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لم تؤد نتائج حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006 إلى بداية 

سقوط احلكومة اإلسرائيلية، برئاسة إيهود أوملرت، وحسب، وإمنا 

على يبدو ستؤدي إخفاقات إسرائيل في هذه احلرب، بحسب ما تظهر 

استطالعات الرأي العام، إلى عودة اليمني، املتمثل في حزب الليكود 

وزعيمه بنيامني نتنياهو، إلى سّدة احلكم أيضا. لكن على الرغم من 

االستطالعات، فإنه ما زال أمام حزب كدميا احلاكم، ورئيسته وزيرة 

اخلارجية، تسيبي ليفني، متسع من الوقت لتحسني احتماالتها بالفوز 

شباط   10 في  العامة  االنتخابات  عقب  املقبلة،  احلكومة  وتشكيل 

العام 2009.  إن أحد األسئلة املطروحة اآلن هو كيف ستؤثر نتائج 

االنتخابات، وتشكيل نتنياهو أو ليفني للحكومة املقبلة، على مستقبل 

العملية السياسية واملفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني؟. 

صـة
خا

لة 
قاب

م

البروفسور داني غوطفاين:ال يوجد بديل آخر  حلل الدولتني
- الصفقة األساسية واحلقيقية املطروحة من جانب إسرائيل هي: األرض مقابل الالجئني...

أجراها: بالل ضاهر

والنيابة  الشرطة  بدأتها  التي  التحقيقات  شكلت  ثانية،  جهة  من 

العامة في إسرائيل مع أوملرت، الضربة القاضية للحكومة احلالية. 

وفتحت هذه التحقيقات باب النقاش حول تفشي الفساد في إسرائيل 

وحول تراجع مكانتها على مستوى العالم. وحتى أن الكثيرين راحوا 

يتساءلون عن تأثير انتشار الفساد على صناعة القرار، إذ أن أوملرت لم 

يكن وحده ضالًعا في الفساد من بني أركان حكومته. 

على  إي��ران  ضد  اإلسرائيلية  التهديدات  تتصاعد  األثناء  هذه  في 

خلفية تطويرها برنامجا نوويا. فهل ستهاجم إسرائيل إيران مبفردها، 

أم أن انتخاب باراك أوباما رئيسا للواليات املتحدة سيغير املسار الذي 

رسمه الرئيس األميركي املنتهية واليته، جورج بوش، الذي مارس 

سياسة التهديد ضد إيران؟. 
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التالي  احل��وار  إسرائيلية«  »قضايا  أج��رت  املواضيع،  ه��ذه  ح��ول 

حيفا،  جامعة  في  اإلسرائيلي  الشعب  تاريخ  قسم  في  احملاضر  مع 

والناشط السياسي في صفوف حزب العمل اإلسرائيلي، البروفسور 

داني غوطفاين.   

حزب  بفوز  العام  الــرأي  استطالعات  تتنبأ  إسرائيلية«:  »قضايا   

الليكود في االنتخابات العامة املقبلة. على ماذا يدل ذلك، هل حترك 

أن اجلمهور اإلسرائيلي خائب األمل  أم  اليمني،  اإلسرائيليون نحو 

من حكومة وسط سياسي، أو رمبا أن هذا اجلمهور ال يريد عمليات 

سياسية؟

السياسية  ال��ب��رام��ج  ب��ني  التفريق  ينبغي  أن��ه  »أع��ت��ق��د  غ��وط��ف��اي��ن: 

الرسمية لأحزاب وبني األسباب التي جتعل الناخبني يصوتون لها. 

واضح أنه يوجد إجماع واسع للغاية لدى اجلمهور اإلسرائيلي يؤيد 

الفلسطينيني  مع  العربي، وخصوصا  العالم  مع  اتفاق  إلى  التوصل 

والسوريني. وبالطبع السؤال هو حول شروط اتفاقات كهذه. لكن 

اجلاهزية النفسية والرغبة في التوصل إلى سالم هما حقيقة قائمة. 

الفلسطيني  باملوضوع  يتعلق  فيما  الشعور  ف��إن  األخ��رى  اجلهة  من 

جنوب  ب��اجت��اه  القسام  ص��واري��خ  وإط���الق  غ��زة  انفصال  وم��وض��وع 

إسرائيل ال يساهم في زيادة اآلمال بالتوصل إلى اتفاق، بل إنه يردع 

اإلسرائيليني. وينبغي أن ندرك أنه يوجد هنا خطان، وأية رغبة في 

اآلخر  وإهمال  اخلطني  هذين  أحد  إلى  اإلسرائيلي  املجتمع  جلب 

لن يساعد في التوصل إلى اتفاق. أي أنه من جهة توجد رغبة في 

التوصل إلى اتفاق، ومن اجلهة األخرى يوجد انعدام ثقة في إمكانية 

التوصل إلى اتفاق بسبب الهجمات غير املتوقفة من غزة. وأعتقد أنه 

يجب إدراك هذه االزدواجية. وأعتقد أن نتنياهو ال يحظى بالدعم 

ينتخبون  ال  اإلسرائيليني  فإن  وعموما  السياسي.  املوضوع  بسبب 

اجتماعية. والسبب  وفقا العتبارات سياسية وإمنا وفقا العتبارات 

مرتبطا  ليس  الشعبية  من  بنوع  نتنياهو يحظى  يجعل  الذي  الرئيسي 

ببرنامجه السياسي وال ببرنامجه االقتصادي. فاملجتمع اإلسرائيلي 

ال يزال يذكر خططه االقتصادية وهو ليس محبوبا بسببها. إن السبب 

الرئيسي الذي يجعل نتنياهو يربح اآلن، ويجب التشديد على اآلن، 

هو ألنه ليس محسوبا على احلكومة احلالية )برئاسة إيهود أوملرت( 

اإلخفاق  من  بدءا  اإلخفاقات،  كل  إليها  اإلسرائيليون  ينسب  التي 

السياسي وصواًل إلى اإلخفاقات االقتصادية والعسكرية. والسؤال 

كدميا  حزبا  سينجح  مدى  أي  إلى  هو:  الوضع،  هذا  لتغيير  اآلن، 

والعمل في التحرر من صورة فشلهما؟«.

في حال شكلت ليفني احلكومة املقبلة، هل سيكون الوضع بعدها 

نتنياهو في سديروت
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مشابها للوضع اآلن، مبعنى أننا سنبقى عالقني في مفاوضات من دون 

التوصل إلى حل أو اتفاق؟

لتشكيل  ليفني  اح��ت��م��االت  إن  ال��ق��ول  ينبغي  »أوال  غوطفاين: 

فإنه  للسؤال،  وبالنسبة  كبيرة.  ليست  اآلن،  يظهر  كما  حكومة، 

يجب إدخال عاملني اثنني إلى معادلة املفاوضات وهما اجلانب العربي 

واألميركيون وإلى جانبهم األوروبيون الذين يبدون اهتماما بالغا في 

حل الصراع. واعتبار أن إسرائيل هي التي حتدد مجرى األمور هو 

أمر غير صحيح. وليفني هي مثل إيهود باراك ونتنياهو ستضطر إلى 

الذهاب باجتاه اتفاق. وأعتقد أن هذا سيكون البرنامج الذي سيدفعه 

أوباما. من جهة أخرى فإن مستوى اخلالف في املواقف كما تظهر 

من احملادثات التي أجراها الرئيس أبو مازن مع أوملرت ليس كبيرا. 

وخالل العشر أو اخلمس عشرة سنة األخيرة، رغم كل ما طرأ على 

اجلانبني  جاهزية  أن  إال  والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  بني  العالقات 

للتوصل إلى اتفاق قد ازدادت«.

قضية الالجئني هي القضية اإلستراتيجية الكبرى
 لكن هل تعتقد أن ليفني ستوافق على بحث قضايا مثل القدس 

والالجئني؟

بالنسبة  للتفاوض  قابلة  غير  قضية  ه��ي  ال��الج��ئ��ني  »قضية   -

القضية  ه��ي  ال��الج��ئ��ني  قضية  أن  نفهم  أن  وينبغي  إلس��رائ��ي��ل. 

اإلستراتيجية الكبرى. اخلالف الكبير بني إسرائيل والفلسطينيني 

ليس على األرض وإمنا على الالجئني. أي أنه في اللحظة التي 

فإن  املفاوضات  أعمال  ج��دول  عن  الالجئني  مسألة  فيها  ت��زول 

قضية  ح��ل  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  للحل،  أسهل  ستكون  األرض  مسألة 

القدس. وهذه هي الصفقة عمليا. وأنا أحتدث من وجهة النظر 

باراك: فرص متآكلة
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وبحق،  الالجئني،  مسألة  أن  اإلسرائيليون  يعتبر  اإلسرائيلية. 

الوضع  في  الالجئني  وقضية  اليهودية.  القومية  الدولة  تقوض 

احلالي هي املبرر األساسي لدى اجلانبني للجمود في املفاوضات. 

وقد مت طرح حلول كثيرة فيما يتعلق بقضية الالجئني، لكن الصفقة 

األساسية واحلقيقية املطروحة من جانب إسرائيل هي: أرض مقابل 

املقبلة،  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  متكن  حال  وفي  الالجئني. 

ليفني أو نتنياهو، من إزالة قضية الالجئني عن أجندة املفاوضات 

السياسية ومت احلصول على موافقة عربية على ذلك فإن اجلانب 

اآلخر التفاق كهذا سيتم التعبير عنه من خالل أراض«.

 البديل اآلخر الذي ميكن أن تفرزه االنتخابات العامة املقبلة هو 

أن نتنياهو سيشكل احلكومة املقبلة. هل تعتقد أن نتنياهو سيحرك 

العملية السياسية بني إسرائيل والفلسطينيني؟

السياسي على  الذي وضع االتفاق  الشخص  »نتنياهو ليس   -

بصورة  حتقيقه  ينبغي  طارئ  كهدف  اإلسرائيلي  األعمال  جدول 

عاجلة. فإلى جانب نتنياهو ستعمل بضع قوى أخرى. والسؤال 

اإلقليمية؟. ولعل  التطورات في احللبة  هو كيف سيكون شكل 

نشوء حتالف عربي يؤيد إزالة قضية الالجئني عن جدول أعمال 

املفاوضات سيرغم نتنياهو على التوصل إلى نوع من املفاوضات. 

وال تنسى أن من حضر إلى مؤمتر مدريد كان إسحق شامير. وينبغي 

أن نفهم أن اليمني اإلسرائيلي- وأنا ال أحتدث عن اليمني املتطرف- 

أقل  مريحة  وتوجهاته  املبدئي.  املستوى  على  تسوية  يعارض  ال 

إسرائيلية  بأمور  مرتبطة  كثيرة  ألسباب  العربي  للجانب  بالنسبة 

داخلية. لكن السؤال األكبر هو ما هي وجهة أوباما«.

 لكن من أجل احلقيقة التاريخية، فإن شامير حضر إلى مدريد 

مرغما وليس راضيا.

- »حسنا... وعرفات حضر مرغما... أنظر، الصراع هو 

هناك  وإمن��ا  فقط،  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  بني  صراعا  ليس 

جهات في املنطقة حتاول إبقاء الصراع على حاله. فالوضع ليس 

أن أحد األطراف يقول إنه يريد السالم فيما اجلانب اآلخر يقول 

ال. هناك قوى بني الفلسطينيني تريد بقاء الصراع من أجل بلورة 

صورة املجتمع الفلسطيني بواسطة الصراع، وهذا األمر موجود 

في املجتمع اإلسرائيلي أيضا...«.

سأطرح عليك سؤاال مبدئيا. هل تريد إسرائيل التوصل إلى سالم 

مع الفلسطينيني؟ هل لدى إسرائيل مصلحة في ذلك؟

- »لدى املجموعات املركزية والواسعة في املجتمع اإلسرائيلي 

وس��أط��رح  الفلسطينيني.  م��ع  س��الم  إل��ى  ال��ت��وص��ل  ف��ي  مصلحة 

إن  ال��ص��راع؟  حالة  من  إسرائيل  تربحه  ال��ذي  ما  أبسط:  س��ؤاال 

النظر اإلسرائيلية، باألساس بسبب  الصراع مستمر، من وجهة 

ال  وأن��ا  الوضع.  هو  ه��ذا  التفاق.  شريك  وج��ود  بعدم  الشعور 

بالنسبة  الوضع  إن  املذنب ومن احملق.  نقاش من  أدخل هنا في 

للمجموعات املركزية والواسعة في املجتمع اإلسرائيلي، هو أن 

التوصل إلى معادلة االنسحاب من أراض مقابل التنازل في قضية 

الالجئني، سيحل الصراع. وبإمكاني أن أؤكد أنه ال يوجد لهذه 

املجموعات من اإلسرائيليني أي ربح يجنونه من الصراع. وفي 

املقابل فإن الصراع يخدم توجهات مجموعات إسرائيلية أخرى، 

مثلما توجد مجموعات كهذه في اجلانب الفلسطيني تريد استمرار 

تخسر  والواسعة  املركزية  اإلسرائيلية  واملجموعات  ال��ص��راع. 

الذي يلحق أضرارا متواصلة في  الصراع  الكثير بسبب استمرار 

ف��ي مصلحة هذه  ال��ص��راع ه��و  ف��إن ح��ل  امل��ج��االت. لذلك  كافة 

يعرف  الذي  الثمن  في  يتمثل  احلل  وأن  خصوصا  املجموعات، 

امل��ط��اف.  نهاية  ف��ي  دف��ع��ه  إل��ى  أن��ه��م سيضطرون  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون 

وباملناسبة فإن هذا حاصل في املجتمع الفلسطيني أيضا. واستمرار 

الصراع سيزيد نفوذ القوى األصولية بني الفلسطينيني. واعتقد أن 

هذه هي األسئلة احلقيقية. والسؤال هو ما الذي يفعله استمرار 

الصراع فيما يتعلق بتوازن القوى داخل كل واحد من املجتمعني 

اإلسرائيلي والفلسطيني؟. هذان املجتمعان هما أصوليان أكثر مما 

كانا في املاضي. وفي تقديري أن املجموعات املركزية والواسعة 
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في إسرائيل لديها مصلحة في إنهاء الصراع لكن من اجلهة األخرى 

تعتقد أنه ال يوجد في اجلانب اآلخر من هو قادر على إبرام صفقة 

بالنسبة  الالجئني  مسألة  أن  أع��رف  وأن��ا  الجئني،  مقابل  أرض 

للفلسطينيني هي مسألة مصيرية«.

كيف تنظر إلى تصريحات الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريس، 
ورئيس حزب العمل ووزير الدفاع، إيهود باراك، التي متتدح مبادرة 

السالم العربية؟
ميتدحانها.  اللذين  الوحيدين  يكونا  ل��م  وب���اراك  »بيريس   -
اليوم هي جنم صاعد في وسائل اإلعالم  فمبادرة السالم العربية 

اإلسرائيلية«.

 لكن ليفني تعارضها؟
- »نعم. دعنا من السياسيني وتعال ننظر إلى اإلعالم والرأي 
ويوجد  العربية.  املبادرة  حول  إسرائيل  في  نقاش  هناك  العام. 
تتعلق  تأييد واسع لها في إسرائيل، لكن املشكلة، مرة أخرى، 
قضية  فإن  األح��وال  جميع  وفي  تنظر  وكيفما  الالجئني.  مبسألة 
الالجئني هي العائق. لكن في احملصلة فإن تداول املبادرة العربية 
السنوات  خالل  فيها  التداول  حجم  من  بكثير  أكبر  إسرائيل  في 
املاضية. وحتى أنها حتولت إلى موضوع مركزي للغاية، وهذا، 
في  الفلسطينية  السلطة  نشرتها  التي  اإلع��الن��ات  بسبب  أيضا، 

الصحف اإلسرائيلية«.

الفترة  فــي  أوملـــرت  تصريحات  تفسر،  كيف  أو  تفهم،  كيف 
األخيرة حول ضرورة انفصال إسرائيل عن الفلسطينيني والتوصل 
إلى اتفاق يتم من خالله االنسحاب من معظم الضفة الغربية ومن 
ليفني  تراها  مثلما  الصورة  يرى  أال  الشرقية؟  القدس  في  مناطق 

ونتنياهو وباراك؟
- »سأقول لك أمرين، أحدهما رسمي واآلخر جوهري. من 
الناحية الرسمية، أوملرت يتحدث مثل رئيس حكومة سابق. وهو 
يتحدث انطالقا من معرفته بأنه ليس هو الذي سيجري املفاوضات. 
وكونه كذلك فإن في إمكانه منح اجلانب اآلخر حقوقا، بالكالم 

فقط. وباملناسبة، فإنه يجدر االنتباه ملا يقوله، ألن هذا ما فكر فيه 
أق��وال أومل��رت هي أنها  عندما لم يقل ذلك في املاضي. وأهمية 
تعكس أفكار القيادة اإلسرائيلية. وواضح أنه عندما تكون رئيس 
حكومة وجتري مفاوضات فإنك ال تكشف أوراقك على الطاولة. 
كذلك فإن أوملرت ميثل، أو هو مرتبط، بشرائح مركزية جدا في 
يعرف  اإلسرائيلية  الصحافة  يقرأ  من  وكل  اإلسرائيلية.  النخبة 
أن أوملرت يتمتع بتأييد صحيفة مثل يديعوت أحرونوت. وهذا 
إسرائيل.  في  الرئيسية  تربطه مع وسيلة اإلعالم  أقواله  أن  يعني 
وإذا نظرت إلى الرسائل االجتماعية األخرى التي يطلقها فستجد 
أنها تعبر عن القيادة اإلسرائيلية. ولذلك فإن األمر املهم الذي قاله 
أوملرت هو ليس فيما يتعلق باحلل اإلقليمي وإمنا بحقيقة أنه منح 
اجلانب اآلخر إمكانية النظر في ما تفكر فيه النخبة اإلسرائيلية. إن 
حالة أوملرت هي حالة مثيرة للغاية، فالرجل مرتبط مبراكز إعالمية 
وجتارية واقتصادية. وعلى الرغم من وضعه القانوني لكنه ما زال 

مرتبطا بكل هذه املراكز«.

 هل في إمكان إسرائيل مواصلة العيش مع الوضع احلالي من 
احتالل الضفة الغربية لسنوات طويلة أخرى؟

الضفة،  اح��ت��الل  م��ع  العيش  ف��ي  االس��ت��م��رار  إمكانها  »ف��ي   -
فاملجتمع  احلالي.  الوضع  استمرار  أع��ارض  أني  مع  رأيي  وهذا 
اإلسرائيلي هو مجتمع قوي. وذلك على الرغم من أن االحتالل 
التوصل  اإلسرائيليني  معظم  يريد  وبسببها  داخله  مشاكل  يخلق 
إلى تسوية مع الفلسطينيني. لكني ال أرى أن املجتمع اإلسرائيلي 
بات منهكا من التعامل مع موضوع املناطق الفلسطينية. إذ يكفي 
أن تقول لإلسرائيليني إنه ستسيطر حماس على الضفة الغربية وإن 
صواريخ القسام لن تسقط فقط حول قطاع غزة وإمنا ستسقط في 
وسط إسرائيل أيضا، من أجل منع التوصل التفاق اآلن. واالعتبار 

لدى اإلسرائيليني هو ما هو البديل الستمرار احتالل الضفة«.

توسيع  إسرائيل  مواصلة  مثل  أخــرى،  اعتبارات  هناك  لكن   
املستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، وبذلك تغّير عمليا 
التوصل  إمكانية  أكبر  بشكل  مينع  األمر  الضفة، وهذا  في  الواقع 
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األراضــي  احتياطي  يسلب  االستيطاني  املشروع  ألن  ســالم،  إلى 
من الفلسطينيني.

- »ما تقوله صحيح. وواضح أن على إسرائيل فك ارتباطها مع 
الضفة والتوصل إلى اتفاق وما إلى ذلك. لكن قبل كل شيء علينا 
أن نتذكر حالة غزة وإخالء املستوطنات فيها. األمر اآلخر هو أنه 
غالبية اإلسرائيليني ليسوا مهتمني باملستوطنات. كذلك ليس للضفة 

الغربية تأثير مباشر على حياتهم، باستثناء مسألة الصراع«.

من  أكثر  اإلسرائيلية  السياسة  على  يؤثرون  املستوطنني  لكن   
اإلسرائيليني داخل اخلط األخضر.

الكبير  وال��ص��راع  كبير.  املستوطنني  وتأثير  صحيح،  »ه��ذا   -
في إسرائيل هو بني املستوطنني وبني مجموعات أكبر منهم تريد 
ن��ش��اط املستوطنني ه��م أوال  ي��ع��ارض  ال��ت��وص��ل إل��ى ح��ل. وم��ن 
املجموعات الكبيرة داخل اخلط األخضر. أي أن قصة املستوطنني 
هي صراع داخل املجتمع اإلسرائيلي. وانظر إلى مسيرة املستوطنني 
املتطرفني في أم الفحم، والتي مت منعها في اللحظة األخيرة، لكني 
تلقيت على بريدي االلكتروني عشرات الرسائل، خالل يومني، 
وجميعها تدعو للمجيء إلى أم الفحم من أجل وقف املستوطنني. 
وأكثر من ذلك حتى، فقد كانت هناك دعوات للحضور إلى أم 
الفحم في أحد أيام السبت والتجول والتسوق فيها. وأنا أعتقد أن 
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني لم يعد بني حركتني قوميتني وإمنا في 
داخل كل واحدة من هاتني احلركتني. وعندما يحدث هذا األمر 
فإن الصراع يخدم جهات في كل واحد من املجتمعني. وانظر ما 
فعله حتى نتنياهو، بقائد معسكر املستوطنني واليمني املتطرف داخل 
حزب الليكود، موشيه فايغلني، حيث أبعده عن مكان في قائمة 

مرشحي الليكود كان باإلمكان أن يوصله إلى الكنيست«.

مع  اتفاق  إلى  توصل  إسرائيل  حكومة  رئيس  أن  افترضنا  إذا   
الغالبية  من  باالنسحاب  خالله  من  إسرائيل  تتعهد  الفلسطينيني 
القدس  في  واسعة  وأجـــزاء  الغربية  الضفة  أراضــي  من  العظمى 
بخصوص  معينا  ترتيبا  يشمل  كهذا  اتفاقا  أن  وحتى  الشرقية، 
البلدة القدمية في القدس، هل إسرائيل ستكون قادرة على تنفيذ 

انسحاب كهذا، وإخالء عشرات املستوطنات ونحو ثمانني ألف 
مستوطن؟

- »أوال، سأعود إلى موضوع الالجئني. إذا شمل اتفاق كهذا 
حال واضحا بأنه لن تكون هناك عودة لالجئني إلى دولة إسرائيل، 
فإنه برأيي سيكون تنفيذ اتفاق كهذا أسهل بكثير. وإذا حللت قضية 
الالجئني فإن كل املوضوع اإلقليمي سيصبح أبسط بكثير. ألنه إذا 
دققت في الرأي العام اإلسرائيلي ستجد أن موضوع الالجئني هو 
صلب املوضوع. األمر الثاني هو أنه يوجد تفاهم معني بني إسرائيل 
يدي  في  ستبقى  التي  االستيطانية،  الكتل  ح��ول  والفلسطينيني 
إسرائيل. واملستوطنات التي سيقرر أنها لن تبقى سيتم إخالؤها 
وإزالتها لدى تنفيذ االتفاق، رغم أن هذا سيكون موضوعا مؤملا 
في إسرائيل. وإسرائيل ستواجه داخليا ما سينجم عن تنفيذ اتفاق 

كهذا، شريطة أن يضع اتفاق كهذا نهاية للصراع«.

 أنت مؤمن إذا أن فكرة الدولتني ما زالت قائمة؟
الدولة  فكرة  عن  يتحدث  من  وك��ل  آخ��ر.  بديل  يوجد  »ال   -
الصراع.  استمرار  عن  عمليا  يتحدث  القومية  الثنائية  الواحدة 
كذلك فإن دولة واحدة ستؤدي إلى زيادة بذور الصراع وستحوله 
إلى صراع أعنف مما هو عليه اليوم. كما أن الشعبني لن يتمكنا من 
العيش في دولة واحدة. ودعني أقول شيئا. لدي نظرية تاريخية 
جغرافية. أنظر إلى كل املنطقة من البلقان حتى القوقاز. كل هذه 
املنطقة يسودها صراع شبيه بالصراع بني إسرائيل والفلسطينيني. 
ف��ي جورجيا.  م��ا يحدث اآلن  البلقان وه��ذا  ف��ي  م��ا ح��دث  ه��ذا 
اإلمبراطورية  حكم  حتت  كانت  املنطقة  هذه  كل  أن  هو  والسبب 
أقل  املناطق  هذه  فإن  كذلك  الروسية.  واإلمبراطورية  العثمانية 
تطورا من أوروبا. ونحن موجودون في عصر القوميات. واحلل 
الوحيد املطروح اآلن هو احلل القومي، وفي صلبه دولتان للشعبني 
نحو  يسير  فإنه  آخ��ر  أم��ر  نحو  يتجه  وم��ن  وعاصمتان.  وعلمان 

استمرار الصراع«.

العرب  ليفني أن على  السياق، في تصريح  ما رأيك، في هذا 
مواطني إسرائيل أن يحققوا قوميتهم في الدولة الفلسطينية. هل 
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هذا فكر ترانسفيري في حقيقة األمر؟     
ق��رأت  وإمن��ا  ل��م أسمعها  فأنا  ال��ذي قصدته،  م��ا  أع��رف  - »ال 
عندما  فهمته.  ال��ذي  ما  لك  وس��أق��ول  الصحيفة.  في  التصريح 
فلسطينية  دول��ة  عن  نتحدث  فإننا  للشعبني  دولتني  عن  نتحدث 
وعلم. والعرب الذين يسكنون في إسرائيل وسيواصلون السكن 
مثلما  أنه  يهودية. وأفترض  قومية  أقلية في دولة  فيها سيكونون 
يوجد يهود يعيشون في الواليات املتحدة ويفرحون لدى سماعهم 
النشيد الوطني اإلسرائيلي وعندما يتم رفع العلم اإلسرائيلي، فإن 
وكأقلية  كمواطنني  إسرائيل  في  سيكونون  اإلسرائيليني  العرب 
مبركز  سيزودهم  الشرق  إلى  فلسطينية  قومية  دولة  وقيام  قومية، 
متاثل قومي. ووفقا ملا قالته ليفني في املاضي فإن هذا كان قصدها 
إمكان  في  االنتخابات  فترة  في  فإنه  اآلن. كذلك  من تصريحها 
كل سياسي قول أي شيء. وال تنسى أن ليفني هي زعيمة حزب 
كدميا. وكدميا هو حزب فك االرتباط. وعندما تتحدث عن الدعاية 
االنتخابية في إسرائيل فإن الليكود يصف ليفني بأنها تنتمي إلى 
اليسار املتطرف. وهناك بوادر بأن األمور تتجه نحو احلل املنطقي، 
ويبدو أننا قطعنا 95% من الطريق نحو حل الصراع. واألمر الذي 
يتراجعون عن كل ما مت حتقيقه هو موضوع  يجعل اإلسرائيليني 
الالجئني. أنا ال أعرف ما الذي يجعل الفلسطينيني يتراجعون، رمبا 
يكون هذا إصرار إسرائيل على أن يتنازلوا عن موضوع الالجئني. 
رمزي  موضوع  هو  هذا  أن  رغم  عالقون،  فإننا  احلالة  هذه  وفي 
التنازل  أن  هي  قلت  كما  واملعادلة  واقعي.  موضوع  هو  مما  أكثر 
في  إسرائيل  لتنازل  املفتاح  الالجئني هو  في موضوع  الفلسطيني 

موضوع األرض«.

عن إيران
سأنتقل إلى موضوع آخر هو املوضوع اإليراني. كيف تنظر إلى 

سياسة إسرائيل إزاء إيران؟ وما هو اخلطر من حيازة إيران على قدرة 

نووية؟

السياسة  من  وحسب  واح��د  جانب  هي  النووية  السياسة  »إن   -

النووي  امل��ش��روع  انتهاء  ننتظر  أن  ينبغي  وال  املنطقة.  في  اإليرانية 

اإليراني لكي نرى ما هي فكرتهم. إن فكرتهم هي إنشاء شرق أوسط 

متصارع أو دب اخلالفات بني مختلف اجلهات في الشرق األوسط. 

وإيران تفترض أن ذلك سيتيح لها أن تصبح دولة عظمى في املنطقة. 

وهي تتصرف اليوم كأنها أصبحت دولة عظمى. وسياسة إيران هي 

سياسة دولة عظمى، خالفا لسياسات دول أخرى في الشرق األوسط 

تتميز مبصالح وطنية مقلصة أكثر. اإليرانيون ال يطورون صواريخ 

يصل مداها إلى أوروبا ألنهم في صراع مع العراق. والسؤال هو ما 

الذي يفكرون فيه كدولة عظمى إقليمية؟. هم يسعون إلنشاء منظومة 

دولية متصارعة في املنطقة. وال توجد صعوبة في إثارة خالفات بني 

الدول في الشرق األوسط، بل إن أمرا كهذا سهل التنفيذ نسبيا، ألن 

أقليات قومية. ولبنان هو  معظم الدول في الشرق األوسط تشمل 

مثال. وما فعله اإليرانيون في لبنان سيستمرون في فعله في أماكن 

أخرى، مثل العراق، وإذا ما متكنوا فإنهم سيفعلون ذلك في األردن 

والسعودية وغيرهما. وبهذه الطريقة تتوقع إيران أن تنجح في فرض 

باألساس  تهدف  اإليرانية  النووية  والسياسة  املنطقة.  على  هيمنتها 

إلى فرض توازن رعب. ولهذا السبب فإن املسألة ال تتعلق بإسرائيل 

فقط. وأقوال الرئيس اإليراني، محمود أحمدي جناد، عن إسرائيل 

ووجوب القضاء عليها، غايتها قول ما الذي تخططه إيران ضد جهات 

أخرى في الشرق األوسط. وإيران تسعى، عمليا، إلى لبننة الشرق 

األوسط. ولذلك فإن السؤال حول ما الذي ينبغي عمله ضد حيازة 

إيران على قدرة نووية هو مسألة ال تتعلق بإسرائيل وحدها«.

لكن إسرائيل تهدد مبهاجمة إيران.

- »ال أعرف ما إذا كانت إسرائيل ستهاجم أم ال، وليست لدي 

تقديرات أيضا في هذا املوضوع. لكن بإمكاني القول إنه يوجد متغير 

واحد ما زلنا ال نعرف كيف سيتصرف هو الرئيس األميركي املنتخب، 

باراك أوباما، وإدارته. وكل أقوالنا وأفعالنا ناجتة عن إدارة جورج 

بوش. وبإمكان أوباما تغيير قواعد اللعبة. وهو أعلن أنه سيجري 

حوارا مع إيران. والنووي اإليراني ليس شبيها بالنووي العراقي )في 

مطلع  في  إسرائيل  دمرته  الذي  العراقي  النووي  املفاعل  إلى  إشارة 

الثمانينيات(. ومن حتليلي ملا قرأته حول املوضوع فإن أية عملية ضد 
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إيران لن تعبر عن مصلحة إسرائيلية فقط. أي أن عملية ضد إيران 

يجب أن تكون في إطار حتالف. سأقول ذلك بصورة أوضح: مبا أن 

إيران تسعى لتفكيك الشرق األوسط إلى مركبات إثنية، فهذا يعني 

أنها ال تريد مواجهة دولة. واإلستراتيجية اإليرانية تقضي بأن ال تواجه 

دوال وإمنا فئات داخل دول«.

الفساد في إسرائيل
تتدهور إسرائيل سنة بعد أخرى في مؤشر الفساد العاملي. في العام 

2008 حلت في املكان 33 وفي العام املاضي كانت في املكان الـ 30 

وفي العام 2001 كانت في املكان الـ 16. ما هو سبب تفشي الفساد 

في إسرائيل؟

- »السبب الرئيسي هو اخلصخصة. إذ أن ما يجري هنا في السنوات 

األخيرة هو سيطرة السوق اخلاصة على الدولة كلها، وأحد عواقب 

ذلك هو الفساد. وما هو الفساد؟ إنه عملية سيطرة رأس املال اخلاص، 

الذي يبدأ بأخذ حصة الدولة. أي أنك تفسح املجال أمام رأس املال 

ظاهرة  اتساع  فإن  وباملناسبة،  العام.  احليز  على  لالستيالء  اخلاص 

تنهض  املنظمة  فاجلرمية  نفسها.  األسباب  من  نابع  املنظم  اإلج��رام 

أمالك  على  يسيطر  وال��س��وق  ال��دول��ة  فيه  تضعف  ال��ذي  الوقت  في 

الدولة. لهذا فإن قصة الفساد واجلرمية املنظمة في إسرائيل تكاد أن 

الدولة واخلدمات  تكون صفقة شاملة ناجمة عن خصخصة أمالك 

يحتم  الوضع  ه��ذا  وتغيير  العامة.  األم��الك  بيع  مثل  االجتماعية، 

تغيير السياسة. واألمر ال يتعلق بأنه يوجد شبح فساد في الدولة. 

البعض ميارس اخلصخصة بطرق شرعية والبعض اآلخر يفعل ذلك 

بطرق غير شرعية. وفي اللحظة التي تبدأ فيها بإتباع سياسة أخرى 

التي  ال��دول  أن  صدفة  وليس  سيتراجع.  الفساد  ف��إن  إسرائيل  في 

مستوى الفساد فيها منخفض هي الدول االسكندنافية والتي تتبع نظام 

احلكم االشتراكي الدميقراطي. ألنه عندما تدير الدولة أمالكها فإن 

دور رأس املال اخلاص يكون ثانويا، وعندها فإن مؤشرات الفساد 

تنخفض أيضا«.

كيف يؤثر مستوى الفساد السلطوي على صناعة القرار؟

- »أعتقد أن التأثير هامشي للغاية. هذا أمر جيد لعناوين الصحف 

أن  أعتقد  ال��ق��رارات. وال  اتخاذ  يؤثر فعال على  أنه  أعتقد  لكني ال 

السلطوي(  الفساد  مخالفات  من  ع��دد  بارتكاب  )املشتبه  أومل��رت 

اتخذ قرارات مهمة بتأثير أعمال فساد منسوبة له. كما أني أستبعد 

االدعاءات بأن )رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابقة( أريئيل شارون 

نفذ االنسحاب من غزة بسبب التحقيقات ضده في شبهات فساد. 

في  توجد  فإنه  ذل��ك  إل��ى  إضافة  ادع���اءات سخيفة.  ه��ذه  أن  أعتقد 

إسرائيل شرطة فعالة جدا. صحيح أن الفساد هو أمر خطر جدا لكن 

التبعات السلطوية وصناعة القرارات على املستوى اإلستراتيجي ال 

تتأثر به. لكن الفساد قد يؤثر على اتخاذ قرارات في مستوى متدن، 

مثل متويل مصنع أو بيع أسهم شركة حكومية«.

تقريبا،  الساحقة من اإلسرائيليني، %80  الغالبية  أن  يعني   وماذا 

يعتقدون أن مؤسسات احلكم في إسرائيل، أي احلكومة والكنيست 

واألحزاب، هي بؤر فساد؟

الثقة  فاقد  -«هذا يعني أن غالبية اإلسرائيليني تعيش في مجتمع 

للثقة، ألن أجهزة  بهذه املؤسسات. ويجب أن يكون هناك فقدان 

الدولة تخرج من حياتهم في سياق عملية اخلصخصة«.   

                    


