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*محرر في املشهد اإلسرائيلي.

أجراها: بالل ضاهر*

في  ج��رت  التي  إسرائيل،  في  العامة  االنتخابات  نتائج  أظهرت 
شباط 2009، أن اليسار الصهيوني قد انهار تقريبا. فحزب ميرتس 
ال� 18. ولم حتصل كتلة  الكنيست  لم يفز سوى بثالثة مقاعد في 
أربعة وأربعني مقعدا من أصل  الوسط- يسار سوى على  أحزاب 
120 مقعدا. في املقابل فازت كتلة أحزاب اليمني واليمني املتطرف 
أف��رزت  قد  االنتخابات  ه��ذه  تكون  وبذلك  مقعًدا.  وستني  بخمسة 
حكومة بعيدة عن أية عملية سلمية، خصوصا وأن رئيسها )وزعيم 
حزب الليكود( بنيامني نتنياهو، يرفض حل "الدولتني للشعبني"، 
الذي اشترطته رئيسة حزب كدميا، تسيبي ليفني، في إطار مطالبها 
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املرشح اخلامس في قائمة حزب ميرتس، موسي راز

النتيجة األسوأ لالنتخابات
 العامة هي فوز اليمني

وجود حزب دمياغوغي مثل كدميا 
يعتبر أحد أسباب ضعف اليسار

لالنضمام حلكومته. 
اليسارية  الشخصية  مع  ح��وارا  إسرائيلية"  "قضايا  وأج��رت 
واملرشح اخلامس في قائمة حزب ميرتس، موسي راز، حول القضايا 
املتعلقة بالصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني، وأسباب انهيار اليسار 

في إسرائيل. 
ايهود  حكومة  والي��ة  فترة  لتقييم  محاولة  احل��وار  شمل  كذلك 
أوملرت، التي شنت حربني، على لبنان وغزة. وكان راز قد شارك في 
احلرب على لبنان، لكنه بعد انتهائها أعاد وساما منحه إياه اجليش 
اإلسرائيلي مشددا على أن هذه كانت حربا غير ضرورية. ويشار 
إلى أن راز يخدم في إطار وحدة خاصة مؤلفة من جنود في االحتياط 
هي وحدة "َماجالن". وهي وحدة مختصة بتنفيذ عمليات "خلف 
خطوط العدو" وتتركز عملياتها ضد مدرعات وآليات ومنظومات 
األسلحة للجانب اآلخر. لكن احلديث بتوسع عن هذه الوحدة ممنوع 
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ولذلك فإن معظم عملياتها تبقى سرية.  

)*( ك��ي��ف ت���رى ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
األخيرة؟

راز: "كارثة. هناك عدة أمور سيئة للغاية. األول واألسوأ هو فوز 
اليمني. ورغم أن حزب كدميا ليس حزبا يساريا وال ميثل اليسار، 
ولدي انتقادات شديدة جتاه قادته، إذ أنهم شنوا حربني دون أن تكون 
هناك حاجة لذلك، ولم يتقدموا في املفاوضات السياسية، وواصلوا 
أعمال البناء في املستوطنات، إال أنهم على األقل يصرحون بأنه يجب 
أن تكون هنا دولتان للشعبني، وهذا تقدم ليس بسيطا. لكن اليمني، 
ونتنياهو الذي أعلن أنه لن تكون هناك مساومات وتنازالت سياسية، 
تغلبا عليهم. والعامل الثاني هو العنصرية الفاشية، التي جتلت في 
صورة أفيغدور ليبرمان وبن آري ]األخير من أتباع كهانا[. وستكون 
هذه العنصرية الفاشية حاضرة في احلكومة بصورة قوية. العامل 
الثالث هو حقيقة أن ميرتس واليسار عموما ضعفا كثيرا. والعامل 
الرابع هو حقيقة أن االنتخابات تزداد قومية، مبعنى أن العرب في 
إسرائيل يصوتون لألحزاب العربية، مبا في ذلك احلزب الذي يقول 
إنه حزب يهودي – عربي لكنه في الواقع حزب كله عربي ]املقصود 
اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة[، واليهود يصوتون لألحزاب 
اليهودية الصهيونية. إذن، لدينا هنا فصل سياسي كبير. فكل العرب 
واحلركة  الدميقراطي  الوطني  والتجمع  للجبهة  ص��وت��وا  تقريبا 

اإلسالمية ]املقصود القائمة العربية املوحدة[". 

االنتخابات  في  اإلسرائيلي  اليسار  ضعف  تفسر  كيف   )*(
العامة األخيرة؟

راز: "توجد لذلك عدة أسباب. 
باحلسبان  نأخذ  أن  علينا  وهنا  دميغرافي،  هو  األول  "السبب 
صحيح  لكنه  تعميم  وهذا  لليسار،  يصوتون  الذين  األشخاص  أن 
ذلك  مقابل  في  وطبعا  ولدين.  منهم  كل  ينجب  األحيان،  غالب  في 
فإن األشخاص الذين يصوتون ألحزاب الليكود وشاس ويهدوت 
هتوراة، وهم أشخاص متدينون ومحافظون وتقليديون، ينجب كل 
إلى  أنه قدم )أي هاجر(  الثاني هو حقيقة  أكثر. األمر  منهم أوالدا 
هنا خالل األعوام اخلمسة عشر – العشرين األخيرة قرابة مليون 
ونصف املليون شخص من دول االحتاد السوفييتي السابق. وهؤالء 
يشكلون عشرين باملئة من عدد املصوتني في الدولة، وباستثناء ستة 

باملئة صوتوا مليرتس فإن أربعة وتسعني باملئة صوتوا حلزب كدميا 
واألحزاب التي على ميينه وخصوصا إلسرائيل بيتنا. 

"السبب الثاني هو انهيار عملية السالم. وبالنسبة للجمهور في 
إسرائيل، وليس مهما اآلن ما إذا كان هذا األمر صحيحا أم ال، فقد 
حاول )رئيس حزب العمل ورئيس احلكومة في حينه ايهود( باراك 
وهم   ،2000 العام  ديفيد  كامب  في  شيء  كل  الفلسطينيني  إعطاء 
لبنان  قبل ذلك من  انسحب  ب��اراك  أن  بالعنف. كما  ذلك  ردوا على 
ورد حزب الله على ذلك بالعنف. كذلك بالنسبة لهذا اجلمهور نفسه 
فإن )رئيس احلكومة السابق أريئيل( شارون انسحب من غزة ورد 
اإلسرائيلي  اليسار  أضعف  الوضع  وه��ذا  بالعنف.  الفلسطينيون 

بشكل كبير للغاية.
"والسبب األخير لضعف اليسار هو أنه يوجد هنا حزب مضلل 
الناحية الكالمية  مثل كدميا. فهذا احلزب يتحدث مثل اليسار. من 
قريبة  بل  ميرتس،  عن  بعيدة  ليست  بصورة  كدميا  في  يتحدثون 
أفيغدور  من  ج��دا  قريب  كدميا  ف��إن  الفعلية  الناحية  من  لكن  ج��دا. 
ليبرمان  )زعيم "حزب إسرائيل بيتنا"(. إنهم في كدميا يتحدثون 
عن دولتني للشعبني وعن وجوب التوصل إلى اتفاق، وليفني تقول 
شنوا  الفعلية  الناحية  من  لكن  النافذة،  حافة  على  حمامة  هناك  إن 
حربا على غزة وحربا على لبنان، وكلتا احلربني كانتا زائدتني، وهم 
بنوا مستوطنات، ولم يجروا مفاوضات جدية مع الفلسطينيني. لكن 
حتى نتنياهو وقع على اتفاق اخلليل وواي ريفر عندما كان رئيس 
حكومة. وحتدث مع عرفات وانسحب من قسم من الضفة الغربية. 

أما كدميا فإنهم لم يتقدموا قيد أمنلة".

)*( أعتقد أن هناك سببا رابعا لم تذكره وهو العامل الذاتي 
للفشل. فاليسار، واملقصود هنا ميرتس بشكل خاص، لم يشكل 

بديال ألحزاب الوسط واليمني؟
راز: "لقد ارتكب اليسار أخطاء منها أنه لم يعمل على وضع حد 
فاصل بينه وبني كدميا، ولم يوضح للجمهور ما الفرق بينه وبني 

فوز "الليكود": "السّر" في "كدميا".
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كدميا، ولذلك فإن الكثيرين صوتوا لكدميا بسبب كراهيتهم وخوفهم 
من نتنياهو. وبالنسبة لنتنياهو، فإن هذا أمر يصعب تفسيره، لكن 
ال توجد أمثلة كثيرة في دولة دميقراطية أخرى مشابهة للوضع هنا 
واملتمثل بكراهية جمهور كبير جدا لشخص مثل نتنياهو... رمبا هذا 
شبيه بوضع ]الرئيس األميركي السابق جورج[ بوش في أميركا. 
وعلينا أن نذكر االحتفاالت في ميدان رابني ]في تل أبيب[ في العام 
1999 عندما متت اإلطاحة بنتنياهو في االنتخابات. وقد كانت هذه 

من بني االحتفاالت القليلة التي جرت في دولة إسرائيل".    

)*( احلقيقة هي أن ميرتس لم يشكل بديال ألحزاب الوسط  
واليمني ألنه أيد حربي لبنان وغزة. 

راز: "هذا ليس دقيقا. أنا شخصيا كنت ضد احلربني. وشاركت 
في املظاهرة ضد احلرب على غزة سوية مع اجلبهة والتجمع. وكنت 
ضد احلرب على لبنان. لكن صحيح أن ميرتس ألغى نفسه في هاتني 
احلربني. وقد انقسم ميرتس خالل حرب لبنان الثانية. أنا وزهافا 
غالئون وران كوهني قلنا إن هذه احلرب ليست جيدة، فيما أن حاييم 
أورون ويوسي بيلني وأفشالوم فيالن أيدوها. وفيما يتعلق بحرب 
غزة فقد كانت األمور أكثر تعقيدا. وهنا قال اجلميع ]في ميرتس[ إنه 
يوجد مبرر للحرب ضد حماس، لكننا عند الساعة السادسة من مساء 
اليوم األول من احلرب دعونا جميعنا إلى وقف احلرب. صحيح أننا 
أيدنا عملية عسكرية في غزة لكننا طالبنا بوقفها بعد عدة ساعات. 
وأنا أعتقد أنه ينبغي التفريق بني ما تؤمن به وبني ما يساعدك من 
الناحية االنتخابية. فأنا ذهبت ألشارك في املظاهرة ضد احلرب على 
غزة، لكني كنت أعرف أن معظم اجلمهور الذي يؤيد ميرتس كان يؤيد 
احلرب. وال أعتقد أنه لو عارض ميرتس احلرب على غزة حلصل على 
عدد أكبر من األصوات وإمنا على عدد أصوات أقل. وأعتقد أنه ينبغي 

أخذ هذا األمر باحلسبان".

)*( ميرتس لم يبرز كحزب يساري يطرح أجندة اقتصادية 
الكبرى،  األح���زاب  ل��ط��رح  ب��دي��ال  تشكل  واض��ح��ة  اجتماعية   –

وخصوصا حزب العمل مثال. ملاذا؟
راز: "أنا أعتقد عكس ذلك. إن ميرتس هو احلزب الوحيد الذي 
يطرح أجندة اقتصادية - اجتماعية. بإمكانك قراءة برنامج احلزب 
وسترى أن ميرتس هو احلزب الوحيد الذي يشير إلى أي أنواع من 
الضرائب ينبغي فرضها من أجل تنفيذ اإلصالحات التي نقترحها. 

نحن نؤيد فرض ضريبة على الورثة ورفع نسبة الضريبة املفروضة 
ال��ب��ورص��ة، ون��ؤي��د ف��رض ض��رائ��ب على الوقود  على األرب���اح م��ن 
والسجائر. وكل حزب تقدمي واشتراكي وأخضر، في كل مكان في 
العالم، يدعو إلى ذلك. نحن متقدمون في هذه الناحية أكثر من اجلبهة 
ومن حزب العمل. املشكلة هي أنه ال أحد، في االنتخابات األخيرة، 
أولى اهتماما للناحية االقتصادية االجتماعية. وزرت مؤخرا مصنع 
"بري هجليل" الذي كان مهددا باإلغالق، وفي نهاية األمر لم يتم 
إغالقه. لكن رئيس جلنة العمال في املصنع قال لي 'نحن اشتراكيون 
مثلكم لكننا ال نستطيع التصويت لكم ألننا من الناحية السياسية ال 
نفكر مثلكم'. وهو يقصد املفاوضات مع الفلسطينيني، وهذا يعني 
الفلسطينيني. هذه هي  تبدأ وتنتهي عند  السياسة في إسرائيل  أن 
القضية السياسية في إسرائيل والتي مبوجبها يختار اإلسرائيليون 
شكل تصويتهم. ورغم أن رئيس جلنة العمال هذا يعرف أنه قد يفقد 
االقتصادية،  سياسته  بسبب  احلكم،  إلى  نتنياهو  صعد  إذا  عمله 
الفلسطينيني هي قضية مهمة  السياسة جتاه  أيده ألن مسألة  فقد 
أضعفته  االش��ت��راك��ي��ة  ميرتس  سياسة  ف��إن  وباملناسبة  ب��ن��ظ��ره. 
االقتصادية  نتنياهو  سياسة  تؤيد  اإلسرائيلي  اجلمهور  وغالبية 
وليس السياسية فقط. كما أن غالبية اجلمهور اإلسرائيلي تنظر إلى 
نتنياهو، ألسفي الشديد، على أنه منقذ إسرائيل. واليسار السياسي، 
سياسة  بقوة  يؤيد  الفلسطينيني،  مع  وتسوية  دولتني  يريد  ال��ذي 

اقتصادية رأسمالية".

)*( اليسار اليوم أصبح مختلفا عن اليسار في املاضي، عما 
كان عليه قبل عشرين عاًما مثال. ونشطاء ميرتس لم يعودوا 
يتظاهرون كما كانوا يفعلون في املاضي، رغم أن حكومة ايهود 
أنها  الفلسطينيني واللبنانيني، كما  أوملرت ارتكبت جرائم ضد 
ارتكبت "جرائم اجتماعية" إذا صح التعبير، إذ اتسعت دائرة 
يصح  هل  احلكومة.  هذه  والية  فترة  خالل  إسرائيل  في  الفقر 
القول إن اليسار، أي ميرتس، ال يتظاهر ضد حكومة وسط وإمنا 

يتظاهر ضد حكومات اليمني فقط؟
راز: "ميرتس لم ينظم مظاهرات أبدا، بل إن من ينظم املظاهرات 
اآلن، في هذا  أن نشاط سالم  اآلن. وحقيقة هي  هي حركة سالم 
املجال، تراجع قليال في األعوام األخيرة. ومن بني أسباب ذلك هو 
تنظيم  إلى  املبادرة  اآلن  سالم  على  يصعب  أنه  أي  أنت،  ذكرته  ما 
أنه  وأعتقد  العمل.  ح��زب  من  ال��دف��اع  وزي��ر  يكون  حني  مظاهرات 
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أو فترة  الدفاع خالل فترة احلرب في غزة  ليبرمان وزير  لو كان 
احلرب في لبنان، فإنه ما كان سيجرؤ على القيام مبا نفذه ]رئيس 
العمل ووزير الدفاع السابق عمير[ بيرتس وباراك. واألمر الثاني 
هو أنه كان باإلمكان إنزال اجلمهور إلى الشارع للتظاهر. إنك تشير 
بسؤالك إلى صعوبة حقيقية، فما دام حزب العمل جزءا من احلكومة، 
وما دام وزير الدفاع من حزب العمل، فإنه يصعب جتنيد متظاهرين 

من اليسار".

)*( هذا الوضع يؤكد على أن الفارق بني ميرتس والعمل هو 
فارق سياسي حزبي وليس فارقا أيديولوجيا؟

الفارق بني ميرتس والعمل كبير جدا. فنحن نعارض  راز: "إن 
كل سياسة وزير الدفاع ]باراك[، مثل بناء البيوت في املستوطنات 
وزيادة احلواجز العسكرية والقتل املفرط، كما أننا نعارض سياسة 
حزب  ]أي  أخضر   - أحمر  حزب  ونحن  االقتصادية،  العمل  حزب 
اشتراكي ويهتم بالشؤون البيئية[. ونحن نعلن مواقفنا هذه، وهذا 

ما يجعلنا نختلف عن أحزاب الوسط األخرى".

حكومة أوملرت كانت 
برأس يسارية وفي يد اليمني

)*( ماذا تتوقع أن تفعل حكومة ميني برئاسة نتنياهو؟
احلكومة  من  س��وءا  أق��ل  ستكون  كهذه  حكومة  أن  "أعتقد  راز: 
السابقة. وفي املوضوع السياسي، وعلى أمل أال ينضم حزبا العمل 
ما،  تقدم  لتحقيق  مضطرة  نتنياهو  حكومة  ستكون  إليها،  وكدميا 
اتفاق  وقع  حيث  السابقة،  واليته  فترة  خالل  نتنياهو،  فعل  مثلما 
اخلليل واتفاق واي. وأعتقد أنه سيحقق تقدما معينا واتفاقا معينا 
مع الفلسطينيني، وإن لم يكن مع الفلسطينيني فمع السوريني. أّما 
الفجوة  توسيع  ستواصل  حكومة  فهذه  االقتصادي،  املجال  في 
االقتصادية  األزمة  األقوياء والضعفاء وخصوصا على ضوء  بني 

العاملية".

)*( بنظرة إلى الوراء، خالل األعوام الثالثة املاضية، التي 
أوملرت، يبدو وكأن هذه احلكومة تقدمت  حكمت فيها حكومة 
في العملية السياسية، وقد أجرت مفاوضات مع الفلسطينيني 
وأبدت استعدادا للبحث في قضايا احلل الدائم، كما أنها استأنفت 

محادثات السالم مع سورية. إضافة إلى ذلك سعت هذه احلكومة 
إلى اختراق العالم العربي. من اجلهة األخرى فإن هذه احلكومة 
دير  موقع  اإلسرائيلي  احلربي  الطيران  وقصف  حربني  شنت 
الزور في سورية. وفي هذه األثناء يتخوف العالم من حكومة 
برئاسة نتنياهو ورمبا حتى أنه يأسف لعدم فوز ليفني بتشكيل 
احلكومة املقبلة، لكن هل صورة حكومة أوملرت بأنها "حكومة 

سالم" هي صورة حقيقية؟ 
راز: "هذه احلكومة كانت برأس يسارية وفي يد اليمني املتطرف. 
وأعتقد أنه من الناحية الفعلية كانت هذه أكثر حكومة متطرفة قامت 
في إسرائيل، على األقل في األعوام العشرين األخيرة. وحتى أنها 
كانت  وبالتأكيد  السابقة،  نتنياهو  حكومة  من  أكثر  متطرفة  كانت 
متطرفة أكثر من حكومة شارون. لقد شنت حكومة أوملرت حربني 
من دون أن تكون هناك ضرورة لشنهما. صحيح أن هذه احلكومة 
أجرت مفاوضات لكنها لم حتقق تقدما بتاتا. كان هناك صفر تقدم. 
ومثلما قلت فإن نتنياهو أجنز اتفاق اخلليل واتفاق واي، لكن حكومة 

أوملرت لم تفعل شيئا. ال شيء".

)*( على ذكر حرب لبنان الثانية، أنت أعدت الوسام الذي مت 
منحه لك على خدمتك في احلرب، في إطار وحدة "َماجالن"، 

وقلت إن هذه كانت حربا ال ضرورة لشنها. 
وأطلق  جنديني  خطف  عندما  باستفزاز  ق��ام  الله  "ح��زب  راز: 
الصواريخ في اجتاه بلدات ]إسرائيلية[. وهذه جرمية نفذها حزب 
إسرائيل حتقيقه من  أرادت حكومة  الذي  ما  السؤال هو  لكن  الله. 
خالل رد فعلها؟. أو ما الذي حققته برد فعلها؟. أنا أعتقد أن اإلجابة 
هي: ال شيء. كان من األصح أن ترد حكومة إسرائيل مثلما ردت 
في العام 2000 ]أي بعد أسر اجلنود الثالثة في شهر تشرين األول 
العام 2000[، فقد ردت بإطالق النيران لكنها لم تشن عملية عسكرية 
كبيرة، وحظيت بست سنوات من الهدوء، حتى العام 2006. لكن 
في متوز العام 2006، فإن حكومة أوملرت ساعدت حزب الله، من 

باراك: احلصاد املّر.
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لم يتم دفع إسرائيل لشن هذه احلرب من قبل الواليات املتحدة. 
الواليات  في  اإلدارة  أن  من  متشجعة  كانت  إسرائيل  حكومة  لكن 
املتحدة وحكومات أوروبية وعربية أيضا، أو حكام عرب، عبروا عن 
تفهم وتأييد، بسبب عدائهم املبرر حلزب الله. لكن في نهاية املطاف 
فإن من حارب ودفع الثمن هو نحن، ال األميركيني وال املصريني وال 

األردنيني وال األتراك وال الفرنسيني".

الناحية الفعلية. إذ ما هو هدف حزب الله؟ أليس القيام باستفزازات 
اليهود  بتاتا بني  الله لم مييز  وقتل إسرائيليني؟ وباملناسبة، حزب 
لبنان  القتلى في إسرائيل خ��الل ح��رب  إل��ى  إش��ارة  ]ف��ي  وال��ع��رب 
الثانية[، وحزب الله لم يهتم بهذه الناحية أبدا. فهو يعرف أنه في 
الناصرة ومجد الكروم وترشيحا يسكن عرب. وخالصة القول إن 
احلكومة ]اإلسرائيلية[ مكنت حزب الله من قتل إسرائيليني، جنودا 
كانت  ألن��ه  خطأ،  ه��ذا  وك��ان  وعربا.  ويهود  ومواطنات  ومواطنني 
الهدوء  يستمر  أن  باإلمكان  وك��ان  الهدوء،  من  سنوات  ست  لدينا 
أننا لم نحقق شيئا، كذلك  األه��م هو  أخ��رى. واألم��ر  لست سنوات 
فإنه ال أحد يوهم نفسه بأنه مت حل املشكلة. وقد أيقنا في األشهر 
األخيرة أنه لم يتم حلها ]في إشارة إلى إطالق صواريخ كاتيوشا 
من جنوب لبنان باجتاه شمال إسرائيل خالل شهري كانون الثاني 

وشباط املاضيني[".

)*( هل تعتقد أنه مت دفع إسرائيل لشن احلرب على لبنان، 
من جانب الواليات املتحدة مثال؟

الواليات  قبل  إسرائيل لشن هذه احلرب من  يتم دفع  راز: "لم 
في  اإلدارة  أن  من  متشجعة  كانت  إسرائيل  حكومة  لكن  املتحدة. 
الواليات املتحدة وحكومات أوروبية وعربية أيضا، أو حكام عرب، 
لكن في  الله.  املبرر حلزب  تفهم وتأييد، بسبب عدائهم  عبروا عن 
نهاية املطاف فإن من حارب ودفع الثمن هو نحن، ال األميركيني وال 

املصريني وال األردنيني وال األتراك وال الفرنسيني".

ال يوجد حل آخر 
عدا "حل الدولتني"

)*( ي��ت��ح��دث��ون ك��ث��ي��را ف��ي إس��رائ��ي��ل، ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة، 
اجلديدة،  احلكومة  يشكل  ال��ذي  املعسكر  جانب  من  خصوصا 

أي اليمني، عن أن حل "الدولتني للشعبني" لم يعد حال واقعيا. 
ما رأيك؟          

راز: "إنه حل إنساني. وأنا أعتقد أنه ال يوجد حل آخر غير حل 
القومية  الثنائية  الواحدة  الدولة  حل  عن  يتحدثون  ومن  الدولتني. 
إمنا يخلطون األوراق وحسب. بداية علينا أن نعترف أنه توجد اآلن 
دولة واحدة. ونحن نعرف العقلية اإلسرائيلية. أين متس إسرائيل 
بالعرب مواطني إسرائيل؟ إنها متس في "املكان" الذي تعتقد أنهم 
األوالد. وقد  أنها متس مبخصصات  يتكاثرون من خالله. مبعنى 
والدخول  العودة  وحق  بالزواج  يتعلق  فيما  املواطنة  قانون  عدلت 
واألغلبية  ذل��ك.  وغير  الفلسطينية  العائالت  شمل  ول��م  البالد  إل��ى 
حال  في  واآلن  أقلية.  إلى  تتحول  أن  من  وبحق،  تخاف،  اليهودية 
قامت دولة واحدة مع أغلبية 52% لليهود، فإن اليهود سيستمرون 
وإذا  الفلسطينيني.  حريات  تقييد  مبعنى  مبصاحلهم،  االهتمام  في 
بذلك  فإنهم يخونون  الواحدة  الدولة  الفلسطينيون على حل  وافق 
ولنفترض  القومية،  ثنائية  واحدة  دولة  أن  تعتقد  هل  إذ  الالجئني. 
أنها ستكون دولة دميقراطية وليست دولة أبرتهايد، ستتخذ قرارا 
يوافق على عودة الالجئني إلى هنا؟. ال يوجد أي أمل بحصول ذلك. 
هل بإمكان الفلسطينيني خيانة الالجئني. باإلمكان إقامة دولة واحدة 
وهي موجودة اآلن وهي دولة أبرتهايد. واستمرار الوضع احلالي ال 

يحل املشكلة. أي أن دولة واحدة لن حتل قضية الالجئني".

)*( نتنياهو يرفض حتى اآلن االعتراف بحل الدولتني...
بأمور  االعتراف  املاضي  في  رفض  نتنياهو  لكن  "حسنا،  راز: 
كثيرة بشأن حقوق الفلسطينيني وكذلك باراك وتسيبي ليفني، إال 

أنهم غيروا مواقفهم في النهاية".

األح���زاب  املنطقية.  الناحية  م��ن  واض���ح  غير  أم��ر  ثمة   )*(
وغيرهم،  وب����اراك  وليفني  ونتنياهو  ال��ك��ب��رى،  الصهيونية 
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توجد عملية سالم وال يوجد سالم. وفي حزب الليكود ال يوجد 
قرار بالتوصل إلى اتفاق، ومن اجلائز أنك محق بأنه في حزب كدميا 
أيضا ال يوجد قرار بالتوصل إلى اتفاق، وميكن رؤية ذلك في برنامج 

كدميا السياسي حيث يتحدث عن عملية مفاوضات

يتحدثون عن أن إسرائيل يجب أن تكون دولة يهودية، لكنهم 
من اجلهة األخرى يرفضون حتى اآلن إنهاء االحتالل ويكرسون 
جهة  م��ن  أنهم  أي  ت��ق��ول.  كما  القومية،  الثنائية  ال��دول��ة  بذلك 
ي��ري��دون دول��ة يهودية، وم��ن اجلهة األخ��رى ي��ري��دون خمسة 

ماليني فلسطيني بينهم. كيف تفسر هذا التناقض؟ 
راز: "صحيح أنه يوجد تناقض في رؤيتهم. لكن عندما يقولون 
إنهم يريدون دولة يهودية يقصدون أن اليهود هم الذين يقررون 
الضفة  إذا كنت عربيا وتزوجت شابة من  أنه  هنا. وهم يقصدون 
الغربية، فإنه ال ميكنها الدخول إلى داخل اخلط األخضر، أما إذا تزوج 
اليهودي شابة من فرنسا فإن بإمكانها القدوم إلى هنا. ويقصدون 
أنه يجب أن يكون هنا قانون يسمح لليهودي بالعودة إلى هنا بعد 
ستني  بعد  هنا  إلى  بالقدوم  يسمح  ال  للفلسطيني  بينما  ع��ام،  ألفي 
عاما. هذا ما يقصدونه بالقول دولة يهودية وليس دولة ذات أغلبية 
يهودية. وتوجد اآلن أغلبية يهودية بني البحر والنهر، لكن هذه قد 

تكون ظاهرة مؤقتة".

)*( أي أنهم يريدون دولة يهودية وليست دميقراطية بعكس 
شعارهم "دولة يهودية ودميقراطية"؟

راز: "نعم، هذا ما هو حاصل اآلن. وأنا ال أعتقد أنه ستقوم هنا 
دولة جميع مواطنيها، وال أعتقد أنه ستكون هنا دولة واحدة. رمبا 
يتحقق ذلك بعد خمسني عاما، أنا أمتنى هذا، لكنه ال ميكن أن يتحقق 

من دون سالم".

)*( هل تعتقد أنه يوجد قرار في إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق 
سالم مع الفلسطينيني؟

ات��ف��اق مع  إل���ى  ال��ت��وص��ل  ق���رار يقضي مب��ح��اول��ة  راز: "ي��وج��د 
الفلسطينيني...".

بعد  ما  مرحلة  عن  أس��أل  لكني  املفاوضات،  تقصد  أنت   )*(
ل���دى إس��رائ��ي��ل إستراتيجيا  ت��وج��د  أن���ه  امل��ف��اوض��ات، وأدع����ي 

للتفاوض وال توجد إستراتيجيا للتوصل إلى اتفاق.
يوجد  وال  سالم  عملية  توجد  أنه  مبعنى  جائز.  هذا  "نعم،  راز: 
سالم. وفي حزب الليكود ال يوجد قرار بالتوصل إلى اتفاق، ومن 
اجلائز أنك محق بأنه في حزب كدميا أيضا ال يوجد قرار بالتوصل 
إلى اتفاق، وميكن رؤية ذلك في برنامج كدميا السياسي حيث يتحدث 

عن عملية مفاوضات".

كيف  اآلن،  السالم  حلركة  سابقا  عاما  سكرتيرا  لكونك   )*(
ترى أعمال توسيع املستوطنات؟

راز: "ال أحد في إسرائيل مينع التوسع االستيطاني. وقد تصاعد 
هذا التوسع االستيطاني في السنوات األخيرة ألنه يوجد في الضفة 
اليوم، وأنا ال أشمل القدس الشرقية في حديثي اآلن، حوالي 300 
تفكر  املستوطنني  املستوطنات. وغالبية  ألف شخص يعيشون في 
طوال الوقت في كيفية توسيع املستوطنات. وفي السنوات األخيرة 
لم يقم املستوطنون بؤرا استيطانية عشوائية وال مستوطنات جديدة، 
لكنهم أجنبوا الكثير من األوالد وانضم إليهم آخرون انتقلوا للسكن 

في املستوطنات".

)*( هل تقصد أن التوسع االستيطاني يأتي لسد احتياجات 
التكاثر الطبيعي، مثلما تزعم إسرائيل؟

راز: "ال. لقد قلت إنه انتقل آخرون للسكن في املستوطنات. وقسم 
من أعمال البناء هي للمحتاجني، الذين ليس في إمكانهم شراء بيوت 
البيوت في املستوطنات، والتي يتم بيعها بأثمان  أغلى من  بأثمان 

رخيصة جدا مقارنة مع أسعار البيوت داخل اخلط األخضر".

)*( يبدو أن إسرائيل تكبل نفسها، رمبا عمدا، بهذا التوسع 
االس��ت��ي��ط��ان��ي م���ن أج���ل ع���دم ال��ت��وص��ل إل���ى ات���ف���اق س���الم مع 
بل  ات��ف��اق،  إل��ى  التوصل  مت  أن��ه  فرضنا  إذا  لكن  الفلسطينيني. 
االستيطانية  الكتل  ضم  أي  اإلسرائيلية،  باملقاييس  وات��ف��اق 
الكبرى إليها وتعويض الفلسطينيني بأراض بديلة، وأن يكون 
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إسرائيل  بإمكان  سيكون  هل  إسرائيل،  ح��دود  العازل  اجل��دار 
إخالء عشرات آالف املستوطنني من املستوطنات الواقعة شرقي 

اجلدار؟
راز: "أنا أعتقد أنه سيكون في إمكانها القيام بذلك، مثلما أخلت 
املستوطنني من غوش قطيف ]أي الكتلة االستيطانية في قطاع غزة 
التي مت إخالؤها في إطار خطة فك االرتباط في صيف العام 2005[ 
ومن سانور ]مستوطنة في شمال الضفة الغربية مت إخالؤها خالل 

فك االرتباط[. لكن هذا لن يكون سهال...".

ألفا،  ثمانني  أو  ستني  إخ���الء  على  هنا  ي���دور  احل��دي��ث   )*(
فك  خ��الل  إخ��الؤه��م  مت  الذين  املستوطنني  أضعاف  عشرة  أي 

االرتباط؟
راز: "الفرنسيون أخلوا مليون شخص من اجلزائر".

)*( اإلسرائيليون ليسوا كالفرنسيني.
راز: "صحيح، لكن لم يفكر أحد بأن الفرنسيني أيضا سيفعلون 
ذل����ك. وأن����ا أع��ت��ق��د أن���ه إذا مت ال��ت��وص��ل إل���ى ت��س��وي��ة وات���ف���اق ف��إن 
اإلسرائيليني سيدفعون ثمنا غاليا، كما أن الفلسطينيني سيدفعون 
إخالء  هو  اإلسرائيليون  سيدفعه  ال��ذي  الغالي  والثمن  غاليا.  ثمنا 
فهو  الفلسطينيون  سيدفعه  ال��ذي  الغالي  الثمن  أّم��ا  املستوطنات. 
التنازل عن احلق ]في  أقول  وأنا ال  العودة ]لالجئني[  التنازل عن 

العودة[. وعودة الالجئني ستكون إلى الدولة الفلسطينية فقط".

)*( هل تؤمن بحق العودة لالجئني الفلسطينيني؟
راز: "إذا كان هناك حق عودة للشعب اليهودي بعد ألفي عام، فإنه 
بكل تأكيد يوجد حق عودة لالجئني الفلسطينيني. والسؤال اآلن هو 
كيف باإلمكان تطبيق هذا احلق؟ أنا أقول أمرا بسيطا، وهو مثلما أني 
أقول لليهودي إنه ميلك حق عودة، لكن ليس إلى اخلليل، حتى لو ولد 
جده هناك، فإني مضطر ألن أقول للفلسطيني إنه ال حق لك في العودة 

إلى يافا. ملاذا؟ ألننا نرسخ هنا حل الدولتني للشعبني".

)*( م���ا ه���ي م��خ��ط��ط��ات إس���رائ���ي���ل ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��دس 
الشرقية؟ 

راز: "الواقع هو أن حكومة إسرائيل مستمرة في أعمال البناء في 
األحياء االستيطانية في القدس الشرقية وتخطط لبناء أحياء جديدة 
إنه  أمور مت نشرها. لكن هناك من يقول في إسرائيل  فيها. وهذه 
يجب تنفيذ أعمال البناء في املنطقة املعروفة باسم E1 بني القدس 
و]مستوطنة[ معاليه أدوميم. وأنا أؤكد على صحة االدعاء بأن أعمال 
بناء في هذه املنطقة ستؤدي إلى قطع التواصل اجلغرافي بني جنوب 
الضفة الغربية ووسطها. رغم ذلك فإن الذين يؤيدون أعمال البناء 
E1 يدعون بأنه إذا كانت إسرائيل ستنسحب، في إطار اتفاق  في 
مستقبلي، من غور األردن فإنه يجب البناء في E1 للدفاع عن القدس. 

هذا ليس منطقيا لكن هناك من يخطط في هذا االجتاه".


