وجه آخر لغاندي ...
مناضل ضد الصهيونية ومدافع عن الحق الفلسطيني
شذى يحيى*
"الحق والخري والجامل" القيم اإلنسانية العليا التي حلم البرش بأن يكونوا عليها منذ أبيهم آدم،
وستظل مسعاهم وهدفهم حتى قيام الساعة فالحق خري والحق جامل ،الحق هو األساس واألصل
،لكن أغلب البرش رأوا أن الحق هو رفاههم وحصولهم عىل ما يريدونه حتى ولو كان عىل حساب
اآلخرين .قلة من العظامء عىل مر التاريخ هم فقط من رأوا أن الحق يف الحياة ليس حكرا ً عليهم
وأن الخري والجامل والحق يجب أن يكون لكل البرش وليس حكرا ً عىل أصحاب دين أو عرق ؛
موهانداس كارام شاند غاندي كان أحد هؤالء ولذلك أصبح املاها-آمتا (الروح العظيمة) ومازالت
كلامته محفورة يف ضمري العامل حتى يومنا هذا .
ولذلك أيضاً رفض هذا الرجل العظيم إحتالل العصابات الصهيونية لفلسطني وكتب وأتخذ مواقف
عىل مر حياته ليدعم أخوة له يف اإلنسانية مل يرى أرضهم يوماً ومل يقابلهم ناضل من أجلهم ألن
هذا هو الحق فكان مثاالً لكل ماهو خري وجامل.
"ظلت معارضته للصهيونية متواصلة قوية وصلدة مل يرتاجع فيها قيد أمنلة عىل مدى عرشين
عاماً ،بالرغم من كل املحاوالت املجاهدة واملتواصلة والضغوط القوية التي مورست عليه من كل
اللوبيهات والتكتالت الصهيونية وكبار منظريها " جملة كتبها واحد من أهم دعاة الصهيونية جي
.إتش .جانسن ليوضح فيها الفشل الذريع الذي منيت به الحركة عىل مدى عرشين عاماً يف إقناع
املهامتا غاندي أبو الهند الحديثة بأهداف الحركة أو حتى أن يتعاطف معها أو يتفهم أي جز ٍء من
* كاتبة وباحثة من مرص.
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أهدافها ،وظل غاندي (1869م 1948-م ) طوال هذه السنوات محجاً لعرشات املنظرين الصهاينة
من أمثال بوبر وجرينربج وهونيك ملحاولة إقناعه ،كام ارسلت له مئات الرسائل من أصدقاء ومن
يهود عاديني وشباب ومستعمرين يلتمسون منه أن يعيد النظر يف موقفه هذا وأرسل غاندي
عرشات الردود وكتب العديد من املقاالت يف صحف "كالهند الفتية" و "هاريجان" ليؤكد متسكه
مبوقفه املساند للحق العريب واملناهض للصهيونية رغم كل محاوالت اإلقناع وحمالت الهجوم.
مل يدرك منظرو الصهيونية أن حركتهم متثل كل ما حارب غاندي ضده عىل مر حياته وأن تحالف
هذه الحركة مع اإلمربيالية زاد موقفه صالدة تجاهها ،فقد آمن غاندي أن السياسة هي إحدى
الطرق اإلنسانية ملامرسة الدين لكنه رفض أن يكون الدين سبباً لتفضيل برش عىل برش أو بوابة
بأي شكل للعنرصية واإلستغالل بل رآه وسيلة لتهذيب السلوك البرشي وليس مفتاحاً للحروب
والنزاعات ،لذلك عندما تفجرت القضية الفلسطينية وظهرت كرصاع بني قوميتني العربية واليهودية
املدعومة باملصالح اإلمربيالية كان من الطبيعي أن ينحاز غاندي للعرب ألن الفكرة القومية كانت
جوهر ما آمن به وليس الفكرة الدينية ،إميانه الحقيقي كان بفكرة أن قوة الحق التي تعلمها من
مكاتباته مع تولستوي وقراءته لراسكني وأيضاً قراءته للكتب الساموية أقوى من السالح  ،لذلك
أرىس مبدأه الشهري يف املقاومة السلبية والالعنف ( األهمسا ) والتي جعلت من املحامي املتواضع
يف مهنته واملغرم بالثياب الثمينة والحياة الرغدة بطالً زاهدا ً ومناضالً رشساً من أجل الحرية يف
جنوب إفريقيا أوالً ثم يف وطنه الهند بعد ذلك من اجل التعايش والحق يف حياة أفضل لكل البرش
ولهذا مل يكن مستغرباً أن يرفض غاندي فكرة الوطن القومي الديني لليهود يف فلسطني بنفس
الصالبة التي رفض بها فكرة الوطن القومي للمسلمني يف باكستان.
كتب غاندي عرشات املرات رافضاً الوجود الصهيوين يف فلسطني وكانت أقوى املرات التي كتب فيها
املقال الذي كتبه يف صحيفة "هاريجان" بتاريخ  26ترشين الثاين /نوفمرب 1938م يف ذروة الرصاع العريب
الصهيوين ( مرفق نصه بالكامل يف نهاية املقال ) وأيضاً يف ذروة الضغط املتواصل عليه من قبل الصهاينة
والذي استمر منذ العرشينات ،كتب غاندي أن تعاطفه كله مع اليهود الذين تعرضوا إىل معاملة ال
إنسانية ومحاكامت مذهبية عىل مر العصور لكن هذا التعاطف لن يعميه عن الحق وعن أن فكرة
الوطن القومي لليهود التي مل ولن تلقى لديه قبوالً وأنه لن يقبل أبدا ً فكرة الوعد املقدس بالعودة
،فاليهود مثلهم مثل باقي البرش ولهذا عليهم مثل باقي البرش أن يجعلوا من البالد التي يعيشون فيها
أوطانهم فهي األماكن التي ولدوا فيها وتحدثوا لغتها وأكلوا خبزها ،فلامذا ال يفعلون ذلك ؟!!
وبهذا الرأي هدم غاندي األساس الجوهري الذي قامت عليه فكرة الصهيونية للمساءلة رافضاً رفضاً
كليا فكرة الدولة اليهودية عىل األرض املوعودة بل وأعقب ذلك بقوله أن فلسطني التي ذكرت
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يف الكتاب املقدس ليست نطاقاً جغرافياً بل هي نطاق روحي ،موقف غاندي هذا ظل ثابتاً يف كل
املحافل منذ وعد بلفور 1917م وحتى قبل أن يصبح غاندي شخصية دولية مرموقة فقد كان ملوقفه
جانب أخالقي منذ البداية فهو مل يتفهم أبدا ً رغبة اليهود بالتعاون مع حلفائهم اإلنجليز املحتلني
لفلسطني يف أن يفرضوا أنفسهم عىل األرايض العربية ولذلك كان دامئاً ما يؤكد أن فلسطني تعود
للفلسطينيني بقدر ما تعود بريطانيا لإلنجليز وفرنسا للفرنسيني وأن أية محاولة لفرض وطن قومي
لليهود بالقوة عىل األرايض الفلسطينية كلها أو عىل جز ٍء منها بدعاوى دينية أو حتى إستعامرية
هو إهانة للعرب وعار عىل جبني اإلنسانية ،مل يتقبل غاندي أبدا ً قصة العودة للوطن التورايت كام
مل يتقبل جدليات الفيلسوف بروبانك وكذلك جرينربج اللذين حاوال إقناعه بأن رفضه هذا معناه
أن يحرم فلسطني والفلسطينيني من فرصة اللحاق بركب التحرض واملدنية والحياة األفضل واللحاق
بالعامل املتطور ،فقد حاول هؤالء املفكرون الصهاينة ككل املستعمرين تصوير إحتالل فلسطني عىل
أنه فرصة ألهلها للحاق بالعامل املتمدين لكن الرجل املناضل ضد اإلستعامر مل يقتنع بهذا الكالم كام
مل يقتنع أيضاً كباحث عن الوحدة واألساس األخالقي الذي يجمع البرشمن خالل األديان بفكر وثقافة
تدعو إىل إثبات تفوق عنرص ديني عىل باقي األعراق وأن له الحق يف أرض ما بسبب هذه الديانة
،هو مل يبتلع أبدا ً فكرة الحق التاريخي ورآها غري مفهومة وال مقبولة وعندما كتب له املستوطنون
الصهاينة يطلبون دعمه لهم يف كفاحهم املزعوم إلستقالل املستوطنات عن اإلحتالل الربيطاين كان
رده أن يرتكوا األرض ألصحابها ويعرتفوا بالحق العريب أو أن يحاولوا أن يوجدوا صيغة توافقية مع
العرب تضمن الحقوق العربية وبعدها يكافحوا معاً ضد اإلستعامر ،ومل يقترص دعم غاندي للحق
الفلسطيني عىل النقاشات واملكاتبات واملقاالت عن ومع الصهاينة ولكنه أيضاً واصل تعبريه عن رأيه
الداعم للعرب يف املؤمترات الشعبية لحزب املؤمتر الهندي الذي كان يف تلك الفرتة ميثل نواة الكفاح
ضد اإلستعامر الربيطاين للهند وأبلغ دليل عىل ذلك الخطاب الذي ألقاه يف مؤمتر عموم الهند الخاص
بالحزب يف العام1937م يف كالكوتا وأدان فيه اإلرهاب الصهيوين يف فلسطني وأعلن رفضه لكل خطط
التقسيم التي تحاول الدول اإلستعامرية فرضها عىل األرض كام عرب عن تضامن الشعب الهندي مع
الحق العريب يف الحصول عىل الحرية واإلستقالل كذلك يف مؤمتر آخر يف سبتمرب 1938م طالب غاندي
العرب واليهود بالجلوس سوياً للوصول إىل حل سلمي للخالف يف الرأي وحث اليهود عىل أن ال
يستقووا باإلمربيالية الربيطانية وأن يكفوا عن اللجوء لإلرهاب كام حث العرب عىل أن يكونوا كرماء
مع اليهود دون أن ميس هذا بحقوقهم القومية وال أن يخل بسيادتهم عىل أراضيهم وقد أصبح هذا
املوقف الذي تبناه غاندي أحد الدعائم األساسية التي تبنتها السياسة الهندية ضد اإلستعامر طوال
القرن العرشين حتى عندما بدأ اإلضطهاد النازي لليهود مل يحرك هذا موقف غاندي قيد أمنلة عىل
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العكس كتب أكرث من مقال ووجه أكرث من نداء إىل اليهود ليك يتمسكوا ببلدانهم األصلية يف أوروبا
ويلجأوا لسالح املقاومة السلمية ويقدموا أرواحهم دفاعاً عن حقهم يف العيش يف البالد التي ولدوا
فيها مام دفع أصدقاءه اليهود من أمثال مارتني بوبر ويهودا ماجنسن وحاييم جرينربج للهجوم عليه
والتعبري عن شعورهم باإلهانة من موقفه حتى أن بوبر أرسل رسالة مفتوحة له عىل صفحات جريدة
هاريجان كتب فيها مهاجامً موقفه من هجرة اليهود لفلسطني واعتربها وطناً قومياً لهم قائالً " :كل
ما يهم املهامتا هو حقوق امللكية ألحد األطراف وال يهمه أن للطرف اآلخر الحق يف قطعة أرض حرة
يتوق إليها" ،فكان رد غاندي أن الهرب من العنف األقوى ومحاولة فرض النفس عىل األضعف بنفس
منطق العنف ليس هو الحل وإمنا املقاومة السلمية والدفاع عن الحقوق هي الحل.
لقد حدد الباحث األمرييك بول باور أربعة عوامل أساسية من وجهة نظره هي التي حددت موقف
غاندي من الحركة الصهيوينية أولها أنه كان يدرك جيدا ً ان عليه مراعاة املسلمني الهنود الذين كانوا
معادين للحركة الصهيونية من منطلق أخوتهم مع املسلمني العرب ،وهذا السبب كان حقيقياً لحد
بعيد فغاندي الذي أدىل للصحف الربيطانية يف مقابلة أجراها مع جريدة ( الداييل هريالد ) اللندنية
يف 16مارس 1921م برأي قال فيه "أنه يرى رضورة بقاء األرايض املقدسة يف الحجاز وفلسطني تحت
والية الخليفة العثامين كزعيم روحي للمسلمني وأن هذا سوف يكون يف مصلحة إستقرار الهند
واملسلمني الهنود خاصة مع حفظ كل حقوق اليهود واملسيحيني يف أداء شعائرهم الدينية كاملة
ولن تستطيع حتى املدافع أن متنعهم من أداء هذه الشعائر"  ،كذلك كان غاندي حليفاً قوياً لحركة
الخالفة يف الهند يف الفرتة من (1919م حتى1922م ) ومتبيناً لفكرتها يف رفض التعاون مع اإلحتالل
معتربا ً إياها نوعاً من الالعنف واملقاومة السلبية كام ربطته صداقة قوية مع أقطاب الحركة محمد
عيل وشوكت عيل وموالنا أبو الكالم آزاد ،مل يخف يوماً إعتباره ملشاعر املسلمني يف هذه القضية
املهمة وإن كان هذا ليس مربره الوحيد لرفض الحركة الصهيونية فام ال يعرفه الكثريون أن رشيك
غاندي يف مزرعة تولستوي التي أنشأها يف جنوب إفريقيا وهي املكان الذي وضع فيه أسس
فلسفته يف الالعنف وإحرتام الحياة "األهمسا والساتيا جراها" وهو نفسه الرجل الذي لقبه املهامتا
بتوأم روحه والذي أنفق مادياً عىل املزرعة وتحمل مسؤوليتها كرجل أبيض أمام سلطات الفصل
العنرصي يف جنوب أفريقيا كان املهندس اليهودي األوكراين هريمان كالنباخ الذي دافع عن حقوق
الهنود والسود يف جنوب أفريقيا ولكن عندما طاله اإلضطهاد كيهودي إنضم للحركة الصهيونية
وأصبح من أشد مؤيديها ومارس كل الضغوط املمكنة محاوالً إقناع غاندي بها وظل عىل خالف
مع املهامتا حتى تويف يف العام1945م ودفن رماده يف أحد املستعمرات الصهيونية ورغم أن هذا
الحدث ترك غصة يف قلب غاندي إال أنه مل يغري من موقفه أبدا ً.
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السبب الثاين أن إستعامل الصهاينة للعنف وتحالفهم مع القوى اإلمربيالية القدمية كربيطانيا
والجديدة كالواليات املتحدة ولجوءهم لإلرهاب كام أسامه هو إلخراج الفلسطينيني من أراضيهم
كان يتناقض مع كل ما دعى إليه وآمن به.
أما السبب الثالث وهو األقوى أنه رأى أن الدعوة الصهيونية القومية هي النقيض متاماً لدعوته
ألنها تقوم عىل قومية ألناس يدينون بدين واحد بينام هو كان يدعو لقومية ألناس ينتمون ملعني
حضاري واحد لذلك رأى غاندي الصهيونية حركة عنرصية وليست قومية.
السبب الرابع هو أنه رأى أن ما تفعله السلطات الربيطانية يف فلسطني بإستعامل اليهود هو نفسه
ما تفعله مع الهند بخصوص باكستان منذ البداية أعلن رفضه للتعاون الربيطاين الصهيوين لهذا كتب
يف 23مارس 1921م يف صحيفة ( الهند الفتية ) مقاالً قال فيه رصاحة "أن الوعد الذي منحته إنجلرتا
للصهاينة يف فلسطني ومحاولة تصويره أنه املنقذ الوحيد لهم من الشتات غري مقنع بالنسبة له
وأنه ال يستطيع أن يلوم جندياً مسلامً واحدا ً يذهب للقتال مع أبناء جلدته ضد تسليم أراضيهم
لليهود"  ،ويف األربعينات قال رصاحة للوفد الصهيوين الذي زاره إلقناعه بعدالة قضية الصهاينة
إذهبوا للسيد محمد عيل جناح ( مؤسس باكستان ) هو سيكون أكرث قدرة عىل تفهم ما تقولونه.
مل تتوقف الوفود الصهيونية عن زيارة غاندي فالسفة وكتّاباً وأصدقاء ومنظرين وحاخامات وأعضاء
يف الكونجرس األمرييك ومجلس العموم الربيطاين وفودا ً رفيعة من املجلس الصهيوين العاملي كل
هذا مل يفلح يف تغيري رأيه قيد أمنلة حتى عندما أعلن كاتب سريته الذاتية األمرييك لويس فيرش
أن املهامتا أخريا ً قال أن لليهود حجة جيدة فيام يدعونه فسارع غاندي للنفي يف مقاله األخري عن
الصهيونية واملسألة الفلسطينية والذي نرش قبل إغتياله بأشهر بتاريخ 14يوليو1946م وفيه أكد
أن حواره مع السيد لويس فيرش قد فهم بطريقة مغلوطة فهو مؤمن بأن العامل قد عامل اليهود
بطريقة سيئة ولكن هذا ليس معناه أنه يؤمن بأن لهم حقوق يف فلسطني ،وعندما سأله الصحايف
دون كامبل من رويرتز قبل إغتياله بفرتة بسيطة عن الحل الذي يراه للقضية الفلسطينية كان رده
الذي استرشف به املستقبل "لقد أصبحت مشكلة تكاد تكون مستعصية عىل الحل ،لو كنت يهودياً
لقلت لهم ال تكونوا بهذا القدر من البالهة وتعتمدوا عىل اإلرهاب كسالح دائم لكم  ...اليهود البد
وأن يقابلوا العرب يف نقطة ما ويصنعوا منهم أصدقاء ورشكاء ويكفوا عن اإلعتامد عىل املساعدات
الربيطانية واألمريكية لينقذوا ما تبقى من يهوذا".
نص آخر مقال كتبه غاندي بخصوص القضية الفلسطينية ويلخص موقفه من الصهيونية واإلحتالل
اإلرسائييل:
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اليهود وفلسطني
املهامتا غاندي
جريدة هاريجان 14يوليو1946م

"حتى اآلن ابتعدت كلياً عن االدالء بأي ترصيحات علنية فيام يختص بالرصاع العريب اليهودي وجاء
هذا االمتناع ألسباب وجيهة وليس معنى هذا أنني ال أويل إهتامماً بهذه املسألة ،بل يعني أنني ال أجد
نفيس معدا ً مبا فيه الكفاية وليس لدي القدر الكايف من املعرفة الذي يؤهلني للحديث يف تلك القضية
،لقد حاولت أيضاً أن أتغاىض عن إبداء وجهة نظري يف أحداث عاملية أخرى لكن أربعة أسطر يف مقال
حفزوين للحديث ،لقد وصلتني رسالة من صديق تلفت نظري إىل جمل مقتطعة خارج سياقها تضمنها
املقال الذي ذكرت والصحيح أين قلت فعالً مثل هذه األشياء يف حديث طويل مع لويس فيرش يف
املوضوع املشار إليه ،فأنا مؤمن متاماً بأن اليهود ظلموا من العامل وعوملوا بقسوة ومازلت أتأثر حتى
اآلن من كلمة جيتو األسم الذي أطلق عىل أماكن معيشة اليهود يف الدول األوروبية واملعاملة القاسية
التي تلقوها واملحاكامت عدمية الرحمة لهم ولكن مل يذكر أبدا ً سؤال العودة إىل فلسطني ،فالعامل
كله يجب ان يكون وطناً لليهود عىل أقل تقدير ملساهامتهم املتميزة يف تقدمه ويف رأيي أن اليهود
ارتكبوا خطأ فادحاً عندما سعوا لفرض وجودهم يف فلسطني مبعونة أمريكا وبريطانيا وباستخدامهم
لإلرهاب الرصيح ،فمواطنتهم وهويتهم العاملية من املمكن أن تجعلهم جامعة مرحباً بها يف كل مكان
فهم لديهم قدرات عىل التدبري ومواهب متنوعة وتفوق صناعي مام يجعلهم محل ترحيب يف أي
بلد ،أما التحامل عليهم فمبني عىل قراءة متعصبة وخاطئة للعهد الجديد وهي مبثابة وصمة عار يف
جبني العامل املسيحي أدت إىل خلق كم هائل من التحيز والعنرصية ضدهم ،فإذا أخطأ يهودي سيتم
لوم املجتمع اليهودي ككل عىل خطأه وإن اكتشف يهودي كألربت أينشتني أو ألف أحدهم مقطوعة
موسيقية بديعة ينسب اإلنجاز لصاحبه وليس ملجتمعه فال عجب من تعاطفي مع اليهود يف محنتهم
البائسة هذه ولكني تصورت أن املحنة ستعلمهم دروس السالم ،لكن ملاذا كان عليهم ان يعتمدوا عىل
األموال األمريكية واألسلحة الربيطانية ليفرضوا أنفسهم عىل أرض ال ترحب بهم؟ وملاذا كان عليهم
اللجوء لإلرهاب لفرض هبوطهم القرسي عىل فلسطني؟ كان ميكنهم االعتامد عىل سالح ال مثيل له
اال وهو سالح الالعنف الذي برش به أنبياؤهم األوائل وعيىس هذا اليهودي الذي ارتدى تاج الشوك
وورث أنات العامل لو فعلوا ألصبحت قضيتهم العامل بأجمعه  ،وليس عندي شك أن هذا لو كان قد
حدث لكان أفضل وأنصع األشياء التي أعطاها اليهود للعامل عىل كرثة ما أعطوه ،وأن بركته املضاعفة
كانت ستجعلهم سعداء وأغنياء باملعنى الحقيقي للكلمة وبلسامً لهذا العامل امليلء باألمل" .
بانشاجاين 14 -يوليو1947م
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سبقها مقال بعنوان "اليهود" نرشت يف صحيفة «حاريجان» الهندية بتاريخ 1938/11/26م ،جاء
فيها اآليت :
«تسلمت العديد من الرسائل التي يطلب مني أصحابها كتابة وجهة نظري حول املشكلة العربية
اليهودية يف فلسطني وحول اضطهاد اليهود يف أملانيا .وليس أمرا ً غري مقلق املغامرة بتقديم أفكاري
حول هذه املشكلة الصعبة .انني أتعاطف مع اليهود .فقد تعرفت إليهم عن قرب يف جنوب أفريقيا.
وكان بعضهم رفقاء حيايت .وقد استطعت عن طريق هؤالء األصدقاء التعرف عىل اضطهادهم الذي
دام قروناً .فقد كانوا منبوذي املسيحية .إن التوازي بني معاملتهم من جانب املسيحيني واملنبوذين
الهنود وثيق جدا ً ،فقد استند إىل ُحجج دينية كمنبوذين يف الحالتني لتربير املعاملة غري اإلنسانية
التي أخضعوا لها .لذلك ،وإضافة إىل الصداقة ،فإن تعاطفي مع اليهود مؤسس عىل أسباب عامة
وجامعة .لكن تعاطفي لن يعميني عن مقتضيات اإلنصاف .إن املطالبة بوطن قومي لليهود ليس له
أي صدى عندي .إن املربر ملتمس من التوراة ويف املحاوالت الدؤوبة التي طمح من خاللها اليهود
للعودة إىل فلسطني.
ملاذا مل يجعلوا ،كام فعل غريهم من شعوب األرض األخرى ،وطنهم القومي يف البلد الذي ُولدوا
به حيث يرتزقون..؟
إن فلسطني تنتمي للعرب مثلام تنتمي إنكلرتا لإلنكليز وفرنسا للفرنسيني ..وانه ملن الخطأ وغري
اإلنساين فرض اليهود عىل بالد العرب .إن ما يحدث اليوم يف فلسطني ال ميكن تربيره بأي أساس
أخالقي .إن االنتدابات ليس لها أي مربر ما عدا الخاصة بالحرب األخرية .من املؤكد انه ستكون
جرمية ضد اإلنسانية لو تم إخضاع العرب حتى ميكن تسليم فلسطني لليهود ،سواء بشكل جزيئ أو
كامل ،كوطن قومي لهم.
إن السبيل األكرث نبالً كان ال بد أن يكون يف اإلرصار عىل معاملة عادلة لليهود يف املكان الذي ُولدوا
وترعرعوا فيه .فاليهود املولودون يف فرنسا فرنسيون متاماً مثلام أن املسيحيني املولودين يف فرنسا
فرنسيون ..فإن مل يكن لليهود وطن سوى يف فلسطني ،فهل سيقبلون بفكرة إجبارهم عىل مغادرة
دول العامل األخرى التي استقروا بها..؟ أم أنهم يرغبون يف وطن مزدوج يستطيعون البقاء يف ظله..؟
إن صيحة الوطن القومي هذه تتخذ كمربر مقبول لطرد اليهود من املانيا .بالرغم من ان االضطهاد
االملاين لليهود يبدو ال نظري له يف التاريخ .فالطُغاة السابقون مل يصل بهم الجنون إىل الدرجة التي
ترصف بها هتلر .إن ما يقوم به دافعه ديني ألنه يقوم بطرح دين جديد لقومية متعصبة وحزبية،
والتي باسمها يتحول أي فعل ال إنساين إىل إنساين ويستحق الجزاء (.)...
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لو أنني كنت يهودياً ُولد يف املانيا وأكسب قويت هناك ،ألعلنت ان املانيا وطني بنفس الطريقة التي
ميكن ان يفعلها أسمى املاين ،ولتحديت ذلك بإطالق رصاصة عىل نفيس أو حبيس يف سجن مظلم.
كنت سأرفض طردي أو أن أكون خاضعاً ملعاملة عنرصية .ولفعل هذا ،ما انتظرت ان يقوم اليهود
اآلخرون باالنضامم يل يف اعتصامي املدين ،وإمنا كنت سأثق بأن اآلخرين سيكونون مجربين عىل
حذو حذوي يف النهاية.
يل التأكيد عىل انه من السهل عىل اليهود وعىل التشيكوسلوفاكيني ،إتباع
أجد من الرضوري ع ّ
فرضيايت ،ولديهم يف حملة االعتصام الهندية يف جنوب أفريقيا مثال رقيق ..فهناك ،كان الهنود
بالذات يحتلون نفس املكانة التي يحتلها اليهود يف املانيا .وكان اضطهادهم مصبوغاً أيضاً بصبغة
دينية .وكان الرئيس كروجر يردد القول بأن املسيحيني البيض هم شعب الله املختار وبأن الهنود
كائنات أدىن خُلقت لخدمة البيض .وكانت هناك مادة أساسية يف دستور ترانسفال تنص عىل انه ال
يجب ان تكون هناك مساواة بني البيض واألجناس امللونة مبن فيهم اآلسيويون.
كان الهنود هناك مجربين عىل اإلقامة يف غيتو .وكانت املظامل األخرى هي ذاتها تقريباً التي يعانيها
اليهود يف املانيا ،فلجأ الهنود ،وهم مجموعة صغرية ،إىل االعتصام من دون أي مساندة من العامل
الخارجي أو الحكومة الهندية .وقد حاول املسؤولون اإلنكليز ،بالطبع ،إقناع املعتصمني بالعدول عن
قرارهم .وبعد مثاين سنوات من الكفاح ،استطاع الرأي العام العاملي والحكومة الهندية مساعدتهم
وتم ذلك أيضاً عرب وسائل الضغط الدبلوماسية وليس التهديد بالحرب.
لكن يهود املانيا بإمكانهم عرض اعتصامهم تحت رعاية أفضل متاماً من هنود جنوب أفريقيا ،ألن
اليهود ميثلون جالية كبرية ومتجانسة ..فهم أكرث عددا ً بكثري من هنود جنوب أفريقيا ،إضافة إىل هذا
هم يتمتعون بالرأي العام العاملي الذي يشد أزرهم ..انني عىل يقني بأنه لو ظهر من بينهم رجل
يتمتع بالشجاعة والبصرية لريشدهم إىل تحرك بال عنف ،فإن شتاء يأسهم ميكن أن يتحول إىل طيف
من األمل يف طرفة عني .ومن صار اليوم فريسة ذليلة لقناص ميكن ان يتحول إىل رباطة جأش وعزم
بفضل رجال ونساء عزل ميتلكون قوة التح ّمل التي نادى بها يهوه (الله) .ولكان هناك ،حينئذ،
صمود ديني حقيقي يقف يف مواجهة ثورة بال رحمة لرجل ُمجرد من الصفات اإلنسانية .ولحصل
يهود املانيا عىل نرص حاسم عىل االملان اآلخرين ،مبعنى أنهم قدموا لهؤالء مثاالً للكرامة اإلنسانية.
وهكذا يقدمون خدمة ملواطنيهم االملان ويثبتون أحقيتهم بأن ،يكونوا هم االملان الحقيقيون
عن هؤالء الذين يقومون اليوم بتدنيس اسم املانيا من دون أن يدروا .واآلن ،كلمة إىل اليهود
املوجودين يف فلسطني :ليس لدي أدىن شك يف أنكم تسلكون طريقاً خاطئاً ،ففلسطني باملفهوم
الذي جاء بالتوراة ليست مكاناً جغرافياً ،إنها يف قلوبكم ...ولكن إذا كانوا يريدون اعتبار فلسطني
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الجغرافية وطناً قومياً لهم ،فإن من الخطأ دخولها يف ظل البنادق اإلنكليزية أو القنابل ...إنهم
يستطيعون العودة إىل فلسطني برعاية العرب فقط .عليهم محاولة تحويل مشاعر العرب .إن الذي
يحكم قلب العرب هو ذاته الذي يحكم قلب اليهود .إنهم يستطيعون االعتصام يف مواجهة العرب
وان يقدموا أنفسهم لإلعدام أو بإلقاء أنفسهم يف البحر امليت من دون رفع الخنرص ضدهم ،عندئذ،
سيجدون الرأي العام العاملي إىل جانبهم ويف صف آمالهم الدينية.
السبل الستخدام املنطق مع العرب إذا استبعدوا مساندة األسلحة اإلنكليزية .وهم ،مبا
هناك مئات ُ
يقومون به اآلن ،يتقاسمون اإلنكليز عملية سلب شعب مل يلحق بهم أي رضر.
إنني ال أدافع عن تجاوزات العرب .كنت آمالً أن يختاروا طريق الالعنف من أجل ما يعتربونه
بحق اغتصاباً غري عادل لبالدهم .ولكن وحسب القواعد املنصوص عليها ،ال يشء ميكن أن يقال
عن املقاومة العربية يف مواجهة تفوق ساحق .فلنعط الفرصة لليهود الذين يرغبون يف أن يكونوا
الجنس امل ُختار ليربهنوا عىل أحقية لقبهم هذا باختيار طريق الالعنف يف املطالبة مبوقع لهم عىل
األرض .إن أي بلد هو وطنهم مبا يف ذلك فلسطني ،ليس بالعدوان وإمنا باملحبة».
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