ونسف البيوت والتعذيب
احلزب : أشحاص ومنظمات بعيدة جداً عن حميطه االجتماعي والفكري على السواء

. الشيوعي اإلسرائيلي واملتطرفين الشبان من جمموعة ماتسبن املناهضة للصهيونية
، كان من الواضح أن ماتسبن هي العدو العلني رقم واحد، وأن 1969ففي سنة 

غير أن يسرائيل شاحاك مل يكن . ن يعتبرون صنواً للديكتاتورية السوفياتيةالشيوعيي
ومل يكن . يتأثرون بما يقوله الناس، وبما هي الصورة العامة للشركاء احملتملين نمم

لالعتقاالت  املناهضةاللجنة  1970فعندما أنشأ شاحاك سنة : من اآلخرينيقبلها 
ابطة اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان، وضع شرطاً اإلدارية، وأصبح الحقاً نائب رئيس الر

أن يعمل أعضاء احلزب الشيوعي مع ناشطي ماتسبن على الرغم من اخلالفات : واحداً 
بينهم، وتردد احلزب الشيوعي يف التماهي مع جمموعة تدعم املقاومة الوطنية 

  .الفلسطينية علناً
ة جداً مع يسرائيل يف أواخر الستينات وبداية السبعينات، عملتُ بصورة وثيق

شاحاك، وكنت يف كل يوم تقريباً آتي إىل شقته ملساعدته يف توثيق جرائم االحتالل 
، تسودها الفوضى، كانت شقته قذرة. اإلسرائيلي والتخطيط لألنشطة االحتجاجية

وتفوح منها روائح كريحة، إذ تنتشر علب الطعام شبه الفارغة وأكوام وأكوام من 
لكن سرعان ما كان يتم . يع أن يجد أي مقالة يريد يف بضع ثوانحيث يستط –اجلرائد 

نسيان كل ذلك عندما يبدأ شاحاك بتحليل األخبار والتعليق على مقاالت ست إىل 
لكن شاحاك مل يكن يتحدث يف . ثماين صحف يقرؤها يومياً من ألفها إىل يائها

التاريخ أو الدين أو السياسة فحسب، بل كان يف وسعه احلديث أيضاً عن الفلسفة أو 
لقد كان مفكراً عظيماً باملعنى . املوسيقى بسعة االطالع وعمق املعرفة أنفسهما

التقليدي للكلمة، غير حمصور بحقل أو اثنين من حقول املعرفة، وإنما مثقفاً غير 
  .حمدود بالثقافة الغربية فحسب

ان لديه فقد ك. يوماً سألني إن كنت أريد استعارة بعض األسطوانات أذكر
جداً، وال سيما  رجمموعة واسعة من أسطوانات املوسيقى الكالسيكية، وغالباً بأداء ناد

أجبت بأنني سأكون مسروراً لالستماع إىل بعض أسطواناته، وكنت . يف ميدان األوبرا
ثم سألني إن كنت أحب . يف سريرتي قلقاً من الغبار وبقايا املربى التي تغطيها

ضحك ضحكته ." كثيراً، فموسيقاه خفيفة جداً بالنظر إىل ذوقي ليس: "هايدن، فأجبته
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أنت ال تعرف هايدن، ال تعرف سمفونياته األخيرة : "اجمللجلة املعهودة، وأمرين قائالً
مل نتحدث قط بعد ذلك عن ...". خذها وبعد ذلك نتكلم ثانية. املشهورة، وإنما األوىل

  ...قيين املفضلين لديّهايدن، فقد أصبح واحداً من املؤلفين املوسي
كان شاحاك يعلم الكثير عن كثير من األشياء يف جماالت كثيرة التنوع، وكان 

فهو مل يكن رجل حوار، . له يف معظم األحيان رأي واضح فيها، يصعب جداً حتديه
وعندما يعمد إىل تغيير موقفه يكون ذلك يف أغلب األحيان، من خالل أفكاره ال بتأثير  

أنه كان نادراً ما يعترف بتغيّر موقفه، ويواصل نقاش موقفه اجلديد كما كما . من أحد
ومل يكن يسرائيل شاحاك أيضاً يترك . لو أنه استمرار مباشر ملا كان يناقش من قبل

صة، يف املسائل السياسية خا: جماالً كبيراً لعالمات االستفهام أو االختالفات الودّية
كان االختالل البسيط يتدهور بسهولة إىل عداوة، وإىل غضب وانفصال مؤمل، عاجالً أو 

فأصدقاؤه السياسيون املقربون أصبحوا، يف معظمهم، أعداء على مر السنين، ومل . آجالً
  .يكن شاحاك مستعداً قط للتسوية وهو املعروف بعناده

لليبرالية وفلسفته سرعان ما حتوّل يسرائيل شاحاك، التزاماً بقيمه ا
الديمقراطية، من املعارضة اجلذرية لالحتالل إىل حتدّ شامل للصهيونية كنظام مبني 

مل يكن هناك شيء يحول دون طريقته العقالنية يف . على التمييز والعنصرية البنيوية
إىل  التفكير، ومل تكن العوائق العاطفية أو احملرمات اجملمع عليها لتثنيه عن التوصل

وبهذا املعنى أيضاً، كان . تنتاجات التي تغوص إليها طريقته العقالنية يف التفكيراالس
شاحاك رجالً متنوّراً يمثّل له التعليل والسلوك الشخصي املعيارين القيّمين فقط 

وعندما طُلب منه االعتدال يف مواقفه، أو يف املفردات التي يستعملها على . للحقيقة
: كاديمية، أو إلعطاء آرائه مزيداً من الصدقية، رد بغضباألقل، كي ال يضر مهنته األ

  ."هذه هي احلقيقة، ومل يجبرين شيء على التخفيف من حدتها"
وقد كرس شاحاك . للوصول إىل استنتاجات صحيحة ال بد من إيجاد األدلة

حياته جلمع املقاالت وترجمتها من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تعكس االجتاه 
واستخدمها كأدلة الزمة إلثبات قضيته، وهي قضية النقد اجلذري  السائد،

لعدة أعوام املصدر القيّم الوحيد ألي شخص يف " أوراق شاحاك"وكانت . للصهيونية
  .اخلارج مهتم بتحدي اخلطاب الصهيوين

كان شاحاك : كانت تعاين جراء نقطة ضعف وحيدة" أوراق شاحاك"غير أن 
وكانت هذه . اش طويلة إىل املقاالت التي يترجمهاإضافة حو يشعر باحلاجة إىل

احلواشي تعبيراً آخر عن سعة اطالعه الكبيرة، لكن غالباً ما كان لها تأثير معاكس يف 



  128، ص )2001 خريف( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةزجوم ةريس

 

4 
 

فبدالً من أن يدع شاحاك النص يتحدث عن نفسه، كان يشعر باحلاجة إىل : القارىء
الزعيم اإلسرائيلي أو ذاك، إضافة األدلة الهادفة إىل إثبات نفاق الكاتب، أو إجرام هذا 

املذكور يف النص؛ وكان يكيل الهجاء املقذع بوجه خاص للكتّاب أو السياسيين الذين 
كانت حواشي شاحاك منطقية يف . يدّعون أنهم ديمقراطيون، أو ليبراليون، أو يساريون

معظم األحيان، لكن غير مقنعة بالضرورة، وهذه هي إحدى نقاط ضعفه السياسي 
باعتباره عقالنياً متطرفاً، كان يخاطب البشر من وجهة نظر العقالنية : ةالرئيسي

من دون أن يأخذ يف احلسبان كل الالعقالنية املوجودة يف البشر،  ومنطقها فحسب،
وخصوصاً عند التعامل مع املسائل األيديولوجية، واحلاجة إىل تطوير طرق تعليمية 

د اآلخرين بمخاطبة قلوبهم ال عقولهم ليغير يالتدريج املفاهيم املغلوط فيها عن
  .فحسب

كانت االستقامة الفكرية املعيار األساسي ليسرائيل شاحاك بصرف النظر عن 
ملصلحة نتنياهو ألنه استنتج  ، صوّت1999ففي سنة : سية والعمليةالعواقب السيا

إىل  من التحليل العقالين احملض أن إيهود براك سيكون أشد ضرراً من نتنياهو بالنسبة
وقد حاول بعض أصدقائه إقناعه بأن التصويت ملصلحة زعيم . قضية احلق والعدل

اليمين ربما يكون منطقياً لكنه خطأ سياسي، وأن من األصول الدعوة إىل االمتناع من 
  .لكننا كنا نعلم أنه لن يقتنع. التصويت

 وال سيما يف –يف تركيز هجماته العامة  يف السنوات األخيرة، زاد شاحاك
على احلركة  –" كول هعير"و" هآرتس"يف صحيفتي " رسائل إىل رئيس التحرير"

الوطنية الفلسطينية واليسار الراديكايل يف إسرائيل، الذي مل يوجه، يف نظره، نقداً 
كان ذلك بالنسبة إىل كثيرين منا خطأً سياسيًا . كافياً إىل احلركة الوطنية الفلسطينية

لكن واجب الشخص النزيه، بالنسبة إىل . اء السالم والعدالةكبيراً، وال يخدم إالّ أعد
شاحاك، أن يقول احلقيقة أوالً وأن يكشف زيف املنافقين، بصرف النظر عن العواقب 

  .السياسية، وعن التأثير الذي ربما حتدثه يف تغيير العامل والناس
النبي  بهذا املعنى، مل يكن يسرائيل شاحاك ناشطاً سياسياً، وإنما نوعاً من

. املعاصر الذي يقف على أبواب املدينة لفضح الشر واجلبن الفكري والنفاق اخللقي
  ■. ومن ثم سيفتقده كل أصدقاء العدالة والكرامة اإلنسانية

  

  
 



 

 
 

  

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
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