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ننــر يف مــا يــي مقابلــة كان أجراهــا املحــرر رائــف
زريــق مــع الكاتــب والناشــط بيــر بينــارت ،وهــو صحــايف
وكاتــب أمريكــي يعمــل اليــوم محــر ًرا ملوقــع ومجلــة
جويــش كارينتــس .Jewish currents
ملــع اســم بيــر يف الســنة األخــرة بعــد مقــاالت عــدة حــول
القضيــة الفلســطينية ّ
عــر فيهــا عــن رضورة التخــي عــن
فكــرة حــل الدولتــن والتحــول نحــو فكــرة الدولــة الواحــدة
ودعــم حــق العــودة لالجئــن الفلســطينيني .هــدف املقابلــة هو
التعريــف ببيــر وبمواقفــه ،واآلراء والتعابــر الــواردة يف املقابلة
هــي طبعً ــا آراؤه وتعابــره هــو ،ونقدمهــا كمــا هــي.
ونلفــت انتبــاه القــارئ إىل مقــال بيــر بينــارت املنشــور
بعــد املقابلــة مبــارشة ،وفيــه يثــر مســألة مهمــة تتعلــق
بأهميــة العمــل مــن أجــل إحــداث تغيــر مســتحق
يف املواقــف العامــة والرســمية يف الغــرب مــن نضــال
الفلســطينيني لنيــل حقوقهــم.
*
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محرر «قضايا إرسائيلية»

ســؤال  :هــل يمكنــك أن تخربنــا عــن نفســك وخلفيتك؟
كيــف تطــورت أفــكارك ورؤيتــك إىل مــا هــي عليــه
اليــوم؟
والــداي جنــوب إفريقيــن هاجــرا إىل الواليــات املتحــدة
األمريكيــة .ولــذا لطاملــا شــعرت أن هنــاك هويــة مزدوجــة
يف منــزيل .مــن ناحيــة ،كانــت صهيونيــة قويــة يف جنــوب
أفريقيــا ألن الجاليــة اليهوديــة هنــاك لديهــا انتمــاء كبــر

للصهيونيــة .ويمكــن القــول إن هــذا االنتمــاء مصــدره
يكمــن يف أن تلــك الجاليــة كانــت بطريقــة أو بأخــرى
تحتــاج إىل دولــة إرسائيــل ألنهــا لــم تكــن بعــد متأكــدة
مــا إذا كانــت دولــة جنــوب أفريقيــا آمنــة بالنســبة لليهود
عــى املــدى البعيــد .كان هــذا شــعو ًرا ســائدًا لــدى معظــم
الجاليــات اليهوديــة خــارج الواليــات املتحــدة ،الذيــن
شــعروا بالهشاشــة وبالتــايل اعتقــدوا بــأن إرسائيــل
إحساســا باألمــان .هــذا كان ينطبــق ً
ً
أيضــا
ســتمنحهم
عــى عائلتــي .خاصــة جدتــي التــي ولــدت يف مــر،
ثــم نشــأت يف الكونغــو يف فــرة االســتعمار البلجيكــي،
وكانــت تشــعر دائمً ــا بــأن أي مــكان أو «موطــن» هــو
مــكان مؤقــت وعابــر باســتثناء دولــة إرسائيــل .فقــد
كانــت بالنســبة لهــا بمثابــة املوطــن الدائــم الوحيــد الــذي
يمكــن أن تحصــل عليــه.
ومــن ناحيــة أخــرى ،كنــت نشــأت يف ظــل نظــام
الفصــل العنــري يف جنــوب أفريقيــا .وأعتقــد أن والـدَيّ
كانــا يعارضــان الفصــل العنــري وكان هــذا أصـ ً
ـا أحد
األســباب الرئيســية التــي دفعتهمــا إىل املغــادرة (الهجــرة
إىل الواليــات املتحــدة) .وهكــذا عندمــا بــدأت يف االنخــراط
ً
مراهقــا خــال
يف نقاشــات حــول إرسائيــل عندمــا كنــت
االنتفاضــة األوىل ،وكان والــدي يعمــل يف إرسائيــل ،وكان
أســتاذًا يف معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا .فبــدأت
أقــي بعــض الوقــت هنــاك .بالطبــع كان لــدي شــعور
قــوي يجعلنــي مــن مؤيــدي قيــام دولــة لليهــود .ولكــن
مــن ناحيــة ثانيــة ،بــدأت أرى أن هنــاك بعــض أوجــه
التشــابه (مــع جنــوب أفريقيــا) ،ويمكــن تلخيــص
هــذا التشــابه يف أن األشــخاص الذيــن يملكــون النفــوذ
والســلطة دائمــا قــادرون عــى تربيــر األمــور بطريقــة
عقالنيــة لكنهــا ســطحية جــدًا .ولكــن عنــد التمعــن
يف الواقــع داخــل إرسائيــل فإنــك ستكتشــف أن األمــر
هــو مجــرد تربيــر وإعطــاء أعــذار ألمــور تعتــر غــر
أخالقيــة تمامً ــا.
يف جنــوب أفريقيــا ،كان اليهــود بشــكل عــام (ومــن
بينهــم أهــي هنــاك) مــن العــرق األبيــض ،وبالتــايل فقــد
اســتفادوا بشــكل أو بآخــر مــن االمتيــازات التــي منحــت
للبيــض ،وبالتــايل شــاركوا يف ممارســة القــوة عــى الرغــم
مــن أنهــم كانــوا غــر مرتاحــن إىل ح ـ ّد مــا .منحتنــي كل
هــذه التجربــة القــدرة عــى رؤيــة إرسائيــل مــن زاويــة
مختلفــة ،وهــي رؤيــة ال يمتلكهــا معظــم اليهــود الذيــن لــم
تكــن لديهــم تجربــة داخــل جنــوب أفريقيــا.

لــذا ،كنــت أصــارع إليجــاد تــوازن مــا بــن األمريــن:
مــن جهــة بــن مــا أراه حاجــة لليهــود إلنشــاء دولــة
والعيــش بأمــان ،وبــن كل تلــك األســئلة األخالقيــة (التــي
ترتتــب عــى نظــام الحكــم والســيطرة) .وبــدا يل أن قيــام
دولــة فلســطينية إىل جانــب دولــة يهوديــة يمكــن أن يســاعد
يف موازنــة هــذه األمــور وحــل هــذه املشــكالت .مــع الوقــت
أصبحــت األمــور معقــدة أكثــر .وقــد تحدانــي العديــد مــن
الفلســطينيني الذيــن كانــوا يناقشــونني وكأنهــم يقولــون:
لقــد أصبــح هــذا األمــر مجــرد عــذر الســتمرار الوضــع
الراهــن كمــا هــو عليــه .قــد كان مــن الصعــب بالنســبة
يل الــرد عليهــم .وبعــد ذلــك ،وبمجــرد أن بــدأت أفكــر يف
البدائــل ،بــدأت أفكــر ليــس فقــط يف مســألة مــا إذا كان
التقســيم ممكنًــا (أي حــل الدولتــن) ،ولكــن إذا مــا كان
التقســيم بحــ ّد ذاتــه أمــ ًرا أخالقيًــا أو ًل .خاصــة عندمــا
يتعلــق األمــر بمســألة الالجئــن وحــق العــودة ،وهــي التــي
كتبــت عنهــا يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام.
كان هنــاك ادعــاء ســخيف لــم أســتطع التغــايض عنــه،
وهــو أن اليهــود يطالبــون بحــق العــودة بعــد رحلــة
شــتات اســتمرت نحــو  2000عــام ،بينمــا يتــم حرمــان
الفلســطينيني مــن حــق العــودة بعــد  75عامً ــا .بالنســبة يل
بــدت هــذا املفارقــة املســتحيلة أمـ ًرا سـ ً
ـخيفا .ولــذا فــإن حل
الدولتــن ليــس فقــط أمـ ًرا غــر مُجـدٍ ،بــل إنــه يتطلــب أن
تكــون املواطنــة الفلســطينية داخــل إرسائيــل مواطنــة مــن
الدرجــة الثانيــة .ال يمكــن للفلســطينيني داخــل إرسائيــل أن
يكونــوا مواطنــن مــن الدرجــة األوىل يف دولــة يهوديــة ،وهــو
أمــر بديهــي ج ـدًا .وهــذا ً
أيضــا يتطلــب مــن الفلســطينيني
القــول إنهــم ال يريــدون العــودة إىل األماكــن التــي ينتمــون
إليهــا ُ
(وهجــروا منهــا) .ويبــدو يل أنــه يجــب عــى اليهــود
جميعً ــا أن يفهمــوا عمــق هــذه اإلشــكالية ،وأن يكونــوا عــى
درايــة بأهميــة معالجتهــا .هــذا مــا قادنــي يف النهايــة إىل
فكــرة املســاواة داخــل دولــة ثنائيــة القوميــة.
ســؤال  :أريــد أن اســتفزك قليـ ً
ـا وأدفعــك للتفكــر معــي
بموضــوع الدولــة الواحــدة ثنائيــة القوميــة التــي قــد تبدو
وكأنهــا حلــم وردي .كــم دولــة ثنائيــة القوميــة موجــود يف
ً
خصوصــا عندمــا نتحــدث عــن
العالــم وتعتــر ناجحــة،
مجموعتــن تأتيــان مــن عاملــن مختلفــن ،ولــكل جماعــة
ديانــة ،تجــارب وخلفيــات مختلفــة ،وهنــاك الكثــر مــن
الغضــب والكراهيــة .لــذا فمــن املحتمــل أن تكــون الدولــة
الواحــدة ثنائيــة القوميــة بمثابــة الحلــم :حــل مقبــول
أخالقيًــا ،لكنــه غــر ممكــن سياس ـيًا .مــا رأيــك؟
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ً
إن إسرائيل اليوم هي فعل دولة ثنائية القومية .لذا فالمسألة ليست إنشاء دولة ثنائية
القومية من الصفر ،فهذا ما هو موجود اآلن .تمتلك إسرائيل السيادة من النهر إلى
البحر .ونصف السكان في هذه المنطقة ،وربما أكثر من نصف هم ،هم فلسطينيون.
ما لم تكن تخطط لطرد هؤالء الفلسطينيين إلى خارج الحدود ،أو ما لم تكن تخطط
لمنح الفلسطينيين دولة خاصة بهم ،فنحن أمام سؤال :كيف نقوم بإدارة الدولة
ثنائية القومية الموجودة بالفعل؟
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(الضيــف ضاحــ ًكا) .أنــت تبــدو تمامً ــا مثــل معظــم
اليهــود األمريكيــن الذيــن أتناقــش معهــم.
أعتقــد أننــي ســأبدأ بالقــول إن إرسائيــل اليــوم هــي فعلً
دولــة ثنائيــة القوميــة .لــذا فاملســألة ليســت إنشــاء دولــة
ثنائيــة القوميــة مــن الصفــر ،فهــذا مــا هــو موجــود اآلن.
تمتلــك إرسائيــل الســيادة مــن النهــر إىل البحــر .ونصــف
الســكان يف هــذه املنطقــة ،وربمــا أكثــر مــن نصــف هــم،
هــم فلســطينيون ،أليــس صحيحً ــا؟
مــا لــم تكــن تخطــط لطــرد هــؤالء الفلســطينيني
إىل خــارج الحــدود ،أو مــا لــم تكــن تخطــط ملنــح
الفلســطينيني دولــة خاصــة بهــم -والتــي ســتبقي
باملناســبة عــى العديــد مــن الفلســطينيني داخــل
إرسائيــل -وأنــا ال أعتقــد أن الدولتــن أمــر ممكــن،
وال أعتقــد أن الطــرد مقبــول .وبالتــايل فنحــن أمــام
ســؤال :كيــف نقــوم بــإدارة الدولــة ثنائيــة القوميــة
املوجــودة بالفعــل ،أليــس كذلــك؟ نعــم ،إن الــدول ثنائيــة
القوميــة صعبــة للغايــة ،ليــس هنــاك شــك يف ذلــك.
لكــن محاججتــي تكمــن يف أن الــدول ثنائيــة القوميــة
ســتكون أكثــر ســامً ا واســتقرا ًرا عندمــا يتــم تمثيــل
كلتــا املجموعتــن يف الحكومــة ،وليــس عندمــا يتــم وضــع
قيــود عــى إحــدى املجموعتــن أو يتــم اســتثناؤها.
ألنــه عندمــا يتــم اســتثناء إحــدى القوميتــن داخــل
الدولــة ثنائيــة القوميــة ،فــإن املسـتَثنيني لــن يكــون أمامهم
خيــار ســوى اســتخدام العنــف بهــدف الحصــول عــى
تمثيــل ســيايس ملصالحهــم .يف حــن أنــه إذا كان بإمكانــك
التصويــت فــإن األمــر ســيختلف .حسـنًا ،قــد تكــون هنــاك
عراقيــل أحيانًــا ...لكــن ال بــأس .مثـ ً
ـا ،ذات مــرة اســتغرق
األمــر مــن بلجيــكا (التــي تعتــر دولــة ثالثيــة القوميــة)
أكثــر مــن  500يــوم إلنشــاء حكومــة؟ أنــا أقــر أن األمــر

مزعــج ،ويمكــن أن يكــون بطيئًــا ،وغــر مريــح ،ولكــن
السياســة تخلــق إمكانيــة التفاعــات الســلمية.
حتــى داخــل الخــط األخــر ،حيــث مــن الواضــح أن
الفلســطينيني هــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة .مجــرد
حقيقــة أن الفلســطينيني يمكنهــم التصويــت تعنــي أن
ً
شــخصا مثــل منصــور عبــاس ســيقول :ربمــا يمكننــي
الحصــول عــى يشء مــن خــال الدخــول يف هــذه الحكومــة،
وهــو أمــر مــا ال تملكــه عندمــا تكــون عديــم الجنســية أو
غــر مواطــن.
يمكننــا التحــدث عــن بلجيــكا كدولــة متعــددة القوميات،
أو إيرلنــدا الشــمالية .مــا يحبطنــي هــو عندمــا أســمع
الكثــر مــن يهــود الواليــات املتحــدة أو اليهــود اإلرسائيليــن
يقولــون إن دولــة ثنائيــة القوميــة ســتكون عنيفــة أو أنهــا
لــن تنجــح .هــل يعتقــدون هــؤالء اليهــود بــأن الدولــة
الثنائيــة القوميــة التــي لدينــا اآلن (يقصــد إرسائيــل بــن
النهــر والبحــر) هــي دولــة ســلمية وتعمــل مــن أجــل
الفلســطينيني؟ إرسائيــل اليــوم هــو كدولــة ثنائيــة القوميــة
تعمــل لصالــح اليهــود ،لكنهــا تعمــل لصالحهــم يف الوقــت
الراهــن ،لســت متأكـدًا مــن أنهــا ســتبقى تعمــل لصالحهــم
عــى املــدى الطويــل ً
أيضــا .وباعتقــادي ،فــإن هــذه هــو
العنــر املفقــود يف املعادلــة.
ً
الحقــا يف
ســؤال  :أريــد أن أعــود إىل هــذه النقطــة
املحادثــة إذا كان لدينــا وقــت .ولكــن اســمح يل أن
أســألك اآلن عــن العالقــة بــن الواليــات املتحــدة
وإرسائيــل ،هــي عالقــة سياســية .الواليــات املتحــدة
تدعــم إرسائيــل منــذ عقــود ،بشــكل مطلــق .ولكــن ،ال
يــزال بإمكاننــا أن نــرى مــن وقــت آلخــر بعــض التباين
يف النغمــة ويف الخطــاب .مثـ ً
ـا ،كيــف تــرى التبايــن يف

العالقــة إذا قارنّــا بــن اإلدارة األمريكيــة الحاليــة (جــو
بايــدن) واإلدارة الســابقة (ترامــب)؟
االختالفــات ســطحية .وكمــا قلــت ،هنــاك اختالفــات يف
النغمــة فقــط .أعنــي أن ترامــب ســمح إلرسائيــل عمليًــا أن
تفعــل مــا تريــد ،وقــال لهــا إنــه ال بــأس يف ذلــك طاملــا
أن هــذا األمــر بالتوافــق معــه شــخصيًا (أي ترامــب) .ألن
الــيء الوحيــد الــذي كان ترامــب يهتــم بــه هــو شــخصيته
السياســية .أعتقــد أنــه بالنســبة لبايــدن فكأنــه يقــول
إلرسائيــل أن تفعــل مــا تريــد لكــن دون أن تتســبب لــه
باإلحــراج .ألنــه ال يريــد أن يقلــق بــأوراق الــرق األوســط
ويريــد أن يركــز تدخالتــه يف موضــوع الصــن .ولكــن
يف النهايــة ،هنــاك اســتمرارية يف السياســة األمريكيــة
وليــس اختالفــات أو تعرجــات .يف نهايــة املطــاف ،فــإن
حكومــة الواليــات املتحــدة عــى اســتعداد لدعــم إرسائيــل
ً
خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر بالقضيــة
بشــكل مطلــق
الفلســطينية .ولكــن عندمــا يتعلــق األمــر بإيــران ،فربمــا
ً
مختلفــا .يف الحالــة اإليرانيــة ،يبــدو األمريكيــون
يكــون األمــر
مســتعدين لخــوض جــدال حقيقــي مــع إرسائيــل حــول
ذلــك .يمكننــا التحــدث عــن أســباب ذلــك .لكــن يف النهايــة،
ً
ً
مطلقــا
تفويضــا
هــذا يعنــي أن لــدى إرسائيــل إىل حـ ّد كبــر
لتفعــل مــا تريــد يف مــا يخــص القضيــة الفلســطينية.
ســؤال :تاريخيًــا ،ظلــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة
لعقــود طويلــة تعتــر يف سياســاتها أن املســتوطنات
غــر رشعيــة .لكــن يف مرحلــة مــا ال أذكــر متــى
بالضبــط ،أصبحــت املســتوطنات عقبــات أمــام الســام
أو شــيئًا مــن هــذا القبيــل ،وهــذا تغيــر واضــح.
حســب رأيــك ،مــا هــي وجهــة نظــر اإلدارة األمريكيــة
الحاليــة حيــال حــل الدولتــن واملســتوطنات؟ أنــا ال
أريــد مناقشــة حــق العــودة يف هــذه املرحلــة ومــع
هــذه اإلدارة ،لكــن يف مــا يخــص موضــوع املســتوطنات
وحــل الدولتــن ،إىل أي مــدى هــذه اإلدارة لديهــا أي
مصلحــة يف الوصــول إىل حــل أيــا كان؟
ال أعتقــد أنهــم يفعلــون ذلــك .هــم يقولــون إنهــم
ضــد املســتوطنات ،لكنهــم بالفعــل ليســوا كذلــك .بشــكل
أســايس ،إذا كانــت الواليــات املتحــدة تمنــح إرسائيــل 3.8
مليــار دوالر دون قيــد أو رشط ،ويمكــن إلرسائيــل أن تفعــل
مــا تشــاء وأن تســتخدم هــذه األمــوال لبنــاء املســتوطنات
والدفــاع عــن املســتوطنات عســكريًا ،فهــذا يعنــي أن اإلدارة
الحاليــة ليســت ً
حقــا ضــد املســتوطنات .بالنســبة يل ،فــإن
خطــاب الواليــات املتحــدة الــذي يدعــو إىل دولــة فلســطينية،

ً
خصوصــا إذا أخذنــا باالعتبــار وجــود لوبــي يهــودي أمريكي
منظــم ،هــو وهــم .هــذه تمامً ــا شــبيهة بحالــة الشــاب الذي
يقــول إن هدفــه هــو املشــاركة يف ماراثــون والحصــول عــى
املركــز األول ،لكنــه يف الواقــع لــم يفعــل أي يشء للوصــول
إىل هــذا الهــدف ...فهــو يجلــس طــوال النهــار عــى األريكــة
يتنــاول الحلويــات املحــاة بالشــوكوالتة!! لــذا ،يف الواقــع،
الواليــات املتحــدة تفعــل عكــس مــا تعلــن عنــه تمامً ــا ...يف
النهايــة هــذا خطــاب وهمــي.
رائــف :هنــاك قــول يف الفلســفة يقــول إن مــن يصمــم
عــى الوصــول إىل غايــات معينــة عليــه أن يمتلك الوســائل
واألدوات .فــإذا لــم تملــك الوســائل فهــذا يعنــي أنــك غــر
ملتــزم فعـ ً
ـا بالوصــول.
نعــم ،فعـ ً
ـا .إن الواليــات املتحــدة مرتاحــة مــن الوضــع
الراهــن .إنــه وضــع مريــح بالنســبة لهــا .إن الدعــوة (يف
الخطــاب الوهمــي) إىل دعــم حــل الدولتــن هــي طريقــة
للقــول إنــه ال يتعــن علينــا مواجهــة مــا هــو واقــع اليــوم،
ألننــا نريــد إقنــاع العالــم بــأن الواقــع ســيتغري يومً ــا مــا.
وهكــذا يمكــن للواليــات املتحــدة القــول بــأن الفلســطينيني
ســيكون لهــم حقــوق ذات يــوم ،ويف الوقــت نفســه يمكنهــا
ً
أيضــا دعــم إرسائيــل .لكــن يف الواقــع إنهــا مجــرد طريقــة
مراوغــة لقــول مــا يجعلــك تشــعر بالراحــة ودعــم مــا هــو
موجــود اليــوم .وهــذا صحيــح بالنســبة إلدارة بايــدن.
ســؤال :لقــد ذكــرت ذلــك سـ ً
ـابقا ...هــل يمكنــك أن تفــر
لنــا ذلــك؟ فلمــاذا الوضــع بالنســبة للواليــات املتحــدة هو
كذلــك؟ مــا هــي األســباب؛ أيديولوجيــة ،أو روحانيــة ،أو
دينيــة ،أو اقتصاديــة ،أو عســكرية ،أو ..أو...؟
أعتقــد أن األمــر يختلــف مــا بــن الديمقراطيــن
والجمهوريــن .بالنســبة للجمهوريــن ،فــإن إرسائيــل هــي
نمــوذج ملــا يريــدون أن تكــون عليــه الواليــات املتحــدة
ـواح عديــدة .األمــر ال يمكــن فقــط رده اىل مســألة
مــن نـ ٍ
املســيحية والشــق الدينــي ،عــى الرغــم مــن أن هــذا جــزء
مــن األمــر .أعتقــد أنــه أبعــد مــن ذلــك .عندمــا يفكــر
الجمهوريــون يف أي نــوع مــن البلــدان يريــدون ألمــركا
أن تكــون ،فإنهــم يريدونهــا أن تكــون دولــة تركــز عــى
الســيادة ،معاديــة للقانــون الــدويل ،وتحافــظ عــى طابعهــا
الديمغــرايف والدينــي العرقــي والديمقراطــي ،ال ســيما مــن
خــال سياســة الهجــرة ،ويريــدون الحفــاظ عــى بعــض
الهرميــات املوجــودة داخــل املجتمــع .وبشــكل أســايس،
يريــدون ً
أيضــا أن تكــون الواليــات املتحــدة ديناميكيــة
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وحيويــة مــن الناحيــة االقتصاديــة ،وهــم يــرون أن إرسائيــل
قــد فعلــت هــذه األشــياء .ولــذا أعتقــد أن إرسائيــل هــي
ً
خصوصــا بالنســبة للتيــارات األمريكيــة املوجــودة
نمــوذج
يف أقــى اليمــن .مثـ ً
ـا ،آن كولــر ( ،)Ann Coulterعــى
ســبيل املثــال ،وهــي إعالميــة مؤثــرة جــدًا وعنرصيــة
بشــكل صــارخ وتعتــر مــن أكــر مؤيــدي ترامــب ،تقــول:
«ملــاذا ال نمتلــك سياســة هجــرة شــبيهة بتلــك التــي تعتمدها
إرسائيــل؟ فنحــن األمــركان نريــد ً
أيضــا أن نحافــظ عــى
هويتنــا» .أعتقــد أن هــذا دافــع قــوي للغايــة بالنســبة
لليمــن.
األمــر مختلــف بعــض الــيء لــدى الحــزب الديمقراطي.
بالنســبة للديمقراطيــن هنــاك املزيــد مــن االهتمــام بقيــم
املســاواة بموجــب القانــون الــذي يميــل الديمقراطيــون إىل
دعمــه أكثــر .وهــم عــى مــا أعتقــد ،لديهــم مصالــح ورؤى
سياســية ،وهــي مصالــح قويــة كانــت تعمــل داخــل الحــزب
الديمقراطــي منــذ عقــود عديــدة .لكــن هــم ال يريــدون
ً
أيضــا أن يتحولــوا إىل منتقــدي إرسائيــل وبالتــايل يتحولــون
إىل «معاديــن للســامية» .بالتــايل فــإن الطريقــة األنســب
هــي فقــط التعامــل مــع الوضــع القائــم كمــا هــو ودعــم
السياســة والســلطة القائمــة يف إرسائيــل .وباعتقــادي أن
التيــارات التــي تعــارض الوضــع القائــم واملوجــودة داخــل
الحــزب الديمقراطــي مــا تــزال هشــة وضعيفــة للغايــة.
إنهــا ال تــزال أضعــف مــن أن تشــكل حالــة جديــدة تمكنهــا
مــن حــث السياســيني الديمقراطيــن عــى انتقــاد إرسائيــل
بشــكل أكثــر فعاليــة مهمــا كلــف األمــر.
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ســؤال :ومــع ذلــك ،هــل يمكننــا رؤيــة أي تغيــر داخــل
الحــزب الديمقراطــي مــن خــال صعــود أصــوات
جديــدة تتحــدى عــى األقــل الهيمنــة القديمــة داخــل
الحــزب الديمقراطــي والتــي تدعــم إرسائيــل بشــكل
أعمــى ؟ أم أنهــم ال يزالــون يف الهوامــش فقــط؟
التغيــرات يف ثقافــة اليســار األمريكــي والثقافــة
األمريكيــة ربمــا تكــون شــائعة أكثــر قليــا ً يف وســائل
اإلعــام األمريكيــة أو يف الجامعــات األمريكيــة .يف مــا
يتعلــق بالفلســطينيني وحقوقهــم هنــاك تغيــر صاعــد إىل
حــد مــا وأعتقــد أن هنــاك الكثــر ممــا يجــب أن فعلــه.
ويرجــع ذلــك جزئيًــا إىل وجــود جيــل مــن الفلســطينيني
الذيــن ولــدوا يف الواليــات املتحــدة ،وأعتقــد أنهــم جــزء
مــن اليســار األمريكــي وهــم جــزء مــن األشــخاص
الذيــن ندعوهــم «امللونــن» ً
أيضــا .لديهــم روابــط
عميقــة قامــوا بإنشــائها .ثــم ً
أيضــا بســبب حركــة

 ،Black Lives Matterالتــي أجــرت وســائل اإلعــام
األمريكيــة عــى التفكــر بجديــة أكــر يف املســائل املتعلقــة
بتمثيــل امللونــن (غــر البيــض) .يف مــا يخــص املســألة
اإلرسائيلية-الفلســطينية ،انعكــس تأثــر هــذا الحــراك يف
كــون أن هنــاك أصواتًــا عديــدة بــدأت تشــعر باإلحــراج
ألن الفلســطينيني مســتبعدون مــن النقاشــات العامــة
داخــل الواليــات املتحــدة .وهــذا مــا أدى إىل التحــول الــذي
رأينــاه الربيــع املنــرم .أصبــح هنــاك شــعور بأنــك
بحاجــة للحصــول عــى أصــوات فلســطينية ،وعندمــا
تدخــل أصــوات فلســطينية يف النقاشــات الداخليــة يف
أمــركا ،فــإن النقاشــات تتغــر بشــكل دراماتيكــي.
إذن الســؤال الــذي يجــب التفكــر فيــه هــو مــا إذا كان
هــذا التحــول يف اإلعــام األمريكــي وهــذا التحــول يف الثقافــة
الشــعبية ســينعكس عــى الحــزب الديمقراطــي ويخرتقــه؟
ربمــا ،لكــن األمــر هــو أن واشــنطن تســتطيع عــزل نفســها
عــن بعــض القضايــا الحاصلــة يف العالــم ،ويرجــع ذلــك
جزئيًــا إىل أن نظامنــا الســيايس ليــس ديمقراطيًــا يف كثــر
مــن النواحــي .عــى ســبيل املثــال ،انظــر إىل موضــوع
األســلحة وعنــف الســاح داخــل الواليــات املتحــدة .تريــد
األغلبيــة الســاحقة مــن األمريكيــن فعــل يشء مــا بشــأن
عنــف الســاح ،لكــن ذلــك ال يحــدث .لكــن أنــا متفائــل أكثر
مــن بعــض النــاس حــول مــا إن كانــت هــذه التغيــرات
يف الثقافــة الشــعبية ســتعني حتمً ــا حصــول تحــوالت يف
الحــزب الديمقراطــي .اآلن لديــك رشــيدة طليــب وإلهــان
عمــر ،لكــن معظــم السياســيني الديمقراطيــن ينظــرون
إليهــم ويقولــون :ملــاذا نحتــاج إىل هــذا الصــداع؟
ســؤال :نعــم ،العديــدون يف الواليــات املتحــدة ال يريــدون
أن يتــم اتهامهــم بمعــاداة الســامية أو يشء مــن
ذلــك القبيــل .األمــر الــذي يقودنــي إىل قضيــة معــاداة
الســامية؛ اســتخدامها بشــكل ملفــق واعتباطــي يف
ً
خصوصــا بعــد أن تبنــت العديــد مــن
العقــد األخــر،
دول العالــم بمــا فيهــا الواليــات املتحــدة مؤخــ ًرا
معايــر «التحالــف الــدويل لذكــرى املحرقــة» (،)IHRA
إىل أيــن تتجــه هــذه القضيــة يف رأيــك؟
أعتقــد أنهــا كانــت إســراتيجية فعالــة للغايــة .أعتقــد
أنــه مــع مــوت حــل الدولتــن ،وبــات املزيــد مــن النــاس
مضطريــن إىل التحــرك ،وهــم املهتمــون باملســاواة وحريــة
اإلنســان ،وكان عليهــم التحــرك أكثــر للتفكــر يف فكــرة
دولــة تســودها املســاواة (دولــة واحــدة) .وألن الدولــة
الواحــدة بالــرورة لــن تكــون دولــة يهوديــة ،فــإن معاداة

إذن السؤال الذي يجب التفكير فيه هو ما إذا كان التحول في اإلعالم األميركي
والتحول في الثقافة الشعبية سينعكس على الحزب الديمقراطي ويخترقه؟
ربما ،لكن األمر هو أن واشنطن تستطيع عزل نفسها عن بعض القضايا الحاصلة
ً
ً
ديمقراطيا في كثير
جزئيا إلى أن نظامنا السياسي ليس
في العالم ،ويرجع ذلك
من النواحي.

الســامية هــي خطــاب وأداة فعالــة لطمــس هــذا التفكــر
الجديــد الــذي يدعــو إىل املســاواة.
هــذا انحــراف واضــح .ألن مــا يعنيــه فعـ ً
ـا ذلــك الخطاب
هــو أن الــيء الوحيــد غــر الرجعــي هــو احتجــاز ماليــن
األشــخاص دون حقــوق أساســية .إنــه انحــراف أخالقــي
ســخيف ،لكنــه وســيلة ملنــع خطــاب معــن (خطــاب
املســاواة وحــل الدولــة الواحــدة) مــن أن يؤخــذ عــى محمــل
الجــد .أعتقــد أن هــذا الســبب األســايس وراء انتشــار خطــاب
معــاداة الســامية ونمــوه مؤخ ـ ًرا .أعتقــد أنــه ،بالنســبة يل،
فاألمــر مثــر للغضــب ،ألنــه يف الواليــات املتحــدة عــى األقــل،
وأماكــن أخــرى مثــل أملانيــا ،فــإن تاريــخ معــاداة الســامية
فيهــا أدى إىل ان يمتلــك اليهــود ســلطة معنويــة باعتبارهــم
مــن نســل ذلــك التاريــخ الرهيــب .لــذا ،فــإن معــاداة
الســامية تؤخــذ عــى محمــل الجــد هنــا!
مــن ناحيــة ،أنــا كيهــودي ســعيد بذلــك ألننــي ال أريــد
أن أعيــش يف مجتمــع ال يهتــم بمعــادة للســامية وبالتــايل
يتغــاىض عــن مشــاكل اليهــود التاريخيــة .لكــن مــن
الناحيــة الثانيــة ،ليــس لدينــا الحــق يف إســاءة اســتخدام
هــذا اإلرث األخالقــي ،إنــه تدنيــس لذلــك املــراث األخالقــي
مــن خــال أخــذه وتحويلــه وجعلــه وســيلة الضطهــاد
اآلخريــن والتعصــب األعمــى ضدهم .ولهــذا الســبب أردت أن
أكتــب عــن معــاداة الفلســطينيني (بشــكل مشــابه ملوضــوع
معــاداة الســامية) إىل جنــب معــاداة الســامية ،ألن معــاداة
الســامية باألصــل يجــب أن تكــون جــزءًا مــن نضــال أوســع
ضــد جميــع أشــكال التعصــب والعنرصيــة ،وليــس ذريعــة
لتخليــد األمــر فقــط عندمــا يتعلــق األمــر باليهــود .هــذا مــا
أصبــح عليــه الحــال اليــوم .هــذا هــو مــا جــاء مــع تعريــف
االئتــاف الــدويل .IHRA

ســؤال :هــل تــرى أن هــذه اإلدارة األمريكيــة الحاليــة
ســتميض قدمــا وتتبنــى أيضــا مواقــف IHRA؟
نعــم ،عــى األرجــح .أعتقــد أن الطريقــة التــي تنظــر
بهــا هــذه اإلدارة يف مــا يتعلــق بموضــوع معــاداة الســامية
وتبنــي مواقــف  IHRAهــي أنهــا (أي اإلدارة الحاليــة) ال تريد
خــوض معركــة بشــأن هــذه املســألة .لديهــا أمــور أخــرى
تقلــق بشــأنها .وعليــه ،إذا تــم الضغــط عليهــا بشــكل فعــال
لتبنــي مواقــف  ، IHRAفهــي ســتفعل ذلــك ألنــه ليــس مــن
أولوياتهــا خــوض ســجال أو معركــة حــول األمــر.
ســؤال :حســنًا ،دعنــي أســألك شــيئًا عــن اللوبــي
اليهــودي والديناميــات الحاصلــة بــن أوســاط املثقفــن
اليهــود .هــل هنــاك تغيــرات تحــدث عــى األقــل بــن
أوســاط جيــل الشــباب؟ هــل يمكــن أن نشــهد أي
تغيــر يف العالقــة مــع إرسائيــل؛ يف دعــم إرسائيــل،
وهــل يشــعرون بمزيــد مــن التناقــض مــا بــن قيمهــم
الليرباليــة (التــي قــد تدعــو إىل املســاواة) ومــا بــن
ً
مثــا ،تقريــر هيومــن رايتــس
دعمهــم إلرسائيــل؟
ووتــش يقــول  -وهــذه املنظمــة ال تطلــق دعايــات
وإنمــا تعتــر الخــط الســائد املعــرف بــه يف مــا يتعلــق
بحقــوق اإلنســان -تقــول إن إرسائيــل تمــارس الفصــل
العنــري .هــل يمكنــك مشــاهدة أي تغيــرات طفيفــة
يف الحالــة املزاجيــة بــن أوســاط الجيــل الشــاب مــن
اليهــود يف هــذا الصــدد؟
نعــم ،أعتقــد أن هنــاك اتجاهــن .االتجــاه األول يقــول
إن اليهــود األمريكيــن األصغــر ســنًا هــم ببســاطة أكثــر
اندماجً ــا يف املجتمــع األمريكــي ،وبالتــايل هــم أقــل ارتبا ً
طــا
بدولــة إرسائيــل .أمــركا هــي مجتمــع اندماجــي ،وكلمــا زاد
اندمــاج الجيــل الجديــد مــن اليهــود كلمــا قــل اهتمامهــم
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بإرسائيــل .إنــه تمامً ــا مثــل األمريكــي مــن أصــول إيطاليــة،
فعنــد ســؤاله عــن مــدى اهتمامــه بالسياســة يف إيطاليــا،
أو أي نــوع جبنــة يحــب ،فهــو لــن يتحــدث كأيطــايل
وإنمــا كأمريكــي .لذلــك ،هنــاك مجموعــة صغــرة تميــل
إىل االهتمــام أكثــر بكونهــا يهوديــة وتهتــم أكثــر بإرسائيــل
لكنهــا تشــعر أنهــا تتعــارض مــع قيمهــا الليرباليــة .مثـ ً
ـا،
هنــاك مجموعــات مثــل «إن لــم يكــن اآلن» (،)If not now
وهــؤالء األشــخاص مهمــون وهــم يتنظمــون ويشــكلون
تحديًــا .إنهــم يحاولــون تحــدي الجيــل الســابق وتحــدي
املؤسســات الفاعلــة يف أوســاطهم.
تكمــن املشــكلة ،يف اعتقــادي ،وهــذه هــي املفارقــة،
يف أنهــم مــن حيــث التأثــر يمتلكــون نظــرة كونيــة
( .)universalisticوألنهــم كذلــك مــن الناحيــة األخالقيــة،
فهــم ال يركــزون كل اهتمامهــم فقــط عــى مــا تقــوم بــه
إرسائيــل .فــإذا ذهبــت إىل حــرم جامعــي وتحدثــت إىل
الطــاب اليهــود اليســاريني ،فــإن الســؤال امللــح أمامهــم
ليــس «ملــاذا ال ندعــم إرسائيــل؟ الحكومــة اإلرسائيليــة؟»
وإنمــا «ملــاذا ال أركــز عــى تغــر املنــاخ؟» أو ملــاذا ال أركــز
عــى إنقــاذ الديمقراطيــة األمريكيــة مــن الحــزب الجمهوري؟
إذن هــذه هــي املشــكلة .أمــا اليهــود عــى اليمــن يف أمــركا
فهــم أكثــر قبَليــة ،وهــم أكثر تركيـ ًزا عــى موضــوع إرسائيل
نفســها .هــذا يعنــي أنهــم يتمتعــون بثقــل ســيايس أكــر.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يف الواليــات املتحــدة ،كمــا يف إرسائيل،
فــإن النســبة األكــر مــن اليهــود هــم مــن الطائفــة
األرثوذكســية .لذلــك عــى الرغــم مــن أن معظــم اليهــود
األمريكيــن الشــباب علمانيــون إىل حــ ّد مــا ،وتقدميــون إىل
حــ ّد مــا ،إال أن أولئــك الذيــن يهتمــون أكثــر مــن غريهــم
يف الشــؤون السياســية ،خاصــة يف مــا يتعلــق بإرسائيــل،
هــم مــن املجتمــع األرثوذكــي ،وســيكونون هــم الذيــن
ســيتولون مناصــب يف املنظمــات اليهوديــة األمريكيــة .ويف
هــذا املجتمــع ،هنــاك مجتمــع يحــب دونالــد ترامــب ويحــب
بنيامــن نتنياهــو وســيكون لــه تأثــر ســيايس كبــر .لذلــك
عندمــا يتحــدث النــاس عــن اليهــود األمريكيــن الشــباب،
فإنهــم يميلــون إىل الرتكيــز عــى هــؤالء الشــباب اليســاريني
غــر األرثوذكــس ،بينمــا هنــاك الكثــر مــن اليهــود
األرثوذكــس الشــباب الذيــن نشــأوا يف فــرة أكثــر يمينيــة،
وســوف يلعبــون دو ًرا كبـرًا يف السياســة األمريكيــة ،وســوف
يدعمــون منظمــات مثــل  AIPACحتــى يف صغرهــم .حتــى
إذا توقعنــا أن أبنــاء الشــخصيات اليهوديــة املتنفــذة داخــل
 AIPACســوف لــن يحــذوا حــذو آبائهــم ألنهــم أكثــر

علمانيــة ،فإنــه ســوف يأتــي أشــخاص جــدد كليًــا ،وشــبان
جــدد ،مــن أوســاط الجماعــات اليهوديــة األرثوذكســية
الشــباب ويدعمــون  AIPACوربمــا يأخذونهــا اىل أماكــن
أكثــر يمينيــة مــن اآلن.
رائــف :أنــت تصــف شــيئًا مشــابهً ا إىل حــد مــا ملــا
يحــدث يف إرسائيــل ،بمعنــى أن اليهــود األرثوذكــس يف
إرسائيــل يتحولــون أكثــر نحــو الصهيونيــة ،بينمــا ان
اليهــود العلمانيــن الذيــن أسســوا الدولــة يف أفــول.....
نعــم صحيــح .نحــن هنــا يف الواليــات املتحــدة لدينــا
نســختنا الخاصــة مــن هــذا الســيناريو .يف الســابق ،كان
األمــر أن القيــادة اليهوديــة األمريكيــة كانــت مكونــة مــن
أشــخاص علمانيــن قبليــن ،ويهوديتهــم تكمــن يف الدفــاع
عــن إرسائيــل والشــعب اليهــودي .اآلن ،أصبــح ســائدًا أكثــر
أن تســتند هــذه املشــاعر القوميــة (االنتمــاء إىل الصهيونيــة)
إىل التقاليــد وإىل التقيــد الدينــي باليهوديــة األرثوذكســية
متــواز .املجتمــع األرثوذكــي هنــا {يف الواليــات
بشــكل
ٍ
املتحــدة} واملجتمــع األرثوذكــي يف إرسائيــل همــا األكثــر
تراب ً
طــا مــع بعضهمــا البعــض .اليهــود اإلرسائيليــون
العلمانيــون واليهــود األمريكيــون العلمانيــون أكثــر بعــدًا
عــن بعضهــم البعــض .ولكــن املزيــد مــن اليهــود األمريكيني
األرثوذكــس ،بشــكل عــام ،يذهبــون لقضــاء عــام يف املدرســة
الدينيــة يف إرسائيــل بعــد املدرســة الثانويــة ،ومــن املرجح أن
يكــون لديهــم عائلــة يف إرسائيــل ،ومــن املرجــح أن يفكــروا
يف الهجــرة إلرسائيــل «عليــا» .لــذا فــإن التقاطــع بــن
املتدينــن األرثوذكســيني أقــوى ،ومرئــي أكثــر .مثـ ً
ـا ،لننظــر
فقــط إىل تجربــة حيــاة نفتــايل بينيــت ،أو رون ديرمــر (Ron
 ،)Dermerأعنــي أنــك تــرى هــذا الرتابــط العابــر للحــدود
والقــوي للغايــة.
ســؤال :حســنًا ،وإذا جئتــك بســؤال كبــر كالتــايل:
مــا الــذي يتطلبــه إنجــاز تغيــر مــا يف ظــل كل هــذا
الجــو الغائــم؟ أنــا أعنــى أن أمــركا والغــرب يدعمــون
إرسائيــل حاليًــا ،هــل هــذا يعنــي أن عــى الفلســطينيني
االنتظــار لحــن حــدوث خلــل مــا يف تــوازن القــوى
العامليــة بحيــث يقــل نفــوذ الواليــات املتحــدة كقــوة
عظمــى .مــا هــي فــرص التغيــر يف ضمــن هــذه
التشــكيلة القائمــة ،وال نريــد أن ننتظــر إىل حــن أن
تصعــد الصــن أو الهنــد كقــوى عظمــى؟ مــع أننــي
ً
متفائــا بتحســن األوضــاع يف حــال
شــخصيًا لســت
صعــود الصــن كقــوة عظمــى أوىل ..فلربمــا نشــتاق إىل
اإلمربياليــة األمريكيــة يف حينهــا؟

تكمن المشكلة ،في اعتقادي ،وهذه هي المفارقة ،في أن الشبان اليهود اليساريين
من حيث التأثير يمتلكون نظرة كونية .وألنهم كذلك من الناحية األخالقية ،فهم ال
يركزون كل اهتمامهم فقط على ما تقوم به إسرائيل .فإذا ذهبت إلى حرم جامعي
تجد السؤال الملح أمامهم هو «لماذا ال أركز على تغير المناخ؟» أو لماذا ال أركز على
إنقاذ الديمقراطية األميركية من الحزب الجمهوري؟ .أما اليهود على اليمين فهم
ً
أكثر َ
قبلية وتركيزا على موضوع إسرائيل نفسها.

أعتقــد أن محاولــة اإلجابــة عــى هــذا تبــدأ مــن طــرح
تســاؤل يقــول :مــن لديــه املصلحــة األكــر لتغيــر الوضــع
الراهــن؟ إنهــم الفلســطينيون ،ألنهــم هــم الذيــن يتعرضــون
للقمــع .انظــر ،ليــس مــن حقــي وأنــا أجلــس يف الجانــب
الغربــي مــن نيويــورك ،أن أقــول للفلســطينيني عــى األرض
والذيــن يعانــون مــا يعانــون مــا الــذي يتوجــب عليهــم
فعلــه .مــن الواضــح أن تكلفــة املقاومــة عــى الفلســطينيني
باهظــة ،وحتــى هائلــة .لكــن إذا كنــت تريــد أن تســألني
مــا الــذي ســيغري األمــور يف أمــركا ،فإننــي أود أن أقــول
أن املقاومــة الفلســطينية عــى األرض هــي التــي ســتدفع إىل
تغيــر األوضــاع ...ألنــه بــدون مقاومــة فــإن األمريكيــن لــن
ينتبهــوا لألمــر! عندمــا يقــاوم الفلســطينيون عــى األرض،
يصبــح األمــر مشــكلة يف أمــركا .ثــم ســيجد األمريكيــون
أنفســهم مضطريــن للتدخــل.
إذا فكــرت يف جنــوب أفريقيــا يف الثمانينيــات ،فقــد
كان حــزب املؤتمــر الوطنــي األفريقــي ( )ANCوالجبهــة

الديمقراطيــة املتحــدة ( )UDFيفعــل العكــس تمامً ــا ممــا
تفعلــه الســلطة الفلســطينية اليــوم .هــذان الحزبــان،
وبــدال ً مــن جعــل الحيــاة أســهل عــى الســلطات الحاكمــة
واملســتعمرة ،فإنهــم فعلــوا كل مــا يف وســعهم لجعلهــا
أكثــر صعوبــة ،ودفعــوا لقــاء ذلــك ثمنــا ً باهظــاً .بــل
إنهــم مــا زالــوا يدفعــون ثمــن ذلــك حتــى اآلن .يف
حينهــا ،كان العواقــب اآلنيــة للمقاومــة وخيمــة ،لكنهــا
ً
أيضــا رفعــت وبشــكل كبــر التكلفــة عــى الحكومــة
اإلفريقيــة (نظــام األبارتهايــد) ،كمــا أن املشــهد عــى
األرض ،وفعــل املقاومــة منــح زخمً ــا للحركــة املناهضــة
للفصــل العنــري وقــام بحمايتهــا .وبالتــايل ،طاملــا أن
هنــاك ســلطة فلســطينية تحافــظ عــى الهــدوء يف كل يشء،
أعتقــد أن هــذا ســيحد مــن قــدرة العالــم عــى االلتفــاف
حــول القضيــة الفلســطينية.
ترجمتها عن اإلنكليزية :فاطمة عبد الكريم
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