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 قراءة يف اخلارطة السياسية واحلزبية اإلسرائيلية
 

قراءة "، ندوة سياسية بعنوان ) ٢٠٠٢/ آب/٨(نظم مركز القدس للدراسات السياسة يوم اخلميس املوافق 
حتدث فيها السيد طلب الصانع ، العضو العريب يف الكنيست اإلسرائيلي،           " يف اخلارطة السياسية واحلزبية اإلسرائيلية    

الفلسـطيين ، أدار النـدوة      –وذلك حبضور عدد من املفكرين واملثقفني والصحفيني واملهتمني بالشأن اإلسرائيلي           
 .فل ، أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموكالدكتور أمحد نو

يسعد مركز القدس للدراسات السياسية أن يرحب بكم أوال وباألسـتاذ طلـب             : الدكتور أمحد نوفل    
الصانع ، العضو العريب يف الكنيست اإلسرائيلي، وأنا يف الواقع فوجئت عندما كلفين األستاذ عريب مشكورا بتقدمي         

وأمل أن يكون هذا اللقاء مفيدا للجميع على أساس أن مثل هـذه اللقـاءات               .دارة الندوة األستاذ طلب الصانع وإ   
تعطينا دائما نوع من التواصل مع الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وبالتايل يأيت هذا اللقاء يف ظـروف                  

 . اسية واحلزبية اإلسرائيليةقراءته للخارطة السي"صعبة متر ا منطقتنا وسوف حيدثنا حماضرنا الكرمي عن 
 

 : الصانع  طلباألستاذ
يشرفين بأن أكون ضيف هذا املركز وهذه الوجوه الطيبة ، قبل ثالث أسابيع تويف قائد الطريان اإلسرائيلي 

، وعندما تويف كانت وصية هذا الضابط ألوالده أن يقرعوا األجـراس يف             " بين بيلني "، ويدعى   ١٩٧٣يف حرب   
، وهذا الشخص   "! إقامة دولة مؤقتة  "اليوم مات يهودي يؤمن أن بإمكان الشعب اليهودي         : يقولواحديقة مرتهلم و  

ليس على هامش اتمع اإلسرائيلي، بل كان جنراال، رمبا أعلى رتبة عسكرية، فهو عضو يف هيئة األركان العامـة                   
"! كدولـة " بالرغم من وجود إسـرائيل  املغزى أنه! والسؤال ما هو مغزى هذه اجلملة؟ . وقائد للطريان اإلسرائيلي  

ألنه ال يوجد حىت اآلن حدود هلذه الدولة        ! فاإلحساس يف أم فشلوا بإقامة دولة باملعىن الطبيعي واحلقيقي للدولة           
فدولة إسرائيل، الدولة الوحيدة يف العامل، اليت تكون حدود، مواطنتها أكرب من حدودها اجلغرافية،              . متعارف عليها 

أي يهودي يف أي موقع يرغب يف احلصول على املواطنة اليهودية حيصل عليها بشكل تلقائي وفقا لقانون                 مبعىن أن   
وهذا القانون مينح اليهودي أينما كان احلق يف احلصول على املواطنة، وبالتـايل             "! حق العودة "خاص يدعى قانون    

يف هذه األرض ، بالرغم من غيام منذ " ارخييحق ت"التأثري على القرار السياسي من منطلق التأكيد أن لكل يهودي 
وهذا احلق التارخيي مينحهم احلق يف العودة واحلصول .  عام ، ولكن هلم حق تارخيي يف هذه األرض٢٠٠٠أكثر من 

، ليس  "لليهودي"هو اصطالح سياسي ، انتماء للدولة، والنتيجة العملية أن املواطنة متنح            " املواطنة"على املواطنة ، و   
ـ        من   وهذا القانون يعتـرب    . وإمنا متنح بشكل تلقائي     "! ال"أو  " نعم"قبل الدولة، فال يوجد خيار للدولة أن تقرر ب

 "!   أنه من خالل هذا القانون سيتم ترسيخ يهودية الدولة: "فوق الدولة، وعندما مت سنه قال بن غوريون
ات هي أبعد ما تكون عـن منطـق   الشيء اآلخر أن هذه الدولة ما زالت تتحكم وتسري وفقا الصطالح        

، فاملواطنة هي اليت تؤكد العالقة بني الدولة وبني من يسكن فيها، ولكن يف دولة إسرائيل هذه العالقة مبنية "املواطنة"
 توراتية، وليس اصطالحات مدنية، كما هو متعارف عليه، فهذا هو دور إسرائيل منـذ               –على اصطالحات دينية    
خالل تعريفها، نتيجة فشلها يف حتقيق الدولة اليهودية اخلالية من العرب ومن حماولتها عام              إنشائها وحىت اليوم من     
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ختيلـوا أن الشـعب   . " قرية عربيـة  ٤٧٣ جري الفلسطينيني من أرضهم ، والذي كان من نتائجه تدمري       ١٩٤٨
العاملية الثانية، قام بعمليـة      ، مبعىن بعد عامني من احلرب        ١٩٤٦اليهودي الذي عاىن من الكارثة النازية حىت عام         

، ولننظر كيف حتول هذا الشعب من شعب "!!  قرية٤٧٣ترحيل مجاعي ملئات اآلالف من الفلسطينيني وقام بتدمري 
مضطهد ومضطِهد خالل فترة زمنية قصرية، ولكن ما تبقى من العرب أفشلوا خمطط إقامة دولة يهودية، وبالتـايل                  

أنا كعريب موجود داخل دولة إسـرائيل،       :، والسؤال   "!!كدولة يهودية "وا الدولة   بالرغم من أنه يوجد عرب، عرف     
، وإذا مل أجد دولة يل ، فكيـف         !وهذه الدولة تعرف نفسها كدولة يهودية وأنا لست يهوديا، أين دوليت كعريب؟           

هوديـة هـو    كيف أكون مواطن يف دولة ال تعترف مبواطنيت؟ إذن تعريف دولة إسرائيل كدولة ي             ! أكون مواطن؟ 
دولة إسرائيل هي الدولة الوحيـدة يف       . من املواطنني خارج حدود الدولة وقضم مواطنتهم احلقيقية       % ٢٠إخراج  

العامل اليت متنح املواطنة ملواطنيها وفق لقوانني خمتلفة، مبعىن أن العريب ال حيصل على مواطنة وفقا للقانون الذي مينح                   
يف " حـق "من منطلق أن له     ":! حق العودة " اليهودي حق املواطنة هو قانون       املواطن اليهودي، فالقانون الذي مينح    

هذه األرض، أما القانون اآلخر الذي مينح املواطنة للعرب، ال يعترف حبقهم التارخيي يف هذه األرض، وإمنا يتعامل                  
ومصطلح "! ناتيم"وليس كمواطنني، باللغة العربية هذا االصطالح يسمى        "!! رعايا"معهم وفق االصطالح املسمى     

، وبالتايل العريب حيصل على املواطنة، واليت أطلق عليها إسم مواطنة يف احلقيقـة هـي         "! إزراخيم"مواطنني يسمى   
"! حق العودة "وليست حقيقية، مبعىن أن هناك قانون مينح املواطنة احلقيقية لليهودي ، وهو قانون              "!  ومهية"مواطنة  

يب ، من منطلق أن هذا العريب واجبه أن يرضخ وخيضع لقـوانني الدولـة العربيـة                ، وقانون آخر مينح املواطن العر     
 . وسيادا، وبالتايل ونتيجة لرضوخه مينح املواطنة

يسمى بقانون املواطنة ، ولكـن يف إسـرائيل رغـم           " اهلجرة"قد يكون يف الدول األخرى هناك قانون        
والسؤال هل علـى أرض الواقـع، هـذا         . ملواطنة بقوانني خمتلفة  االدعاءات بأا دولة دميقراطية ، فالقوانني متنح ا       

االختالف يف القوانني يؤدي إىل اختالف تعامالت الدولة مع مواطنيها؟ اجلواب هو اإلجياب يف حني يقول البعض                 
 إن املواطنة للعريب واليهودي متساوية، والسؤال ملاذا؟ يقول لك أن العرب يشاركون يف االنتخابـات مثـل                "! ال"

اليهود، ولكن يف إسرائيل االنتخابات ليست عامل أساسي يف التأكيد على حقيقة وجدوى وجدية املواطنة، برأي                
أن االمتحان احلقيقي حلقيقة املواطنة هو مدى االستعداد ملشاركة العرب يف صنع القرار وكشركاء يف تنفيذ هـذه                  

، فان هناك بعـدين     "املمارسة"و" النهج"ور يف امتحان    وإذا وضعنا هذه األم   . القرارات، شركاء حقيقيني يف الدولة    
"!! اإلنسان"ويف بعد آخر فيما خيص      "!! األرض"هناك بعد فيما خيص     : أساسيني نرى من خالهلما التمييز الصارخ       
أي مـن   ! ؟"الغرباء"من  " األرض"وفقا ملبدأ تورايت وهو إنقاذ      " األرض"، فدولة إسرائيل تعاملت يف كل ما خيص         

عرب، يف حني أن العرب مواطنني يف الدولة، مبعىن أن هذه الدولة تنظر إىل مواطنيها كغرباء، وبالتايل جيب سلب                   ال
 وحىت يومنا هذا فقد صادرت إسـرائيل        ١٩٤٨والنتيجة العملية وبشكل منهجي منذ عام       . األرض من بني أيديهم   

من % ٣رائيل، وال ميلكون سوى أقل من       من سكان دولة إس   % ٢٠من األراضي العربية، فالعرب يشكلون      % ٩٨
 .األراضي اليت كانوا ميلكوا قبل قيام إسرائيل

مـدن،  :   جتمع سـكاين يهـودي     ٧٠٠احلقيقة الثانية، أنه ومنذ قيام دولة إسرائيل وحىت اآلن مت إقامة            
فهل من الصـدفة أن  . كيبوتسات، قرى زراعية، مدن تطوير، ولكن باملقابل مل يتم إقامة قرية عربية واحدة جديدة    

، هناك حماوالت لتركيز أكرب عدد ممكن من العرب يف أقل مساحة مـن              !اليهود يتكاثروا وغري اليهود ال يتكاثروا؟     
فهم يتعاملوا مع الوسـط العـريب       . األرض، وبالنسبة لليهود أقل عدد من اليهود على أوسع مساحة من األرض             
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هذا هو تعامل الدولة مـع مواطنيهـا،        . ود بسياسة االنتشار والتوزيع   بسياسة اخلنق والتضييق والتركيز ، ومع اليه      
 وبالتايل هل جنحت الدولة يف إقامة عالقات مبنية على املواطنة؟ 

، كيف تتعامل دولة إسرائيل مع اإلنسان العريب على مدار كل السنوات املاضية، مل              " اإلنسان"فيما خيص   
، مبعىن مل يكن هناك وزير عريب يف أي وزارة إسرائيلية ، وأول مرة كان يتم استيعاب العرب يف املؤسسات احلكومية

فيها العريب وزيرا ، عندما كان صاحل طريف  وزيرا وهو يف حقيقة األمر وزيرا بدون وزارة، بدون صالحيات ، أنا             
ة صـغرية يف    يف السلطة الفلسطينية، من حركة ناطوري كارتا، وهي حركة ديني         " رايف هريش "أشبهه مثل الوزير    

القدس معادية للصهيونية تؤمن بأن إقامة دولة إسرائيل خمالف للمبادئ الدينية اليهودية، ألن من يقيم دولة إسرائيل                 
هو املسيح املنتظر ، وبالتايل فهو ضد احلركة الصهيونية، وهريش هو عضو يف السلطة الفلسطينية ، وقلت هلـم إن                    

يات رايف هريش ، فهذا وزير بدون وزارة وهذا أيضا وزير بدونـه      صالحيات صاحل طريف ليست أكرب من صالح      
من هذه الوظائف، بالرغم مـن أن نسـبة   % ٣ ألف وظيفة حكومية ، للعرب أقل من      ٦٠هناك أكثر من    . وزارة

 .، وهلذا يعترب تعاون الدولة مع املواطنني العرب فشال ذريعا% ٢٠العرب 
مدرسة تؤكـد علـى     : سية برأي أن يف إسرائيل مدرستني     على مستوى االجتهادات يف التوجهات السيا     

هي " ! األرض"مبعىن أن املدرسة اليمينية اليت تسيطر على إسرائيل         ". اجلغرافيا"، ومدرسة تؤكد على     "!الدميغرافيا"
الية من  مدرسة البعد اجلغرايف ، والقسم اآلخر ، الذي ينظر إىل البعد الدميغرايف يريد أن يكون هناك دولة يهودية خ                  

أنه إذا ما أستمر الواقع " العرب، وإذا ما دققتم يف نصوص خطابات بريز ورابني لتسويق اتفاق أوسلو، كانت تقول 
 مليـون  ١٥، ألنه بعد عشرين عاما سيكون بني البحر والنهر  !؟"احلايل فان دولة إسرائيل ستختفي، كدولة يهودية      

إذن جيب إقامة دولة فلسطينية للحفـاظ علـى   ! انتهت الدولة العربية؟إنسان منهم مثانية ماليني فلسطيين، وبالتايل    
الدولة اليهودية وجيب أن يكون هناك دولة للفلسطينيني يف الضفة والقطاع والشتات، وبالتايل تكون هناك دولـة                 

 طرح يف وكان هذا التوجه هو السبب يف تسويق اتفاق أوسلو، حىت باراك عندما. يهودية ذات أغلبية وطابع يهودي
كامب ديفيد ، حتويل األحياء الفلسطينية يف القدس للسيادة الفلسطينية ، كان السبب أم ال يريدون يف القـدس                   

وبالتايل هذا االجتاه يركز    . أغلبية فلسطينية ، فاألحياء العربية تكون مع الفلسطينيني حىت تكون القدس أكثر يهودية            
ل ، الذي ينظر إىل احلفاظ على طابع ويهودية الدولة، حاول التخلي عن على اجلانب السكاين وهو اجتاه حزب العم

وهلذا فإننا نالحظ أنه أثناء تطبيق اتفاق أوسلو ختلو عن املـدن الفلسـطينية ذات الكثافـة                 . السكان الفلسطينيني 
كذلك االسـتيطان   ما زال ينادي بأن الضفة الغربية جزء من إسرائيل و         " الليكود"السكانية العالية، باملقابل حزب     
 هي مثل تل - مستوطنة يف غزة عدد اجلنود أكثر من عدد املستوطنني       –" نيتسارمي"والبعد اجلغرايف ، فشارون يقول      

وحقنا يف تل أبيب هو من حق األباء        ! ؟.يف تل أبيب هو الذي مينحنا احلق يف نيتسارمي        " احلق"أبيب، والذي مينحنا    
ارمي نابع من نفس احلق ، وإذا ما ختلينا عن نيتسارمي فأنه لرمبا سنتخلى عن تـل                 واألجداد ، وبالتايل حقنا يف نيتس     

أبيب ألنه ليس لنا حق فيها ومن أين نستمد هذا احلق ، وبالتايل هذه هي األخطار من ناحية التصـور للخطـوط                  
 .السياسية العريضة

البعد القيادي ، والبعد الثـاين  : األول البعد : يف الواقع اتمع اإلسرائيلي يعيش أزمة جدية وعلى بعدين  
، وبرأيي على املستوى القيادي أكرب مثال هلذه األزمة هو وجود شارون على             "!القاعدي"هو على مستوى الطرح     

 كان شارون على اهلامش، وكانت املنافسة باراك        ١٩٩٩قبل ثالث سنوات، وحتديدا يف انتخابات       . رأس احلكومة 
"! معني" نيتنياهو رفض إدخاله يف احلكومة وفاز باراك بأغلبية من منطلق أنه كان ميثل توجه                وبني نيتنياهو، حىت أن   
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السالم مقابل  "الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي وفقا التفاق أوسلو وهو        " حل"فاز ألنه ميثل برنامج سياسي مبىن على        
التراجع يف اتمع اإلسـرائيلي،     هبة سبتمرب وما أعقبها من أحداث أدت إىل نوع من           . وليس كشخص "! األرض

وكان شارون فعال منبوذ من الشرعية القانونية ، "! اإلمجاع"إىل مركز " املنبوذ"مييين جلب هذا " زحف"وبالتايل إىل 
ال جيوز أن يبقـى يف مركـز   " الشارون"نبذته يف أعقاب مذحبة صربا وشاتيال، وقررت أن هذا          " جلنة كاهانا "ألن  

سالح اجلو  " حق استخدام "حرب لبنان، سحب مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل األسبق، منه           حىت يف   "! القرار"
واليـوم هـذا    "! سابقة"رغم كونه وزيرا للدفاع حينئذ، ألنه شخص غري مسؤول، وبالتايل فقد كان ذلك القرار               

ئيلي بأنه أصبحوا كيان اإلحساس اإلسرا . الشخص هو القائد األعلى للجيش، والسبب برأيي هو فشل اتفاق أوسلو          
أنه عرض على الفلسطينيني يف كامـب       " مهدد برأيي نابع من جناح باراك بتسويق وأن كذبا للمجتمع اإلسرائيلي            

الفلسطينيون ال يريدون دولة يف الضفة والقطاع بل يريدوا مسح الوجـود            ! ؟"من األراضي ورفضوا  % ٩٦ديفيد  
وال يوجد أمام اإلسرائيليني أي خيـار       !  تكون إسرائيل أو ال تكون؟     اإلسرائيلي، وبالتايل القضية أصبحت هي أن     

السؤال هل كان الطرح اإلسرائيلي التنازل      .سوى أن يتوحدوا ويشكلوا هذا االلتفاف الذي نشاهده حول شارون         
من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة صحيحا؟ أنا كعضو كنيست أوكد أنه مل يطرح مثل هذا التنازل                 % ٩٦عن  

ى الكنيست ومل يقر مثل هذا االقتراح، ومل يطرح هذا االقتراح أصال على احلكومة اإلسرائيلية، فقط كان هـذا       عل
االقتراح جمرد مناورة من قبل باراك من أجل القفز عن مستحقات مراحل اتفاق أوسلو، واحلديث مباشـرة عـن                   

 من أجـل أن يستشـفوا إىل أيـن سيصـل            القدس واملستوطنات والالجئني واحلدود فأوقفوا تنفيذ اتفاق أوسلو       
إذا بدأنا حنن بالتنازل يف املرحلة الثانية سنصل إىل املرحلة الثالثة وحنن ال منتلـك أوراق                "وهم قالوا   ! الفلسطينيون

اليت تنص على أن هذه املرحلة "وبالتايل جيب القفز عن املرحلة الثانية " سنتنازل"، وبالتايل عن أي شيء   "! للتفاوض
وكان اهلدف "!.  االنسحاب اإلسرائيلي من كل األراضي الفلسطينية باستثناء املستوطنات واملناطق العسكريةستنهي

هو أن جتري املناورة اإلسرائيلية وبرأيي لو وافق الفلسطينيون يف كامب ديفيد النتقل الصراع إىل اتمع اإلسرائيلي                 
. بني املستوطنني واإلسرائيليني    " مواجهات مسلحة "إىل  نفسه بني مؤيد ومعارض ، صراع كان بإمكانه أن يؤدي           

وأقول لو قبل   ! والسؤال الكبري والكبري جدا هل كان باراك سينجح يف مترير هذا االقتراح لو قبل به الفلسطينيون ؟                
يريـدون  الفلسطينيون يف كامب ديفيد املقترحات اإلسرائيلية لكان كسبوا الرأي العام العاملي ، وبرزوا أمامه أم                

 ! .، واإلسرائيليون هم من يرفض السالم! السالم
بنيامني بن اليعازر ، أيضا كان على هامش حزب العمل، أصبح اليوم يف مركـز               " القيادة"على مستوى   

، وال يوجد !أيضا ال يوجد مسؤول إسرائيلي على استعداد أن يواجه احلقيقة" الطرح"حزب العمل ، وعلى مستوى 
يادة على استعداد أن يقول لإلسرائيليني أنه ليس هناك إمكانية لتوفري األمن، إال بإاء االحتالل               أحد من أعضاء الق   

مجيعهم وعلى مدار سنوات أومهوا اإلسرائيليني أنه باإلمكان أن يأيت قائد إسرائيلي جيمع بني توفري األمن هلم مع                  ! ؟
 . بني األمنجيمع بني املتناقضات بني االحتالل و!  استمرار االحتالل؟

اآلن شارون حاول تطبيق معادلة االحـتالل واألمـن   . نيتنياهو فشل أتى باراك، فشل باراك أتى شارون       
ولكنه فشل، وبالرغم من مرور عامني واستخدام كل أساليب القوة والقمع فشل فشال ذريعـا يف تـوفري األمـن                    

 .للمجتمع اإلسرائيلي
أيضـا،  ! ليست فقط حكومة ميينية ولكنها حكومة غبية    خالل نقاشات الكنيست قلت أن هذه احلكومة        

"!! العقل"فهذه احلكومة استخدمت كل شيء ، الدبابات والطائرات واملدافع، ولكنها مل تستخدم شيء واحد وهو 
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، وإذا كان هناك إمكانية شخص واحد       !، ولو استخدمت العقل لتأكدت بأنه ال يوجد إمكانية لكسر إرادة شعب           
فكل الشعوب اليت كانت حتت االحتالل علـى مـدار          . ص فأنه ليس بإمكان قتل شعب بأكمله      أو قتل مائة شخ   

التاريخ سواء كانوا فيتناميني أو جزائريني مل يستطيع االحتالل كسر إرادم، والشعب الفلسطيين من هذه الشعوب                
. ن الشعب الفلسـطيين   املوجودة حتت االحتالل ، حنن ال نقول أنه أفضل الشعوب ولكن ال يوجد شعب أفضل م               

وبالتايل ليس من املعقول أن خيتلف عن باقي الشعوب ويستسلم لالحتالل، برأيي لو أن جنح شارون بربناجمه املبين                  
وملا كان هناك مربر لوجود مفاوضـات سياسـية،         % ٨٠على توفري األمن واالحتالل لرتفعت شعبية شارون إىل         

ولكن على الرغم من فشل برنامج شارون إال . ينيني أفشل هذا املخططولكن ردة الفعل الفلسطيين ومقاومة الفلسط
أننا نالحظ عدم وجود تغيري يف الرأي العام اإلسرائيلي وال يوجد صوت للمفاوضات، السبب هو غياب املعارضة                 
 السياسية اإلسرائيلية، ليس هناك معارضة جدية ألنه يف ظل حكومة وحدة وطنية يدرك شارون بأنه حىت يسـوق                 

نفسه جيب أال تكون هناك معارضة على مستوى الربملان، ويف ظل وجود حزب العمل كمسوق لشارون من خالل        
 .وزارة اخلارجية ومنفذ لسياسة شارون من خالل وزارة الدفاع، وذا تكون انتهت املعارضة اجلدية

من الطبيعي  ومهما قلتم  بالنسبة للصوت العريب يقولون انتم أعضاء الكنيست العرب، وانتم فلسطينيون، 
هذا ال يعين أنكم صادقني، بل ألنه من واجبكم وانتمائكم حيكم عليكم أن تكونوا متعاونني مع الفلسطينيني، وهلذا                  

تكميم "وأكثر من ذلك ،قاموا بسن سلسلة من قوانني اليمينية، واهلدف           ! فهم ال يتعاملوا بشكل جدي مع طرحنا      
، ! حياكم؟" لإلرهاب"ما هو هذا القانون ؟ هو أن كل فلسطيين يعلن دعمه "!. ريضمنع التح"مثل قانون  "! األفواه

" اإلرهابية"وما هي التنظيمات    .أو دول معادية مينع خوض االنتخابات       " إرهابية"أي حزب يعلن دعمه لتنظيمات      
إسـرائيلية يف جـنني يعتـرب    يف العرف اإلسرائيلي؟ يف املفهوم اإلسرائيلي إذا قام فلسطيين بإطالق النار على دبابة        

مدان (عن نفسه، والفلسطيين يف أي مكان       "! يدافع"اجلندي اإلسرائيلي الذي يطلق النار يف خميم بالطة         "! إرهايب"
وتركه " اإلرهاب"ألن هذا املفهوم مقطوع ، وحىت هذا القانون مل يعرف اصطالح            . يعترب إرهابيا ) حىت من العرب  

ه كل كلمة يريدون إضافتها حتت تعريف اإلرهاب، واهلدف هو بدال من مواجهـة              فضفاض حىت يضيفوا بني ثنايا    
احلجة باحلجة يكون مواجهة احلجة مبحضر يف خمفر الشرطة وبدل النقاش يف الكنيست ينقل إىل مركز التحقيـق                  

دبابة والطائرة ، إذن فهم يواجهوا الطرح السياسي الفلسطيين بال. ألم ال ميلكون إمكانية مواجهة الطرح السياسي  
 .وأيضا يواجهوا الطرح السياسي بداخل اتمع اإلسرائيلي من خالل مراكز الشرطة أو من خالل احملاكم

ونتيجة لألزمة االقتصادية اخلانقة، والثمن الباهظ الذي يدفعه اتمع اإلسرائيلي على خلفية عدم تـوفر               
 على اخلط احلاخام اإلسرائيلي األكرب، عنـد اليهـود          األمن، بدأت ترتفع أصوات حتتج على هذا الوضع، ودخل        

، فاتمع اإلسرائيلي )وهو لليهود الشرقيني( وآخر للسفاردمي   ) وهو لليهود الغربيني    ( حاخامان واحد لألشكينازمي    
وانـتم أيضـا   ! ، جمتمع منقسم على نفسه، ويف مرات عدة، وخالل النقاش كنت أقول هلم أنتم حتسبوننا أقليـة                

ويقـول  . مني إىل أقليات، هناك أقلية عربية باملقابل هناك أقلية روسية وأقلية أثيوبية، وحنن أكرب هذه األقليات               مقس
إىل مىت ميكن أن يستمر هذا " رامسفيلد"، وهو صاحب نفوذ وتأثري، لوزير الدفاع األمريكي )بافشادورون(احلاخام 

ا سألوه ما هو قصدك باخلطوة اجلريئة؟ قال مثل ما قـال            القتل اليومي، جيب أن تكون هناك خطوة جريئة، وعندم        
، وبالتايل جيب أن تكون هناك خطوة جريئة !أنا مصر ووصل إىل الكنيست وقام بكسر اجلمود السياسي: السادات 

ومباشرة وبعـد أن أـى   ! وسألوه هل تطلب أن يكون التحرك السياسي مواز للتحرك العسكري قال هلم نعم؟           ! 
، هذا أمر عادي إذا صدر مين ولكن أن يصدر عن احلاخام األكرب فهو      !ت به وشجعته على هذا املوقف     حديثه اتصل 
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إجناز ،كبري، وشجعته بان يقوم خبطوة إضافية ، قال يل ما هي ؟ قلت له مع من تريد أن تتفاوض، هل تتفاوض مع                    
ون مع صاحب النفوذ وصاحب القرار      قلت له معىن ذلك فان اخليار الوحيد للتفاوض أمامك يك         ! محاس ؟ قال ال     

وهو الرئيس عرفات ، وال أحد يقول لك أن حتبه، بل بالعكس من الطبيعي أن تكرهه، ولكنه هو الطرف املخول                    
 .باختاذ القرار، وبالتايل توجهك جيب أن تكون املفاوضات مع السلطة الوطنية ومع الرئيس ياسر عرفات بالذات

بل هناك اتصاالت من هذا الباب، ولكن هذا يدل على بداية نقاش وبدايـة  وأنا أتأمل أن يكون يف املستق     
هناك مثن باهظ يدفع دون أن يكون هناك نتائج عمليـة ،  ! طرح أسئلة وتساؤالت إىل أين نتجه؟ وما هي النتيجة؟   

ها، وإمنا عن   هناك مثن وهناك فشل ، والكل بدأ يدرك أنه يف اية املطاف أن هذا احلكومة ال تدافع عن مثن وجود                   
مثن احتالل، وخالل إحدى العمليات العسكرية يف تل أبيب اليت قام ا الشاب علي اجلوالين، وهذه العملية متـت                 

كما استشهد طفلـني يف     " محاس"بعد يومني من قصف الطائرات اإلسرائيلية لنابلس واستشهد فيها أثنني من قادة             
لدفاع أكدت فشل شارون، ألنه بالرغم من وجود الشرطة واجلـيش           جنني، أنا قلت بأن هذه العملية أمام وزارة ا        

استطاع فلسطيين أن يصل إىل تل أبيب وأن يصل إىل وزارة الدفاع وينفذ العملية، وهذا يعين أنه لـيس بإمكـان                     
واألمر الثـاين إذا اسـتطاعت      "! السالم فقط "مبقدور شارون توفري األمن بالقوة، والذي يوفر األمن هو السالم،           

إسرائيل الوصول إىل نابلس ، فالفلسطينيون يستطيعون الوصول إىل تل أبيب ، وبالتايل أمن تل أبيب مربوط بأمن                  
فاألمن اإلسرائيلي مربوط باألمن الفلسطيين، وال يوجد أية إمكانيـة أن  "!. األمن وحدة واحدة ال يتجزأ    "نابلس، و 

، وقلت يف حينها أن هذه العملية مل تستهدف        !لفلسطينينييكون هناك أمن لإلسرائيليني بدون أن يكون هناك أمن ل         
مدنيني، وإمنا استهدفت عسكريني، وبالتايل فهي ختتلف عن العمليات ضد املدنيني، وهي جزء من نضال الشـعب                 

اليوم هناك إدراك بأنه ال     . الفلسطيين ضد االحتالل، فقاموا بضجة معتربين حديثي بأنه تشجيع للعلميات العسكرية          
فـاألمن هـو   . د إمكانية الستمرار االحتالل، واستمرار األمن، وال يوجد إمكانية للفصل بني السالم واألمن       يوج

إحدى مركبات السالم، ال ميكن أن يكون أمن منقطع عن السالم، ولن يكون سالم مـع اسـتمرار االحـتالل،                  
قضية إىل مسألة أمنية وملصـلحة      املفاوضات هي فقط هي اليت تؤدي إىل سالم، ولكن هدف شارون هو حتويل ال             

طرف واحد، وهو الطرف اإلسرائيلي، وإذا ما استطاع شارون حتويل القضية إىل قضية أمنية فإن هذا يعترب هزميـة                   
، !، ولكن بالنسبة للفلسطينيني هي قضية سياسية!سياسية للفلسطينيني، ألن القضية بالنسبة إلسرائيل هي قضية أمنية

، وهناك شعب واحـد     ! ك شعب بإمكانه أن مينح اإلسرائيليني أمنهم وهو الشعب الفلسطيين         هي أن هنا  : واملعادلة
مقابل االستقالل الفلسطيين ، سيكون األمـن       " ، فنحن نقول    !مينح الفلسطينيني استقالهلم وهو الشعب اإلسرائيلي     

 !!.اإلسرائيلي
–اشـتراكية  "تكتل جديد ذو صبغة  يف االنتخابات القادمة داخل حزب العمل أتوقع أن يظهر إىل العلن            

، بزعامة كل من يوسي بلني ويوسي ساريد، وهم ينتظرون نتائج االنتخابات داخل حزب العمل ، فإذا                 "!دميقراطية
، ولكن لألسف ما " دميقراطي–اشتراكي "ما فاز بن اليعازر ستنسحب جمموعة من حزب العمل ليشكلوا معا تكتل 

، وخاصة يف القضايا األساسية، مثل إاء االحتالل، وحق الشعب الفلسطيين "!لعثممت"زال هذا التكتل يتكلم بشكل 
يف تقرير مصريه، ويف الدولة الفلسطينية املستقلة، ويف املساواة الكاملة، صوته سالمي ولكن جيب أن يكون واضح ، 

 ، ورمبا سـيتم     ٢٠٠٣نوفمرب  إذا جرت االنتخابات يف موعدها احملدد يف شهر         !. مفهومه للسالم " يبلور"مبعىن أن   
تقدميها إىل شهر أيار ألسباب حزبية داخلية، ولرمبا كانت نتيجة لألزمة االقتصادية ، حيث أنه ووفقـا للقـانون                   
اإلسرائيلي إذا مل تنجح احلكومة بتمرير امليزانية حىت شهر مارس القادم، سيتم طرح الثقة باحلكومة وقد يؤدي هذا                  
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برأيي أن هذه احلكومة ستنجح يف مترير املوازنة، والسبب ان كل األحزاب عاقدة العزم على إىل تقدمي االنتخابات، و
وبالتايل ال يوجد حزب مستعد أن يكـون شـريك يف   . إجراء انتخابات سواء يف شهر أيار أو شهر سبتمرب القادم        

اب مجيعها تتنافس مـن     اقتراح ميزانية سيئ ومأساوي، فكل حزب سوف مييز نفسه ويرفض هذه املوازنة، فاألحز            
أجل كسب رصيد شعيب، وهذا سيؤدي إىل إسقاط هذه احلكومة، ولكن سقوط شارون ال يعين سقوط خيار القوة      
ضد الشعب الفلسطيين، إذا مل يقتنع اتمع اإلسرائيلي بسقوط خيار القوة ، فسيستمر بالتوجه إىل القوة، ومن ميثل                  

لقوة ومزيـد مـن     "وستكون املنافسة بني    "! نيتنياهو"ارون من اليمني هو     املزيد من القوة، هو الذي يزايد على ش       
، وأن  ! الشيء الوحيد القادر على إحداث حتوالت داخل اتمع اإلسرائيلي  هو وجود مبادرة سياسـية              "!. القوة

 ،وإذا ما حتولـت     تؤدي هذه املبادرة إىل توفري األمن للمجتمع اإلسرائيلي،الذي مل توفره له الدبابات وال الطائرات             
من مع السالم ومن هو ضد      "االنتخابات إىل استفتاء عام على السالم، حبيث يكون هناك فرز يف اتمع اإلسرائيلي              

، يف هذه احلالة ممكن أن يؤدي ذلك إىل التحول ، ولكن يف ظل استمرار املواجهة سـيكون الصـوت                    "! السالم
 . ر يف الساحة السياسيةهو الصوت املؤث" العقل"وليس صوت " العاطفي"

 على املستوى العريب، واألحزاب العربية، هناك هجمة ضد القوائم العربية، هناك حمـاوالت لسـحب               
الشرعية عن األحزاب العربية، وحنن ندرك أن القواسم املشتركة أفضل من أي خالفات بيننا، وبالتايل ففي مؤمترنا                 

، مبعىن أن   "!واملواطنة الكاذبة .. املواطنة الوطنية الصادقة    " شعار  الرابع، الذي جرى قبل أسبوع، والذي عقد حتت         
املواطنة الصادقة اليت تؤكد على حق الشعب الفلسطيين ودعم حق الشعب الفلسطيين يف احلرية واالستقالل وإقامة                

املساواة وشرعية دولته ، بدون مزايدات وبدون ختوف، واملواطنة الكاذبة، تفسرينا هو حفاظنا على أرضنا وحقنا يف 
يف هذا املؤمتر توجهنا من خالل األحزاب العربية إىل إقامة حتالف . املواطنة وإجياد صيغة للتوازن بني الوطنية واملواطنة

ومل يقتصر طرح   "! الترانسفري"شامل يف الوسط العريب، كرد على األصوات اليت بدأت تسمع بشكل علين كقضية              
بشكل " الترانسفري"بل انتقلت إىل أوساط حزب العمل اليت أصبحت تدعو إىل   ،  "موليدت"هذه القضية على حزب     

مـن  "! معروفية"وهناك وزير يهدد بسحب اجلنسية إذا ارتكب عريب خمالفة جنائية وكأن اجلنسية عبارة عن               . علين
ئيس حكومة يف مل يفكروا بسحب اجلنسية من قاتل ر. الدولة تعطيها مل تشاء ، وتسحبها وقت ما تشاء، ممن تشاء    

إسرائيل كونه يهودي، ولكن بالنسبة للمواطن العريب فام يسحبوا منه مباشرة، ألم ال يرون فيه مواطن أساسا،                
وويـد  "،  " ويد اجلليل "يف العقلية املوجودة، وكل ممارستهم اليت دد وجودنا ، كقضية           " اخلطورة"هنا تكمن   

حملاصيل الزراعية العربية مبواد سامة بواسطة الطائرات، هدم البيوت، إضافة        ، إقامة مستوطنات جديدة، رش ا     "النقب
إىل قضية القرى غري املعترف ا، كل هذا معامل خطر ضد اجلماهري العربية، وبالتايل توجهنا هو إقامة حتالف عريب                   

 . شامل يف املعركة االنتخابية القادمة
ضور وإجراء نوع من احلوار والنقاش معه، وأشكر أخـي       أكتفي ذا القدر، أحب أن أمسع أيضا هذا احل        

وشكرا لكم  "! الكم والكيف "عريب، ذه املناسبة الطيبة، الذي منحنا فرصة لاللتقاء ذا اجلمع الطيب من حيث              
 . مجيعا

 : الدكتور أمحد نوفل
 أن باب النقاش مفتوح أنا أعتقد. شكرا لألستاذ طلب الصانع على هذه احملاضرة القيمة، اليت أفادتنا مجيعا      

، ولكن مبا أنين أدير احلوار هل يل أن أسأل؟ أقول أن هناك ظاهرة خطرية جدا يف اتمعات العربية، أن نسبة منهم               
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بدءوا باالنتساب إىل حزب الليكود، كون الليكود يف السلطة، وهناك مصاحل شخصية لبعض األفراد  أنا حقيقة ال                  
 أعرف مدى صحة هذه الظاهرة؟  

 
 :األستاذ حممد سالمة

 األستاذ طلب الصانع أعطى صورة قريبة كثريا من الواقع ، والسؤال الذي أطرحه ما هو مستقبل عملية                 
هل هناك أمل يف حتقيق السالم؟ يف ظل حكومات ميينية وائتالف وصراعات ! السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؟

 .داخلية، ما بني ميني وميني متشدد، ويسار
   

 : ميسر فروخةاألستاذ   
أريد أن أسال عن الوضع العريب داخل إسرائيل، هناك حنو مخسة آالف فلسطيين تزوجوا من يهوديات ،                  

بالنسبة للوضع االقتصادي هناك ارتفاع يف الضرائب ونسبة الفقر أصبحت          . مما أدى إىل مطالبة اليهود بوقف ذلك      
لسالم، أين هذا املعسكر اآلن ؟ وملاذا إجراء مفاوضـات سـرية بـني              أريد أن أسأل حول معسكر ا     . غري معقولة 

 الفلسطينيني واإلسرائيليني، بالرغم من أن بعض القيادات الفلسطينية ترفضها ؟
 

 :  مجال الرفاعياألستاذ
فرصة طيبة أن نلتقي األستاذ طلب الصانع، احلقيقة أريد أن أسأل أين هي املبادرة السياسية ؟ الواليـات                  

ومن املؤسف أن نسـمع وزيـر الـدفاع         . تحدة طرحت رؤيا، ولكن ال يوجد أي شيء أمسه مبادرة سياسية            امل
مبعىن أا أصبحت من املغـامن      " ! مغامن حرب "يتحدث عن األراضي الفلسطينية احملتلة بأا       " رامسفيلد"األمريكي  
قد تكون معنية فقط بتخفيف حدة التـوتر يف         اآلن ما هو املطلوب؟ الواليات املتحدة غري معنية اآلن،          . إلسرائيل  

 إىل أي مدى ترون صحة ذلك ؟! املناطق الفلسطينية، لتنفيذ واستكمال برناجمها يف املوضوع العراقي 
 أيلول، مل يعد جيدي نفعا، وأرى أيضا        ١١اآلن هناك نشاط عريب، ولكن هذا النشاط بعد أحداث          : ثانيا

لزيارات اليت قامت ا القيادات العربية ألمريكا وكل جوالت املفاوضات مل يؤثر            ، فكل ا  !!أنه مل يعد للعرب وزنا      
أنتم كعرب داخل فلسطني احملتلة ما هي مطالبكم منا كعرب على املستوى الرمسي؟ ومـا هـو                 . يف مسرية السالم  

ن التوصل معهـا    املطلوب منا على املستوى الشعيب؟ هل هناك فعال حركات سالم حقيقية داخل إسرائيل، باإلمكا             
اإلسرائيلي فهو يتجنب تعريف الدولة هل هـي        " الدستور"على قاعدة مبادرة السالم العربية؟ هناك مالحظة حول         

 .؟ هناك علمانيون ومتدينون داخل اتمع اإلسرائيلي، هناك مشكلة حقيقية،أال ترى معي ذلك"علمانية"أم " دينية"
 

 :األستاذ الصانع
شارون يرفض كل اتفاقيات السالم، "! شارون"املنطقة، هي ليست عرفات، بل هي املشكلة اليت تواجهها 

ولكن شارون استطاع أن يضلل اجلميع وكأن اإلشكالية ياسر عرفات، ألن عرفات موقع على اتفاقية أوسلو الـيت          
 أن محـاس    وجود شارون يف احلكم هو املشكلة أما حتقيق السالم، وأنا هنا أقول كيف لو             ! شارون رفضها عمليا  

. وصلت إىل السلطة، ومحاس أيضا ضد االتفاق، ولكن شارون وصل إىل السلطة ومحاس مل تصـل إىل السـلطة                  
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وفوق ذلك كلما برزت بوادر دئه أو انفراج، كما جرى .. شارون يرفض كل االتفاقات املوقعة مع ياسر عرفات 
هي مقتل شارون، ألن شارون ضـعيف       " التهدئة"ن  أل"! اغتيال"، يقوم شارون بعملية     " رائد الكرمي "قبل اغتيال   

استطاع شارون أن يدخل على اخلط األمريكي وكأنه ميتلك برناجما سياسيا ، وأن يصـور ياسـر                 !. حيال التهدئة 
يف وجه تنفيذ االتفاقات، فالرئيس عرفات عمليا يدفع مثن موقفه الرافض لالمالءات اإلسـرائيلية              " بالعقبة"عرفات  

! الذي منع مترير خمطط تركيع الشعب الفلسطيين ومنح شرعية لالحتالل         " السد"الرئيس عرفات هو    واألمريكية، و 
، ألا تعكس الواقع الصحيح بني الرفض الفلسطيين ومنح شـرعية           "!الصحيح"واملواجهة القائمة حاليا هي الشيء      

 .لالحتالل
ن رمز املقاومة الفلسطينية هو الطفل      يف اللقاء الذي جرى بيين وبني الرئيس عرفات قبل أسبوع قال يل أ            

هذا هو الذي يعكـس الواقـع   .هذا الطفل الذي وقف مسلحا باحلجارة أما دبابة إسرائيلية     "! فارس عودة "الشهيد  
وحنن ال نستطيع إال أن "!!اإلرادة"الفلسطيين ، حنن جمردين من كل شيء، ليس لدينا ال طائرات وال دبابات ،إال من 

، اليت بـدأها يف لبنـان       ١٩٨٢حلقة عام   " إغالق"ما يقوم به شارون حاليا هو حماولة        . املخططهلذا  " ! ال"نقول  
ف .ت.اليوم حياول مرة أخرى أن ينـهي م     ). ف.ت.م(منظمة التحرير الفلسطينية    " إاء"وفشل يف تنفيذها، وهو     

 .والنضال الفلسطيين ، والذي ميثل رمزا هلذا النضال هو ياسر عرفات
الرئيس عرفات ال يستطيع أن خيـرج مـن      "! هذه كلمة حق يراد ا باطل     "ايا اإلصالحات   بالنسبة لقض 

! وثالثـا؟ .. مكتبه أو أن يغادر مقره، العامل األساسي الذي يعاين منه الفلسطيين هو االحتالل أوالّّ واالحتالل ثانيا        
!  هوشي منه، وتغيري النظام الفيتنامي؟     عندما كانت أمريكا تفاوض يف فيتنام هل طالبتها بإجراء انتخابات ، وتغيري           

، وبالتايل أنا أعتقد أا عملية      ! هل هناك دولتني تتحاربان تطالب أحدمها األخرى بالدميقراطية وإجراء انتخابات؟         
اإلدارة األمريكية، ورامسفيلد ال يتحدثون عن مفاوضات سياسية و إمنا يتحـدثون           . التفاف على وجود االحتالل     

أي خيار مطروح أمام    "! االحتالل"وهم يتجنبون احلديث عن السبب احلقيقي للصراع ، وهو          "! مناأل"مجيعا عن   
فهم سيقتلونه سواء يف بيته يف خميم بالطة أو يف تل أبيب ، لقد              ! ؟"املوت"الفلسطينيني اآلن ، ال شيء سوى خيار        

السلطة من جانبها حتاول    .  أعطاه خيار املوت   ، بل "! احلياة"شارون مل يعطيه خيار     ! قتلوا أمل الفلسطيين يف احلياة    
غري متكاملـة غـري جديـة    "! مبتورة"قطع الطريق على شارون من خالل املبادرات اليت تتم وهي برأي مبادرات    

والرئيس ياسر عرفات مدرك لذلك متاما بأا غري جدية، ولكن من أجل أن ال يظهر أنه رافض ملبادرات السالم ،                    
 !.  املبادرات ألنه يعرف أنه إذا ما تطورت هذه املبادرات فان شارون نفسه سريفضهافهو يوافق على هذه

، وكل رئيس عريب عنده موقف والسياسية املتبعـة يف          !بالنسبة للموقف العريب لألسف ال يوجد موقف      
يراضيه ، ، كل واحد بفكر كيف يرضي بوش، فإذا أرضى بوش بريضى عنه و           "!! املراضاة"العامل العريب هي سياسة     

عندما دخلت إسرائيل املدن الفلسـطينية ،     !. الرئيس عرفات ال يستطيع أن يصله لريضيه ويطلع من عنده مبسوط            
، !من الذي تراجع؟ هل شارون هو الذي تراجع؟! وطلب بوش منها االنسحاب، هل انسحبت القوات اإلسرائيلية؟  

موقف جـرئ  ! ، فقط املطلوب منهم هو موقف     !باليس املطلوب من العرب أن يدخلوا حر      . بوش هو الذي تراجع   
املتكلم الوحيد فيه هو ياسر عرفـات ، ـذا          " موقف. "وواضح، يتبىن كليا السلطة الفلسطينية والرئيس عرفات      

نستطيع أن نقطع الطريق على حماوالت االلتفاف على احلقوق الوطنية للشعب الفلسـطيين، والتأكيـد علـى أن                  
يف مؤمتر القمة العربية يف     . ولكن مقابل أن يكون هناك مبادرة سياسية      ! نعم" األمن. "ةاالحتالل هو أساس املشكل   
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بريوت مت طرح مبادرة سياسية ممتازة ، ولكن لألسف بعدها وجدنا كل دولة عربية تبنت مبادرة خاصة ا، وبالتايل 
 .أصبح هناك منافسة بني هذه الدول ، مما أدى إىل إفقار املبادرة السعودية

! أمهية املبادرة السعودية كوا تتضمن وجود مقاومة فلسطينية، ووجود مبادرة سالم ملن يريد السـالم               
إذا ارتأيتم أن هذه القوة لن تأت باحلـل، فاملبـادرة   ! واهلدف منها هو أن يعرف اتمع اإلسرائيلي أن هناك حالً   

لفلسطينيني وحدهم ولكن مع كل العرب ، والعرب        هناك إمكانية للتوصل للسالم ليس مع ا      !. السالمية تأيت باحلل  
ولكن لألسف أنه قبـل     ! . ليسوا فقط الفلسطينيني ، وأن اجلميع يريدون إاء االحتالل وليس إاء دولة إسرائيل            

حصار ومنع ياسر عرفات من اخلروج وإغالق أبواب واشنطن أمامه، هناك عواصم عربية أغلقت أبواا أمام ياسر                 
، بالرغم  !ن منع عرفات من الوصول إىل مؤمتر القمة ودول عربية منعته من إلقاء خطابه يف بريوت؟               شارو!.عرفات

ـ      . من أن املؤمتر كان لبحث القضية الفلسطينية       شيء وما يعلن علـى     " النوايا"ال يوجد جدية يف املوقف العريب، ف
، خلف الكواليس، أنا أقول أن ياسر عرفات        ! هي اليت يتم حبثها خلف األبواب املغلقة      "فالنوايا"،  ! املالء شيء آخر  

دخل البيت األبيض من خالل رابني ، عندما وافقت إسرائيل على اتفاق أوسلو، وأخذ شرعية من واشنطن، فمغازلة 
على األقل جيب أن يكون "! الشارون"، ألن بوش يأمتر بأوامر شارون ويتبىن بوش كليا هذا !واشنطن لن جتدي نفعا

 .  رافض هلذا املوقف األمريكيهناك موقف عريب
،باراك عندما وصل إىل احلكـم      ! ، اليسار اإلسرائيلي تلقى ضربة    " اليسار"القضية األخرى ، هي قضية      

وصل بربنامج سالمي ، باراك طلب أرض حمروقة يف كل ما خيص عملية السالم، ألنه أعطى انطباعا أنه ال يوجـد               
شل ، إمنا الذي فشل هي عملية أوسلو، وانه ال يوجد إمكانية إلحالل مل يفإمكانية إلحالل السالم ، وأنه هو نفسه 

اليوم حزب العمل حياول أن يعيـد ترتيـب         . السالم مع الفلسطينيني ، وبالتايل فشل خيار السالم وبرنامج السالم         
لحة الوطنية  اليت تضر باملص  " االستشهادية"، ولكن برأي أن هناك بعض العمليات        " األمين"أوراقه بعد فشل اخليار     

من اإلسرائيليني، الشعب الفلسطيين ليس " يقتل" املقياس ليس مقياس كم -حنن جيب أن نفكر بعواطفنا–الفلسطينية 
هدفه قتل اإلسرائيليني، الشعب الفلسطيين يريد أن يعيش بسالم، كما يريد أن يعيش الشعب اإلسـرائيلي بسـالم      

برأيي أن العمليات اليت تستهدف قتل املدنيني       . كومة اإلسرائيلية أيضا، والذي يقف حائال دون ذلك هو سياسة احل        
داخل اخلط األخضر تضعف معسكر السالم، يف أوساط الرأي العام يف داخل إسرائيل، وأنا برأيي وجود رأي عام                  

الفيتناميني انتصروا عنـدما خرجـت      . مساند للسالم ، هو قبل ان يكون مصلحة إسرائيلية هو مصلحة فلسطينية           
ملظاهرات يف شوارع واشنطن ضد احلرب، وأحيانا تقع بعض العمليات تتم يف توقيت يشك يف أن املوساد كـان                   ا

 .وراءها، تتم يف توقيت قاتل للفلسطينيني
ال يوجد أحد ال يريد املقاومة أو يقف ضد املقاومة فاجلميع مع عمليات املقاومة ومع شرعيتها يف مقاومة              

ش أهداف هذه العمليات، هل هذه العمليات مؤثرة على الرأي العام؟ هل تؤثر علـى               حنن جيب أن نناق   . االحتالل
، بدأ معسكر السالم يعيد ترتيب أوراقه، وخاصـة يف          !اليوم وبعد الفشل الذريع لسياسة القوة     . معسكر السالم ؟  

 املعسكر بـدأ    أوساط رافضي اخلدمة العسكرية من اجليش ويف أوساط األمهات، وهناك ظواهر تدلل على أن هذا              
 .جيدد نشاطه

تأثري االنتفاضة ليست فقط على اجلانب األمين ولكنها أيضا قضية اقتصادية، حيث كلفـت االقتصـاد                
مليار دوالر ، والسياحة مضروبة ائيا، وهذا االقتصاد تراجع إىل مستوى االقتصاد اإلسرائيلي ) ٣٦(اإلسرائيلي حنو 

من السكان حتت خط الفقر، هناك واقـع        % ٢٥، و % ١٠ك بطالة بلغت    الذي كان سائدا منذ أربعني عاما، هنا      
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اقتصادي صعب للغاية، هذا الثمن يدفعه اتمع اإلسرائيلي مقابل االحتالل، فكل شيء له مثن ، والسالم له مثـن،                   
م يريد أن يدفع هل يريد أن يدفع مثن االحتالل اقتصاديا، أ! وعلى اتمع اإلسرائيلي أن يقرر أي مثن يريد أن يدفع؟ 

 مثن إاء االحتالل الذي هو السالم، وإعطاء الشعب الفلسطيين حريته واستقالله؟ 
حول إمكانية حتقيق سالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، الوضع الراهن هو وضع غري طبيعي  والقضـية                

ـ       رى ضـرورة إـاء   قضية وقت ومثن، كم من الدماء ستسفك، وكم من الوقت سيمضي للتوصل إىل نتيجـة ت
، وعندما جـرت حمادثـات      "طابو"القدس كانت   "! طابو"حىت يف كامب ديفيد كان هناك شيء امسه         . االحتالل

من اليهود مستعدين للتنازل عن األحياء العربية يف القدس وعن املسجد األقصى ،             % ٥٠السالم حوهلا كان هناك     
إلسرائيل، وهـذا التحـول     "! عاصمة موحدة لألبد  "لقدس  وهذا يعترب حتول يف الرأي العام،الذي كان يقول أن ا         

!. يالحظ يف استطالعات الرأي اليت جتري تقول أن هناك أغلبية مع شارون، ولكن أيضا هناك أغلبية مع السـالم                  
هناك تناقضات حول هذا املوضوع، مبعىن أن الكل مدرك بأنه ال ميكن االستمرار يف هذا الوضع ألن الثمن بـاهظ                    

جة للوضع األمين هناك هجرة خارج إسرائيل ، وهناك هجرة من داخل املستوطنات، وعندما حـاولوا                جدا، ونتي 
استخدام األزمة االقتصادية اخلانقة يف األرجنتني من أجل استقدام اليهود إىل إسرائيل، فضلوا أولئك اليهود العيش يف 

 !. الفقر على اهلجرة إىل إسرائيل واملوت فيها
تصويت يف الوسط العريب، برأيي أن األشخاص الذين انتسبوا إىل حزب الليكـود هـم               بالنسبة لقضية ال  

، هو أن تتوجه األصوات العربية لألحزاب ١٩٩٢جمموعة من األشخاص املنتفعني، التوجه يف الوسط العريب منذ عام 
ويف عام % ٦٠ت  صو١٩٩٦لصاحل األحزاب العربية ويف انتخابات % ٤٥ صوت ١٩٨٢العربية، مبعىن أنه يف عام 

. لألحزاب العربية ، اليوم ويف أعقاب هبة األقصى  مت انتهاء حزب العمل من الوسط العريب               % ٧٥ صوت   ١٩٩٩
 .أنا أعتقد أن هناك أقلية هلا مصلحة ومنفعة شخصية هي اليت ستصوت حلزب الليكود أو العمل

 
 :  الرنتاوي عريب األستاذ

خ طلب الصانع، الذي أمتعنا باألمس واليوم ، عندي قضـيتني             شكرا للدكتور أمحد نوفل ، وشكرا لأل      
هلا عالقة باعتقـادي  : ، القضية األوىل"اخلارطة السياسية واحلزبية يف إسرائيل"هامتني يف إطار املوضوع قيد البحث     

 تارخييـا ضـت  "!. خريف العمر"بن اليعازر ، أعتقد أا دخلت يف    -بأن هذه احلكومة، حكومة ائتالف شارون     
احلكومات يف إسرائيل على ثالث ركائز منها استمدت شرعيتها وقدرا على االستمرار ، الركيزة األوىل واألهـم        

أعتقد . ، أما الركيزة الثالثة فهي واشنطن والعالقة معها"االقتصادية"، والركيزة الثانية اليت ال تقل أمهية "! األمن"هو 
سوء حظ الفلسطينيني، العالقة املتميزة مع إدارة بوش اليمينية احملافظة          أن هذه احلكومة تقف اآلن على قدم واحدة ل        

منذ بدء انتفاضة األقصى وحىت .، األكثر تطرفا وغلوا يف نظرا للشرق األوسط من أوساط إسرائيلية عديدة وواسعة
ارون املبين  ، وكل مشروع ش   % ٣٥٠اليوم، اخلسائر البشرية اإلسرائيلية تضاعفت ثالث مرات ونصف أي بنسبة           

، أعتقد أنه ينهار وينهار أمام    !، وما مل يتحقق بالقوة يتحقق باملزيد من القوة        !وأن األمن يتحقق بالقوة   " األمن"على  
حكاية إسرائيل منوذج لشيء يتفاعل اآلن داخل اتمع اإلسرائيلي         . أنظار الرأي العام اإلسرائيلي بشرائحه املختلفة     

ا وليس لفترة طويلة إىل القذف ذه احلكومة وهذا االحتالل األكثر مينية إىل سـلة               وسيفضي يف اية املطاف لرمب    
 . املهمالت
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لسؤ حظ الفلسطينيني أن اليمينني حكموا يف إسرائيل وحكموا يف الواليات املتحدة يف نفـس الوقـت،                 
 لرمبا العمليات -ن املسؤول وبالتايل أٌضعفت العملية السياسية، واضعف ذلك معسكر السالم يف إسرائيل ، واعتقد أ

تتذكرون خطاب بريز يف مؤمتر     !.  هو السياسات األمريكية     -عن البعض الذي أحلق مبعسكر السالم       " االنتحارية"
، وتبىن شعار   "!! يصعب على اإلسرائيلي أن يكون أقل إسرائيلية من األمريكان أنفسهم         :حزب العمل األخري قال     

الذي تلعبه أمريكا ، تدمري معسكر اليسـار        " بالضبط"هذا هو الدور    . السياسيياسر عرفات من املسرح     " إزاحة"
لنأخذ على سبيل املثال تصرحيات رامسفيلد، أعتقد أن األكثرية يف إسرائيل ال يوافقون             . وقوى السالم يف إسرائيل     

األرض احملتلة، وينظرون   ، وليس مبا يسمى ب    "! كأرض حمتلة "رامسفيلد على تصرحياته ، وينظرون إىل الضفة الغربية         
إىل االستيطان كعقبة ، بل أن بعض اإلسرائيليني من معسكر السالم ينظرون بامشئزاز هلؤالء العتاة املتخلفني الـذين          
يشكلون عمليا اجلسم الرئيسي للمستوطنات واملستوطنني ، فواشنطن باألساس هي املسؤولة عن الضعف الشـديد               

 .  طبعا أنا أوافق على تشخيص األستاذ طلب يف هذا اال. ائيلالذي أحلق مبعسكر السالم يف إسر
الوضع االقتصادي يف إسرائيل منذ تسلم شارون زمام السلطة إىل اآلن يف أحسن االستطالعات تفـاؤال                

فأنا برأيي  . يف هذا اال  "! كارثية"من املؤيدين لسياسته االقتصادية أو اقل، وهذا يشكل حالة          % ٢٩حصل على   
تلفظ أنفاسها األخرية   "! الشارونية"عد مجيعا الستقبال خريف هذه احلكومة وهذا االئتالف، واعتقد أن احلقبة            لنست

، رغم قساوة الظرف الراهن يف األمد املنظور، لكن اعتقد أن جعبة التطرف يف إسرائيل شارفت على االنتهاء ومل                   
 .سةيبق إال مرمى حجر للخالص من هذه احلقبة الشارونية البائ

 يف قراءة اتمع اإلسـرائيلي ،       - وهذا شيء سائد يف األدب السياسي العريب       -النقطة الثانية، فيما يتعلق     
مبعىن أن اجلميع يف خطام السياسي يقول أن إسرائيل تتحول حنو اليمني، الرأي العام اإلسرائيلي يتحول حنو اليمني، 

هناك يف احلقيقة تفاصيل بالغة األمهية، ال جيـوز وحنـن           هذا شعار صحيح ، ولكن حتت هذا الشعار الفضفاض،          
! من اإلسرائيليني قالوا يف شهر متوز اـم ميينيـون         % ٥٠نتحدث عن اخلارطة السياسية أن نقفز عنها، وهي أن          

ستقبل وعرفوا أنفسهم كيمينني ، يف اإلجابة على القضايا احملددة املتعلقة مبستقبل السالم ومستقبل األراضي احملتلة ومب
القدس  يف كل املسائل نصف اليمينني أعطوا إجابات يسارية ال تنتمي إىل فلسفة الـيمني اإلسـرائيلي وبرناجمـه                    
السياسي، بل تنتمي إىل فلسفة اليسار اإلسرائيلي وبرناجمه السياسي، مبعىن من مع الدولة الفلسطينية، مقابل حل وفق 

ي أغلبية واضحة، ومن بني من صنفوا أنفسهم ميينني يف إسرائيل أم مع هذا احلل، وه  % ٦١صيغة كلينتون أجاب    
قالوا حنن مع هذا احلل، أذن البعد األمين اآلن حنن أمام ظاهرة رمبا تكون فريدة من نوعها يف العامل، هنـاك                     % ٥٠

، "!اليمني اليساري"أو "! يساريون سياسيا.. ميينيون أمنيا"وأنا كتبت مقال . يف إسرائيل إن جاز التعبري"! ميني أمين"
من الذين صنفوا أنفسهم بأم من اليمني مع تسـليم األحيـاء العربيـة              % ٢٧إذا أخذنا موضوع القدس جند أن       

للفلسطينيني ، بينما هذا غري موجود يف األدب اليمين الذي نعرفه يف خطاب الليكود ويف خطاب األحزاب اليمنية                  
أن أصل ذا املعىن، أن اتمع اإلسرائيلي واقعيا بدأ ينضج حتـت ضـغط              واألحزاب الدينية اإلسرائيلية، إىل ماذا      

االنتفاضة واملقاومة، بدأ ينضج بشروط حل قد يبدو مالئمة من وجهة النظر الفلسطينية، مل ينضج بعد، ولكن قد                  
انية يف إسـرائيل    بدأ ينضج، لكن الفجوة بني الرأي العام اإلسرائيلي بصفة عامة والنخب السياسية واحلزبية والربمل             

واسعة متاما ،وكما تفضل األستاذ طلب، أن هذه النخب ال جترؤ على تسمية األشياء بأمسائها وهلا حسابات انتخابية 
إذن أستطيع التأكيد بان تقدما ما على دروب السالم بدأ يظهر، وهذا ينبغي أن يقال لألمريكان ، بأن أي . انتهازية

 مبادرة متتلك أقدام تسري عليها لن جتد دعما عربيا فحسب، بل وسـتجد دعمـا   مبادرة سياسية جادة قد تطرح ،    
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وتأييدا من قبل غالبية اإلسرائيليني حىت وان وقفت النخب اإلسرائيلية احلزبية احلاكمة يف وجه هذه املبادرة ألسباب                 
ن قضية التحول حنو اليمني ، انتهازية أو ألسباب حزبية أو ألسباب تتعلق بالتشبث بالكراسي، إذن ال خنشى كثريا م

أعتقد أن خريف هذه احلكومة انتهى، واعتقد أنه لرمبا حنـن يف            . فاليمني يف إسرائيل بدأ يكتسب تعريفات جديدة      
 .الربع األخري من املعاناة

 
 : الدكتور ذياب خمادمة

" مواطن" أنت والدولة اليهودية، لدرجة أنك" اليهودي" أريد أن اعلق على مدخل حماضرتكم وهو مسألة 
؟، ما زالت قائمة، "اليهودي"نظرة إسرائيل إىل مسألة من هو " دولة يهودية"بدون دولة باعتبار أن الدولة اإلسرائيلية 

 . وال يوجد اتفاق داخل القوى السياسية اإلسرائيلية على حتديد أو تعريف من هو اليهودي
ت الدولة اإلسرائيلية منذ قيام إسرائيل إىل اآلن هي         النقطة الثانية، أن النخب السياسية الرئيسية اليت حكم       

. قوى سياسية علمانية، سواء كانت من اليسار، حزب العمل، أو القوى اليمنية املمثلة بالليكود هي قوى علمانيـة         
من % ٢٠األحزاب الدينية بقيت هامشية، ومل تستطيع األحزاب الدينية أن توصل إىل داخل الكنيست إىل أكثر من 

ع أعضاء الكنيست، حىت احلركة الصهيونية نفسها، أول ما أنشئت، اهلجوم األول ضدها مل يكن من العرب،                 جممو
بل كان من اليهود املتدينني أنفسهم، الذين اعتربوا الصهيونية حركة استعمارية هدفها اإلساءة لليهود واليهوديـة،                

 صهيوين على أساس إعطاء احلركة الصهيونية صبغة –وبالتايل اضطر قادة احلركة الصهيونية إىل تشكيل حزب ديين 
مثل احلركات اإلسالمية   ! فاحلركة الصهيونية استغلت الدين من أجل حتفيز الناس على اهلجرة إلقامة الدولة           . دينية

 .السياسية اليت تستغل الدين وحتبذ املسلمني بالدين ولكن بالتايل يتم جتُري هؤالء ملصاحلها احلزبية
 اتمع اإلسرائيلي غري حمبوبني وغري مرغوبني من اإلسرائيليني أنفسهم، وانتم تعرفون األحياء             املتدينني يف 

اليهودية يف القدس يكره أن يدخلها اليهود أنفسهم ، كوا أحياء قذرة، غري آمنة، حىت اليهودي املتـدين عنـدما               
 يف اعتقادي أن الكثري من النخب السياسية حتاول         جيلس يف احلافلة، اليهود اآلخرين ال حيبذون اجللوس إىل جانبه أنا          

 -العريب واليهودي -الدين يف كال الطرفني     . ولكنه يف احلقيقة ليس كذلك    "! ديين"أن تصور الصراع وكأنه صراع    
 . ليس هو العامل األساس، بل هو عامل مساعد يستغل من قبل الطرفني

 
  :األستاذ أسعد العزوين

ودنا أن نرمي الكرة يف ملعب اإلسرائيليني، اآلن شارون يبدو هدف سهل أمـام              يبدو أننا حنن املثقفني تع    
يا فرعون مني فرعنك قال ما      " املثل العريب يقول    . اجلميع إللقاء األوساخ عليه ، ولكن حقيقة األمر ليست كذلك         

، واستمر لغايـة    ١٩٦٧الكارثة تكمن يف املوقف العريب، هذا املوقف أتسم بالضعف منذ عام            "! لقيت حدا يردين  
املبـادرة  "إلسرائيليني وهي   ! يف قمة املأساة الفلسطينية وجدنا أن العرب يف مؤمترهم األخري قدموا هدية مثينة            . اآلن

وجه صفعة قوية للجميع باالجتياح، سواء على مسـتوى         " الشارون"اليت أقرت رمسيا، ومع هذا فان هذا        "! العربية
ي ، هناك بعض األشخاص املثقفني أو مسيسني نفعيني فتحوا عالقات مع إسرائيل الفرد العريب أو على املستوى الرمس

إال أن اإلسرائيليني وجهوا هلم صفعة قوية، عندما ركضوا وراءهم          ! على حاهلم " مكيفني"عرب عملية تطبيع وكانوا     
رائيليني بان العرب لن يدخلوا إغالق احلدود العربية ماذا يعين تصريح أحد املسؤولني اإلس. وقالوا ال قيمة لكم عندنا
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بالنسبة "! شر العرب "اآلن اإلسرائيليني يذحبون الفلسطينيني بعد أن أمنوا        ! معركة معنا من أجل عيون الفلسطينيني     
للتطبيع الرمسي يف هذه املرحلة، فحدث وال حرج ، هناك أخبار تتحدث ، حىت انه وبعد االجتياح وحرب اإلبادة                   

قوم ا شارون ،عن نسب جتارية عربية مرتفعة مع إسرائيل وهذا مؤشر كبري ، هناك بعض                ضد الفلسطينيني الذي ي   
 . ، هناك مشكلة حقيقية يف الوضع العريب"! قذر"، تقوم بدور "قطر العظمى"الدول العربية األخرى كإمرباطورية 

كنه مغطى بغطاء عريب    املشكلة ال تكمن يف املوضوع اإلسرائيلي ، فاإلسرائيلي حمتل ومدعوم أمريكيا، ول           
ماذا يعين أن تقوم مصر ، أكرب دولة عربيـة،          . هذه النقاط اليت جيب أن نركز عليها بدون خوف أو خجل            . أيضا

بفتح أبواب القاهرة للمسؤولني اإلسرائيليني ملنفذ اازر ضد الشعب الفلسطيين بن اليعازر، ولثعلـب السياسـة                
لألسف حنن نتحدث دائما عن األعراض وال نتحدث عن تشخيص املرض ،    ".بريز"اإلسرائيلية الذي يسوق شارون     

 .فاملرض هو عريب قبل أن يكون إسرائيلي
 

 : األستاذ لقمان اسكندر
حضرتكم حتدث عن اإلسرائيليني واملظاهرت اليت يقوم ا األمريكان أبان حرب فيتنـام، مـا رأيـك                 

% ٥سرائيليني مدنيني ، على أرض الواقع رمبا يكون هناك          أنه ال يوجد علميا إ    "باملوضوع الذي تتحدث به محاس      
من اتمع اإلسرائيلي ، وليس جمتمع املستوطنات، كل اتمع اإلسرائيلي جمتمع عسكري، األمريكـان              % ١٠أو  

عندما تظاهروا ضد االحتالل األمريكي لفيتنام ، تظاهروا ألم خسروا كثريا يف األرواح، أنا أرى أنه ال بد مـن                    
يذاء اإلسرائيليني يف إسرائيل أو فلسطني التارخيية، فليس من املعقول أن يكـون اتمـع اإلسـرائيلي مـدمرا ،                    إ

واإلسرائيليني يذهبون إىل املالهي دون مشاكل ال بد من إيالم اإلسرائيليني، وإيالمهم بالدم، بكل ما يعين ذلك من                  
 .إجراءات

 
 :األستاذ طلب الصانع 

العلماين داخل اتمع اإلسرائيلي أود أن أقول أن هناك صراع جذري وآخـر             –ديين  بالنسبة للصراع ال  
قبل حوايل عامني صوت شارون ضد مشروع هـذا  "!. قانون جتنيد اليهود املتدينني  "قضايا هذا الصراع كان قضية      

كرية، وأدى إىل نوع    القانون، واآلن شارون يصوت مع هذا القانون، وهذا القانون يعفي املتدينني من اخلدمة العس             
أصبحوا " كحزب شاس "من الصراع داخل اتمع اإلسرائيلي، ولكن هناك أيضا أن هذه األحزاب اليهودية املتدينة              

من املتطرفني سياسيا، أصبحوا ميينيني سياسيا من غالة اليمني، الشيء اجلديد يف املوضوع أن عدد املتدينني ال يتعدى 
نيست، ولكن اخلطر يف املوضوع أن هؤالء املتدينني هم من يقرر وبالتـايل هـم               حوايل عشرين أو ثالثني عضو ك     

الغالبية -أحزاب املتدينني   .أصحاب القرار، فشارون مل جيرؤ على إقالتهم لوال وجود حزب العمل معه يف االئتالف             
 وعالقتهم مع العـامل     هم شرقيني باألساس، وبالتايل باإلمكان فتح نقاش معهم على أساس البعد التارخيي            -العظمى
 .العريب

املشكلة ليسـت يف    . بالنسبة للمبادرة السعودية، شارون ضد السالم، وبالتايل هو ضد املبادرة السعودية          
املبادرة، املشكلة تكمن يف آلية التعامل معها، مبعىن أنه ال ميكن لذراع واحد أن تعمل جيـب أن يكـون هنـاك                      

ولكن لألسف العامل العريب ال يوجد ! ب أن تكون هناك استراتيجية مواجهةوإذا كان هناك خيار سالم ، جي..توازن
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عنده استراتيجية مواجهة يف حال رفض املبادرة السلمية، ال يوجد بديل، وال يوجد اعتبار للعامل العريب يف توجهات     
 . شارون 

 جيب أن يتحركـوا     إذن! بالنسبة للتحرك املصري، برأيي ما دام العرب ال يريدون احلرب، هل جيلسون؟           
! سياسيا على األقل وبرأيي ليس كل اليهود هم شارون وال نتعامل معهم على أساس أن كلهم شارون وكلهم ميني                  

وإذا كان هناك نوع من التفاوت يف مواقفهم جيب استغالل هذا التفاوت وبرأيي أن التحرك املصري هـو حتـرك                    
إبن اليعازر، أنا أعرف أن الشعب املصري مشـحون مثـل           الشعب املصري ليس مغرم بشمعون بريز أو ب       . إجيايب

الشعب الفلسطيين، ولكن جيب أن يكون هناك حترك سياسي وحماولة إلجياد صيغة إلسقاط هذه احلكومـة بكـل                  
الوسائل، وإذا كانت الطريق السياسية تؤدي إىل إضعاف احلكومة وبالتايل إسقاطها وفك االئتالف، جيب أخذ هذه   

 .الواقعية السياسيةالقضية من باب 
بالنسبة للرأي القائل بأن اتمع اإلسرائيلي كله جمتمع عسكري، من إحدى حسنات االنتفاضة الفلسطينية 

اآللة العسكرية اإلسرائيلية، وواضح جدا أن هذه اآللـة العسـكرية   " حتييد"األوىل، يف رأي األغلبية أا استطاعت  
ا، ولكن إسرائيل مل تستطيع أن تستخدم دبابة أو طائرة ضد طفل حيمل حجر قادرة على مواجهة العامل العريب جمتمع

 ١–قسـام  "ضد االحتالل، أو ضد املظاهرات الشعبية، كل الشعب مشارك فيها، ولكن عندما استخدمت قذائف      
ر إىل  وبالتـايل االجنـرا   !! السالح الذي كان حميدا     "، أعطى شارون شرعية استخدام الدبابة والطائرة،        "٢-وقسام

، واستطاع شارون أن يصور مقاومة الفلسطينيني من أعمـال شـرعية ضـد              !امللعب الذي كان فيه شارون قويا     
االحتالل إىل أعمال إجرامية، واستطاع أن يكتسب شرعية إلعماله اإلجرامية، ولكن نوعا ما حاول أن يصـوا،                 

فلسطينية، استغل عملية القدس لالستيالء علـى       والحظنا أن برناجمه السياسي كان ينفذ بعد كل عملية استشهادية           
لو وقـف   . ، وقام بعدة عمليات عسكرية منها ضرب املطار، واملقاطعة، هذه كلها ردود فعل أمنية             "!بيت الشرق "

شارون عندما تسلم رئاسة الوراء ومزق اتفاق أوسلو لوقف العامل كله ضده، ولكنه مزق اتفاق أوسـلو بشـكل                   
ردات الفعل، وبالتايل السياسة ليست فقط مقتصرة على العواطف ، برأيي جيب أن يكون تدرجيي وعملي من خالل 

 .املقاومة املشروعة لالحتالل " حق"هناك توازن يف هذه األمور،ال أحد يسلب 
 

  :السيدة بثينة جردانة
يل ؟ بالنسبة   أريد أن أسأل ما مدى تأثري الصهاينة على السياسة األمريكية، لكي تدفعها إىل مغازلة إسرائ              

للمقاومة، ال أعرف إذا كان ياسر عرفات يعلم أم ال، أن املفاوضات أفقدت الثقة بفصائل املقاومة، وكل فصـائل               
هذه الفصائل  . املقاومة فقدت الثقة ذه املفاوضات، وكاد أن حيصل انشقاق بني السلطة الفلسطينية وهذه الفصائل             

 ، أريد أن أعرف ما الذي جيري؟رفضت غزة وبيت حلم أوال مث وافقوا عليها
 

 :األستاذ غازي السعدي
 أريد أن أركز يف حديثي على اخلارطة احلزبية يف إسرائيل، وعلى الوضع الداخلي اإلسـرائيلي، وعلـى                 

 ، وحىت اليوم ليست ثابتة وإمنـا        ١٩٤٨اخلارطة احلزبية يف إسرائيل منذ عام       : العملية السلمية والقضية الفلسطينية   
كذلك الرأي العام اإلسرائيلي متغري ومزاجي، يتحول من إىل، وعلينا أن نعرف ملاذا هذا التحول اليميين يف                 متغرية،  
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من أصوات النـاخبني يف انتخابـات       % ٥٦إسرائيل وملاذا دعم شارون، أنا باعتقادي أن باراك الذي حصل على            
أخطأت القيادة الفلسطينية أن :  أوال:، حصل عليها على أساس جلب السالم إلسرائيل، ولكن ماذا حدث؟ ١٩٩٩

توافق على االنتقال من احلل املرحلي إىل احلل النهائي قبل تنفيذ اتفاقيات احلل املرحلي، وهذا خطأ، كان جيب عدم 
حنن نتحدث عن إسرائيل وعن العرب، أيضا حنن أخطأنا، . االنتقال إىل احلل النهائي دون استحقاقات احلل املرحلي 

 لديهم أخطاء كبرية، باراك يف مفاوضات كامب ديفيد وبعدها يف مفاوضات طابا تطرق إىل قضـايا                 الفلسطينيني
جريئة جدا مل يطرحها أي رئيس حكومة من قبل، ولكن احملادثات فشلت، واعتقد أن الفشل كان ألكثر من سبب، 

كن ليحصل على تأييد لتمرير هـذا       حىت لو جنحت هذه احملادثات مل يكن لباراك أغلبية حكومية أو برملانية، ومل ي             
 . االتفاق يف الكنيست حىت لو وافق الفلسطينيون على طروحاته 

ولكن بعد فشل حمادثات كامب ديفيد وطابا ، جنح اليمني اإلسرائيلي يف تسويق فشل احملادثات لصاحله،                
 ألف ١٠٠من األرض وإعادة % ٩٧وكما ذكر األخ طلب بان باراك عرض على الفلسطينيني 

، ١٩٦٧ الجئ ضمن مشل العائالت، واقامة الدولة الفلسـطينية، واالنسـحاب تقريبـا إىل حـدود                
والفلسطينيني رفضوا، هذه األقاويل غري صحيحة ، ولكن مت تسويقها بشكل فظيع جـدا داخـل الـرأي العـام                    

واية الفلسطينية مل تصدر اإلسرائيلي، وأقول بصراحة حىت حنن يف خارج فلسطني كنا نقول أننا ضيعنا فرصة، ألن الر
ومل تصل إلينا، فالفلسطينيني مل يفسروا ملاذا فشلت احملادثات، إذن هناك خطأ من القيادة الفلسطينية بعدم التحدث                 

وانـدلعت  . عن أسباب فشل هذه املفاوضات، وأنا أعتقد أن قوة اليمني جاءت على أثر فشل هذه املفاوضـات                
حنن نرضى بطروحات أقل بكثري ، بطروحات شرم الشـيخ الـذي حضـرها              االنتفاضة قبل جميء شارون، اليوم      

هل قامت السلطة أو فصائل املقاومة املختلفة يف إجراء حساب النفس؟ هـل قامـت               .عرفات– باراك   -كلينتون
الذي كان يبدو جادا يف تنفيذ اتفاق أوسلو، يف كل يوم كانت ! يف إجراء حساب النفس؟ يف مرحلة رابني    " محاس"

تقوم بتنفيذ تفجريات يف احلافالت، ويف املناطق املزدمحة والعديد من التفجريات األخرى بلغت باإلسرائيليني              محاس  
" إسـقاط "وكان هناك عشرة فصائل فلسطينية رفعت شعار        . إىل القول لرابني هل هذا هو السالم الذي جئتنا به؟         

ات التقت أهداف الفصائل العشرة ومحاس مـع        اتفاق أوسلو، وشارون يريد إسقاط االتفاق أيضا، وذا الطروح        
النضال ! باعتقادي أن اتفاق أوسلو لو نفذ ليس سيئا، من يقول أنه سيئ ؟      . أهداف شارون وأن بشكل غري منسق     

الفلسطيين اليوم يتم من داخل فلسطني، ولو ال اتفاق أوسلو من أين سيكون النضال الفلسطيين ؟ من الدول العربية                   
 !.ذا النضال أن يقوم ؟اليت لن تسمح هل

لتأييد وتفهم قضيتنا ولألسف الشديد، مل يقم النواب العرب بالعمل على الرأي العام اإلسرائيلي، ولكنين               
أنا اعتقد أن حزب العمل صحيح يتمزق اليوم ، بعد استقالة شلومو بن عامي وزير اخلارجية السابق            . مل افقد األمل  

ل استقالوا، واحد سيصبح سفري واآلخر مدير إدارة إحدى البنوك، وهناك           من عضوية الكنيست ووزيرين من العم     
،رئيس بلدية حيفا، حلبة التنافس علـى       " أبراهام ميتسناع "نواب آخرين يستقيلون، ولكن أنا باعتقادي أن دخول         

لنـا  رئاسة حزب العمل من املمكن إعادة توحيد احلزب، وابراهام ميتسناع معـروف بآرائـه املعتدلـة، إذا دخ                 
 . ذا فإن اليمني اإلسرائيلي سيستمراالنتخابات القادمة، اخلارطة احلزبية ممكن أن تتحول وأن تتغري، وبدون ه
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 : السيد محادة فراعنة
 ولكنين أطالب نفسي وكل زمالئي دائما أن        -بداية دعوين أقول أنه بالرغم من كل مشاعرنا الفلسطينية        

، ومن يدعي أنه مع     !!ع الفلسطيين الذي يتحمله هم الفلسطينيون ، فقط الفلسطينيون         إن الوض  -نتعلم شيئا جديدا    
فلسطني عليه أن يدعم ويساند الشعب الفلسطيين وال يعمل أستاذا ومعلما ومرشدا له، لذلك أنا سأحتدث كمراقب 

. ، سواء رغبنا أم رفضنا    !واملفاوضات! املقاومة: وأقول بأن نضال الشعب الفلسطيين يف فلسطني يقوم على مسألتني         
الشعب الفلسطيين  . لذلك جيب أن نسلم ذه املسألة وأن حنترم خيار وإرادة الشعب الفلسطيين وقواه الفاعلة واحلية              

، هناك حركة فتح ،محاس، اجلبهة الشعبية ، الدميقراطية واجلهاد ،الذي يريد أن ينحـاز، جيـب أن                  ! شعب حزيب 
 يعمل أستاذا أو مدرسا أو مرشدا، من حقي أن أكون مع محاس وأدافع عن وجهـة  ينحاز إىل فصائل املقاومة، وال 

والشعبية إىل آخره، متعـاطف،     " فتح"نظر محاس، وأن أناهض فصائل املقاومة األخرى ، من حقي أن أكون مع              
ن ختتـار  مساند إىل غري ذلك، أنا من موقفي كمراقب أقول أن القوى احلية بني صفوف الشعب الفلسطيين عليها أ           

العمليات االستشهادية املوجعة ضد املدنيني     : الوسيلة األوىل : فيما يتعلق باملقاومة أن ختتار وسيلة من ثالث وسائل        
 ، هذه وسيلة كفاحية، تعمل علة حتقيق نتائج هائلة مثل ما ترتكب بامسها          ١٩٤٨اإلسرائيليني يف املناطق احملتلة عام      

 وذلك على الفلسطينيني، ال حنن، ألم هم من يقدمون الثمن ويسعون للحرية جرائم كبرية حبق الشعب الفلسطيين،
، هلا إجيابيات وهلا سلبيات، هي وسيلة موجعـة ضـد           "العمليات االستشهادية "واالستقالل، لذلك هذه الوسيلة ،    

اإلسرائيلي هذه الوسـيلة    اإلسرائيليني، ولكن هلا سلبيات أمام الرأي العام الرأي العاملي، هلا سلبيات يف الرأي العام               
الكفاح املسلح ضد اجليش االحـتاليل      : الوسيلة الثانية . وغري مقبولة من العامل ولكنها كما قلت موجعة       " إرهابية"

أنت ال "! إعالمية"هذه وسيلة مشروعة ولكنها غري . ١٩٦٧اإلسرائيلي ومليشيات املستوطنني يف املناطق احملتلة عام        
اخل، ..رائيلي مرة واحدة ،تقتل جندي أو مستوطن أو تنسف سيارة، أو تصيب ضابط              تستطيع أن تقتل عشرين إس    

 "!.إرهايب"إال أا غري إعالمية وأوجاعها حمدودة، ولكنها مشروعة، وال يستطيع أي كان يف العامل أن يقول أنك 
أن العـامل كلـه     : يااهي االنتفاضة الشعبية املدنية ذات الطابع السلمي، إجياب       : الوسيلة الكفاحية الثالثة  

ولذلك هذه ثـالث    . يتعاطف معك، ولكن من سلبياا أنك ترتف دماً كفلسطيين بدون أن توجع إسرائيلي واحد             
وسائل كفاحية، أنا أعتقد جيب أن تكون حمورا لنقاش عايل املستوى بني الفصائل املقاومة، حركة فـتح ومحـاس                   

لسطني ، وليس خارج فلسطني لتحديد الوسيلة األجنع لنضاهلم ضد          والشعبية، والدميقراطية واجلهاد، وعلى أرض ف     
 .، إضافة إىل املفاوضات! االحتالل، هذه هي عناوين املقاومة

 فيما يتعلق باجلانب احلزيب، أنا أعتقد أن هناك حتوالت كبرية داخل اتمع اإلسرائيلي وسأحتدث عـن                
رائيل، ما زال هو الذي أنشأ إسرائيل ، مازال هو الشريك           ما زال احلزب األكرب يف إس     : حزب العمل : حزب العمل 

مع الليكود يف قيادة إسرائيل، فوزراء اخلارجية والدفاع ،هم أبطال،  ذبح الشعب الفلسطيين مع شارون، مبعىن أن                  
، !لكن حزب العمل أقر يف األول من شهر متوز املنصرم  برناجما سياسيا هامـا              . شارون ال يستطيع املزاودة عليهم    

قد يكون هلا مواقف إجيابية أفضل، ولكن عندما نتحـدث  " احلزب الشيوعي"، أو عن "مريتس"حينما تتحدث عن   
إسرائيلي وعن مثل هذا الربنامج أعتقد أن هذا ملفت للنظر، وهذا يعكس حالـة التحـول                –عن حزب صهيوين    

، ١٩٦٧ يف األراضـي احملتلـة عـام         نادى بدولة فلسـطينية   " "العميقة يف داخل اتمع اإلسرائيلي حزب العمل      
حزب العمـل   . واملستوطنات الكبرية يتم تبادل األراضي مع الفلسطينيني        . واالنسحاب منها، وإزالة املستوطنات   

يتحدث عن ثالث عناوين مزمنة يتحدث عن حق الالجئني يف العودة إىل أراضي الدولة الفلسطينية، ويتحدث عن                 
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 القدس الشرقية، ويتحدث عن إزالة املستوطنات، هذه املفاهيم أنا اعتقد يف املعايري          االنسحاب من األحياء العربية يف    
كامب ديفيد وبعدها طابا، هذا جرى داخل الغـرف         : الذي حتدث عنه األستاذ غازي    . اإلسرائيلية مفاهيم جديدة  

لية ، هذا الربنامج الذي      يتحدث عن التسوية باملعايري اإلسرائي     -احلزب األكرب –املغلقة، ولكن أول حزب صهيوين      
لقي استجابة وترحيب من الطيب عبد الرحيم وياسر عبد ربه باسم القيادة الفلسطينية ، لذلك برأيـي أن هـذا                     

واآلن لو قمنا بعمل استفتاء على برنامج حزب العمل بني صـفوف     . انعكاس للتحول العميق يف اتمع اإلسرائيلي     
قبني مجيعا حينما ندقق يف معايري حزب العمل الذي سيخوض االنتخابـات  الشعب الفلسطيين لرفضه، ولكننا كمرا    

، وهذا يعين أن هذا التحول      )الصهيوين احملافظ املتطرف  (على أساسه أعتقد أنه يشكل انقالب يف اتمع اإلسرائيلي          
 . سرائيليمل يكن إال بفعل الضربات املوجعة اليت وجهها الشعب الفلسطيين وقواه احلية إىل اتمع اإل

 
  :األستاذ سهيل صباح

هذه االنتفاضة هي أكرب من أن ترى بوضوح اآلن، وحنن اجلالسني هنا ال نستطيع أن حنكم علـى                  : أوال
 . هذه االنتفاضة
 ، يقول يف هذا املقال مبا معناه أن الفلسطينيني دخلوا إىل            ١٩٩٣سنة  " لزئيف شيف "أتذكر مقالة   : ثانيا

حنن طـوال  !. أوضاعهم مزرية ، لنمنحهم شعورا بأم حققوا شيء وطنيا       ! لوا مهلهلني الضفة وغزة ، ولكنهم دخ    
أنا أقول أن هذه االنتفاضة وما يقال . فترة أوسلو، وبعد أوسلو، سواء كنا معه أو ضده، مل جير التعامل مع هذا احلل

رق شاسع، على دولة فلسطينية، وأنا ، هناك ف"!!احلصول على"وليس "!! انتزاع"عنها عنواا السياسي أا انتفاضة    
حبيث ال مين أحد على الشعب الفلسطيين الحقا بأنه قٌدمت لـه            "! تنتزع"شخصيا كفلسطيين األصل، أريد دولة      

احلقوق الوطنية الفلسطينية وليس    " انتزاع"دولة، وإذا كان هناك من عنوان سياسي هلذه االنتفاضة ، فهي انتفاضة             
اخل الفهم السياسي العريب ال مييز بـني        ..أو آخر، مع كل التعقيدات السياسية والعسكرية      احلصول عليها عن طريق     

 ، يف اللغة    TERRORISM وهناك   TERRORيف اللغة اإلجنليزية والالتينية الفرق واضح هناك        : مسألتني
 معـرف يف    ، ولكن لتحقيق املقولة السياسية،    " TERROR"أنا لست مع اإلرهاب مبعىن      " إرهاب"العربية كله   

، مبعىن فلسفة انتزاع لتحقيق مطالب سياسية عـن         TERRORISMاألدب السياسي بشكل صحيح ، هناك       
هذا ! طريق استخدام هذا السالح السياسي بوجه عسكري وهذا معروف يعين أن تقتل شخص يف الشارع ومتشي               

السبب جيب أن    شيء آخر ، هلذا      TERRORISMشيء، ولكن أن حتدث أثر سياسي عن طريق فلسفة الـ           
 . منيز بني اإلرهاب وفلسفة اإلرهاب 

أرى بتواضع أن كل املؤشرات تقول أن نيتنياهو هو الفارس القادم يف إسرائيل، وأنا أرجح ذلك  وال أرى 
عندي مالحظة أخرى أال ترى معي أن نيتنياهو أيضا تعلم . من هو أقدر من نيتنياهو على انتزاع السلطة يف إسرائيل      

 .، وأنه جمرب أيضا حىت لو وصل إىل السلطة على تقدمي تنازالت جوهرية!شارون ؟درساً من 
 

 :األستاذ حممود الرمياوي
أحلظ بعض اإلنشقاقات يف األحزاب العربية القومية يف السنوات األخرية، وكان أول حزب تعرض هلا هو          

، أيضا كنعان أنشق عـنكم،      )قراطيالتجمع الوطين الدمي  (احلزب العريب الدميقراطي، وكذلك حزب عزمي بشارة        
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. أالحظ أن هناك طابع عريب قومي، وهذا يستجيب حلاجة التعبري عن اهلوية الوطنية القومية             . هناك حركة أبناء البلد   
أال تؤدي هذه املغاالة يف هذا الشيء إىل نوع من االنفصال عن التعامل مع األطراف اليهودية داخل احلياة السياسية                   

حبيث يصبح الفرز ما بني أحزاب وجتمعات عربية، وأحزاب يهودية أو صهيونية ، بدل أن يكون الفرز                 اإلسرائيلية،  
أال تالحظون بان هذه الظاهرة قد تـؤدي إىل املرتلـق           . بني ما هو تقدمي أو غري تقدمي ، سالمي أو غري سالمي           

ل يعطي بعض النتائج اإلجيابية لكن ليس       اخلطر، خاصة وأن هناك فرز يف اتمع اإلسرائيلي، قد يؤدي إىل فرز مقاب            
 . مضمونا أال يعطي نتائج سلبية

 فيما يتعلق بالصوت العريب لألحزاب العربية هل ترى أن هناك نزوح عريب من األحزاب الصهيونية، من                
                 تمع عضوية هذه األحزاب إىل األحزاب العربية وخاصة من حزب العمل الذي بدأ عمليا ينهار نفوذه يف أوساط ا

هناك أحزاب عربية تطالب مبا يسمى بالكينونة الثقافية ، وتطالب أن يكون هناك جامعات ومدارس عربية ، . العريب
 ووسائل إعالم عربية ، أمام مطالب من هذا النوع أال تعتقد أن يكون هناك مطالب خاصة لألقليات ؟ 

  
 :األستاذ حممد سالمة

 ؟ هل ميكن للعرب أن يعاودوا املفاوضات على ٢٤٢ى القرار  هل ميكن للشعب الفلسطيين أن يفاوض عل
وخاصة وأن اعتراف بإسرائيل كما هو معروف مشـروط بإقامـة دولـة             ) ١٨١( رقم   ١٩٤٧قرار التقسيم عام    

 فلسطينية ، هل ميكن ذلك؟
 

 :األستاذ طلب الصانع 
 دولة فلسطينية، وهذه الدولة     بالنسبة للدولة أنا أقول ال ميكن احلديث عن دولة يهودية دون احلديث عن            

 كان هناك وصـاية علـى       ١٩٨٢بالنسبة لألحزاب العربية حىت عام      . جيب أن تليب حق املصري للشعب الفلسطيين      
األحزاب العربية، وافضل مرحلة لألحزاب العربية كانت مرحلة رابني، اليوم التعددية احلزبية يف الوسـط العـريب                 

 هناك متثيل عريب، وهذا ال يعين أننا منقطعني عن الوسط اليهودي، علـى              تزايدت، ولكن هناك ضرورة أن يكون     
 .املستوى الكنيست هناك حتالفات بني األحزاب العربية واليسارية، أو املتدينني حسب املوضوع املطروح للنقاش

ا هناك قواسم مشتركة بني األحزاب العربية، وهي أكرب من أية خالفات قد تربز هنا وهناك، حىت عنـدم                 
يف االنتخابات القادمة رمبا يكون هناك قرار مبقاطعة االنتخابات ألن اجلو العام هو مقاطعة . متت مقاطعة االنتخابات

 .انتخابات رئاسة احلكومة، وقد يعطي هذا شرعية لدعاة املقاطعة 
 بالنسبة لنشاط النواب العرب، يف الظروف احلالية حتاول إسرائيل سحب الشرعية عن نـواب الوسـط               

العريب، برأيي ال تنظروا إىل حديثنا، بل انظروا إىل عملنا جتاه القضية الفلسطينية، وجيب األخذ بعني االعتبار بأننـا                   
زعيم حزب اهللا، ويأيت يوم أقف على "! حسن نصر اهللا"مواطنون يف هذه الدولة ال يعقل أن أكون يف يوم من األيام 

وسط العريب، جيب أن يكون لدينا نوع من التوازن حفاظا علـى            منصة الكنيست ألطالب بتحسني الوضع داخل ال      
ال - جيب أن ال يتم االنتقاص من مواطنتا لكوننا فلسطينيني         -قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيين، واحلفاظ على املواطنة      

قص اليهود يف أمريكا مواطنته األمريكية ال تسلبه يهوديته ، واليهـودي ال تنـت             . يتم على حساب املوقف الوطين    
إضـعاف مركزنـا يف   . وبالتايل جيب تسخري مواطنتنا وواقعنا وإمكانياتنا خلدمة قضيتنا الوطنية      . مواطنته األمريكية 
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إسرائيل يؤثر على خدمتنا لقضية شعبنا، حىت لو كان هناك عشرين عضو كنيست عريب بدون حلفاء يهود ال ميكن                
 .فضلأن نفعل شيئا، ولكن هناك عشرة أعضاء مع شركاء يهود أ

يف . بالنسبة لقضية االنشقاقات واملعارضة ، صحيح هناك خالفات، ولكن جيب االلتزام بقرار الشـرعية             
حىت لو كان هناك قرار من السلطة باملواجهة حنن ال جيب        " الذي قال فيه     -جبهة شعبية -حديث األخ ماهر الطاهر     

وليس كل فصيل   . كل فصيل صاحب قرار     ، برأيي ليس كل فصيل هو صاحب سلطة وليس          "أن نلتزم ذا القرار   
، وإال تصبح هناك فوضى ، يف أمريكا هناك مخسني والية ولكن هناك رئيس واحد يتخـذ                 !حر بان يفعل ما يريد    

لكن أخطر . وأنا اعتقد أنه من مسؤولية الفلسطينيني االلتزام بقرار السلطة حىت لو اختلفوا عليه أو رفضوه. القرارات
 .سطيين عدم االلتزام وبالتايل الفوضى شيء على الشعب الفل
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