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لم تتوقف املفاوضات بني إسرائيل والفلسطينيني عقب بدء والية 
بنيامني نتنياهو في رئاسة احلكومة اإلسرائيلية، في مطلع شهر نيسان 
املاضي، وإمنا في إثر احلرب التي شنتها إسرائيل على غزة، في فترة 
والية رئيس احلكومة السابق إيهود أوملرت )في أواخر العام 2008(. 
وكانت املفاوضات بني حكومة أوملرت والسلطة الفلسطينية متعثرة 
أصال، وذلك لعدة أسباب، من بينها رفض إجراء مفاوضات مفصلة 
حول القدس الشرقية وقضية الالجئني الفلسطينيني، وذلك بادعاء 
أن حزب شاس كان يهدد باالنسحاب من احلكومة إذا ما مت اخلوض 
في هاتني القضيتني. وقد برز خالل املفاوضات السابقة أنه ال توجد 
لدى إسرائيل إستراتيجيا للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيني وإمنا، 

في أفضل األحوال، توجد لديها إستراتيجيا ملواصلة التفاوض.
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مع رئيس قسم العلوم السياسية في »جامعة بن غوريون« في بئر السبع

د. نيف غوردون: إسرائيل دولة أبرتهايد!
-بنية االحتالل هي التي متلي السياسة العامة في إسرائيل

- لن يحدث تغيير حتى تدرك األغلبية  أنه يوجد لالحتالل ثمن 

أجرى املقابلة: بالل ضاهر

في  غ��وري��ون  ب��ن  جامعة  ف��ي  السياسية  العلوم  قسم  رئيس  وق��ال 
مع"قضايا  املقابلة  ه��ذه  في  غ���وردون،  نيف  الدكتور  السبع،  بئر 
بتفكيك حتالف  يتعلق  فيما  إن االدع��اءات اإلسرائيلية  إسرائيلية"، 
حكومي في حال اخلوض في القضايا التي تشكل لب الصراع، أو في 
حال اإلعالن عن جتميد أعمال البناء في املستوطنات، ليست سوى 
نتنياهو،  بنيامني  احلكومة،  رئيس  حاليا،  يؤديها،  "مسرحيات" 
ووزير الدفاع، إيهود باراك. وأضاف أنهما في الواقع ليسا معنيني 
الدولة  تكون  بأن  "أوهاما"  نتنياهو  لدى  وأن  االستيطان،  بوقف 

الفلسطينية عبارة عن بانتوستانات مقطعة األوصال. 
أث��ار ضجة في إسرائيل عندما دعا،  الدكتور غ��وردون قد  وك��ان 
في  األميركية،  تاميز"  أجنلوس  في صحيفة "لوس  نشره  مقال  عبر 
على  احتجاجا  اقتصاديا،  إسرائيل  مقاطعة  إلى  املاضي،  آب  شهر 
استمرار االحتالل واالستيطان، وعلى رفض حكومة إسرائيل جتميد 
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االستيطان. كذلك دعا غوردون إلى انتهاج إستراتيجيات نضالية غير 
عنيفة من اجل إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية، واصفا النظام 
بأنه نظام أبرتهايد، أو تفرقة عنصرية، بسبب خضوع  في إسرائيل 
منظومة  إلى  والفلسطينيني  معينة  قوانني  منظومة  إلى  اإلسرائيليني 

قوانني أخرى ومختلفة.   

)*( سؤال: ما الذي جعلك تدعو إلى مقاطعة إسرائيل؟
غوردون: "لقد توصلت إلى ذلك بعد حتليل، تبني لي في إثره أن 
أشكال النضال غير العنيفة األخرى قد فشلت، وأنه ينبغي التفكير 
في إستراتيجيات جديدة بإمكانها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القائم. 
مبعنى أنه، من جهة، هناك حتليل للواقع امليداني، أي ما الذي يحدث 
على أرض الواقع، ويظهر منه أن إسرائيل أصبحت مع مرور السنني 
دولة أبرتهايد، وأن األبرتهايد بحّد ذاته آخذ بالتعمق من شهر إلى 
آخر ومن سنة إلى أخرى. ومن جهة أخرى، هناك متابعة من طرف 
قوى املقاومة لهذا األبرتهايد، أي ما يسمى لدى الكثيرين ب� ’معسكر 
األم��ور  أح��د  إن  الفلسطينية.  واألراض����ي  إس��رائ��ي��ل  ف��ي  السالم’، 
األساسية اجلديدة هو أنني ال أوافق على التمييز بني إسرائيل واملناطق 
الفلسطينية. وهناك أشخاص يفهمون ادعائي وكأني أقول إن هناك 

الذي  االجت��اه  هو  ليس  ه��ذا  لكن  الفلسطينية،  املناطق  في  أبرتهايد 
املناطق  أبرتهايد في  الكثيرين يتحدثون عن وجود  أحتدث عنه. إن 
الفلسطينية، وهذا أمر واضح، لكن ادعائي هو أن الطريق الصحيحة، 
اليوم، للنظر إلى إسرائيل تستلزم النظر إلى املنطقة الواقعة بني نهر 
’بني  أنها تقع  إذا نظرنا إلى إسرائيل على  األردن والبحر املتوسط. 
النهر والبحر’ فهذا يعني أنه في داخل املنطقة التي تسيطر عليها حكومة 
ثالثة  يوجد حوالي  السيادة،  تعريف  يتطابق مع  ما  إسرائيل، وهو 
قوانني مختلفة.  ملنظومة  املليون شخص يخضعون  ماليني ونصف 
وإذا كانت هناك في منطقة واحدة مجموعة كبيرة خاضعة ملنظومة 
قوانني معينة، ومجموعة أخرى خاضعة ملنظومة قوانني أخرى، فإن 
هذا هو األبرتهايد وفقا للتعريف العلمي. وعندما يتم النظر إلى هذا 
الوضع والتدقيق فيه، يتم طرح األسئلة حول كيف باإلمكان تغيير 
هذا الوضع. إننا نرى في هذا اإلطار محاوالت إلحداث التغيير، بدءا 
من املظاهرات األسبوعية في قرية بلعني، والتي تقودها جلان مقاومة 
شعبية، أو في القرى البدوية غير املعترف بها في النقب والتي يقودها 
قادة من البدو، ومعسكر السالم في تل أبيب والقدس، وأقصد هنا 
حركتي كتلة السالم والسالم اآلن. ونرى أنه ليس فقط لم يطرأ تغير 
نحو األفضل خالل السنوات األخيرة، وإمنا وضع األبرتهايد يتعمق 

مقاومة فلسطينية متواصلة لالحتالل االستيطاني.
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أيًضا. وفي هذا الوضع ينبغي املبادرة والتفكير في ما ميكن فعله، هل 
سنستمر في انتهاج إستراتيجيات، ثبت فشلها، أم أنه يجب التفكير 
في إستراتيجيات نضال غير عنيفة جديدة؟. وأنا أفكر في هذا األمر 
منذ وقت طويل. وفي البداية عارضت الدعوة إلى املقاطعة، لكن مع 
مرور السنني، وبعد أن أجنبت أوالدا فأنا ال أريد أن يعيش أوالدي وال 
أوالد أصدقائي الفلسطينيني من أبناء جيلهم في ظل نظام أبرتهايد، 
ولذلك فإن أوضاعا تسودها أزمات كهذه التي منر بها تتطلب ردود 

فعل دراماتيكية".

)*( س����ؤال: م��ا ه��ي ال��ش��روط ال��ت��ي مت��ك��ن، ب��رأي��ك، م��ن إن��ه��اء 
االحتالل؟

ثمة  أن  يعتقدون  زال��وا  ما  الذين  أولئك  بني  من  "أن��ا  غ���وردون: 
أنه  يعتقد  من  اليسار  في  أصدقائي  بني  يوجد  الطاولة.  على  حلني 
عنه  يتحدثون  ال��ذي  الوحيد  واحل��ل  فقط.  واح��د  حل  اليوم  يوجد 
تكون  وأن  والبحر،  النهر  بني  الواحدة  القومية  الثنائية  الدولة  هو 
دميقراطية وثنائية القومية. وأعتقد أنه من الناحية اجلغرافية - املادية 
هذا هو احلل املمكن. واحلل الثاني الصعب جدا من الناحية اجلغرافية 
هو حل الدولتني للشعبني، الذي يستند إلى انسحاب إسرائيل إلى 
حدود العام 1967، ورمبا مع تبادل أراض بنسبة واحد إلى واحد، 
وتقسيم القدس واالعتراف بحق العودة وفقا ملقاييس معينة، مثل أن 
تعود مجموعة صغيرة من الالجئني الفلسطينيني إلى تخوم إسرائيل، 
وإمكانية أن يعود الباقون إلى الدولة الفلسطينية. وهذا احلل صعب 
التطبيق بشكل كبير للغاية، لكن من الناحية األيديولوجية فإن تطبيقه 
أسهل، وذلك ألنه من الناحية األيديولوجية توجد أغلبية مطلقة في 
إسرائيل توافق على إسرائيل اليهودية وقيام دولة فلسطينية وما زالت 
هناك أغلبية فلسطينية توافق على ذلك. وأعتقد أنه اآلن وفي هذه 
الظروف، ورمبا هذا لن يكون صحيحا بعد عشر سنوات، ما زالت 
اإلمكانية واردة بالتغلب على احلواجز العسكرية، وسيكون التغلب 

على احلواجز األيديولوجية أسهل".

تقول في دراسة نشرتها في مجلة متخصصة،  إنك  )*( سؤال: 
مؤخرا، إن احلكومة ال متلي سياسة إسرائيل في األراضي الفلسطينية، 
وإمنا هناك جهاز آخر، هو اجليش اإلسرائيلي وجهاز االحتالل، هو 

الذي يضع هذه السياسة.
غوردون: "ليس اجليش وإمنا بنية االحتالل نفسها، هي التي متلي 

املتخصصني  أغلبية  يعتمدها  التي  الصورة  أقلب  أني  أي  السياسة. 
في العلوم السياسية، وهو املجال العلمي الذي أنتمي له. فاجلميع 
يعتبرون أن السياسة هي التي تضع احلقائق على أرض الواقع. لكن 
ادعائي هو أن احلقائق على أرض الواقع هي التي تؤدي إلى وضع 
السياسات، وتنشئ تناقضات، وما إلى ذلك. وعمليا، فإن احلقائق 
امليدانية تخلق سلسلة من التناقضات. وهذه التناقضات تخلق واقعا 
جديدا. ومثال على ذلك، هو أن إسرائيل تعتبر نفسها دولة يهودية، 
وتريد احلفاظ على األغلبية اليهودية. ومن اجلهة األخرى فإن إسرائيل 
تبني مستوطنات بشكل مكثف في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 
وهي تربط بذلك، عمليا، املناطق التي مت احتاللها في العام 1967 
بإسرائيل. وبواسطة ذلك فإنها تقود إلى وضع ال تكون فيه أغلبية 
هناك  ستكون  معدودة،  سنوات  وخ��الل  إسرائيل.  داخ��ل  يهودية 
أغلبية فلسطينية بني النهر والبحر. وباإلمكان القول إن هذا الوضع 
لألنشطة امليدانية، ولبنية االحتالل عمليا، يعمل باجتاه الفصل بني 
الذي يوجه كافة  املنطق  الفلسطيني وأرضه، ورمبا هذا هو  الشعب 
العروس  تنفذها إسرائيل. والفصل بني  التي  امليدانية  هذه األنشطة 
واملهر، وفقا ملقولة ]رئيسة حكومة إسرائيل السابقة[ غولدا مئير، أي 
بناء املستوطنات وغيرها من األنشطة واملمارسات، يخلق تناقضات. 
ويتمثل هذا التناقض في الدولة الثنائية القومية والدميقراطية، التي 

يوجد احتمال بأن ُتقام هنا بسبب هذا الوضع". 
إسرائيلية  مصلحة  يعتبر  ال  القومية  ثنائية  دول��ة  قيام  س��ؤال:   )*(

صهيونية...
غوردون: "ليس فقط أن هذا ليس مصلحة إسرائيلية، وإمنا يعتبر 

قضاء على ]فكرة[ الدولة اليهودية".

نتنياهو يعيش داخل وهم البانتوستانات
)*( سؤال: لكن هل القيادة اإلسرائيلية غير واعية لهذا الوضع؟

غوردون: "إنها تعي ذلك. دعنا نقول إنني ال أحتدث كل يوم 
اثنني وخميس مع نتنياهو. لكن نتنياهو ليس أحمقا. إنه يعي هذا 
الوضع. والسؤال إذن هو ما الذي يفكر فيه؟ هو يدرك أن استمرار 
املنطقة  بني  أص��ال،  القائمة  العالقة،  يعزز  املستوطنات  في  البناء 
احملتلة وإسرائيل ونشوء أغلبية فلسطينية داخل هذه العالقة. فما 
البانتوستانات.  وهم  داخل  يعيش  أنه  أعتقد  أنا  فيه؟  يفكر  الذي 
ففي نهاية املطاف، إذا نظرنا إلى جنوب أفريقيا، فإن نظام البيض 
اقترح على السود نوعا ما من الفصل وأن يحصلوا من خالله على 
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13 باملائة من مساحة جنوب أفريقيا وحتى أن بإمكان السود إقامة 
إلى  نظرت  وإذا  ذلك.  إلى  وما  اخلارجية  وإدارة عالقاتهم  جيش 
فلسطني االنتدابية فإني أرى أن مساحة األراضي احملتلة تشكل 22 
باملائة فقط  إعادة 15  يريد  ونتنياهو  االنتدابية،  باملائة من فلسطني 
من فلسطني االنتدابية إلى الفلسطينيني ويرفض وجود جيش لدى 
الفلسطينيني، وليس حتى مثلما اقترح نظام البيض على السود في 
جنوب أفريقيا وهو ما رفضه السود طبعا. هذه هي الفانتازيا التي 
البانتوستانات في الضفة  يعيش فيها، وأن يتمكن من حتقيق نظام 
وأن يحل القضية بهذا الشكل. لكني أعتقد أن هذا ليس أكثر من 

مجرد فانتازيا".

)*( سؤال: وهل يرى اليسار في إسرائيل أن احلل الذي سيطبق 
هو حل الدولة الواحدة الثنائية القومية؟

كبيرة  أهمية  وث��م��ة  ف��ق��ط.  الصهيوني  غير  "ال��ي��س��ار  غ����وردون: 
لتعريف اليسار هنا، إذ أن كل شخص ثان في إسرائيل يعرف نفسه 
كيساري، إذا كان يصوت لصالح حزب كدميا برئاسة تسيبي ليفني أو 
حلزب العمل. ولذلك فإن األمر األول الذي ينبغي القيام به هو هذا 
التمييز بني اليسار غير الصهيوني وبني الذين يدعون أنهم يساريون 
صهيونيون. وأنا أعتقد أن اليسار غير الصهيوني هو مجموعة مؤلفة 
من ألفني أو ثالثة آالف شخص ورمبا أكثر قليال، وهم مييلون إلى 

التفكير في أن احلل هو الدولة الثنائية القومية".

)*( سؤال: وهل باإلمكان وصف السياسة التي متارسها إسرائيل 
في الضفة الغربية ب� "األبرتهايد اإلسرائيلي"؟

أبرتهايد بكل  إنها سياسة  أكثر من ذل��ك،  أق��ول  غ��وردون: "أن��ا 
تأكيد، ولم يكن هناك نقاش أبدا فيما إذا كان هذا أبرتهايد أم ال. لكن 
عندما تكون هناك مجموعتان سكانيتان ونظامان للقوانني في منطقة 
واحدة، وتخضع مجموعة لنظام قانوني مختلف عن النظام اآلخر 
ألسباب عرقية، فإن هذا أبرتهايد. لكني أقول، إضافة إلى ذلك، 
أنه يجب وضع نهاية لهذا التمييز بني إسرائيل والضفة، فيما يتعلق مبا 
يحصل على األرض. ألنه إذا كانت إسرائيل ال تسيطر على الضفة، 
خارجية  وزي��ر  فإن  إسرائيل،  عن  منفصال  كيانا  الضفة  كانت  وإذا 

إسرائيل ]أفيغدور ليبرمان[، مثال، يعيش خارج البالد...".

)*( سؤال: هل ألنه يسكن في مستوطنة؟.
غوردون: "ألنه يعيش خارج إسرائيل. إذن، على اإلسرائيليني 
أن يقرروا، إما أن وزير اخلارجية يعيش خارج البالد أو أن األبرتهايد 
موجود داخل إسرائيل. هل يوجد وضع في مكان آخر في العالم ال 
يعيش فيه وزير خارجية داخل حدود دولته؟ هل ميكن أن يعيش وزير 
خارجية أملانيا أو بريطانيا في فرنسا؟ وينبغي أن نقرر ما إذا كان وزير 
خارجية إسرائيل ال يعيش خارج البالد وإمنا يعيش في إسرائيل، في 
يعيش حتت  إنه  إسرائيل.  في  يعيش  أنه  أعتقد  أنا  املستوطنة.  تلك 
السيادة اإلسرائيلية. إذا هذا يعني أنه يوجد أبرتهايد في إسرائيل، 

باراك: غيبوبة اليسار.نتنياهو: سطوة اليمني.
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وليس فقط أنه يوجد أبرتهايد في الضفة. أنا أسكن في بئر السبع، 
على بعد أربعني دقيقة سفر من مدينة اخلليل. وبإمكاني أن أستقل 
سيارتي والذهاب إلى اخلليل من دون أن أبرز بطاقة هويتي الزرقاء 
أو جواز سفري أو أية وثيقة شخصية أخرى. لكن في اخلليل يعيشون 
حتت نظام قانوني معني وأنا أعيش حتت نظام قانوني آخر. ماذا ميكن 

تسمية هذا الوضع إن لم يكن أبرتهايد؟".

)*( سؤال: إلى أي مدى تستفيد إسرائيل من االحتالل؟
غ�����وردون: "ه����ذا أم���ر ي��ص��ع��ب ق��ي��اس��ه، ألن���ه ت��وج��د ه��ن��ا أب��ع��اد 
العسكري  املفهوم  إن  اقتصادية.  منها  أكثر  وعسكرية  أيديولوجية 
اإلسرائيلي، اخلاطئ بنظري، هو أن لهذه املنطقة ]أي الضفة الغربية[ 
حاجة عسكرية كونها منطقة عازلة بني إسرائيل واملنطقة الواقعة شرقي 
نهر األردن. وهناك مصادر املياه املوجودة في الضفة. وهناك أيضا 
الفكر اليهودي املسيحاني القائل إن الضفة هي جزء من األرض التي 
وعد الرب اليهود بها. وأنا أعتقد أنه في الواقع هذه هي األبعاد التي 
تؤدي إلى استمرار االحتالل. أما من الناحية االقتصادية الصرفة، 
فإنه ليس واضحا أن االحتالل اليوم يشكل أساسا لدخل اقتصادي. 
كان هذا اجلانب صحيحا في املاضي، عندما كانت إسرائيل حتصل 
على قوى عاملة رخيصة، وهذا لم يعد موجودا اليوم، أو أنه موجود 
بقدر ضئيل للغاية. فقد مت استبدال العمال الفلسطينيني في األعمال 

الشاقة بعمال أجانب".

أن  تعتقد  هل  اإلسرائيلي،  باألبرتهايد  يتعلق  فيما  س��ؤال:   )*(
اخلط  داخل  العرب  املواطنني  أبرتهايد جتاه  مارست سياسة  إسرائيل 
األخضر أيضا، واقصد هنا فترة احلكم العسكري، الذي مت فرضه 
على األقلية الفلسطينية، وكيف تصف التعامل مع القرى العربية غير 

املعترف بها في النقب؟
غوردون: "أعتقد أن الوضع املتعلق بعرب 48 معقد أكثر. وإذا 
نظرنا إلى هذا الوضع من الناحية التاريخية، فإنه من الواضح أنهم 
كانوا يعيشون هنا حتت نظامني قانونيني حتى العام 1966 ]عندما مت 
إلغاء احلكم العسكري[. وإذا نظرنا إلى الوضع اليوم فإن الفصل، 
واألبرتهايد هو الفصل على أساس عرقي، يتم تنفيذه بأساليب ذكية. 
ويتم تنفيذ الفصل من خالل أنظمة سياسية وليس قانونية. رغم ذلك 
فإن الوضع اليوم ليس سياسة أبرتهايد وإمنا هو متييز صارخ وقاس. 
لكن الوضع، كما قلت، معقد أكثر، إذ ال ميكن الفصل بني العرب 

داخل اخلط األخضر والعرب في الضفة. هذا فصل نظري لكن في 
الواقع ال يوجد فصل. في الواقع بإمكانك أن تستقل سيارتك وأن 
الضفة ال ميكنه  في  الفلسطيني  أن  آخر. علما  إلى  تتنقل من مكان 
القيام بذلك ويحظر عليه الدخول إلى إسرائيل. من جهة أخرى فإني 
أعتقد أن األنظمة اإلسرائيلية، التي مت حتسينها وتطويرها في السنوات 
األخيرة، للسيطرة على غزة والضفة، يتم استخدامها بشكل متزايد 

في القرى البدوية غير املعترف بها".

)*( سؤال: ما هي املصادر األيديولوجية لألبرتهايد اإلسرائيلي؟
فيه أن مشروع االستيطان هو  غ��وردون: "أنظر... مما ال شك 
أنا  مل��اذا  لك  سأقول  األب��رت��ه��اي��د...  لب  وه��و  صهيوني،  مشروع 
داخل  ومختلفة  عديدة  تيارات  توجد  أنه  أعتقد  ألني  ذلك  متردد. 
تتعلق  أفكار  توجد  أنه  فيه  شك  ال  ومما  الصهيونية.  األيديولوجيا 
بالفصل بني اليهود والعرب في التيار الصهيوني املركزي. ويوضح 
ذلك بأفضل صورة الكتاب املهم الذي ألفه ]املؤرخ اإلسرائيلي[ آفي 
شالمي بعنوان ’اجلدار احلديدي’. وفي الواقع أن اجلدار احلديدي هو 
الفصل بني اليهود والعرب في فلسطني االنتدابية، وهذه، باملناسبة، 
تيار  مؤسس  جابوتينسكي،  زئيف  ]أي  جابوتينسكي  أفكار  ليست 
الصهيونية التصحيحية، التي انبثق عنها الحقا حزب حيروت وأصبح 
الصهيونية  أفكار  هذه  وإمنا  اليميني[،  الليكود  بحزب  اليوم  يعرف 

املركزية واملؤسساتية".

)*( سؤال: هل تقصد الصهيونية التي كان ميثلها حزب مباي؟.
احلديدي’ هو  ’اجلدار  أن  اعتبرنا  وإذا  مباي.  "نعم،  غ��وردون: 
انعكاس لألبرتهايد فإنك ستدرك أنه توجد هنا تيارات أيديولوجية في 
احلركة الصهيونية تقود إلى ممارسة نظام الفصل، أي األبرتهايد". 

)*( سؤال: خالل االنتفاضة األولى، وبشكل أكبر وأوضح خالل 
االنتفاضة الثانية، ظهر اإلسرائيليون على أنهم ال يكترثون وال يأبهون 
مبقتل الفلسطينيني على أيدي القوات اإلسرائيلية. وقد شاهدنا وملسنا 
ذلك بصورة واضحة جدا خالل احلرب على غزة، مطلع العام احلالي. 

كيف تفسر ذلك؟ 
غوردون: "أعتقد أن هذا األمر مرتبط بعدة حتوالت مرت على 
املجتمع اإلسرائيلي. وأحد هذه التحوالت مرتبط بالعوملة والسياسة 
العام  منذ  إسرائيل  حكومات  تنتهجها  التي  اجلديدة،   – الليبرالية 
1985، وهذه سياسة ال تنتهجها إسرائيل فقط وإمنا هي متبعة في 
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العديد من دول العالم، وتؤدي إلى زيادة النزعة الفردية ودفع املصالح 
والرغبات الذاتية. من جهة ثانية توجد هنا، في إسرائيل، عملية تعبئة 
قومية ونوع من االنطواء القومي. وتتم إدانة كل ما هو خارج عن 
اإلجماع القومي، الذي يصبح غريبا وخائنا وما إلى ذلك. واألمر 
الثالث هو أنه عندما كنت أذهب إلى املدرسة الثانوية هنا في النقب كنا 
نستقل سيارات األجرة القادمة من غزة إلى بئر السبع. وكنت أشاهد 
الفلسطينيني، الذين كانوا يعملون في بناء البيوت وأعمال أخرى. 
قررت  أن  ]بعد  أبدا  بفلسطينيني  يلتق  لم  احلالي  الشاب  اجليل  لكن 
إسرائيل فرض قيود مشددة على الفلسطينيني بالدخول إلى إسرائيل 
منذ قرابة عشر سنني[. ورمبا يلتقي أبناء اجليل اجلديد في إسرائيل مع 
الفلسطينيني عندما تبدأ خدمته العسكرية ويتجول في شوارع نابلس 
حامال البندقية. كما أن اإلسرائيليني عموما لم يعد بإمكانهم أن يروا 
الفلسطينيني بسبب وجود السور ]أي اجلدار العازل[. والقاعدة تقول 
إن من ال تعرفه تتوجس وتخاف منه. وهكذا فإن كل هذه األمور، 
وال شك أن هناك تغيرات أخرى باإلمكان التحدث عنها، أدت إلى 

الفصل واالغتراب املطلق جتاه الفلسطينيني".

في  البناء  بتجميد  معنيني  غير  وباراك  نتنياهو 
املستوطنات 

أن  عن  مؤخرا  تتحدث  التي  التقارير  في  رأي��ك  ما  س��ؤال:   )*(  
نتنياهو ال ميكنه حتى اإلعالن عن جتميد البناء في املستوطنات خوفا 

من انهيار حتالفه؟
غوردون: "أعتقد أن كل هذه التقارير مخادعة. يتحدثون اليوم عن 
بناء 300 وحدة سكنية وأن نتنياهو ال يريد جتميدها. لكن في الواقع 
يجري في هذه األثناء بناء آالف الوحدات السكنية في املستوطنات، 
واحلديث عن جتميد بناء مئات قليلة من الوحدات السكنية هو أالعيب 
يقوم بها نتنياهو. ولو أراد نتنياهو وباراك جتميد البناء في املستوطنات 
لفعال ذلك، لكنهما ليسا معنيني بذلك. وباراك بنى في املستوطنات 
أكثر من أي شخص آخر. وقد كان ]رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابق 
إيهود[ أوملرت راغًبا في جتميد االستيطان، ألنه مت الضغط عليه أيضا 
في هذا االجتاه، وأنا أعرف من محادثات داخلية في مكتب رئيس 
يقع ضمن  األمر  التجميد، لكن ألن هذا  أنه وافق على  احلكومة، 

مسؤوليات وزير الدفاع، فإن باراك لم يوافق على التجميد".
إس��رائ��ي��ل، في  ف��ي  قيام حكومة  إم��ك��ان  تتوقع  ه��ل  )*( س���ؤال: 
املستقبل، تكون قادرة على إخالء مستوطنات، حتى تلك الواقعة 

شرقي اجلدار العازل، فيما حكومات إسرائيل األخيرة لم تتمكن من 
إخالء حتى بؤرة استيطانية عشوائية؟

غوردون: "إذا كنت تسأل ما إذا كان مثل هذا األمر ممكنا، أقول إنه 
ممكن. لكنهم يخلقون كافة الظروف والشروط كي يصبح هذا األمر 
غير ممكن، من خالل صور وانطباعات مخادعة، إن كان ذلك من 
خالل عملية إخالء املستوطنات في قطاع غزة، أو أن تأتي قوة من 
اجليش إلخالء بؤرة استيطانية يتواجد فيها بعض املستوطنني ويخلقون 
هناك أجواء مشحونة بالتوتر، وفي الغداة يعود املستوطنون إلى إقامة 

البؤرة من جديد". 

)*( سؤال: من الذي يخلق هذه االنطباعات؟
أخرجوا  فقد  إسرائيل.  ونتنياهو وحكومات  "ب��اراك  غ��وردون: 
لدى  املشكلة  ما  بهم.  يعتنوا  ولم  غزة،  من  مستوطن  آالف  ثمانية 
دولة متلك قوة اقتصادية مثل إسرائيل بإسكان ثمانية آالف مستوطن 
إخالء  بأن  ذلك  خالل  من  للجمهور  رسالة  وبث  بهم،  واالعتناء 
مستوطنني هو ليس أمرا ينطوي على صدمة وأنه باإلمكان أن يكون 
اإلخالء عملية ال غضاضة فيها. لكنهم يريدون خلق الصدمة. وال 
يريدون إعادتهم إلى حياة طبيعية داخل إسرائيل. ويريدون إبقاءهم 
معلقني في الهواء. وأن يبقوا مساكني من أجل أال يوافق أي مستوطن 
آخر على العودة إلى إسرائيل، إلى حدود العام 1967. ولذلك فإنهم 
الناس يسكنون مباني  يخلقون الصدمة عن عمد، وال يزال هؤالء 
غير جيدة وما زالوا بدون عمل، ألن حكومة إسرائيل ليست مهتمة 
لقد  شخص؟  آالف  بثمانية  االعتناء  في  املشكلة  ما  بهم.  باالعتناء 
وصل إلى هنا مليون شخص من روسيا خالل بضع سنوات واعتنوا 
تعمدوا  إذن  شخص؟  آالف  بثمانية  االعتناء  باإلمكان  أليس  بهم. 
هنا خلق حالة من الصدمة. واألمر ذاته يحدث فيما يتعلق بإخالء 
البؤر االستيطانية. يوجد في الضفة 150 بؤرة استيطانية عشوائية، 
املائة  إخالء  اإلسرائيلي  اجليش  وبإمكان  مستوطنات.  أسميها  وأنا 

وخمسني بؤرة خالل ليلة واحدة. لكنهم ليسوا مهتمني بذلك". 

)*( سؤال: في ضوء كل ما سبق، ومع األخذ بعني االعتبار أن 
الفلسطينيني لن يوافقوا على حّل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، 
وليس بانتوستانات، ما هو احلل؟ وهل يوجد حّل أصال أم أنه سيتم 

مواصلة إدارة الصراع؟
غ��وردون: "طبًعا يوجد حّل. وال أعتقد بوجود أمر كهذا، أي 
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عدم وجود حل. لكن السؤال هو أي نوع من احللول سيكون هذا؟. 
ولقد ثبت على مّر التاريخ أنه يوجد حل لكل وضع. أنا منشغل اآلن 
إحداث  إلى  ت��ؤدي  أن  بإمكانها  التي  اإلستراتيجيا  عن  البحث  في 
معهود.  هو  عما  مختلف  إليه  توصلت  الذي  واالستنتاج  التغيير. 
وهذه اإلستراتيجيا التي توصلت إليها تندرج ضمن اإلستراتيجيات 
غير العنيفة، وهي، باعتقادي، أنه من دون أن يدرك اجلمهور الذي 
أنه  السياسية في إسرائيل، أي األغلبية،  إلى وسط اخلريطة  ينتمي 

يوجد لالحتالل ثمن فإنه لن يحدث تغيير في إسرائيل".

)*( سؤال: هل تقصد ثمنا اقتصاديا؟
غوردون: "أقصد ثمنا يؤثر على حياة اإلسرائيلي من النواحي 
االقتصادية واألخالقية واإلنسانية. أن يواجه، عندما يسافر إلى 
خارج البالد ويقول إنه إسرائيلي، من يقول له إنه مستعمر، وأن 
التي يشارك فيها، ألن  التقاعد  يتأثر من انخفاض قيمة صناديق 
شركات أجنبية توقفت عن االستثمار فيها، وأمور أخرى كثيرة 

كهذه".


