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أجرى املقابلة: أنطوان شلحت
 وبالل ضـاهـر

مدخـــل

)*( خططنا إلجراء هذه املقابلة اخلاصة مع أبراهام بورغ، الرئيس 
األسبق للكنيست اإلسرائيلي والوكالة اليهودية، وأحد أبرز القادة 
العربية  الترجمة  صدور  مع  بالتزامن  العمل،  حزب  في  السابقني 
للدراسات  الفلسطيني  املركز  عن  هتلر"  على  "لننتصر  لكتابه 
اإلسرائيلية- مدار في العام 2010، وذلك بقصد توسيع اجلدل في 
والذي  الكتاب،  ذلك  في  الذي عرضه  اخلاص  الفكرّي  مشروعه 
أن  يسلكه  للذي  ميكن  طريق  شّق  إلى  خالله  من  يهدف  أنه  أعلن 
يبلغ، في نهاية املطاف، ما أسماه »اإلسرائيلية املشتهاة، النظيفة" 
الروحي، وذلك عبر  التوازن  تنطوي أساًسا على خصيصة  والتي 

مقابلة خاصة مع رئيس الكنيست األسبق وأحد القادة السابقني حلزب العمل

أبراهام بورغ: حل الدولتني لفظ أنفاسه 

األخيرة وال ُبّد من التفكير باحلل املدنــي!
آخر  مثل  متاًما  غرائزها  وراء  منساقة  أي وقت مضى  من  أكثر  تبدو  *إسرائيل 2011 

الصليبيني* أتطلع إلى حراك استثنائي من طرف اجلانب الضعيف الفلسطيني* 

وجه  على  ومنها  نظره،  في  بها  علقت  كثيرة  شوائب  عن  النأي 
التحديد "صهيونية هرتسل" التي تقصي اآلخر وتتجاهله، ووطأة 
األخيرة  أن هذه  )الهولوكوست(، وأكد خصوًصا  النازية  احملرقة 
ولعدم  الضحية،  بصورة  لالستئثار  املبررات  أّس  برأيه  تشكل 
كانت  اآلخرين  محارق  أن  باعتبار  اجلالد  دور  تقمص  استفظاع 

وستظّل أدنى مرتبة من العذاب اليهودي على اإلطالق. 
وأشار من جملة أشياء أخرى إلى أن نتيجة ذلك كله هي أن إسرائيل 
عليه  كانت  مما  استقاللية  أقل  مجتمعا  احلالي  الوقت  في  أصبحت 
حلظة قيامها، وهي دولة محرقة أكثر مما كانت عليه بعد ثالثة أعوام 
التي  املوت  مصانع  أبواب  وفتح  النازي  الوحش  من  التحرر  من 
أنشأها النازيون وأعوانهم. وشّدد على أن االدعاءات السياسية في 
بحبال سميكة  أو  التي ال تكون متشابكة بخيوط رفيعة  إسرائيل، 
"هذا  أن  وعلى  جًدا،  قليلة  احملرقي،  املاضي  مع  متاما  ومفتولة 
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املاضي، على عكس جميع األزمان املاضية األخرى، ليس ماضيا 
يبتعد، وإمنا هو ماض يقترب طوال الوقت. إنه ماض أصبح جزءا 

ال يتجزأ من احلاضر اإلشكالي لدينا جميعا". 
تتحدث  دولة  املوتى،  باسم  متحدثة  إلى  حتولت  إسرائيل  أن  كما 
باسم كل أولئك غير املوجودين، أكثر مما تتحدث باسم كل أولئك 
من  حتولت  احلرب  فإن  يكفي،  ال  كله  هذا  كان  وإذا  املوجودين. 
ال  القول،  وميكن  نفسها.  القاعدة  إلى  القاعدة  عن  شاذة  ظاهرة 
بتبسيط أو على محمل االستعارة، إن اإلسرائيلي يفهم فقط... 
العرب  عجز  إزاء  إسرائيلي  كاستعالء  بدأت  املقولة  وهذه  القوة. 
ألعمال  كتبرير  واستمرت  املعركة،  ميدان  في  عليهم  التغلب  عن 
كثيرة جدا ومفاهيم سياسية ال ميكن تبريرها في عالم متمدن. ومع 
أن كل دولة بحاجة إلى القوة بقدر معقول، وكل دولة حتتاج إلى 
ليس  إسرائيل  إن  إال  القوة،  جانب  إلى  القوة  جلم  ونفسية  سياسة 
لديها أي بديل عن القوة، وفي الوقت ذاته ليست لديها أية فكرة 
»دعوا  مبقولة  والتمسك  للتحدث  القوة  إعطاء  سوى  رغبة  وأية 
كل  مع  يحدث  ما  لها  حدث  املطاف  نهاية  وفي  ينتصر".  اجليش 
ومفهوم،  نظرية  إلى  الكآبة  حولت  وزعرانه:  العالم  بلطجيي 
»ونحن ال نفهم، بأنفسنا، أي شيء غير لغة القوة... بني الرجل 
وبني  ومواطنيها،  الدولة  بني  وصديقه،  اإلنسان  بني  وزوجته، 
تسجد  والتي  سيفها،  على  حتيا  التي  الدولة  إن  وزمالئهم.  القادة 
للموتى، مآلها، كما يتبني، أن حتيا في حالة طوارئ دائمة، وذلك 
والعالم  يكرهوننا،  اجلميع  عرب،  أملان،  نازيون،  اجلميع  ألن 

أصاًل كان يكرهنا دائما"... 
العميق  التشخيص  في  متميًزا  كان  املذكور  الكتاب  إن  ما  وبقدر 
االستنتاج.  في  الفتة  بجرأة  أيًضا  حتلى  فإنه  إسرائيل،  لصيرورة 

ومتثلت استنتاجاته األهم في ما يلي: 
أواًل- إن استمرار تعريف إسرائيل دولة يهودية ينطوي على موقف 
أن  ويستحيل  نهايتها،  إلى  يؤدي  أن  شأنه  ومن  بامتياز،  مشحون 
بأنها دميقراطية، وقد حان  تعريفها  يتعايش حتت سقف واحد مع 
يهودها وجميع مواطنيها، على  إلى دولة جميع  لتحويلها  الوقت 

أن تقرر األغلبية مضامينها وطابعها؛
التي  نيرنبرغ،  تعريفات  عن  باالنفصال  ملزمة  إسرائيل  إن  ثانًيا- 
جّد  من  واحدة  يهودية  دم  قطرة  بدمه  اختلطت  من  كل  اعتبرت 
عن  االنفصال  وكذلك  يهوديا،  الرابع،  اجليل  وحتى  جّدة،  أو 

التهود  تفرض  التي  التطبيقية  وممارساتها  العودة  قانون  تعريفات 
طبقا للمنهج األرثوذكسي األكثر تشددا؛ 

ثالًثا- في نهاية املطاف فإن العناصر اخلاصة باتِّفاق السالم )النهائي( 
مع الشعب الفلسطيني باتت واضحة منذ وقت طويل، لكن طاملا 
ضا له في  بقي كال الطرفني يتهمان بعضهما بعًضا بالظلم الذي تعرَّ
ما إلى األمام. وألنَّ إسرائيل أحالت دور النازيني  املاضي، فلن يتقدَّ
إلى الفلسطينيني، فإنَّ أي حديث معهم يعّد مستحياًل. وال يجب 
أنَّهم نازيون،  الفلسطينيني على  النظر إلى  أن يكف املرء فقط عن 
في  يتم  كان  ما  كثيًرا  الذين  اليهود  بأنَّ  االعتراف  أيًضا  يجب  بل 
لون هم بالذات سبب تشريد الفلسطينيني.  السابق تشريدهم، يشكِّ
من ناحية أخرى يتعني على اإلسرائيليني أالَّ ينسوا احملرقة، ولكن 
حدث  ما  تكرار  عدم  ضرورة  أنَّ  ذلك  من  يتعلموا  أن  لهم  ينبغي 

يجب أالَّ تنطبق على اليهود وحدهم، بل على الشعوب كافة؛ 
رابًعا- يجب أن يصبح الشعب اليهودي ودولته اإلسرائيلية جزءا 
عضويا من األسرة البشرية في العالم أجمع، ال مخلوقا وجوديا، 

مستقال، مميزا ومنفصال ال ينتمي إلى التاريخ.
املقابلة قبل نحو أسبوعني، وبدا  املجال إلجراء هذه  لنا  أتيح  وقد 
بورغ خاللها أكثر متسًكا باستنتاجاته املذكورة بعد أن رأى كما أكد 
لنا أن وقائع كثيرة جرت عقب صدور كتابه هذا تعتبر مبثابة تزكية 
لتلك االستنتاجات، وفي مقدمها فقدان اإلمكان الواقعي والعملي 
اليميني داخل إسرائيل  التطّرف  الدولتني"، وتفاقم  لتطبيق "حل 
املرتبطة  التطورات  وآخر  مذر،  شذر  )الصهيوني(  اليسار  وتبّدد 

ابراهام بورغ.
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اإلقليمي،  املستوى  على  وانعكاساتها  العربي"  "الربيع  بثورات 
فضال عن استمرار ظاهرة جتويف الزعماء والساسة اإلسرائيليني. 
من  االنتقال  ضرورة  يؤكد  أن  على  حرص  فقد  نفسه  الوقت  في 
التفكير بحل قومي إلى التفكير بحل مدني، ألن فرص هذا احلل 

األخير تبدو أوفر حًظا على الرغم من كل ما حدث حتى اآلن.
ونظًرا إلى كون املقابلة قد أجريت في ظل استمرار تفاعل الثورات 
العربية، كان من الطبيعي أن تبدأ بسؤال عنها وعن تداعياتها، وال 
الشعب  وبني  بينها  القومي  والصراع  بإسرائيل  يتعلق  فيما  سيما 

الفلسطيني.
على  تأثيره  وإلى  العربي"  "الربيع  إلى  ترى  كيف  سؤال:   )*(  
إسرائيل، وخصوًصا في ضوء حقيقة أن اإلسرائيليني اعتادوا حتى 
اآلن على أن يتعاملوا مع األنظمة وليس مع الشعوب التي تعتبر مبثابة 

وقود ثورات هذا الربيع؟
أن ما حدث  أتأمل. غير  ما زلت  إنني  بدء  بادئ ذي  لنقل  بورغ: 
يتملكني  الذي  والشعور  للغاية.  مدهًشا  شيًئا  املقاييس  بكل  يعد 
هو أنهم يأخذونك في جولة إلى رحاب مختبر، وأنت تقف وراء 
احلائط، أو في غرفة العمليات اجلراحية، واألشخاص ال يعرفون 
أنك موجود هناك. اآلن أنا أتأمل في هذا كله بأناة وصبر كبيرين. 
الدراماتيكية  األمور  هذه  مثل  في  بإمكاني  أن  أبدا  أعتقد  لم  فأنا 
زيارة  مغزى  أفهم  أن  مثال  اليوم  ميكنني  ذلك  مع  شيئا.  أفهم  أن 
دون  ومن  البالد.  إلى  السادات  أنور  األسبق[  املصري  ]الرئيس 
العرب  يقترح  التي  األولى  املرة  كانت  إنها  القول  بإمكاني  مبالغة 
احلروب،  لغة  أو   1948 العام  بلغة  شبيهة  ليست  لغة  فيها  علينا 
العام  العام 1978  وإمنا لغة سالم، وقد خسرنا ذلك سريعا. في 
1980 لم أر هذا ألني كنت في خضم احلدث.. وكنت في الواقع 
اآلخذ في التشك�ل. كيف أرى ما يحدث اليوم في العالم العربي؟ 
ال شك في أني أحتاج إلى بعض الوقت... أنا بحاجة إلى النأي 
أرى  فإنني  النأي،  هذا  إلى  نصل  أن  وإلى  الساخن.  احلدث  عن 

اآلن أمرين يثيران اهتمامي على نحو كبير جدا. 
الذين  هم  من  شاهدت  أنا  العامة.  اإلسرائيلية  الفعل  بردة  سأبدأ 
أنكما  وأعتقد  القاهرة[.  في  التحرير  ]ميدان  امليدان  إلى  جاؤوا 
لم تزورا القاهرة في هذه الفترة، لكننا جميعا شاهدنا ما يحدث، 
التي  الوحيدة  احملطة  وهي  باالنكليزية،  اجلزيرة  قناة  أشاهد  وأنا 
األميركية(  املركزية  االستخبارات  )وكالة   CIA وكالة  تتدخل  ال 

هم  امليدان  إلى  جاؤوا  الذين  أن  شاهدت  ذلك  أثناء  وفي  فيها. 
قرويون  محافظون،  متدينون  نساء،  شبان،  مثقفون،  باألساس 
وجتار. كان هناك تنوع شديد في امليدان. لكن على الرغم من ذلك 
"اإلخوان  تكرر...  إسرائيل  في  األخبار  نشرات  تسمع  فإنك 
املسلمون، اإلخوان املسلمون"... وهذه لم تكن ثورة لإخوان 
في امليدان. رمبا تؤدي إلى صعود اإلخوان للحكم، لكن امليدان لم 
يكن لإخوان. وأقول لنفسي إنه حتى لو أدت إلى صعود اإلخوان 
ينبغي  لكن  أعرف كيف،  فلنتحدث معهم. ال  احلكم،  إلى سدة 

التحدث معهم. 
الطبقة  إلى  الواقع  طبقة  من  أتوجه  أن  يستلزم  الثاني  األمر 
اإلستراتيجية. ثمة في الشرق األوسط ثالثة عناصر ليست عربية: 
األتراك ونحن وإيران. ومن الناحية املبدئية يجب أن يكون اثنان من 
هذه العناصر على عالقة، نحن وإيران، أو نحن وتركيا. وميكن 
القول إنه ليست لدينا إستراتيجية غير عربية في الشرق األوسط، 
وأنا  إيران.  مع  أو  تركيا  مع  جيدة  عالقات  لدينا  ليست  بأنه  ذلك 
ال  كلتيهما.  مع  عالقات  إقامة  بإمكاننا  أن  باملناسبة،  أعتقد، 
التوراة أو في أية سورة في القرآن أنه ممنوع  أعتقد أنه مكتوب في 
لدينا ]عالقات مع[  الدبلوماسية. وفي األمد اآلني كانت  ممارسة 
مصر واألردن والسلطة الفلسطينية. اآلن ليست لدينا عالقات مع 
مصر، ويبدو أننا سنفقد العالقات مع األردن بعد قليل، ورمبا مع 
السلطة الفلسطينية أيضا. هذا يثبت أن لدينا تكتيًكا وحسب. فأي 
نوع من السياسة هذا؟. هذا أمر مذهل. وأنا أنظر إلى ردة الفعل 
ما يحدث  إلى  نظرتي  أن  بيد  كبيرة جدا.  نقدية  بنظرة  اإلسرائيلية 
في مصر هي نظرة اهتمام بالغ جدا. وأتساءل: كم سنة وكم جيال 
استغرق املسيحية حتى تغلبت على مترتبات اللقاء مع الدميقراطية؟ 
كم بلغ حجم الدماء التي أريقت هناك؟ كيف كان حجم التطرف 
البابا، اجلميع ضد  القيصر ضد  اندلعت؟  الديني؟ كم حربا أهلية 
اجلميع، حروب عاملية. والقرن العشرون كان ضمن هذه احلالة. 
وكل  الدميقراطية،  إدراك  اليهودية  على  صعبا  كان  كم  ورأيت 
نطبق  وهل  النساء’،  ’إقصاء  بظواهر  يتعلق  فيما  اآلن  يحدث  ما 
وهو  اإلسالم،  وجاء  اليهودية.  الشريعة  قانون  أم  املدني  القانون 
الدين األصغر سنا، بعد أن أتى اجلميع إلى اللقاء مع احلداثة. وهذا 
ليس لقاء سهال. غير أن ما أراه يشجعني كثيرا. فأنا أعرف طبيعة 
احلياة الدينية. وعندما أرى تطرفا دينيا، في أي مكان، فإني أعرف 
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أن املتطرف أصبح متطرفا ألنه يحارب ضد إصالح ما، ويبدو أن 
اإلصالح ولج إلى الداخل وهو يبدأ بطرده. عندما يصرخ احلريدمي 
]اليهود املتزمتون دينيا[ فإنه على ما يبدو أن العصريني اإلسرائيليني 
األبواب.  إغالق  أجل  من  يصارعون  وهم  الداخل.  إلى  وجلوا 
فإنه  التطرف،  نحو  يتجه  العربي  الديني  الشارع  أن  أرى  وعندما 
على ما يبدو قد ولج أحد ما مع رياح أكثر اعتداال، وهم يريدون 
سد الطريق أمامه. وبنظري هذا أمر مشجع جدا. وال ميكنني أن 
أشارك اجلميع لكني أعتقد أن ثمة شركاء عصريني. أنا ال أعرف ما 
هي العصرنة أو احلداثة وال قيمها، وال أعرف ذلك بالشكل الكافي 
ألني لم أمتكن من رؤيته عبر املستبدين، لكن اآلن توجد فرصة، 

وعلينا أن ننتظر كي نرى.

)*( سؤال: نتائج االنتخابات التي جرت في اآلونة األخيرة في عدة 
التطرف  من  نوع  نحو  هو  التوجه  أن  على  دلياًل  تشكل  عربية  دول 
الديني، في املقابل ثمـة تطرف ديني في إسرائيل أيضا. هل تتوقع 

نشوب حرب دينية في نهاية املطاف؟
بورغ: لقد أصبحنا في خضم هذا بعض الشيء. أعني أنه عندما 
للغاية.  قوي  فيه  الديني  اجلانب  فإن  السائد  اخلطاب  إلى  تنصت 
وهناك الكثير من اإلسرائيليني الذين حتفظوا وغضبوا من السادات 
الرحمن  الله  ’بسم  بالقول  الكنيست  في  خطابه  افتتح  عندما 
العلمانية  األقل،  على  اإلسالم،  في  أنه  يفهموا  لم  الرحيم’. 
يوجد  املجتمع اإلسالمي ال  ففي  اليهودية.  العلمانية  مختلفة عن 
أو  أكثر  محافظون  متدينون  متدينون،  يوجد  السيف.  كحد  كسر 
هنا،  ومن  طيف.  يوجد  الدين.  ضد  مترد  يوجد  ال  ولكن  أقل، 
اخلطاب  فإن  شك  دون  ومن  للغاية،  مثيرة  فرصة  أرى  أنا  أوال 
أيضا. وسأحتدث  اإلسرائيلي  املجتمع  في  الديني سيطر. وسيطر 

املجتمعات  إلى  أنتقل  ذلك  وبعد  اإلسرائيلي  املجتمع  عن  أوال 
كانت  صبانا  وفي  الدولة.  قيام  بعد  ولدنا  جميعا  نحن  العربية. 
األمور  أن  صحيح  واشتراكية.  علمانية  كانت  مختلفة.  إسرائيل 
كانت هناك مساواة وتعاضد  لكن  بالضبط،  الشكل  بهذا  تكن  لم 
أكثر. وحتولت إسرائيل من حيث بنيتها إلى دولة رأسمالية ودينية. 
التي كانت في  الدولة  العام 2011 ليست نفس  الدولة في  أن  أي 
العام 1948. إن هذا بكل بساطة مجتمع مختلف متاما. وال يوجد 
صعد  عندما   1977 العام  في  درجة  ارتقاء  وحدث  هنا.  تواصل 
يستوطنون،  املستوطنون  بدأ  وعندما  احلكم،  إلى  بيغن  ]مناحيم[ 
إنها  إقامتها،  متت  التي  الدولة  ليست  هذه  آخر.  مكان  إلى  ذهبنا 
مخلوق جديد، واخلطاب الديني هو جزء من املبنى اإلسرائيلي، 

الذي لم يكن عندما كنا أوالدا.
)*( سؤال: هذا يشمل التغير احلاصل داخل احلركة الصهيونية؟

بورغ: هذا يشمل كل شيء. وماذا يحدث في املجتمع العربي في 
املقابل؟ أنا أحتدث كمن ينظر إلى األمور من اخلارج، وال أعرف ما 
إذا كانت هذه نظرة دقيقة. ثمة شك فيما إذا كان املجتمع العربي، 
قد  العربية،  الدول  في  العربي  املجتمع  وإمنا  هنا  ليس  واملقصود 
أنه  أعتقد  ال  أنا  االستعمار.  بعد  ما  مرحلة  جاد  بشكل  مرة  عالج 
لكن  أعرف.  ثقافية. ال  أيديولوجية،  معاجلة جادة،  هناك  كانت 
مما أراه ميكنني أن أستنتج أنه لم يتم التعامل مع احلقبة االستعمارية 
وترى  حتفر  أن  أي  مثاًل،  النازية  احملرقة  مع  نحن  نتعامل  مثلما 
هناك  كانت  لكن  لإيجاب.  أو  للسلب  سواء  احلدث  أهمية 
محاوالت إلضعاف الشرق األوسط إبان اخلالفة، واستبدلت هذه 
باإلمبراطوريات، إما البريطانية أو الفرنسية، وبعد ذلك جاء شرق 
أنه دخل  الناصرية مثال. أي  لواء  القومي، حتت  العروبة،  أوسط 
مرة أخرى في مكان واحد، شرق أوسط بأكمله يدخل إلى مرحلة 

واشتراكية.  علمانية  كانت  مختلفة.  إسرائيل  كانت  صبانا  في 
هناك  كانت  لكن  بالضبط،  الشكل  بهذا  تكن  لم  األمــور  أن  صحيح 
دولة  إلى  بنيتها  إسرائيل من حيث  أكثر. وحتولت  وتعاضد  مساواة 
رأسمالية ودينية. أي أن الدولة في العام 2011 ليست نفس الدولة التي 
كانت في العام 1948. إن هذا بكل بساطة مجتمع مختلف متاما. وال 
يوجد تواصل هنا. وحدث ارتقاء درجة في العام 1977 عندما صعد 

)مناحيم( بيغن إلى احلكم
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مثيرة  مرحلة  وهي  الدينية،  املرحلة  يدخل  اليوم  هو  وها  معينة. 
مير  علينا  مير  ما  فإن  وعمليا  عميقا،  يتغلغل  الديني  الفكر  للغاية. 
أيضا على الشرق األوسط. فهو قومي أقل وديني أكثر، أو رمبا أن 
القومية ُتعّرف بواسطة الدين، وهذا حتّول مثير. هو صعب وخطير 

ومعقد، لكن ال يوجد فرق كبير.

اإلستراتيجيا اإلسرائيلية أميركية بامتياز
)*( سؤال: لكن ما هو سبب التطرف الديني، والسياسي أيضا، 
في إسرائيل؟ هل هو فقط بسبب صعود حكومة ميني وميني متطرف، 

أم أن هناك أسبابا أعمق من ذلك؟
أن  أعتقد  وال  أعمق.  ما  شيًئا  ثمة  بأن  دائما  أتكهن  أنا  بورغ: 
ألقي  بأن  الشأن  لي في هذا  فليسمح  احلقيقي.  األمر  التكتيك هو 

أوراق اللعب: 
األعوام  خالل  اإلسرائيلية  اإلستراتيجيا  أن  هي  األولى  »الورقة 
أميركية  إستراتيجيا  هي  الفائتة  واألربعني  اخلمسة  أو  األربعني 
وليست أوروبية. فأوروبا هي أكثر علمانية وأكثر واقعية. وأميركا 
احلرم  مجزرة  ارتكب  الذي  ]السفاح  أن  غريبا  وليس  تدينا.  أكثر 

أميركا،  في  مولود  غولدشطاين  باروخ  اخلليل[  في  اإلبراهيمي 
من  الفلسطينيني  طرد  إلى  يدعو  كان  الذي  العنصري  و]احلاخام 
]أي  بيبي  أن  غريبا  وليس  أميركا.  في  مولود  كهانا  مئير  وطنهم[ 
اليمني  من  مقرب  نتنياهو[  بنيامني  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس 
املستوطنني  بني  للغاية  كبيرة  روابط  وهناك  أميركا.  في  احملافظ 
هناك،  للغاية  عميقة  روابط  توجد  األميركيني.  واألنغليكانيني 
جميع  وبني  هنا.  واحلريدمي  أميركا  في  احلريدمي  بني  وكذلك 
ديني  خطاب  هو  األميركي  اخلطاب  أميركا.  في  والتدين  هؤالء 
بشكل عام، وليس اليهودي فقط. والتأثير األميركي كإستراتيجية 
دينية  سياسية  ثقافة  هي  املروعة  الصراخ  وثقافة  مروع،  رأسمالية 
أيضا. أوروبا ال تؤثر علينا. ال يوجد أي تأثير النكلترا، وال يوجد 
أي تأثير للدول االسكندنافية ومناذجها االجتماعية. بينما ألميركا 

ثمة تأثير كبير. 
ليس  فالدين  محافظ.  وإمنا  متدينا  رجال  لست  أنا  الثانية:  الورقة 
أعيش  وأنا  األنسنة.  هو  األهم  األمر  حياتي.  في  املركزي  األمر 
نحن  شيء  كل  وقبل  لدي.  اليهودي  املنظور  طريق  عن  األنسنة 
علي  ويصعب  ذلك.  إلى  وما  وإنسانيني  وعصريني  علمانيني 

الربيع العربي: أصداء عالية في إسرائيل.
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وصف االنفعال الديني ألني ال أعيشه، وال أنفعل دينيا، وليست 
لدي النشوة الدينية. لكن اإلنسان يحلم، أو األمة حتلم بشيء ما 
طوال ألفي عام. وباختصار فإن األمور وصلت إلى هذا احلد هنا، 
الثاني عشر ظهر،  املهدي  املنتظر. تخيلوا أن  االنفعال من املسيح 
متدينا  شخصا  ستصيب  نشوة  أية  الشارع؟  في  سيجري  كان  ماذا 
يرى املهدي أمام عينيه؟. واإلنسان املتدين )اليهودي( يحلم ألفي 
الديني،  بالبعث  ويحلم  باحلكم،  ويحلم  البالد،  بتخليص  عام 
لكنه  أحبه،  وأنا ال  ليس جميال،  ديني، متعصب،  بعث  ويوجد 
إلى  باإلضافة  وهو  املتدين.  للشخص  بالنسبة  كبير  وهو  موجود 
اليسار  االشتراكية، وأسقط  أسقط  أيضا. وقد  باحلكم  يفوز  ذلك 
الكنيست  ]عضو  اليوم.  احلكم  على  يسيطر  وهو  أرضا.  املكروه 
أمام  سيتنافس  إلكني  زئيف  الليكود[  حزب  من  املتطرف  اليميني 
زيارة  في  نيويورك  إلى  يسافرون  دينية.  صور  كلها  هذه  نتنياهو. 
سياسية ويزورون قبر احلاخام ميلوفافيتش ]الزعيم الروحي حلركة 
حباد اليهودية األصولية املتشددة[. هذا يعني أنه توجد هناك أجواء 
دينية وانفعال ديني. وأنتما تعرفان أنه ال يوجد شيء ناجح أكثر من 

النجاح. وهذا يجرف على نحو كبير. 
بالتوازن. فمركزكما ال يعمل فقط في مجال  تتعلق  الثالثة  الورقة 
األفكار وإمنا هو يعنى باجلوانب الثقافية للواقع. حتى العام 1987، 
العالم  في  السائدة  املعادالت  كانت  برلني،  أي حتى سقوط سور 
كالتالي تقريبا: كان هناك ستالني وإلى جانبه الشيوعية وإلى جانب 
الشيوعية اليسار وإلى جانب اليسار كان اليسار الوسطي وإلى جانبه 
املتدينون  جانبه  وإلى  القومي  اليمني  جانبه  وإلى  الوسطي  اليمني 
وإلى جانبهم الرب. وكان هناك حوار بني ستالني والرب. كانت 
الديني.  واملطلق  االجتماعي  اليساري  املطلق  بني  محادثة  هناك 

وفجأة في أحد األيام أزالوا األسوار ولم يعد هناك ستالني. سقط 
االحتاد السوفياتي، وسقط الكيان األيديولوجي األكبر الذي نظم 
العلمانية في القرن العشرين. وفجأة أيًضا بقي الرب فقط. وانظرا 
وفي  العربي.  املجتمع  في  اجلحيم  إلى  ذهبت  الشيوعية  أن  كيف 
باإلمكان  لليسار.  مطلقة  قيمة  توجد  ال  مجتمعاتنا  من  واحد  كل 
وألتهم احلمالن وغير ذلك. وفي  ونباتيا  نسويا وإنسانيا  أكون  أن 
وفي  مطلق.  هناك  شيء  كل  موجود.  غير  هذا  الديني  اجلانب 
نهاية املطاف توجد أصولية متشددة جدا، مثل ]الرئيس األميركي 
السابق[ جورج بوش وزمرته. في مرحلة ما مت خرق التوازن الذي 
إعادة  اآلن  حتى  تتم  ولم  والعشرين،  عشر  التاسع  القرنني  ميز 
جزء  وسبب  ديني.  قومي  وميني  إنساني  يسار  بني  مجددا  التوازن 
من التطرف هو شعور أولئك الذين بقوا وحيدين مع القيم املطلقة 

بفائض القوة.
في  املسلمني  اإلخوان  فوز  برأيك،  يفسر،  )*( سؤال: وهل هذا 

االنتخابات؟
بورغ: بالتأكيد هذا ينطبق عليهم أيضا.

)*( سؤال: كما تعرف فإن األفكار القومية باءت بالفشل، وبقيت 
الدول  في  قوية  أحزاب  توجد  ال  بأنه  ذلك  اإلسالمية،  األفكار 
وهناك  منظمة.  بقيت  التي  الوحيدة  الفئة  هم  واإلخوان  العربية، 

شعور في الشارع العربي بأنه ينبغي إعطاء فرصة لإلخوان.
حركة  ]زعيم  كان  عندما  مذهلة.  قصة  لكما  سأروي  بورغ: 
حماس[ الشيخ أحمد ياسني مسجونا، اتصلت مع رئيس الشاباك، 
مع  لقاء  عقد  أريد  إنني  له  وقلت  حينذاك،  كنيست  عضو  وكنت 
الشيخ حيث أنه لم ُيجر أحد حديثا معه حول مواضيع دينية. وقد 
الشيخ ياسني في  اللقاء. وذهبت والتقيت مع  الشاباك على  وافق 

واألنغليكانيني  املستوطنني  بــني  للغاية  كبيرة  ـــط  رواب هــنــاك 
األميركيني. توجد روابط عميقة للغاية هناك، وكذلك بني احلريدمي 
أميركا.  والتدين في  أميركا واحلريدمي هنا. وبني جميع هؤالء  في 
اخلطاب األميركي هو خطاب ديني بشكل عام، وليس اليهودي فقط. 
الصراخ  وثقافة  مــروع،  رأسمالية  كإستراتيجية  األميركي  والتأثير 
املروعة هي ثقافة سياسية دينية أيضا. أوروبا ال تؤثر علينا. ال يوجد 
أي تأثير النكلترا، وال يوجد أي تأثير للدول االسكندنافية ومناذجها 

االجتماعية. بينما ألميركا ثمة تأثير كبير. 
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خيبات  أكبر  أحد  كان  اللقاء  هذا  إن  القول  وأصدقكم  السجن. 
األمل في حياتي. فقد اعتقدت أنه عندما تلتقي زعيما دينيا، فإنك 
ستجد لديه منظورا دينيا، أيديولوجيا... أحب هذا املنظور أو هذه 
األيديولوجيا أو ال أحبها، ال يهم ولن يؤثر علي، لكني لم أجد 
شيئا من هذا لديه. كان الرجل مثل نشطاء حركة شاس ]احلريدية 
اإلسرائيلية[. فقد أخذ يقول لي إن لديهم شبكة اجتماعية، وإنهم 
لديهم  وإن  غزة،  في  الكبير  اجلامع  طريق  عن  خدمات  مينحون 
مدارس، وإنهم سينتصرون. لقد حتدث مثل رجل سياسي. وقد 
ساءني ذلك إلى حد كبير، إذ اعتقدت أني جئت ألحتدث مع مثقف 
ديني، لكنه كان سياسيا أكثر. لقد كان رجال مؤمنا، لكني لم أفكر 
في إجراء حديث سياسي معه. في املقابل من الذي أثار اهتمامي؟ 
كنت يوما في جنيف واتصلت مع طارق رمضان، حفيد مؤسس 
رئيس  أنا  بورغ،  أبراهام  يتحدث  له:  قلت  البنا.  اإلخوان حسن 
الكنيست وكنت رئيس الوكالة اليهودية، وأريد أن ألتقي بك. وقد 
اعتقد ألول وهلة أن املوساد على وشك أن يغتاله. قلت له إني أريد 
أن ألتقي به خالل بضع ساعات، واتفقنا على االلتقاء في الليل في 
مقهى في احملطة املركزية في جنيف. املكان كان مخيفا. وشاهدت 
كيف وصل وكيف كان ينظر حوله وكيف أن رجاله وصلوا قبله. 
وقد كان هذا مقهى يرتاده املهاجرون في جنيف. وكان بيننا حديث 
مثير جدا، فقد كان متهما بأنه يقول في أوروبا ما يحب أن يسمعه 
األوروبيون، وفي مصر يطلق تصريحات متطرفة. لكن احلديث 
بيننا كان مثيرا. كانت هذه محادثة فكرية وعقائدية مثيرة لإعجاب 
خالفا حملادثتي مع الشيخ ياسني. وهكذا فإني أعتقد أن التطرف 
فإن  احلاكم  اجلانب  في  نكون  ال  وعندما  جميعا.  نصيبنا  من  هو 
األمور تصبح صعبة. علينا اآلن أن ننتظر بترقب نتائج االنتخابات 

النهائية في مصر. 

ذنوب اليسار اإلسرائيلي
)*( سؤال: أين يقف العلمانيون واليساريون

         في إسرائيل أمام هذا املد الديني اجلارف؟ 
بورغ: أوال، إنهم في مشكلة عويصة. ملاذا توجد مشاكل لدينا؟ 
الثالثة  الذنوب  من  نبدأ  وتعالوا  املذنب’.  ’أنا  معادلة  من  لنبدأ 
الدولة  أقام  الذي  اليسار  أن  هو  األول،  الذنب  لليسار.  الكبرى 
أسس  الذي  هو  غوريون[،  بن  دافيد  إلى  ]نسبة  غوريونية  النب 
وهذه إستراتيجية  إلى أرض بال شعب’.  ’شعب بال أرض  مقولة 
خاطئة ألنها تتجاهل ]العرب[. وطبعا لم يعد باإلمكان التجاهل 
الثورة  ]أي  الكبير  التمرد  بدأ  عندما  الثالثني،  سنوات  منذ 
الفلسطينية خالل األعوام 1936 – 1939[، لكنهم استمروا في 
حكومة  ]رئيس  للشعبني.  دولتان  نتنياهو  قال  حتى  التجاهل  هذا 
إسرائيل األسبق[ أريئيل شارون قال إنه سينسحب من غزة بشكل 
أحادي اجلانب، ألنه لم ير اجلانب اآلخر فهو ليس موجودا بالنسبة 
له. الذنب الثاني هو أن ]قادة إسرائيل في بداية السبعينيات[ يغئال 
ألون وشمعون بيريس وإسحق رابني أقاموا املشروع االستيطاني. 
]في  االستيطاني  املشروع  خالل  من  قام  االستيطاني  املشروع  كل 
مبستوطني  معجبا  ألون  يغئال  وكان  العمل.  حلركة   ]48 مناطق 
في  خرقة  مثل  استسلما  ورابني  بيريس  وشمعون  أربع،  كريات 
]استيطان[ سبسطية في العامني 1974 – 1975 وسمحا بانطالق 
املشروع االستيطاني كله. والذنب الثالث واألخير كان عندما عاد 
]رئيس حكومة إسرائيل في العام 2000[ إيهود باراك من كامب 
زعيم  وهو  منظمة،  وليست  جاهزة  غير  قمة  كانت  وهذه  ديفيد، 

ليس بإمكانك أن تكون يسارا يؤيد احلرب وال يتنكر لالستيطان وليس 
إنه  غزة  في  للحرب  األول  اليوم  في  قال حزب ميرتس  وعندما  املساواة.  مع 
هناك  ليس  فإنه  املصبوب(  )الرصاص  اإلسرائيلية  العسكرية  العملية  يؤيد 
من ميكن التحدث معه. وهنا تدخل أمور شخصية ثقيلة جدا. فإذا حاولت 
التفكير اليوم أن بإمكان ميرتس واجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة أن 
يتحدا، فإن ميرتس، برأيي، ال ميكنها التنازل عن القليل الذي ليس لديها، 
واجلبهة، وبحق بالنسبة لقيادتها، عليها أن حتافظ على القليل الذي لديها، 
وال ميكنها أن تسمح لنفسها باملخاطرة، ألن هذا يكاد يكون البيت السياسي 

األخير جلزء كبير من الشارع الفلسطيني اإلسرائيلي. 
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اجلانب  في  ]للسالم[  شريك  يوجد  ال  إنه  وقال  السالم،  سفينة 
الثالثة  الفلسطيني، وأغرق بذلك األسطول كله. إن هذه األمور 
هي التي جعلت اليسار من الناحية اإلستراتيجية يفقد ثقة الناخب 
اإلسرائيلي، ويفقد ثقته بنفسه. ومن أجل اخلروج من هذا املأزق 
يتعني على اليسار أن يطرح أمنوذًجا ]برادامي[ مغايًرا. ينبغي طرح 
بالقضايا  االلتزام  القومية وإمنا من  القضايا  يبدأ من حل  أمنوذج ال 
االجتماعية، وبأنه ال يوجد فرق بني اليهود والعرب، أي االلتزام 
مبساواة كاملة. وهذا يستلزم القول إن إسرائيل ليست دولة يهودية 
تقوم  يهودية  أغلبية  فيها  توجد  دميقراطية،  دولة  وإمنا  دميقراطية 
غير  واألقلية  الثقافي،  الذاتي  احلكم  من  نوع  إطار  في  بتقاليدها 
اليهودية تقوم بتقاليدها باحترام في إطار اجتماعي في دولة جميع 
مجتمعاتها. وجميع املواطنني متساوون أمام الدميقراطية. وطاملا أن 
اليسار ال يتبنى هذا األمر فإنه ليس يسارا حقيقيا. إذ ليس بإمكانك 
أن تكون يسارا يؤيد احلرب وال يتنكر لالستيطان وليس متساويا. 
إنه  غزة  في  للحرب  األول  اليوم  في  ميرتس  حزب  قال  وعندما 
فإنه  املصبوب"[  ]"الرصاص  اإلسرائيلية  العسكرية  العملية  يؤيد 
شخصية  أمور  تدخل  وهنا  معه.  التحدث  ميكن  من  هناك  ليس 
بإمكان ميرتس واجلبهة  أن  اليوم  التفكير  فإذا حاولت  ثقيلة جدا. 
برأيي،  ميرتس،  فإن  يتحدا،  أن  واملساواة  للسالم  الدميقراطية 
وبحق  واجلبهة،  لديها،  ليس  الذي  القليل  عن  التنازل  ميكنها  ال 
وال  لديها،  الذي  القليل  على  حتافظ  أن  عليها  لقيادتها،  بالنسبة 
البيت  يكون  يكاد  هذا  ألن  باملخاطرة،  لنفسها  تسمح  أن  ميكنها 
اإلسرائيلي.  الفلسطيني  الشارع  من  كبير  جلزء  األخير  السياسي 
فلماذا تغامر؟ لذا فإنه ال يوجد اليوم بيت سياسي بإمكانه أن يطرح 
أمنوذًجا جديًدا. إذن لدينا مشكلة في مستوى األداء اإلستراتيجي، 

السنوات األخيرة، وال توجد  التكتيكي، في  األداء  وفي مستوى 
أداة سياسية جتدد ذلك. 

)*( سؤال: هل ما زلت تعتبر نفسك جزءا من حزب العمل؟
بورغ: ال إطالًقا. لقد خرجت من احلزب بشكل رسمي عندما 
جلسوا مع ]رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"[ أفيغدور ليبرمان في 
يدعو  حزبا  يكون  ال  حزب  ألي  أصوت  ولن  واحدة.  حكومة 
يكون  ويكاد  احلسبان.  في  واردا  ليس  أمر  هذا  املساواة.  إلى 
واضحا لي أنه لو أن نتنياهو وجماعته استمعوا لنا قبل 30 عاما 
آخر.  مكان  في  اليوم  كنا  لرمبا  للشعبني،  دولتني  عن  وحتدثوا 
لفظت  قد  لشعبني-  دولتان  املعادلة-  هذه  أن  أعتقد  أنا  اليوم 
أنفاسها األخيرة. أنا مستعد ألن أعطي كل ما أملك من أجل أن 
يحدث مثل هذا، لكني ال أجنح في رؤية كيف سينفذون الفصل 
كي تتحقق املعادلة، ال أجنح في رؤية كيف سيتمكنون من تنفيذ 

الفصل ميدانيا.

احلـل املدنـي
)*( سؤال: ما هو احلل إذن من وجهة نظرك؟

بورغ: لقد بحثت عن معادلة بديلة، وأوصلني ذلك إلى االعتقاد 
أنه يجب االنتقال من التفكير بحل قومي إلى التفكير بحل مدني. 
وبودي أن أوضح ما هو املقصود: عندما تقول دولتان للشعبني، 
فإنك تقول إن املفهوم القومي هو الذي يسيطر، وإنه سيكون هناك 
القومية. لكنك تعمل هنا من  لتلك  القومية وحل مواز  لهذه  حل 
أرى  ال  ألني  ناجحا،  ليس  احلل  هذا  كان  إذا  أسفل.  إلى  أعلى 
أن  ينبغي  فإنه  هذا،  ينجح  أن  يسعدني  أنه  رغم  الدولتني،  هاتني 
ندقق في كيف ستبدو دولة يكون مبدأها مدنيا. أي أن يكون لكل 

ينبغي أن ندقق في كيف ستبدو دولة يكون مبدأها مدنيا. أي أن 
يكون لكل إنسان يعيش في املنطقة الواقعة بني نهر األردن والبحر 
أو  إذا كنت يهوديا  واملساواة نفسها. ال يهمني  املتوسط احلق نفسه 
نفسه،  إنسان احلق  لكل  أو علمانيا.  امــرأة، حريديا  أو  عربيا، رجال 
أن َينتخب وُينتخب، احلق في احلياة، احلق  في التنظيم، احلق في 
التعبير عن الرأي وما إلى ذلك. وال يهمني إذا ما مت التعبير عن هذا 
في دولة واحدة أو خمس دول. يجب أن يسود املبدأ نفسه بني النهر 

)األردن( والبحر )األبيض املتوسط(
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املتوسط  والبحر  األردن  نهر  بني  الواقعة  املنطقة  في  يعيش  إنسان 
أو عربيا،  يهوديا  إذا كنت  يهمني  نفسها. ال  نفسه واملساواة  احلق 
أن  نفسه،  احلق  إنسان  لكل  علمانيا.  أو  حريديا  امرأة،  أو  رجال 
في  احلق  التنظيم،  في  احلق   احلياة،  في  احلق  وُينتخب،  َينتخب 
التعبير عن  ما مت  إذا  يهمني  إلى ذلك. وال  الرأي وما  التعبير عن 
هذا في دولة واحدة أو خمس دول. يجب أن يسود املبدأ نفسه بني 
النهر ]األردن[ والبحر ]األبيض املتوسط[. وفي اخللفية يجب أن 
أعلى وإقامة  إلى  ينمو من أسفل  مبدأ  إلى  املبدأ من قومي  يتحول 
مواطنيها،  جميع  دول  أو  دولة  هذه  تكون  وأن  مدني.  مجتمع 
وعندها ستبدو األمور مختلفة متاما. وأنا أقول للمستوطنني إنه ال 
يوجد حل الدولتني وأنا أتنازل لكم عن ذلك. لكن دعونا نتحدث 
كيف تبدو الدولة املختلفة. ما هي احلقوق. ولنبدأ بي، أنا اليسار 
’ال، ال نريد’.  اليهودي. فلنتحدث عن املساواة. لكنهم يقولون 
فجأة يدركون أن هذه مسؤولية موجودة بأيديهم. ويبدأون عمليا 
األمر  أن  وأعتقد  مشكلة.  وهذه  مثلهم،  ليس  ملواطن  مكانة  مبنح 

الوحيد الذي سيضع حتديا اليوم أمام اليمني هو النضال املشترك من 
أجل حل مدني. 

)*( سؤال: توجد أصوات أيًضا في اليمني اإلسرائيلي تدعو إلى 
حل كهذا، ما رأيك؟

رؤوفني  احلالي  الكنيست  ]رئيس  روبي  أصوات  املقصود  بورغ: 
إليتسور  وأوري  أرنس  موشيه  األسبق[  الدفاع  و]وزير  ريفلني[ 
]وهو أحد قادة املستوطنني من اليمني املتطرف[. أنا ال أصدق حتى 
النهاية أنهم يتحدثون عن املساواة نفسها التي أحتدث عنها أنا. أنا 
عربي،  حكومة  رئيس  هنا  يكون  أن  اإلمكان  في  أن  عن  أحتدث 
تعود  بالطبع  والدولة  مسيحي.  للجيش  عامة  أركان  هيئة  ورئيس 
من  شخصية،  بحرية  يفكرون  هم  واملجتمعات.  املواطنني  جلميع 
دون تعبير جماعي. واملوضوع اجلماعي معقد جدا. فهناك أمور 
بسيطة، مثل ماذا تدرس في املدرسة، قصائد ]الشاعر اإلسرائيلي[ 
حاييم نحمان بياليك أم قصائد محمود درويش. باإلمكان تدريس 
قصائد كليهما طبعا. وهم ال يضعون حلوال. وعندما تبدأ بالتزوير 

حريدي يرمي أجهزة كهربائية في القمامة.
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فإن األمور تصبح مزيفة.
أيًضا أصوات، على غرار  تعالت  إقامة إسرائيل  قبل  )*( سؤال: 
حركة بريت شالوم، طرحت الفكرة التي تطرحها أنت اآلن. أليس 

كذلك؟
أنكما  بد من  فأنتما تعمالن في هيئة فكرية، وال  بورغ: »حسنا، 
تدركان أن األفكار تعيش دائما وال متوت. وجميع األفكار التي مت 
طرحها في املاضي، من الترانسفير وحتى احلكم الذاتي، مت طرحها 
هنا مرة أخرى. وأحد أسباب عدم جناح جماعة ’بريت شالوم’ أو 
جزء من األسباب هو اندالع احلرب العاملية الثانية. فقد بدأ أعضاء 
هذه اجلماعة يطرحون أفكارهم في العشرينيات   والثالثينيات من 
وانتهت  الثانية،  العاملية  احلرب  جاءت  وعندها  الفائت،  القرن 
الهندي[  ]الزعيم  مع  ومراسالتهم  املنطقة،  في  هنا  اإلمبريالية 
من  مراسالت  أجروا   قد  وكانوا  ناجحة،  تكن  لم  غاندي  املهامتا 
الهند.  في  ينجح  لم  هنا  ينجح  لم  وما  غاندي.  مع  توقف  دون 
وعلينا أال ننسى أن غاندي قتل على يد قاتل هندي عارض املصاحلة 
مناذج  أن  يعني  وهذا  وباكستان.  كشمير  قضية  في  املسلمني،  مع 
املصاحلة العاملية التي رفعوا لواءها لم ُيكتب لها النجاح. فضاًل عن 
الشعب  الجئي  الستيعاب  هنا  دولة  إقامة  إلى  حاجة  نشأت  ذلك 
اليهودي. واآلن انتهى ذلك العهد، وبالتالي علينا أن نعود مجددا 

إلى عهد األفكار.
حال  تتوقع  ال  أنت  الصراع،  حل  بطبيعة  يتعلق  فيما  سؤال:   )*(
هل  سيحدث؟  ماذا  لكن  للحل.  جديدة  معادلة  وتضع  قريًبا، 
بالنسبة  خصوصا  أبارتهايد،  نظام  وطأة  حتت  العيش  في  سنستمر 
أن  سيدركون  اإلسرائيليني  أن  أم  الغربية،  الضفة  في  للفلسطينيني 
عليهم القيام بشيء ما؟ ألنه حتى لو كانت هذه دولة ثنائية القومية 

مع حكم أبارتهايد، فإن هذا يعني نهاية إسرائيل كدولة ذات طبيعة 
والنصف  العرب  من  سيكونون  هنا  السكان  نصف  ألن  يهودية، 
يدركون  ال  أنهم  لليهود،  بالنسبة  يعني،  وهذا  اليهود.  من  اآلخر 

كيف ينقذون أنفسهم.
واحد.  ليوم  للبقاء  نصارع  ونحن  سنة  آالف  أربعة  منذ  بورغ: 
هذا  أقول  أنا  يومنا’.  نعيش  ’دعنا  ألنفسهم:  يقولون  دائما  وهم 
مع ابتسامة لكن هذا حقيقي. ونحن نعيش هذا الوضع منذ العام 
1967. وهل ميكن أن نهدر ثالثني عاما أخرى في وضع مشابه؟ 
أغبياء  والفلسطينيون  أغبياء  اإلسرائيليون  نعم.  هي  اإلجابة 

واألميركيون أغبياء، وال أحد ُيطالب بدفع أثمان جراء شيء.

اعتدنا على... إمبراطوريـة
للغاية  قوية  إسرائيلية  اقتصادية  مصلحة  توجد  هل  سؤال:   )*(

لالستمرار في احتالل الضفة؟
مسألة  إنها  اقتصادي.  سبب  يوجد  أن��ه  أعتقد  ال  أن��ا  ب��ورغ: 
مكان  لدينا  يتبق  ل��م  سيناء  ج��زي��رة  شبه  أع���ادوا  عندما  نفسية. 
للتنزه. هذه دولة صغيرة. لقد اعتدنا على إمبراطورية ويصعب 
علينا التراجع عنها. أنظر إلى ما حدث في اجلزائر. مرت 150 
عاما حتى انسحبت فرنسا من هناك. وهكذا هي إسرائيل اآلن. 
والتدهور كبير. هل يوجد ضمان الستمرار وجود الدولة في ظل 
إدارة األزمة. ال أعتقد ذلك. صحيح، هذا غير ممكن، واألمور 
تسير باجتاه القضاء على الدولة، على األقل القضاء على الدولة 
التي أقيمت من أجلهم، وباإلمكان أن يكون هنا كيان سياسي 
مختلف، كيان أبارتهايد. وأنا أفكر كثيرا في مساهمة أصدقائي 
الفلسطينيني الذين يغضبون علّي ويقولون: ’أنت حتملنا املسؤولية 

لقد اعتدنا على إمبراطورية ويصعب علينا التراجع عنها. أنظر إلى ما 
حدث في اجلزائر. مرت 150 عاما حتى انسحبت فرنسا من هناك. وهكذا هي 
إسرائيل اآلن. والتدهور كبير. هل يوجد ضمان الستمرار وجود الدولة في ظل 
إدارة األزمة. ال أعتقد ذلك. صحيح، هذا غير ممكن، واألمور تسير باجتاه القضاء 
على الدولة، على األقل القضاء على الدولة التي أقيمت من أجلهم، وباإلمكان 
أن يكون هنا كيان سياسي مختلف، كيان أبارتهايد. وأنا أفكر كثيرا في مساهمة 
أصدقائي الفلسطينيني الذين يغضبون علّي ويقولون: ’أنت حتملنا املسؤولية 
مرة أخرى’. فقد اعتقدت دائما أنه في احليز السياسي، وهذا هو فهمي للسياسة، 
احلراك يولد من اجلانب الضعيف، إذ ال توجد رغبة لدى القوي في حل األمور. 
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السياسي، وهذا  احليز  في  أنه  دائما  اعتقدت  فقد  مرة أخرى’. 
ال  إذ  الضعيف،  اجلانب  من  يولد  احل��راك  للسياسة،  فهمي  هو 
توجد رغبة لدى القوي في حل األمور. فهو يحكم، وملاذا عليه 
وأعتقد  وضعه.  حتسني  دائما  يريد  الضعيف  بينما  يتطوع؟  أن 
القيام  باإلمكان  الفترة،  هذه  في  صحيحة  فلسطينية  بحركة  أنه 
بعجائب. وسأعطيكما مثاال: الشعب في إسرائيل لم يفهم متاما 
اخلطوة الفلسطينية األخيرة في األمم املتحدة. لكن إذا ما جاء أبو 
مازن ]الرئيس الفلسطيني محمود عباس[ وقال: ’أريد أن أكون 
في الكنيست، وإذا لم توافقوا ففي اجلامعة العبرية في القدس، 
وإذا لم توافقوا ففي أي مكان آخر، ليس مهما أين. نحن نريد 
دولة لنحدد مصيرنا فيها’، عندها سيقول اإلسرائيليون له ’ال’. 
بالضبط.  مثلكم  دميقراطية  روح  ’لدينا  ناحيته  من  وسيجيب 
وأطلب التصويت للكنيست. ولكي أريكم أني جاد وأنا أعيش 
حتت حكمكم، أريد أن أبدأ جتربتي في القدس’. أقسم لكما بأنه 
في اللحظة نفسها التي تخوض فيها قائمة عربية االنتخابات على 
رئاسة بلدية القدس، ستكون هناك دولتان للشعبني على الفور. 
أنا أفهم مقاطعة االنتخابات ]في القدس من جانب الفلسطينيني[. 
وأدرك املشاعر خالل األربعني عاما األخيرة. وسأحاول شرح 
قصدي. اإلسرائيليون اليهود يعيشون طوال حياتهم في انغالق 
للشعبني  دولتني  نريد  ونحن  لهم.  مريح  فهذا  أنفسهم،  على 
والقدس املوحدة، وهاتان معادلتان مختلفتان، ألنه إذا كان هناك 
دولتان، فإنه يوجد عاصمة للدولة الثانية، والعاصمة الثانية هي 
في القدس. لكن إذا كانت القدس موحدة فإنه ال توجد دولتان، 
وإمنا دولة واحدة. لكن ال أحد في العالم وضع حتديا أمام هذا. 
واآلن يأتي زعيم فلسطيني ويقول ’إنني أريد خوض االنتخابات 
للكنيست، وأنتم ال تسمحون لي بخوض انتخابات الكنيست، 

فإنني أريد أن أستغل القدس املوحدة. لدي ثلث املصوتني وسوف 
أشكل قائمة النتخابات البلدية،. هذا قد يؤدي إلى وجود نائب 
رئيس بلدية عربي، أو رئيس جلنة املراقبة في املجلس البلدي. 
وعندها ستنهار كل الفكرة حول القدس اليهودية. وسيكونون 
ملزمني بإيجاد حل لهذا األمر. ملاذا يجب أن يحدث هذا؟ ألن 
االقتراع.  صندوق  في  حقه  عن  يعبر  أن  يريد  البسيط  املواطن 
وأعتقد أن مفتاح احلل، وخالفا لكل ما يعتقده الكثيرون، هو 
مدني وفي القدس. هذه فرصة رائعة ملهاجمة النقطة األضعف 

في إسرائيل.

مثل آخر الصليبيني
)*( سؤال: نريد أن ننتقل إلى موضوع احملرقة. ومحور كتابك 
"لننتصر على هتلر" هو أن إسرائيل لم تنتصر على هتلر حتى 
في  خطاب  وكل  شيء  كل  من  جزء  هي  احملرقة  وأن  اآلن، 
إسرائيل. واآلن قلت إن قيام إسرائيل كان مرتبطا بذلك، رغم 
الرئيس  خطاب  على  ردا  وآخرين،  نتنياهو  تصريحات  في  أنه 
األميركي باراك أوباما في جامعة القاهرة، لم يوافقوا على هذه 
"وطن  ألنها  وإمنا  للمحرقة  نتيجة  أقيمت  إسرائيل  بأن  املعادلة 
الشعب اليهودي". هل تعتقد أن احملرقة ما زالت تتغلغل، كما 
لو أنها جدار مينع اإلسرائيلي من التقدم إلى األمام. هل هذا ما 

زال ساري املفعول؟
املقبل على األقل. دعونا  املفعول حتى اجليل  بورغ: ساري 
العام  في  نكبة  حدثت  لقد  سياسي.   - بسيكو  مكان  من  نبدأ 
1948. وكانت قاسية ومؤملة. وسببت صدمة هائلة للمجتمع 
بعد  اخلليل  عن  نزحت  فوالدتي  متاًما،  أتفهمها  الفلسطيني، 
العام 1929 ]في أعقاب أحداث انتفاضة البراق[، ولم تصح 

أحداث  أعقاب  )في   1929 العام  بعد  اخلليل  عن  نزحت  والدتي 
انتفاضة البراق( ولم تصح من صدمتها أبدا، رغم أن صاحب البيت 
العربي أنقذها، لكن هذا ال يساعد الفرد وال اجلماعة. ويأتي فلسطيني 
وأنا، بدال من أن أحترم  إلّي ويقول لي ’هل تعلم أن صدمتي أكبر’. 
ألم اآلخر وأتعاطف معه، فإني أتنافس معه. لكن في املنافسة على 
الصدمات ال يوجد منتصر. ولم يكن أبدا هنا خطاب إسرائيلي يحترم، 

وقبل كل شيء يتحمل قسطنا في نشوء قضية الالجئني.
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من صدمتها أبدا، رغم أن صاحب البيت العربي أنقذها، لكن 
إلّي ويقول  الفرد وال اجلماعة. ويأتي فلسطيني  هذا ال يساعد 
وأن��ا، بدال من أن أحترم ألم  ’هل تعلم أن صدمتي أكبر’.  لي 
اآلخر وأتعاطف معه، فإني أتنافس معه. لكن في املنافسة على 
الصدمات ال يوجد منتصر. ولم يكن أبدا هنا خطاب إسرائيلي 
يحترم، وقبل كل شيء يتحمل قسطنا في نشوء قضية الالجئني. 
باملئة   49 بنسبة  الالجئني  قضية  نشوء  عن  مسؤوال  كنت  ف��إذا 
نتحمل  لم  باملئة.  ال� 49  باملئة عن  مئة  أنني مسؤول  يعني  فهذا 
املسؤولية. لكننا أيضا لم نتعاطف ونتماثل أبدا. إذن، وقبل أي 
السياسة  في  قاٍس  أمر  هو  الصدمات  على  التنافس  فإن  شيء، 
مستهل  في  أوباما  فعله  الذي  اجلميل  واألم��ر  أوسطية.  الشرق 
اجلميع،  آالم  مع  والتماثل  التعاطف  عن  أعرب  أنه  هو  واليته 
قبل أن ينكفئ. األمر الثاني هو أنه من الناحية التاريخية تستغرق 
األمة سنوات طويلة من أجل التطهر من الصدمة. أنظرا مثاًل إلى 
الشيعة اآلن. أصدقائي الشيعة غير متطرفني، وإمنا إنسانيون، 
وهم فعال يحزنون في ذكرى معركة كربالء. يؤملهم أن احلسني 
ُقتل. وهم يعيشون هذا بكل جوارحهم. والسؤال  ]بن علي[ 
هو كيف حتتوي هذا األمر؟. وعندما كنا قريبني زمنيا من كربالء 
فإن احلزن حينذاك كان مئة باملئة، لكن اليوم يتذكرون ذلك في 
يوم عاشوراء، بالطقوس. وبالنسبة لنا، فنحن ما زلنا في جيل 
يتطهر  النكبة. وه��ذا ال  ه��م جيل احمل��رق��ة وجيل  ال��ذي��ن  ذوي��ن��ا 
بسرعة كبيرة. وكل واحد منا يتذكر أمه تبكي. لقد ألفت كتاب 
"لننتصر على هتلر" للمجتمع اإلسرائيلي في حلظة معينة. فما 
هي اللحظة؟ سيأتي يومنا، وفيما نحن ال نزال على قيد احلياة، 
يوما  ننهض  وسوف  احملرقة.  من  الناجني  آخر  سيموت  حيث 
ما في الصباح وال يوجد في العالم، وال حتى شخص واحد، 

ستتحول  يوم  وه��ذا  شخصية.  جتربة  له  بالنسبة  احملرقة  تكون 
فيه التجربة الشخصية إلى ذكرى. لكن طاملا هو حي بيننا، من 
الصعب جدا التحرك. بيد أن حضور احملرقة، بشكل تهكمي، 
في احللبة السياسية ما زال واسعا جدا. وحتى يدرك السياسيون 
أن اجلمهور ال يريد ذلك فإنه من الصعب تطهير هذا بشكل كامل. 
)*( سؤال: أدبيات كثيرة وكذلك أعمال فنية عديدة، مثل فيلم 
ريدلي سكوت، املخرج املعروف، "ملكوت السماء"، حتدثت 
عن  يتحدث  ومعظمها  األيوبي.  الدين  وصالح  الصليبيني  عن 
من  العيش  يريد  األول  الفريق  الصليبيني،  بني  فريقني  وجود 
خالل االندماج في الشرق، والفريق الثاني استعالئي وعدواني. 
وفي نهاية املطاف كانت الغلبة من نصيب الفريق االستعالئي، 
إسرائيل  تريد  هل  عليه.  وقضى  الدين  صالح  جاء  ذلك  وبعد 
أن تكون جزءا من املنطقة، أم مثلما يكتب الكثيرون أنها مملكة 

صليبية أخرى؟
بورغ: هذا سؤال لم يطرحه اإلسرائيليون على أنفسهم أبدا. 
إنهم يتحدثون عن املنظور األمني. وأنا أقول لإسرائيليني إن كل 
الدبابات والقنابل والطائرات يجب أال تشكل مفهومنا األمني، 
ذلك بأنها مجّرد أداة، وهي ليست اجلوهر. وأستطيع القول إنه 
لم يجر أبدا هنا جدل إستراتيجي ثاقب، ال على مستوى احلكومة 
وال على مستوى صناع القرار أو األوساط املثقفة، بشأن ما الذي 
نريده في الشرق األوس��ط. إن ما ميكن مالحظته هو أنه توجد 
إقامة  مقاربة  األول��ى،  األوس��ط.  الشرق  إزاء  مقاربات  ث��الث 
أقتله. وأعتقد أن اجلدار  يقترب منها سوف  األس��وار وكل من 
الفاصل مستل من فكر الصليبيني. املقاربة الثانية، مقاربة ]رئيس 
حكومة إسرائيل األسبق[ إسحق شامير والتي تنص على استمرار 
100 عام من الصراع، أي من إدارة الصراع، تارة تكون النيران 

الشرق  إزاء  مــقــاربــات  ثــالث  توجد  أنــه  هــو  مــا ميكن مالحظته 
األوســط. األولــى، مقاربة إقامة األســوار وكل من يقترب منها سوف 
أقتله. وأعتقد أن اجلدار الفاصل مستل من فكر الصليبيني. املقاربة 
الثانية، مقاربة )رئيس حكومة إسرائيل األسبق(  إسحق شامير والتي 
تنص على استمرار 100 عام من الصراع، أي من إدارة الصراع، تارة تكون 
النيران عالية وتارة تكون منخفضة. واملقاربة الثالثة هي االندماج في 
الشرق األوسط. وباإلمكان أن تكون ثقافية والوصول إلى حد العالقات 

التامة بني األفراد واألبناء. 
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الثالثة هي االندماج في  عالية وتارة تكون منخفضة. واملقاربة 
الشرق األوسط. وباإلمكان أن تكون ثقافية والوصول إلى حد 
إلى  أن تصل  وباإلمكان  واألبناء.  األفراد  بني  التامة  العالقات 
أماكن حتدث فيها أمور في الغرب حيث ال توجد أسوار، بني 
املسلم واملسيحي، أو بني املسلم واليهودي واملسيحي. وانعكاس 
عدم إجراء نقاش هنا حول ما الذي نريده في الشرق األوسط هو 
املنظور األمني. أنا شخصيا أريد االندماج. وأعتقد أنه ما زال 
األبد.  إلى  متاحا  يكون  لن  هذا  لكن  بذلك،  القيام  باإلمكان 
أو  أوسطية  شرق  وفدرالية  كونفيدرالية  عن  التحدث  باإلمكان 
على األقل بني الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي، ألنهما شعبان 
أنتجت  األخيرة  عام  املئة  املشتركة خالل  متشابهان. وحياتهما 
شبها كبيرا للغاية بيننا. وأنا ال أعتقد أن باإلمكان أخذ الدميقراطية 
من الفلسطينيني. وأعتقد أن هذا يسري على غزة أيضا. وهذا 
االندماج.  أخ��اف  ال  أن��ا  للغاية.  ومثير  محتمل  حل��وار  أس��اس 
ابني من فلسطينية وإمنا خوفي من  يتزوج  أن  وخوفي ليس من 
أن يتزوج إنسانة سيئة. وأنا أفضل أصدقائي الفلسطينيني على 
معظم املستوطنني من أبناء عائلتي. وردا على السؤال: ماذا تريد 

إسرائيل؟ هي تنساق وراء غرائزها متاًما مثل آخر الصليبيني.
واملعادية  العنصرية  القوانني  إلى  تنظر  كيف  سؤال:   )*(

للدميقراطية التي تطرحها حكومة اليمني في الكنيست؟
بورغ: لو كنت رئيًسا للكنيست ملا كنت سأسمح بطرحها. 
يوجد لهذا بعد سياسي وآخر تهكمي. ولنبدأ بالبعد السياسي. 
حزب العمل لم يكن أبدا، منذ العام 1977 ]عندما خسر احلكم 
لم  بأنه  الناخب  قرار  لقبول  مستعدا  الليكود[  حلزب  مرة  ألول 
ينتخب للسلطة. ولذلك انضم كل مرة إلى احلكومة. ونتيجة 
ل��ذل��ك ن��ش��أت ح��ال��ة م��ن ال��ت��وازن ب��أن��ه ليس ك��ل ش��يء مسموح 

لدي وجهة نظر تقول إن الشرق األوسط هو سلة النفايات األوروبية. 
ثمة هنا طوال الوقت مواجهة بني الكولونيالية األوروبية واحملرقة األوروبية. 
وأبقتنا مع حدود مضحكة ومقوالت مضحكة وسياسة  انصرفت  وأوروبــا 
غريبة وبقايا احملرقة، وهي لم تعد موجودة. ويتعني علينا في القرن الواحد 
والعشرين أن نرتب مخلفات سرطانية أوروبية من القرنني التاسع عشر 
والعشرين. لذلك فإن لدي نقاشا كبيرا مع أوروبا وهناك مليون ونصف 
إقامة  في  الذي متثل  احملرقة  من  الفوري  وبينها خالصنا  سبب،  مليون 

الدولة، علًما بأن من تضرر فورا من هذا اخلالص هم الفلسطينيون.

جميع  في  شركاء  كانوا  واإلي��ج��اب.  للسلب  شركاء،  وكانوا 
األمور البشعة، في احلروب واالستيطان، لكن من اجلهة الثانية 
حافظوا على مظهر كرامتهم. وعندما حرر إيهود باراك حزب 
العمل ]باالنشقاق عنه وانسحاب العمل من حكومة نتنياهو[، 
فإنه فجأة بعد 30 عاما أصبح اليمني يحكم لوحده. وهكذا يفكر 
األثمان  يدفعون  وسوف  يتصرف.  هو  وهكذا  حقيقة،  اليمني 
على ذلك. سنرى كيف  سيستقبلون في العالم. وسنرى كيف 
املستوى  وعلى  األوروب���ي.  االحت��اد  فعل  ردات  على  سيردون 
الطريق  يسيرون  ينبغي جعلهم  أنه  فعال  أعتقد  فإني  التهكمي، 
كلها. ويجب على أعضاء الكنيست من املعارضة أال يتواجدوا 
في قاعة الكنيست. وأال يصوتوا. وذلك كي ال يقولوا إنه متت 
املصادقة على القانون بأغلبية 60 صوتا ومعارضة 40. يجب 
مع  سيتعاون  أحد  ال  فاشيا.  ميينيا   60 القانون  أيد  إنه  يقال  أن 
ذلك. ولنرى إلى  أين سيصلون. مع ذلك علّي القول إنه على 
الرغم من سيل القوانني األخيرة، ال يوجد أي مكان بني املغرب 

وباكستان يتحركون فيه بحرية مثلنا.
)*( سؤال: وهل تعتقد أن املبادرة إلى هذه القوانني، أي روح 

هذه القوانني، هي من جانب أفيغدور ليبرمان وحزبه؟
سأقول  لكن  التكتيكية.  الناحية  من  مهما  ليس  هذا  ب��ورغ: 
لكما ما هي لعبة نتنياهو. نتنياهو هو رجل إستراتيجية سياسية 
المع. وفي كل مرة يضع نفسه في موقع وسطي افتراضي يتواجد 
فيه. ومريح جدا له أن ليبرمان يوجه له الضربات من اليمني، 
ألنه في هذه احلالة يثبت أنه هو ليس ليبرمان. وهو يريد جدا أن 
ال  التي  ليفني،  تسيبي  واملعارضة[  كادميا  حزب  ]رئيسة  تكون 
تفعل شيئا، على يساره، فهذا دليل على أنه ليس تسيبي ليفني. 
وسيأتي في االنتخابات املقبلة ويقول أنا اشتراكي - دميقراطي. 
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وبأسلوبه اخلطابي هو يتحرك في املكان األكثر دقة في الوسط، 
وعمليا فإن اجلميع انفلتوا، ألنه عندما ينفلتون فإنهم يضعونه في 
الوسط. هذه هي حركته. ولو لم يكن هناك ليبرمان لتوجب على 

نتنياهو أن يخترعه. 
)*( سؤال: ما رأيك في حركة االحتجاجات االجتماعية

التي نشطت في الصيف املاضي. هل منحت أماًل ما؟
ب�����ورغ: أع���ت���رف ب��أن��ي ل���م أش���ت���رك ف���ي أي���ة م��ظ��اه��رة ل��ه��ذه 
االحتجاجات. أوالدي شاركوا في بعض املظاهرات. فأنا ال 
أفهم ما الذي يريدونه. ليقولوا عني إن لدي عقلية قدمية، أو إني 
أنتمي جليل سابق، لكن فليقولوا لي مباذا يفكرون. هل يريدون 
العدالة االجتماعية ]الشعار املركزي في هذه االحتجاجات[؟ 
شيء.  ال  قالوا  لكنهم  أفضليات،  تعني  االجتماعية  العدالة 
أريد أن أعرف ماذا يقف أمامي.  وأنا ال أمتاثل مع ال شيء. 
أساس  هنا  يوجد  أنه  شعرت  وقد  الضبابية.  األم��ور  أحب  ال 
املضمون.  هو  ما  لي  قولوا  حقيقيا.  ليس  ما  ش��يء  خلدعة. 
ليقولوا إننا نريد عدالة اجتماعية بحيث األفضلية األولى فيها 
لديهما  وأن  يتعلم  أن  وعربي  يهودي  ول��د  ألي  يحق  أن��ه  هي 
حقوقا متساوية، ويجب أخذ أموال من هنا ورصدها هناك، 
لكن ال تقولوا إننا نريد أن تتحسن األمور وبعد ذلك تسمحون 
لدى  توجد  بأنه  أشعر  ولم  ه��ذا.  في  تقرر  أن  حكومية  للجنة 
هؤالء األشخاص قدرات ثقافية أو شجاعة سياسية متكنهم من 
الوقوف وراء مطالب حقيقية. سأقول لكم ما أريد: أريد تفكيك 
املستوطنات، أريد العودة إلى اخلط األخضر. وإذا لم ينجح هذا 
فإني أريد أن تكون هنا دولة واحدة مدنية ومساواة في احلقوق 
لكل إنسان بني النهر والبحر. أريد أن يكون احلكم في البالد 
اشتراكيا أكثر وعلى غرار الدول االسكندنافية، وأن تهتم الدولة 
بأمور أكثر من اليوم. أريد توزيعا مختلفا للثراء في املجتمع. 
أريد توزيعا مختلفا لتحمل األعباء واملسؤولية االجتماعية املدنية 
والقومية. أنا أقول ماذا أريد ومن أين أريد أن يأخذوا التمويل. 
واآلن أحكموا علّي، توافقون أو ال توافقون. إنهم كيس مليء 
بالهواء وعندما أدخل يدي فيه ال أصطدم بشيء. ولذا فإنهم 
سرعان ما اختفوا، وذلك بعد أول هجوم عند الطريق إلى مصر 
]املقصود هجمات إيالت في منتصف شهر آب املاضي[، وفي 
موازاة حديث متواتر عن إيران ]التهديدات اإلسرائيلية مبهاجمة 
إيران[. واآلن لم يعودوا موجودين، األمر الذي يعني أن هذا 

ليس حقيقيا.

كتابي ينطوي على قدرة إطالق
جدل بشأن احملرقة والنكبـة

»لننتصر على هتلر". كيف  )*( سؤال: سنتحدث عن كتاب 
كانت ردة فعلك عندما ُترجم إلى العربية؟

بورغ: قبل كل شيء هذا مثير لالنفعال. لقد أنهيت العمل في 
الكنيست قبل ستة أعوام. وألفت منذ ذلك الوقت أربعة كتب. 
ترجمة  العبرية. ومتت  إلى  االنكليزية  آخر من  كتابا  وترجمت 
كتابي  وترجمة  أخ��رى.  ولغات  االنكليزية  إلى  كتبي  من  ثالثة 
إلى العربية أثارت انفعالي بشكل كبير للغاية. وبالنسبة لي فإنه 
يشكل دعوة للحوار. هناك أمور كثيرة تقولها وتكتبها وتلقي بها 
في سلة النفايات. وهناك أمور أنشرها وأترقب ردة فعل عليها. 
مرعبا  ثمنا  ودفعنا  للمحرقة،  الرئيسة  البطاقة  ثمن  دفعنا  نحن 
ومروعا. والثمن الثاني دفعه الفلسطينيون. لدي وجهة نظر تقول 
إن الشرق األوسط هو سلة النفايات األوروبية. ثمة هنا طوال 
الوقت مواجهة بني الكولونيالية األوروبية واحملرقة األوروبية. 
وأوروبا انصرفت وأبقتنا مع حدود مضحكة ومقوالت مضحكة 
لم تعد موجودة. ويتعني  وسياسة غريبة وبقايا احملرقة، وهي 
نرتب مخلفات سرطانية  أن  الواحد والعشرين  القرن  علينا في 
لدي  فإن  لذلك  والعشرين.  عشر  التاسع  القرنني  من  أوروبية 
سبب،  مليون  ونصف  مليون  وه��ن��اك  أوروب���ا  م��ع  كبيرا  نقاشا 
وبينها خالصنا الفوري من احملرقة الذي متثل في إقامة الدولة، 
الفلسطينيون.  اخل��الص هم  ف��ورا من هذا  بأن من تضرر  علًما 
اإلسرائيلي،  املجتمع  مع  كهذا  نقاش  إلى  بادرت  أني  والدليل 
كبيرة،  مني وص��رخ علي وكانت هناك مشادات  ال��ذي غضب 
لكن املجتمع اإلسرائيلي يتحدث معي. أنا أكتب له وهو يكتب 
أمامه وهو يظهر أمامي. وأنا أفعل األمر نفسه  لي، وأنا أظهر 
على  ينطوي  الكتاب  أن  أعتقد  أيضا.  الفلسطيني  املجتمع  مع 
قدرة كامنة إلجراء حوار بشأن النكبة واحملرقة. سري ]نسيبة، 
األكادميي الفلسطيني[ ألف كتابا هو عبارة عن سيرة ذاتية، ليس 
سيئا ولكنه ليس كامال، ومع ذلك فتح أعني كثيرين من اجلمهور 
اإلسرائيلي. وبالنسبة لكتابي فإن التخوف دائما هو من استغالله 
سلبا، مبعنى أنني كتبت 300 صفحة، لكني أتخوف من أن يأتي 

شخص ما ويأخذ منه ثالثة أسطر فقط. 
)*( سؤال: هل ما زلت مقتنعا، مثلما كتبت في كتابك، بأن 
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إسرائيل تفهم لغة القوة فقط؟
بورغ: نعم. لكن يجب القول إن القوة هي كلمة مركبة للغاية. 
ويوجد في التوراة منوذجان للقوة. النموذج األول هو عندما تقف 
أنواع األشجار، منتصبة في وجه  أقوى  شجرة أرز، وهي من 
ريح قوية وفي نهاية املطاف فإن قوة الرياح تسقطها. ومنوذج أو 
مفهوم القوة الثاني يحيل إلى أعواد القصب التي تنمو على ضفاف 
األنهار. عندما تهب الريح فإن القصب يحني رأسه ويتمايل، 
وعندما تذهب الرياح فإنه يرفع رأسه مرة أخرى. فمن األقوى 
مختلفان  منوذجان  أو  مفهومان  ه��ذان  طبعا.  القصب  بينهما؟ 
للقوة. واملسألة هي أية قوة تنجح. فالقوة هي عبارة عن أمور 
كثيرة. واألمر املذهل للغاية هو أن أكثر ما يؤثر على اإلسرائيلي 
هو قوة التعاطف. السادات عانقنا وابتسم وكان ذكيا. وعندما 
بيت شيمش، جاء  بلدة  يهوديات من  بنات  أردن��ي  قتل جندي 
امللك حسني إلى بيت شيمش وعانق وجلس على األرض وانتهى 

األمر. وهذا برأيي نوع من ممارسة القوة. 
)*( سؤال: خالل هذا احلوار ذكرت أنور السادات عدة مرات 
ولم تذكر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ملاذا؟ ألم يثر 

انطباعا  جيًدا لدى اإلسرائيليني؟
بورغ: سأحتدث في هذا الشأن عن نفسي فقط، وليس عن 
لم  وه��و  كبيرة،  فرصة  أه��در  عرفات  أن  أعتقد  اإلسرائيليني. 
يرتق إلى مستوى اللحظة التاريخية التي كانت سانحة. وحتى 
اآلن ال ميكنني أن أفكك شيفرة هذا اإلنسان، الذي كان في حركة 
أتباع ]رئيس منظمة  اإلخ��وان املسلمني، وبعد ذلك أصبح من 
التحرير الفلسطينية األول[ أحمد الشقيري، ومن ثم زعيًما في 
منظمة التحرير الفلسطينية وليس في فتح، وعندما دخل في غمار 

عملية سالم فإنه لم ميض فيها حتى النهاية. بكلمات أخرى أقول 
إنه لم يطرح على الفلسطينيني لغة جديدة، ولم يطرح هذا على 
م��ازن[  ]أب��و  عباس  حملمود  خالًفا  وذل��ك  أيضا،  اإلسرائيليني 
الفلسطيني[  ال��وزراء  ]رئيس  أن  كما  جديدة،  لغة  طرح  ال��ذي 
اقترح  نسيبة  س��ري  وكذلك  ج��دي��دة،  لغة  اقترح  فياض  س��الم 
سبيل  على  قوله  يجب  ما  فإن  نفسه  الوقت  وفي  جديدة.  لغة 
االستدراك هو أن هذه اللغة اجلديدة وصلت إلى أذني ورمبا ليس 
أبعد من ذلك، ألننا نحن أيًضا ال ننصت. صحيح أن عرفات 
ألغى بنودا في امليثاق الوطني الفلسطيني لكن هذا كان على ما 
يبدو نوعا من التكتيك. في املقابل أنا أعتقد أن شمعون بيريس 
]رئيس الدولة احلالي[ لم يقصد التوصل إلى سالم، بينما رابني 

كان يقصد ذلك.
)*( سؤال: ثمة حديث عن وجود أزمة قيادة في إسرائيل. فهل 
غرار  على  أيضا  ورمبا  وبيغن،  رابني  غرار  على  قياديني  تفتقد 

والدك يوسف بورغ؟
بورغ: أنا أفضل قادة لديهم أيديولوجيا. وال يهمني ما هي 
هذه األيديولوجيا. إن األيديولوجيا التي كانت لدى بيغن لم أتفق 
معها على اإلطالق، لكن كان بإمكاني أن أواجهها من خالل 
اخلطاب األخالقي، أكثر مبا ال ُيقاس من مواجهة القيادة اجلوفاء 
التي ميثلها كل من باراك ونتنياهو، وذلك ألن هذين املذكورين 
ليس لديهما شيء يعرضانه سوى األنا املتضخمة واالستعراض 
وبودي  حقيقي.  مضمون  أي  لديهما  يوجد  وال  الفضفاض، 
التشديد في هذا السياق على أنه كان لدى رابني مفهوم أخالقي 
أثار احتراما لدي جتاهه، في حني أن بيريس ال يثير لدي احتراما 

كهذا.  


