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)*( الكتاب: من بريت شالوم ]حتالف السالم[ إلى إيحود ]احت�اد[: 
يهودا ليف ماغنيس والنضال من أجل دولة ثنائية القومية

)*( املؤلف: يوسف هيل�ر
)*( إصدار: منشورات ماغنيس، اجلامعة العبرية، القدس- 2003

اليهودية  الشخصيات  بعض  ن��ش��اط  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ي��ت��ن��اول   )*(
على  اخلطر  استشعرت  التي  فلسطني،  ف��ي  االعتبارية  الصهيونية 
"الييشوف" اليهودي من مجّرد "منح" فلسطني إلى اليهود فقط، 
وفًقا ملا نّص عليه وعد بلفور البريطاني في العام 1917، ومن جتاهل 
الوجود العربي، وعملت على دفع حل الدولة الثنائية القومية، ورأت 
من جملة أشياء أخرى أن هذا احلل رمبا "ينقذ اليهود من نفسهم". 
ويسعى مؤلفه، وهو البروفسور يوسف هيل�ر، أستاذ العالقات 
الدولية في اجلامعة العبرية في القدس، إلى قراءة هذا النشاط في 

"الدولة الثنائية القومية" كحّل "ينقذ اليهود من نفسهم"!

سياقات محورين زمنيني متداخلني:
األول- احملور األوسع املمتد خالل األعوام 1917- 1948.

مع  بالتزامن   ،1942 العام  بني  املمتد  األصغر  احمل��ور  الثاني- 
املتحدة،  الواليات  بلتيمور في  الصهيونية في  انعقاد مؤمتر احلركة 
فلسطني،  في  يهودية  دولة  إقامة  في  العملية  غايته  والذي حتددت 
في  إسرائيل  املؤلف "انتصار  يسميه  ما  العام 1949، عقب  وبني 

حرب االستقالل" ]حرب 1948[.
ويرجع اعتماد العام 1917 إلى كونه العام الذي صدر فيه وعد 
بلفور، وما استتبعه من فرض االنتداب البريطاني على فلسطني/ 
أرض إسرائيل بدًءا من العام 1922. وفي رأي املؤلف فإن الظروف 
التاريخية املوضوعية، التي صدر هذا الوعد في سياقها، هي التي 
جعلت تلك الشخصيات اليهودية االعتبارية تستشف "اخلطر الكامن 
إمبريالية  اعتبارات  منطلق  من  فقط،  اليهود  إلى  فلسطني  منح  في 

ت
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جتدر اإلشارة، هنا، إلى أن سيرورة بناء عوامل قوة "الييشوف"، مبا في ذلك 
السياسي  كيانه  يقيم  أن  يكون في وسعه الحًقا  أن  أجل  العسكرية، من  القوة 
املستقل بتؤدة، حتى ولو مبنأى عن أخذ الوجود العربي في االعتبار، اقترنت خالل 
ثالثينيات القرن املنصرم، بتبني احلركة الصهيونية، بتأثير من وايزمان نفسه، 
ما اصطلح على تسميته بـ "مبدأ املساواة السياسية"، الذي هدف في الظاهر 
إلى قبول املساواة السياسية بني العرب واليهود، غير أنه عملًيا هدف إلى صرف 

األنظار عن تطلعات الصهيونية االنفصالية والعدائية إزاء األكثرية العربية. 

]بريطانية[ فحسب، ومن دون أخذ الوجود العربي في االعتبار". 
ومن أجل مواجهة هذا اخلطر، الذي اعتبر داهًما، تعمق الهجس، 
من طرف تلك الشخصيات، بفكرة حل الدولة الثنائية القومية ملا 

اصطلح على تسميته ب� "مشكلة فلسطني".
يهودا  وأفكار  نشاط  وحتليل  تعقب  في  أساًسا،  الكتاب،  يركز 
ليف ماغنيس، الذي تولى منصبي مستشار ورئيس اجلامعة العبرية 
في القدس، ومن ثّم في نشاط وأفكار إرنست سيمون، الذي أصبح 
بروفسوًرا في التربية في تلك اجلامعة، ومارتني بوبر، الذي أصبح 

بروفسوًرا في علم اجتماع الثقافة في اجلامعة نفسها.
وقد كانت هذه الشخصيات الثالث، بادئ ذي بدء، ضالعة إلى 
جانب شخصيات صهيونية أخرى، في العام 1926، في تأسيس 
جماعة "بريت شالوم" ]حتالف السالم[، وذلك في موازاة ظهور 
"احلركة التنقيحية" ]بزعامة زئيف جابوتنسكي[، والتي تبنت مقاربة 
صدامية وطالبت بإقامة الدولة اليهودية في ظل احلراب البريطانية 
"بريت  جماعة  أن  بيد  البريطانية.  الكولونيالية  مصالح  وباسم 
شالوم" لم تتطلع ألن تصبح حزًبا سياسًيا وإمنا ألن تكون جمعية 
ثقافية- تربوية تهدف، أكثر من أي شيء آخر، إلى تعزيز مواقف 
"القيادة املعتدلة" في التيار الرئيسي داخل احلركة الصهيونية، على 
الصعيد الفكري. واعتبرت أن حاييم وايزمان، رئيس الهستدروت 
مقابل  في  املعتدلة"،  "القيادة  هذه  رأس  على  يقف  الصهيونية، 
املتطرفة".  "القيادة  رأس  على  وق��ف  ال��ذي  غ��وري��ون،  بن  دافيد 
وفي هذا الصدد يؤكد املؤلف أن الفجوة بني مقاربة وايزمان ومقاربة 
طالبت  األخيرة  هذه  أن  باستثناء  كبيرة،  تكن  لم  شالوم"  "بريت 
بتأسيس مؤسسات حلكم ذاتي يهودي، تتغّيا تكريس وضعية أقلية 
ل� "الييشوف اليهودي" في نطاق دولة واحدة ثنائية القومية. وقد 
حدث التباعد الرئيس بني الطرفني عقب ما يسميه املؤلف "أحداث 

البراق  ث��ورة  واملقصود  ت��ارب��اط"[،  "أح��داث  ]أو   "1929 العام 
أن هذه "األح��داث" من  فقد رأت "بريت شالوم"  الفلسطينية. 
شأنها أن تزّكي حل الدولة الثنائية القومية، الذي كانت تتبناه، غير 
أن القيادة الصهيونية بزعامة وايزمان ذهبت في اجتاه معاكس متاًما، 
إذ أنها اعتبرت تلك "األحداث" مبثابة نذير سوء إلى قادم األيام، 
ترجيح  على  ينطوي  أخ��رى،  جهة  من  حافز،  ومبثابة  جهة،  من 
أن يسعى  الصهيوني بحذافيره، بشرط  املشروع  تطبيق  احتماالت 
"الييشوف" اليهودي إلى حل بشكل مستقل متاًما، أي أن تتحول 
الصهيونية إلى كيان سياسي مستقل يراكم عوامل القوة الذاتية، التي 
من شأنها أن تترجم إلى وجود دميغرافي واقتصادي وأمني "يجعل 

العرب يقتنعون أنه ليس في إمكانهم القضاء عليه".
ثنائية  إق��ام��ة سلطة  ل��واء  ب��داي��ة،  لقد رفعت "ب��ري��ت ش��ال��وم"، 
القومية في فلسطني، من خالل التنازل املسبق عن غاية حتقيق أكثرية 
يهودية في البلد، ملصلحة االكتفاء مبكانة أقلية. وعقب "أحداث 
مع  وس��ط  ح��ل  أو  تسوية  إل��ى  التوصل  أج��ل  م��ن  سعت   "1929
العرب. غير أن هذه املقاربة جوبهت بالرفض، جملة وتفصياًل، 
بعد تلك "األحداث"، من جانب ألوان الطيف كلها داخل احلركة 
الصهيونية. وتبنى "الييشوف" اليهودي، في معظمه، حاًل مضاًدا 
املضاد  احل��ل  ه��ذا  صلب  في  ووق��ف  القومية.  الثنائية  الدولة  حلل 
البعيد من خالل سيرورة مراكمة  املدى  ]يهودية[ على  إقامة دولة 
ذلك  في  تعهد  ال��ذي  البريطاني،  االن��ت��داب  برعاية  القوة  عوامل 
االستيطان  و"تكثيف  اليهودية"  الهجرة  وتائر  "تسريع  ب�  الوقت 

اليهودي".
واستلزم احلل املضاد املذكور حلل الدولة الثنائية القومية من القيادة 

الصهيونية في حينه أن تركز جهودها في ثالثة مجاالت:
األول- تغيير امليزان الدميغرافي ل� "الييشوف" اليهودي، الذي 
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بلغ عدد أفراده في العام 1922- وهو عام إقرار االنتداب البريطاني 
على فلسطني- نحو 84 ألف نسمة )أي 11 باملئة من مجموع السكان 

في فلسطني(؛
الثاني- إجراء تغييرات تدريجية في املفاهيم الصهيونية األساسية 
املتعلقة باملوضوعات األمنية، على غرار تلك اخلاصة باالستيطان 

اإلستراتيجي وبناء القوة العسكرية؛
"الييشوف"،  ل�  االجتماعية  االقتصادية-  البنية  تغيير  الثالث- 
العربي.  االقتصاد  عن  منفصل  يهودي  اقتصاد  إنشاء  ناحية  إل��ى 
وقد كان الهدف األرأس من وراء ذلك هو تدعيم قوة "الييشوف" 

العسكرية.
وتعّززت هذه اجلهود في ضوء "منحى جديد" غلب على السياسة 
تلقاها  رسالة  في  املنحى  هذا  وجتّسد   .1931 العام  في  البريطانية 
رمزي  البريطاني،  ال��وزراء  رئيس  من  العام،  ذلك  في  واي��زم��ان، 
ماكدونالد، وهيأت الظروف املالئمة لتسريع وتائر الهجرة اليهودية 
أفراد  عدد  زي��ادة  إلى  أدى  ما  االستيطان،  ولتكثيف  فلسطني  إلى 

"الييشوف" اليهودي إلى 380 ألف نسمة حتى العام 1936.
انهيار جماعة "بريت شالوم"،  إلى  وأفضت هذه اإلحداثيات 
ومن  العربي،  الطرف  بتأييد  حتظى  نفسه  الوقت  في  تكن  لم  التي 
ثم إلى حّلها. بيد أن ماغنيس عاد، في العام 1942، وبادر إلى 
"إيحود"  اسم  حملت  نفسها  باملواصفات  أخرى  جماعة  تأسيس 
]احت��اد[، وحاولت أن تستفيد من عبر اجلماعة السابقة كي ُيكتب 

لها البقاء والصمود.
جتدر اإلشارة، هنا، إلى أن سيرورة بناء عوامل قوة "الييشوف"، 
مبا في ذلك القوة العسكرية، من أجل أن يكون في وسعه الحًقا أن 
يقيم كيانه السياسي املستقل بتؤدة، حتى ولو مبنأى عن أخذ الوجود 
العربي في االعتبار، اقترنت خالل ثالثينيات القرن املنصرم، بتبني 
احلركة الصهيونية، بتأثير من وايزمان نفسه، ما اصطلح على تسميته 
ب� "مبدأ املساواة السياسية"، الذي هدف في الظاهر إلى قبول املساواة 
السياسية بني العرب واليهود، غير أنه عملًيا هدف إلى صرف األنظار 
عن تطلعات الصهيونية االنفصالية والعدائية إزاء األكثرية العربية. 
ويؤكد املؤلف أن معادلة "املساواة السياسية" لم تكن ملتزمة فعاًل 
باملساواة على املستوى اإلستراتيجي، لكنها انطوت على أفضليات 
جّمة، لعل أهمها أنها معادلة مخادعة في وسعها أن تشكل غطاء 
فقد  ذلك  من  الرغم  "الييشوف". وعلى  قوة  بناء  لعملية  سياسًيا 

معها  وتعاملت  اخلديعة،  هذه  ش��راك  في  شالوم"  "بريت  وقعت 
كما لو أنها معادلة إستراتيجية ال تكتيكي�ة.

بصورة  موقفه،  حسم  واي��زم��ان  أن  الكتاب،  بحسب  وي��ب��دو، 
نهائية، إلى جهة تأييد تقسيم فلسطني وإقامة دولة يهودية بالتزامن 
العام 1937،  في  البريطانية  امللكية  بيل"  تقرير "جلنة  مع صدور 
والذي أّيد التقسيم. وارتبط هذا احلسم، إلى درجة كبيرة، بتراكم 

بضعة عوامل في سيرورة بناء قوة "الييشوف"، منها:
العام  أفراد "الييشوف" إلى 380 ألف نسمة حتى  ازدي��اد عدد 

1936، كما سلفت اإلشارة؛
حتّول "الهاغناه" إلى منظمة ذات طابع عسكري؛

إجناز استقالل "الييشوف" االقتصادي عبر انفصاله عن االقتصاد 
العربي.

وعلى الرغم من ذلك بقي ماغنيس وشركاؤه ينظرون إلى وايزمان 
باعتباره حليًفا محتماًل ألفكارهم.

تأسيس "بريت شالوم"
مببادرة  وذل��ك   ،1926 آذار   9 ف��ي  ش��ال��وم"  "ب��ري��ت  تأسست 
شخصيات صهيونية من أصول أملانية وتشيكوسلوفاكية كانت مقيمة 
أرثور  الشخصيات  هذه  طليعة  في  وكان  وخارجها.  فلسطني  في 

روبني، الذي اعتبر املنّظر الرئيس لهذه اجلماعة. 
ذلك  ف��ي  الصهيونية  ال��ق��ي��ادة  ف��ي  مركزية  شخصية  روب���ني  ك��ان 
الوقت، إذ أشغل منصبي عضو اإلدارة الصهيونية العامة ومدير قسم 
االستيطان، لكنه اعتقد أنه لن يكون في وسع احلركة الصهيونية أن 
تصمد في فلسطني إذا لم تعمل في جتنيد أصدقاء متفهمني لها في 
العالم العربي. وقد ُعّد الزعيم الصهيوني الوحيد، في ذلك الوقت، 
الذي انتابته اخلشية من أن يعكر قرار االنتداب البريطاني على فلسطني 
صفو العالقات مع العرب. كما أنه اتهم ثيودور هرتسل، مؤسس 
احلركة الصهيونية، بإتباع "مقاربة ساذجة" إزاء العرب. وبحسب 
رأيه يتعنّي على احلركة الصهيونية أن تندمج بشعوب الشرق، وأن 
تعقد "صالت عضوي�ة" مع الشعوب احمليطة بفلسطني. مع ذلك 
الغربية  واالستعالء  الوصاية  آف��ة  من  متحرًرا  يكن  لم  روب��ني  ف��إن 
اليهود "أن  بأنه يجب على  اعتقاده  االستعمارية، فقد أعرب عن 
يرفعوا املستوى الثقافي للشرق األدنى كله، األمر الذي من شأنه أن 
يؤدي إلى قيام نظام اجتماعي جديد وأكثر عداًل في فلسطني"!. 
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وبذا فقد تبنى، في العمق، نظرية كيبلينغ العنصرية بشأن "عبء 
الرجل األبيض". من ناحية أخرى أكد روبني أن الصهيونية ستواجه 
كارثة إذا أخفقت في إيجاد قاسم مشترك مع العرب. وحتى من قبل 
تأسيس "بريت شالوم" كان روبني والذين على غراره يعتقدون أن 
باإلمكان التوصل إلى اتفاق يهودي- عربي إذا ما اقترنت اجلهود من 
أجل ذلك بشعار فحواه أن "أرض إسرائيل هي دولة القوميتني".

لم يكن ماغنيس في عداد املجموعة التي أسست "بريت شالوم"، 
لكن عقب تأسيسها بوقت قصير ظهر توقيعه على بيان لهذه اجلماعة 
البيان، عبر  للدفاع عن فلسطني. ودعا  إقامة كتيبة عبرية  يناهض 
إسناد رسائله بتعاليم أنبياء إسرائيل، إلى "اجتثاث الروح العسكرية 
النزاع،  طرفي  صفوف  من  القومية  والعزة  البطولة  ومصطلحات 

واالكتفاء بتفعيل قوات الشرطة للحفاظ على النظام العام".
فقد  التأسيسي جلماعة "بريت شالوم"  البيان  ملا ورد في  ووفًقا 
كانت غايتها "شق الطريق أمام توصل العبريني والعرب إلى تفاهم 
على طرق حياة مشتركة في أرض إسرائيل، على أساس املساواة 
النطاق،  ذاتي واسع  تتمتعان بحكم  لقوميتني  الكاملة في احلقوق 

وتتبعان طرق عمل مشتركة ملصلحة تطّور البلد برمته". 

تأسيس "إيحـود"
في صيف 1942 وبعد انقضاء عقد على اندثار "بريت شالوم"، 
بادر ماغنيس وشركاؤه إلى تأسيس جمعية "إيحود" في القدس. 

وأعلن أن برنامجها مؤلف من ثالثة بنود رئيسة:
األول- االرتباط باحلركة الصهيونية التي تتطلع "إلى إقامة وطن 
قومي لشعب إسرائيل في أرض إسرائيل"، واالرتباط ب� "احلركة 
العاملية التي تتطلع إلى تسوية جديدة للعالقات الدولية تهدف إلى 
توحيد الشعوب الكبيرة والصغيرة على السواء من أجل ضمان حياة 

حّرة وعادلة من دون خوف أو قمع أو فاق�ة"؛
خالله  من  اليهودي  العالم  يتعاون  "طريق  عن  البحث  الثاني- 
مع العالم العربي في شتى مضامير احلياة- االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية والسياسية- من أجل إحياء العالم السامّي"؛
الثالث- إن الطموحات السياسية الرئيسة ل� "إيحود" هي: إيجاد 
نظام في البلد على أساس منح حقوق سياسية متساوية للشعبني؛ 
إسرائيل  وشعب  النمو،  في  اآلخ��ذ  "الييشوف"،  مبوافقة  الفوز 
كله على إنشاء احتاد فيدرالي للدول املجاورة، مبا في ذلك أرض 

الشعوب  جلميع  القومية  احلقوق  يضمن  أن  شأنه  من  إسرائيل، 
الفيدرالي وبني  املنضوية حتت كنفه؛ إنشاء حتالف بني هذا االحتاد 
احتاد أنكلو- أميركي كجزء من حتالف الشعوب احلرة كافة، في حال 
إقامته. ويتعني على حتالف الشعوب احلرة هذا أن يتحمل املسؤولية 
واحلفاظ  سوية  عالقات  إقامة  عن  األعلى  النفوذ  صاحب  بوصفه 

عليها في العالم اجلديد ما بعد احلرب ]العاملية الثانية[.
وخالًفا ل� "بريت شالوم"، التي اعتمدت كثيًرا على تأييد احلركة 
الصهيونية في أملانيا فقط، فإن ماغنيس سعى إلى أن حتظى "إيحود" 
اليهودية  "اللجنة  غ��رار  على  صهيونية  غير  جهات  ودع��م  بتأييد 
األميركية"، وحتى "املجلس األميركي من أجل اليهودية"، الذي 
كان هيئة مناهضة للصهيونية عياًنا بياًنا. عالوة على ذلك فقد حاول 
أن يكون لها منظور على املستوى الدولي، كما هو واضح في بنود 
البرنامج أعاله. ولم يعمل على جعل "إيحود" حزًبا صهيونًيا يكون 
ممثاًل في املؤسسات القومية اليهودية، وذلك ألسباب أيديولوجية 
محضة تعود إلى كونه معارًضا إلقامة دولة يهودية بسبب معتقداته 
السياسية والدينية. كما أنه أكد أكثر من مرة أن "إيحود" هي جمعية 
فكرية ليست حزبية تغّلب االعتبارات األخالقية على االعتبارات 

السياسية.
نشطت "إيحود" في نشر أفكارها السالفة ضمن ثالث دوائر:

األولى- دائرة قوى الوسط في اخلريطة السياسية ل� "الييشوف"، 
والقوى التي عن يسارها بطبيعة احلال؛

أميركا  ف��ي  الصهيونية  غير  اليهودية  اجل��ال��ي��ات  دائ���رة  الثانية- 
وبريطانيا؛

املتحدة  ال��والي��ات  وب��األخ��ص  العظمى،  ال��دول  دائ��رة  الثالثة- 
وبريطانيا.

أكثر  تصمد  أن  والثالثة  الثانية  الدائرتني  في  نشاطها  أت��اح  وق��د 
التي اجتاحت فكرة  العاتية،  الرياح  من "بريت شالوم" في وجه 
الدولة الثنائية القومية في ذلك الوقت. وال ُبّد هنا من ذكر حدثني 
مهمني على األقل في تاريخ احلركة الصهيونية، تزامنا مع تأسيس 

"إيحود"، وعكسا اجتاه تلك الرياح:
األول- انعقاد مؤمتر احلركة الصهيونية في بلتيمور في الواليات 
املتحدة، والذي أقّر بأغلبية األصوات املضي قدًما في إقامة دولة 
السياسي  املستقبل  أخرى حصر  وبكلمات  فلسطني،  في  يهودية 
جتندت  املؤمتر  هذا  ]في  يهودية  دول��ة  إقامة  وجهة  في  للصهيونية 
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في هذه األثناء شكل قرار التقسيم األممي ]القرار 181[، الصادر عن 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 29 تشرين الثاني 1947، طعنة جنالء 
لبرنامج "إيحود"، إذ أنه عنى، من ضمن أشياء أخرى، جتند األسرة الدولية، 
مبا في ذلك الواليات املتحدة وبريطانيا، ملصلحة التقسيم وحل الدولتني. 
بقبول  نفسه،  فيهم ماغنيس  "إيحود"، مبن  أعضاء  بدأ  رويــًدا  ورويــًدا 
بعضهم  وراود   ،1948 في  إقامتها  إثر  في  خصوًصا  اليهودية  الدولة  فكرة 
األمل في أن تندمج الدولة اجلديدة، مستقباًل، في إطار احتاد فيدرالي مع 
شرق األردن ورمبا مع دولة فلسطينية ]بدا في حينه أنها مستحقة بسبب 

قرار التقسيم[. 

من  ليس  ال��ذي  غوريون،  بن  دافيد  حول  من  الصهيونية  احلركة 
املبالغة اعتباره الشخصية األبرز واألهم في هذه احلركة منذ نشوئها 
وحتى اآلن. وعلى الرغم من أن هرتسل كان صاحب رؤية قيام 
 ،1904 العام  في  مات  أنه  إال  لليهود،  قوميا  وطنا  تكون  دول��ة 
أرض  على  حثيثة  فعلية  خطوات  الصهيونية  احلركة  تبدأ  أن  قبل 
فلسطني تقود إلى قيام إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. 
وكان بن غوريون هو الرجل الذي قاد هذه اخلطوات، من تنظيم 
وجمع  يهودية  دول��ة  لقيام  ال��دع��م  وجتنيد  فلسطني،  ف��ي  اليهود 
وحتى  الهدف  هذا  لتنفيذ  املخططات  ووض��ع  لذلك،  التبرعات 
الصهيونية  العصابات  ارتكبتها  التي  املجازر  لتنفيذ  اخلطط  وضع 
بإقامة  القرار  أن  إلى  حديثة  دراس��ات  وتشير  الفلسطينيني.  بحق 
دولة لليهود في فلسطني رافق واستحوذ على بن غوريون، املولود 
إلى  البولندية  بلونسك  بلدة  أن هاجر من  منذ  العام 1886،  في 
إلى  مؤمتر  من  العالم  في  تنقل  "فقد   .1906 العام  في  فلسطني 
آخر حامال أوراقا مليئة باملعطيات واألرق��ام. وأحيانا كان يسبح 
مقتنعة  كلها  الصهيونية  القيادة  تكن  لم  إذ  التيار"،  ضد  وحيدا 
بإمكان إقامة الدولة. فمثال، عندما قال خالل مؤمتر بلتيمور إن 
عليه  رد  الثانية،  العاملية  احل��رب"  نهاية  في  دول��ة  نقيم  أن  "علينا 
رئيس الهستدروت الصهيونية، حاييم وايزمان، باستهزاء. وكان 
وايزمان، الذي أصبح الحقا أول رئيس لدولة إسرائيل، قد كتب 
في مطلع األربعينيات مقاالت ضد مخططات بن غوريون بشأن 
إقامة الدولة عّبر فيها عن معارضته الشديدة لهذه املخططات. وقد 
شّدد فيها على أنه "ال يوجد ما يستدعي االستعجال، وهناك وقت 
وال يتوجب إغضاب العالم". كذلك واجه بن غوريون في مؤمتر 
بلتيمور ذاته معارضة لفكرة إقامة دولة من جانب صديقه األقرب 

إسحاق طبنكني، وكان هذا األخير يردد مقولة فحواها أن "إقامة 
ألف كيبوتس أفضل من إقامة دولة"[؛

هذه  إقامة  ضرورة  على  اليهودي  اإلجماع  رقعة  اتساع  الثاني- 
الدولة، في إثر تواتر األنباء املتعلقة بوقائع احملرقة النازية.

مع ذلك فقد ظل ماغنيس يعتقد أن إقامة دولة يهودية في فلسطني، 
وفًقا لبرنامج بلتيمور، تعني نشوب حرب. 

العالقة مع بن غوريون
أّدت التطورات السالفة إلى حتديد نوعية العالقة مع بن غوريون، 
بلتيمور  مؤمتر  بعد  فمباشرة  متناقضة.  ب��ازدواج��ي��ة  متيزت  والتي 
اتسمت العالقة بني الطرفني بعدائية مفرطة. لكن املؤلف يرى أنه 
على خلفية احملرقة النازية حدث تقارب معني بني الطرفني خالل 
الفترة املمتدة بني األعوام 1945- 1948. ويفسر ذلك بالقول إن 
ماغنيس و"إيحود" لم يكن بإمكانهما، في تلك الفترة، أن يتغاضيا 
أو أن ال يتعاطفا مع معركة الضحايا الناجني من احملرقة من أجل 
بإجماع  حظيت  املعركة  هذه  وأن  سيما  ال  فلسطني،  إلى  الهجرة 
كبير في "الييشوف" اليهودي في ذلك الوقت. وقد جنم عن ذلك 
ظهور وجهات نظر عربية اعتبرت ماغنيس مناهًضا للقومية العربية 
الفلسطينية ال أقل من بن غوريون. لكن اخلالفات بني الطرفني فيما 
يتعلق باملسألة العربية وطريقة حلها ظلت على حالها بسبب متسك 

"إيحود" بفكرة الدولة الثنائية القومية.
في هذه األثناء شكل قرار التقسيم األممي ]القرار 181[، الصادر 
عن اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 29 تشرين الثاني 1947، 
طعنة جنالء لبرنامج "إيحود"، إذ أنه عنى، من ضمن أشياء أخرى، 
وبريطانيا،  املتحدة  ال��والي��ات  ذل��ك  في  مبا  الدولية،  األس��رة  جتند 
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ملصلحة التقسيم وحل الدولتني. 
ورويًدا رويًدا بدأ أعضاء "إيحود"، مبن فيهم ماغنيس نفسه، 
إقامتها في 1948،  إثر  اليهودية خصوًصا في  الدولة  بقبول فكرة 
وراود بعضهم األمل في أن تندمج الدولة اجلديدة، مستقباًل، في 
إطار احتاد فيدرالي مع شرق األردن ورمبا مع دولة فلسطينية ]بدا في 

حينه أنها مستحقة بسبب قرار التقسيم[. 
وعقب إقامة إسرائيل انصرف جّل اهتمام أعضاء هذه اجلماعة نحو 
احلّث على عقد السالم مع الدول العربية، ومنح مساواة كاملة في 
احلقوق لألقلية العربية التي بقيت في تخوم دولة إسرائيل، ومحاربة 
النزعات العسكرية في الدولة على غرار معارضة العمليات االنتقامية 

اإلسرائيلية خالل اخلمسينيات.

يوميات ماغنيس ومحاوالت منع إقامة إسرائيل
العام  في  لتأسيسها  الستني  الذكرى  إسرائيل  إحياء  مع  بالتزامن 
العنوان  وحت��ت  م��رة،  ألول  "ه��آرت��س"،  صحيفة  نشرت   2008
"الهدف: إنقاذ اليهود من أنفسهم"،  مقاطع من يوميات ماغنيس 
في  اليهودي"  الشعب  تاريخ  مركز  "أرشيف  من  حتريرها  ج��رى 
القدس، والتي شملت تسجياًل بقلمه جلهود ربع الساعة األخيرة 
وجتنب  إسرائيل  قيام  منع  أجل  من  األميركية  اإلدارة  محافل  لدى 
اندالع حرب 1948. وقالت الصحيفة إن اليوميات الكاملة املكتوبة 

باللغة اإلنكليزية محفوظة في هذا األرشيف.
معتال  عاما،  السبعني  اب��ن  ماغنيس،  ك��ان  الصحيفة  وبحسب 
صحيا في بداية شهر نيسان 1948، لكن على الرغم من ذلك قرر 
السفر على وجه السرعة إلى البيت األبيض في واشنطن من أجل 
أحًدا،  ميثل  يكن  ولم  فلسطني.  في  الدائرة  احلرب  محاولة وقف 
باستثناء مجموعة من األساتذة في اجلامعة العبرية ممن كانوا ينشدون 
السالم. كذلك كانت تربطه عالقات وثيقة مع كبار املسؤولني في 
اإلدارة األميركية. وكان هدفه الرئيس من السفر هو إقناع الرئيس 
األميركي، هاري ترومان، أن يفرض وقف إطالق النار وأن مينع 

تطبيق قرار التقسيم ومينع قيام الدولة اليهودية.
يخرج  لم  التقسيم  ق��رار  اتخذ  عندما  أن��ه  إل��ى  الصحيفة  وتشير 
"الييشوف" اليهودي كله لالحتفال. فقد كانت هناك مجموعة من 
املثقفني اليهود، غالبيتها من احملاضرين في اجلامعة العبرية، تعتقد 
أن احلرب التي ستنشب بعد قيام دولة إسرائيل ستؤدي إلى كارثة 

ماغنيس  وكان  البالد على حد سواء.  في  واليهود  بالعرب  تلحق 
وكارها  اإلص��الح��ي  الديني  ال��ي��ه��ودي  التيار  إل��ى  ينتمي  حاخاما 
الدماء ومناهضا لالستعمار، واشتهر مبعارضته  للحروب وسفك 
احلرب العاملية الثانية. وفي الوقت ذاته كان واحدا من أهم القادة 
الصهيونيني ومن مؤسسي اجلالية اليهودية في نيويورك، وأحد أهم 
ومنذ  األميركية.  واإلدارة  الصهيونية  القيادة  بني  الوصل  حلقات 
قيام دولة واحدة،  أيد  العام 1922،  إلى فلسطني، في  أن هاجر 
ثنائية القومية، لليهود والعرب، مع حكومة مؤلفة من ممثلني عن 

الشعبني.
ويصف ماغنيس في يومياته شّدة قنوطه من األوضاع، وتوقعه 
االن��ت��داب  فترة  نهاية  اق��ت��راب  م��ع   1948 ال��ع��ام  ح��رب  تندلع  ب��أن 

البريطاني. 
وقال البروفسور أرييه غورن، من اجلامعة العبرية وناشر مؤلفات 
بن  غ��رار  على  آخ��ري��ن،  صهيونيني  ل��ق��ادة  "خ��الف��ا  إن��ه  ماغنيس، 
غوريون، فإن يوميات ماغنيس لم تكن شهادة سياسية وحسب. 
فكتاباته شخصية جدا وهو يتحدث فيها عن تخبطاته وعن مواطن 
إرميا،  والنبي  غاندي  للمهامتا  تلميذا  نفسه  يعتبر  وكان  ضعفه". 
وعارض جميع أنواع القومية التي تستند إلى قوة عسكرية. واعتبرت 
جمعية "إيحود" التي أنشأها سوية مع أصدقائه مبثابة التيار اليساري 
في املعسكر الصهيوني في كل ما يتعلق بالعالقات مع العرب في 
فلسطني. وتعرض أعضاؤها لهجمات من جانب جميع األحزاب 
اليهودية تقريبا، وجرى وصفهم باالنهزاميني والشتاتيني ]نسبة إلى 

الشتات[ وغير الوطنيني.
ويضيف غورن أن "ماغنيس تنبأ بأنه حتى إذا انتصرنا في احلرب، 
بدأت  لذلك. وعندما  نهاية  تكون  فستندلع حروب أخرى. ولن 
معارك حرب االستقالل ]حرب 1948[ ، حاول وقف تطبيق قرار 
األمم املتحدة ]بشأن تقسيم فلسطني[ ودفع الفكرة التي بادرت إليها 
املتحدة  األمم  أن جتمد  قدًما، وفحواها  األميركية  اخلارجية  وزارة 
قرار التقسيم وتفرض مؤقتا على اجلانبني 'نظام وصاية' وتشكيل 
حكومة مؤقتة، حتى تنضج الظروف لتطبيق اتفاق آخر. وقد اعتقد 
أن هذه الفكرة تعتبر فرصة لوقف تدهور األوضاع، على أمل أن يتم 
التوصل في هذه األثناء إلى تفاهم ويصبح باإلمكان إجراء حوار". 
نظام  إقامة  يتم  لم  إذا  بأنه  ماغنيس  بتبليغ  األميركي  القنصل  وقام 
الوصاية قبل 15 أيار 1948، فإن فلسطني ستدخل في فترة "مليئة 
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باملخاطر وسفك الدماء". وكتب ماغنيس في يومياته بتاريخ  12 
نيسان 1948 "ثمة حاجة إلى مقاربة شجاعة وبّناءة كما مقاربتي. 
حان الوقت ألن أسافر مع آخرين أو مبفردي إلى الواليات املتحدة 
املتحدة  الواليات  تفرض  بأن  أمل  وراوده  الرسالة".  هذه  لتمرير 
دول��ة  قيام  ع��ن  اإلع���الن  مت  ح��ال  ف��ي  كافة  فلسطني  على  عقوبات 
إسرائيل. وقال الحقا ملسؤولني أميركيني إنه "ال ميكن خوض حرب 

من دون مال وذخيرة".
وفي يوم 13 نيسان تلقى ماغنيس اتصاال من البريغادير جونز، 
القائد العسكري البريطاني ملنطقة اجلامعة العبرية، يبلغه فيه مبقتل 
هجوم  في  ه��داس��ا،  ومستشفى  اجلامعة  موظفي  من  شخصا   34
القتلى  بني  وكان  إلى جبل سكوبوس،  متوجهة  كانت  قافلة  على 
أن  ذل��ك  بعد  وات��ض��ح  يسكي.  حاييم  الدكتور  املستشفى،  مدير 
أصدقاء  من  كثيرون  بينهم   ،77 هو  الهجوم  هذا  في  القتلى  عدد 
ماغنيس. وقد أدى هذا الهجوم إلى زعزعته، لكن أسباب الهجوم 
التاسع  أيام، في  بأربعة  أدت إلى زعزعته أكثر فأكثر. وقبل ذلك 
من نيسان، وقعت مجزرة دير ياسني التي قتل فيها أفراد عصابتي 
كلمة  وف��ي  فلسطيني.  مئة  من  أكثر  الصهيونيتني  وليحي  إيتسل 
ماغنيس  ربط  القافلة،  على  الهجوم  ضحايا  جنازة  خالل  ألقاها 
بني احلادثتني واستنكر "األعمال الوحشية التي ينفذها اجلانبان في 
البلد في األيام األخيرة". وتعرض جراء ذلك لتهجمات من جانب 
اليهود وبينهم محاضرون في اجلامعة التي يرئسها، حتى أن البعض 

وصفه باخلائن.
في إثر هذه األحداث تعزز موقفه القائل إن أميركا فقط في إمكانها 
إنقاذ اليهود من أنفسهم. وكتب في يومياته "أنا مسافر إلى نيويورك 
على أمل أن أستطيع املساهمة في سالمة القدس. نحن بحاجة إلى 

وقال  نلقي سالحنا".  لكي  )ال��دول��ي(  األم��ن  وق��وة مجلس  نفوذ 
البروفسور غورن إن "ماغنيس خشي من أن ما حدث في الشيخ 
البلد.  اليهود في  ُبّد أن يحدث لكل  جراح )مقتل 77 يهوديا( ال 

وهو يعبر في رسائله عن تخوفه من دمار القدس".
دبلوماسيني  مع  اجتماعات  سلسلة  عقد  املتحدة  الواليات  وفي 
وزعماء يهود، وعرض عليهم خطته التي جاء فيها "تؤكد أغلبية 
والبناء  ]إلى فلسطني[  بالهجرة  لهم  إذا سمح  أنه  اليهود  كبيرة بني 
فيها ملدة 20 حتى 30 عاًما فإنه ال حاجة إلى دولة". وقال خالل 
اجتماع في نيويورك إن "احلصول على دولة ممكن بواسطة احلرب 
فقط، واحلرب ال تبني أي شيء... في إمكاننا أن 'نأخذ' حيفا 
مثل  سنكون  لكننا  البلد،  في  أخ��رى  كثيرة  ونقاطا  ويافا  وطبرية 
النهاية سنخسر احلرب". وأضاف أن "هناك ماليني  األملان- في 
كثيرة من املسلمني، وهؤالء ال يشكل الوقت عامل ضغط بالنسبة 
التضحية  لتحمل  مستعدون  العرب  من  كثيرة  ماليني  إن  لهم... 
البائسة من  البقية  التي يعتبرونها رخيصة نسبيا، مقارنة مع  باحلياة 

اليهود في العالم".
وفي الرابع من أيار، وفيما كان القتال يتصاعد في جنوبي القدس 
األميركية،  اخلارجية  وزير  ماغنيس  التقى  طبرية،  بحيرة  ومنطقة 
جورج مارشال، وقال له إنه "ال يوجد أي حل ممكن للمشكلة في 
فلسطني إال إذا عمل العرب واليهود معا من أجل خالصهم. ومن 
شأن نظام وصاية أن مينحهم هذه الفرصة". وحتمس مارشال من 
أفكار ماغنيس. وفي نهاية االجتماع سأله ماغنيس: "سيدي وزير 
اخلارجية، أريد أن أسألك بصورة مباشرة: هل ثمة احتمال لفرض 
نظام وصاية؟". لكن مارشال رّد عليه بتردد، قائال إن "الواليات 
إلى  إرسالها  يتم  قوة عسكرية دولية  املشاركة في  اقترحت  املتحدة 

وفي الرابع من أيار، وفيما كان القتال يتصاعد في جنوبي القدس 
ومنطقة بحيرة طبرية، التقى ماغنيس وزير اخلارجية األميركية، جورج 
مارشال، وقال له إنه »ال يوجد أي حل ممكن للمشكلة في فلسطني إال 
إذا عمل العرب واليهود معا من أجل خالصهم. ومن شأن نظام وصاية أن 
مينحهم هذه الفرصة«. وحتمس مارشال من أفكار ماغنيس. وفي نهاية 
االجتماع سأله ماغنيس: »سيدي وزير اخلارجية، أريد أن أسألك بصورة 
مباشرة: هل ثمة احتمال لفرض نظام وصاية؟«. لكن مارشال رّد عليه 
بتردد، قائال إن »الواليات املتحدة اقترحت املشاركة في قوة عسكرية دولية 

يتم إرسالها إلى فلسطني، لكن لم تنضم أية دولة إلى هذه املبادرة«. 
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فلسطني، لكن لم تنضم أية دولة إلى هذه املبادرة". 
ه��اري  األم��ي��رك��ي،  الرئيس  ماغنيس  التقى  التالي  ال��ي��وم  وف��ي 
ترومان، وقال له إنه "بقي عشرة أيام حتى يوم 15 أيار"، أي اليوم 
الذي ينتهي فيه االنتداب البريطاني على فلسطني. لكن ترومان رد 
بجواب غير واضح، قال فيه إن للديانات السماوية الثالث مبادئ 
التوصل إلى تفاهم فإنه حتى  أخالقية مشتركة وإنه إذا جنحت في 
الشيوعية ستنهار. وأضاف أن القيادة اليهودية رفضت خطة سالم 

اقترحها "وأنتم اليهود والعرب تفسدون كل شيء". 
في األيام العشرة الالحقة اندلع صراع بني أتباع وايزمان، الذين 
طالبوا اإلدارة األميركية باالعتراف بدولة إسرائيل، وبني أتباع نظام 
الوصاية. وفي 14 أيار أعلن بن غوريون عن قيام دولة إسرائيل، 
فيما كان ماغنيس يرقد في أحد الفنادق وقد اشتدت وطأة املرض 
فقد  عليها،  كبيرة  آم��اال  علق  التي  املتحدة،  ال��والي��ات  أّم��ا  عليه. 
سارعت إلى االعتراف بإسرائيل. وبعد أقل من خمسة شهور توفي 

ماغنيس في الواليات املتحدة ودفن في القدس.

مصير "إيحود"
لقد سعى ماغنيس وجمعية "إيحود" إلى التأثير، أساًسا، على 
أصحاب القرار في كل من بريطانيا والواليات املتحدة، من أجل 
دفع فكرة الدولة الثنائية القومية إلى األمام. وقد اعترف كالهما أن 
الفكرة  لكن  وسياسية.  تنظيمية  ألسباب  بالفشل  باء  هذا  سعيهما 
املبدئية واألخالقية، وبقيت محط  الناحيتني  نفسها ظلت حية من 
بقيادة  ماغنيس  وف��اة  بعد  نشاطها  استمر  التي  اجلمعية،  اهتمام 
مارتني بوبر. لكن سرعان ما طويت صفحتها مع وفاة هذا األخير 

في أواسط الستينيات.
ويشير البروفسور يوسف هيل�ر، في معرض حتليله للمحددات 

التي أحاقت بنشاط اجلمعية، إلى محددين مهمني:
األول- أن "إيحود" لم تؤثر مطلًقا في صوغ السياسة البريطانية، 
التي كانت متلك مفاتيح أساسية للحل في فلسطني. ويرجع ذلك 
إلى واقع أن هذه السياسة لم تنظر، أصاًل، إلى احلل الثنائي القومية 

باعتباره حاًل عملًيا؛
الثاني- لم تول املؤسسة الصهيونية أهمية كبيرة لنشاط "إيحود" 
وال ألفكارها، اللهم باستثناء فترة تأسيسها عندما ثارت لدى هذه 
املؤسسة مخاوف من أن يؤثر هذا النشاط على أفكار األوساط غير 

معارضة  إلى  بالتالي  ويدفعها  املتحدة،  الواليات  في  الصهيونية 
برنامج بلتيمور، الذي نّص على إقامة دولة يهودية في فلسطني.

خـالصـة
ج��زًءا  بوبر،  وم��ارت��ني  سيمون  إرنست  وكذلك  ماغنيس،  ك��ان 
عضوًيا من احلركة الصهيونية. فهم لم يعترضوا على مشروعها الرامي 
إلى "بناء األمة اليهودية"، أي "بناء الوطن القومي لليهود"، ولم 
يستأنفوا عليه قّط، لكن اعترضوا على عملية إقامة الدولة، بكل ما 
أوتوا من قوة. وظلت هذه املعارضة قوية حتى إقامة إسرائيل. ومتثل 
املنطلق الرئيس العتراضهم في أن عملية "بناء األمة" ميكن إجنازه�ا 

بواسطة الهجرة واالستيطان، وال تستوجب إقامة دولة قومية. 
وبحسب رأيهم كان من شأن تطبيق أهداف الصهيونية من خالل 
وعلى  العرب  على  قبواًل  أكثر  يكون  أن  القومية  الثنائي  النموذج 

الدول العظمى. 
كما أنهم صبوا جام نقدهم على بن غوريون ورأوا أنه استنسخ 
أسوأ املوديالت الشوفينية من أوروبا. وناضلوا من أجل استبداله 

بقائد معتدل أكثر على غرار موشيه شاريت )شرتوك(.
األش��خ��اص  ه���ؤالء  أهمية  إن  ال��ق��ول  ب��اإلم��ك��ان  راهنية  وبنظرة 

وأفكارهم تكمن، أساًسا، في ما يلي:
إلى  العربية  املسألة  إزاء  الصهيونية  املقاربة  أخضعوا  أنهم  أواًل- 
املبادئ  من  تتغذى  صهيونيتهم  أن  واعتبروا  األخالقية،  املساءلة 
غينسبورغ[  ]آشير  هعام  آح��اد  صهيونية  كما  اليهودية،  الروحية 

ومفكرين يهود آخرين؛
ثانًيا-  أنهم تركزوا في موضوعني أدارت احلركة الصهيونية ظهرها 
بالكامل لهما، وهما: املسألة العربية وضرورة مراعاتها وأخذها في 
االعتبار، ومعارضة اللجوء إلى العنف. وفي عرفهم فإن التعامل 
إقامة  إلى  ي��ؤدي  أن  شأنه  من  كان  املوضوعني  هذين  مع  الصحيح 
سلطة سياسية عادلة مستمدة من أحكام التوراة واألنبياء، وكانت 
الترجمة العملية العينية لسلطة من هذا القبيل، وفق قراءتهم، هي 

منوذج الدولة الثنائية القومية؛
ثالًثا- أنهم غّلبوا األخالق على السياسة، لكن دعوتهم إلى أن 
يكون هذا التغليب هو دين السياسة الصهيونية وديدنه�ا ظلت أشبه 
بصوت صارخ في البرية. ولذا فإن جتربتهم ومآلها يوضحان مبلغ 

السقوط األخالقي للسياسة الصهيونية، أواًل ودائًما.  


