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أجرى املقابلة: بالل ضـاهـر
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)*( ازداد في األعوام األخيرة، بصورة تدريجية، حضور املتديني 
اليهود، الذين يضعون قلنسوات على رؤوسهم، داخل املؤسستي 
هؤالء  حضور  بوضوح  ويبرز  إسرائيل.  في  والعسكرية  السياسية 
احلكومة  ورئاسة  ال���وزراء  مكاتب  وف��ي  اجليش  قيادة  في  املتديني 
والكنيست، وخصوصا في العامي األخيرين، في ظل والية رئيس 
حكومة اليمي، بنيامي نتنياهو. وال يدور احلديث في هذا السياق 
على متديني وحسب، وإمنا أيًضا على متديني من الذين يعتمرون 
"القلنسوات املطرزة"، أي أتباع التيار الديني – الصهيوني – القومي 

اليميني املتشدد من الناحية السياسية.
ق��ي��ادة اجليش  إل��ى  ف��ي األع���وام األخ��ي��رة ضباط متدينون  وص��ل 
يائير  اللواء  اإلسرائيلي، أبرزهم نائب رئيس هيئة أركان اجليش، 
هيئة  رئاسة  لتولي  كمرشح  نافيه  اس��م  ط��رح  مت  أن��ه  وحتى  نافيه. 
األركان، خالل العاصفة التي ثارت حول تعيي رئيس األركان قبل 

عدة شهور، بعد إلغاء تعيي اللواء يوءاف غاالنت وقبل تعيي اللواء 
بيني غانتس. كذلك يترأس النيابة العامة العسكرية ضابط متدين هو 
اللواء أفيحاي مندلبليت. إضافة إلى احلاخام الرئيس للجيش اللواء 

أفيحاي رونتسكي، الذي يتمتع بنفوذ كبير بي اجلنود. 
وتزايد حضور املتديني من أصحاب "القلنسوات املطرزة" في 
ديوان رئيس احلكومة  اإلسرائيلية. وتفيد التقارير بأن نتنياهو عّي 
وكان  املتشددين.  املتديني  ه��ؤالء  من  مكتبه  في  مستشارين  ستة 
آخرهم وأبرزهم رئيس مجلس األمن القومي، اللواء في االحتياط 

يعقوب عميدرور. 
احلكم  مؤسسات  إل��ى  اليمينيي  اليهود  املتديني  دخ��ول  ويأتي 
بتوقف  متمثل  بجمود سياسي  تتميز  فترة سياسية  في  إسرائيل  في 
املفاوضات اإلسرائيلية – الفلسطينية وانقطاع احملادثات بي إسرائيل 
وسورية. وتتميز فترة والية نتنياهو بتصاعد حدة النزعات اليهودية 

مقابلة خاصة مع أستاذ األدب العبري والفلسفة في اجلامعة العبرية في القدس

البروفسور مناحيم برينكر: تقسيم القدس والتنازل عن حق 
العودة هما القضيتان األساسيتان حلّل  الصراع!

"موقف اليسار اإلسرائيلي من قضية الالجئني الفلسطينيني 
مثل موقف اليمني اإلسرائيلي"
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في السياسة الداخلية واخلارجية حلكومته، مثل املطالبة باالعتراف 
بيهودية إسرائيل، وسن قواني عنصرية ضد العرب وما إلى ذلك.

وأجرت "قضايا إسرائيلية" حوارا حول هذه املوضوعات كلها 
العبرية في  العبري والفلسفة في اجلامعة  وغيرها مع أستاذ األدب 
القدس، البروفسور مناحيم برينكر، احلائز على "جائزة إسرائيل" 

التي تعتبر أرقى جائزة إسرائيلية. 
وينتمي برينكر إلى مجموعة مؤسسي حركة "السالم اآلن"، وهو 
أحد املثقفي اليساريي. وتبرز أهمية أقوال برينكر، خالل املقابلة، 
نظًرا إلى كونها تشرح مواقف اليسار الصهيوني حيال قضايا الصراع 
األقلية  ومن  اإلسرائيلي  اليمي  من  موقفه  وكذلك  والدميقراطية، 

الفلسطينية في إسرائيل.

تفاعالت العامل الدميغرافي
ظاهرة  األخيرة  األع��وام  في  ازدادت  إسرائيلية":  "قضايا   )*(
الديني  الصهيوني  التيار  أتباع  اليهود، وخصوصا  املتدينني  انخراط 

اليميني، في احلكومة واجليش في إسرائيل. كيف تفسر ذلك؟
برينكر: "بداية، توجد هنا قضية دميغرافية، إذ يوجد لديهم أوالد 
أكثر من العلمانيي. ثانيا، يوجد الكثير جدا ]من العلمانيي[ ممن 
لديهم وجهة نظر أخرى وال يريدون ’قلعة عسكرية’ هنا. وهؤالء 
يؤدون اخلدمة العسكرية وبذلك انتهى األمر بالنسبة لهم. وهم ال 
يريدون أن يكونوا في اجليش اإلسرائيلي. وبالنسبة لهم هم يؤدون 
دورا كبيرا. فمنذ حرب األيام الستة ]حزيران 1967[ يوجد حرج 
عندما  أن��ه  في  احل��رج  ه��ذا  ويتمثل  كثيرين.  إسرائيليي  ل��دى  كبير 
يذهبون إلى اخلدمة العسكرية هم يتساءلون: هل يدافعون حقا عن 
الدولة أم عن املناطق التي احتلتها؟. وهكذا، فإن قسما من أبناء 
الشبيبة العلمانيي، الذي كان قبل ذلك يتجند للجيش اإلسرائيلي، 
لم يستمر في التجند. والنتيجة اإلحصائية هي ازدياد عدد املتديني 

في اجليش مثال".
الدميغرافي"، ليس  )*( يكثر احلديث في إسرائيل عن "اخلطر 
فقط جتاه العرب وإمنا بني اليهود أيضا. وهناك تخوف بني العلمانيني 

اليهود من زيادة نسبة املتدينني اليهود. 
كلها،  الدولة  على  ينطبق  التخوف  هذا  أن  أعتقد  "ال  برينكر: 
ويوجد تخوف  القدس.  مثل  معينة،  أماكن  وإمنا هو تخوف جتاه 
قرب  حريدية  ]مدينة  كبرى  ��راك  بنْ بنْنِي  إلى  القدس  تتحول  أن  من 

تل أبيب[. وأن يصبح معظم اليهود في القدس من احلريدمي وأن 
تكون هناك أقلية عربية كبيرة. والتركيبة السكانية للقدس، اليوم، 
أن  ’عصريي’ رغم  وسنسميهم  عصريي،  يهود  ثلث  إلى  مقسمة 
قلنسوات على رؤوسهم، وثلث حريدمي وثلث  بعضهم يضعون 
السكان  بي  احلريدمي  عدد  تكاثر  من  اآلن  خوف  ويوجد  ع��رب. 
اليهود في القدس وذلك بسبب الهجرة السلبية لليهود العصريي. 
أو  عمل،  مكان  على  العثور  عدم  مثل  مشاكل  يواجهون  فهؤالء 
أبيب.  تل  في  للسكن  ينتقلون  وعندها  القدس.  في  ترفيه  أماكن 
وعدد األفراد الذين ينتقلون للسكن في القدس أقل من عدد الذين 
يغادرونها. وهذا ال يحدث لدى احلريدمي. رمبا يحدث أحيانا أن 
يتزوج طالب مدرسة دينية حريدية من عروس من بني براك، لكن في 
غالبية احلاالت حتضر العروس للسكن في القدس، وليس العكس. 
ولذلك فإن التخوف من تكاثر العلمانيي، أو غير احلريدمي، هو شأن 
محلي في القدس وبعض األماكن األخرى ولكنه ال ينعكس بشكل 
قطري. وينبغي أن أشير إلى أنه كلما ارتفع مستوى حياتهم فإنهم 
ينجبون أوالدا أقل. األمر الثاني هو أن الهجرة الروسية إلسرائيل 
كلها علمانية تقريبا. فقد جاء مليون يهودي من روسيا وجميعهم 

تقريبا من العلمانيي".
)*( وهل هذه الهجرة الروسية جعلت الوضع الدميغرافي متوازًنا 

بني العلمانيني واحلريدمي؟
برينكر: "أبقت الوضع جامدا. وسأعطيك مثاال يتعلق باحلريدمي 
األشكناز، ودعك اآلن من حركة شاس ]التي متثل اليهود الشرقيي 
في  مقاعد  يسرائيل حصلت على ستة  أغ��ودات  "السفارادمي"[. 
اليوم.  مقاعد  ستة  ولديهم   1948 العام  انتخابات  في  الكنيست 
ثمانية أوالد. وهذا  أو  والعائلة احلريدية األشكنازية تنجب سبعة 
يقاطع  رمب��ا  واح��ًدا  وأن  البالد،  من  اثني هاجرا  أو  ول��دا  أن  يعني 

البروفسور مناحيم برينكر
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من دون أن يفرض العالم تسوية فإن أفق التوصل إلى تسوية انسّد. 
ألنه ال اليهود وال الفلسطينيني يبدون على استعداد للتنازل حتى 
عن خطابيهما من أجل االقتراب من احلل. اليهود لن يتنازلوا عن 
)املطالبة( بنهاية الصراع والعرب لن يتنازلوا عن حق العودة. وحتى لو 
توصال إلى اتفاق على جميع القضايا الواقعية فإنه ستبقى هوة كبيرة 
بني خطابيهما تفصل بني اجلانبني. وال ميكن اجلسر بني اخلطابني.

االنتخابات، وواحدا أو اثني آخرين أصبحا علمانيي أو متديني 
تقليديي وليس حريديي. وأنا شخصيا أعرف الكثير من احلريدمي، 
أو أبناء حريدمي، الذين أصبحوا يهودا عاديي. وغالبا ما يثير حتّول 
يتحول  عندما  لكن  البالد  في  إلى حريدي ضجة  علماني  شخص 
حريدي إلى علماني أو إلى متدين تقليدي أو محافظ فإنه هذا ال 

يلفت االنتباه تقريبا. لكن هذا يحدث طوال الوقت".
)*( منذ بداية والية رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، 
قبل عامني، وحتى اليوم عنّي ستة مستشارين على األقل من أتباع 
– الديني، وكان أبرزهم وآخرهم مستشار األمن  التيار الصهيوني 
مبثل  نفسه  نتنياهو  يحيط  أن  يعني  ماذا  يعقوب عميدرور.  القومي 

هؤالء املستشارين؟ 
لكن  أفكارهم.  من  قريبا  نفسه  يجد  أن��ه  يعني  "ه��ذا  برينكر: 
هو  وأراد  أراد.  ع��وزي  محل  ج��اء  عميدرور  مطلقا.  ليس  األم��ر 
علماني جدا. وأنا ال أعتقد أن تعيي مستشارين متديني هو توجه 
مت التخطيط له. لكن نتنياهو يجد لغة مشتركة معهم، وهم جميعا 
قوميون متطرفون. ويوجد تعاون بي القوميي املتديني والقوميي 
رفول  مثل  قوميون  علمانيون  هناك  ك��ان  املاضي  في  العلمانيي. 
]أي رئيس هيئة أركان اجليش اإلسرائيلي األسبق، رفائيل إيتان[، 
الذي كان ضد العرب وميينيا وفي الوقت نفسه كان معاديا للدين. 
لكن الوضع اليوم في قيادة حزب الليكود على األقل هو أنه يوجد 
توجه نحو التراث اليهودي. لذلك فإنه أسهل عليهم التحدث مع 

املتديني".
)*( وهل يلتقي اليمني الذي ميثله زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" 
ووزير اخلارجية، أفيغدور ليبرمان، مع التيار الصهيوني - الديني؟

اآلخر  بعضها  وف��ي  احل��االت  بعض  في  يلتقيان  "هما  برينكر: 
ال يلتقيان. عندما يريد ليبرمان االهتمام مبصالح ناخبيه الروس، 
ألف من  هناك 300  الديني ألن  املوضوع  مع  فعندها هو يصطدم 
أصل مليون مهاجر جاؤوا من روسيا وهم ليسوا يهودا وفقا للشريعة 

اليهودية. وليبرمان يطالب بتسهيالت لهم، مثل إقرار قانون الزواج 
املدني، وعندها هو مضطر للتصادم مع املتديني. لكنه في الناحية 
السياسية يجد لغة مشتركة معهم، رغم أنه في الواقع يجب أن ال يجد 
لغة مشتركة مع التيار الصهيوني – الديني، ألن ليبرمان  دمياغوغي، 
ومن الصعب معرفة ما هو عقائدي وما هو فكر حقيقي لديه. فقد 
قال ليبرمان إنه يؤيد قيام دولة فلسطينية منذ عشرين عاما، على أن 
تضم الدولة الفلسطينية إليها جميع املناطق التي توجد فيها أغلبية 
وأرض  عتصيون  غوش  ضم  مقابل  واجلليل،  املثلث  مثل  عربية، 
التوراة إلسرائيل. وقد كانت هذه فكرة المعة جدا ولكن بشرط 
واح��د وه��و أن يوافق كال اجلانبي على ذل��ك. وم��ا أري��د قوله هو 
أن ليبرمان كان بي األوائل في اليمي اإلسرائيلي الذي حتدث عن 
تأييده لقيام دولة فلسطينية وأن قيام دولة فلسطينية هو أمر حتمي".

أفق التسوية مسدود!
)*( هل انسّد أفق التوصل إلى تسوية بني الفلسطينيني وإسرائيل 

على ضوء الوضع السياسي القائم اليوم؟ 
برينكر: "باعتقادي نعم. من دون أن يفرض العالم تسوية فإن أفق 
التوصل إلى تسوية انسّد. ألنه ال اليهود وال الفلسطينيي يبدون على 
استعداد للتنازل حتى عن خطابيهما من أجل االقتراب من احلل. 
اليهود لن يتنازلوا عن ]املطالبة[ بنهاية الصراع والعرب لن يتنازلوا 
القضايا  اتفاق على جميع  إلى  العودة. وحتى لو توصال  عن حق 
الواقعية فإنه ستبقى هوة كبيرة بي خطابيهما تفصل بي اجلانبي. وال 
ميكن اجلسر بي اخلطابي. وفي املرة األخيرة اقترح ]رئيس احلكومة 
اإلسرائيلية السابق إيهود[ أوملرت على أبو مازن ]الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس[ جبل الهيكل ]أي احلرم القدسي[... أي أن يكون 
جبل الهيكل حتت سيادة الفلسطينيي وحدهم شريطة أن يعلنوا عن 

تنازلهم عن حق العودة، وأبو مازن رفض ذلك".
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لقد مت طرد قسم من الفلسطينيني، وقسم آخر هرب، ألن القيادة قالت 
إنهم سوف يعودون. هذه القضية تستدعي إجراء بحث يجب أن يكون نقيا 
جدا من األيديولوجيا، مثلما فعل، مثال، الباحث اإلسرائيلي بيني موريس. 
العرب، في جميع األماكن، يقولون إنهم أرادوا البقاء، وأنه مت طردهم بالقوة. 
واليهود يقولون إنه في جميع األماكن، قالت القيادة العربية لهم إن عليهم أن 
يغادروا وثم سيعودون كمنتصرين. واحلقيقة هي أنه توجد فروق في املناطق 
املختلفة. ففي حيفا مت بذل جهود من أجل إقناع العرب بالبقاء. وفي أماكن 

أخرى طردوهم".

)*( أوملرت لم يقترح سيادة فلسطينية على احلرم القدسي...
برينكر: "اقترح سيادة فلسطينية حصرية على جبل الهيكل مع 
حرية احلركة جلميع املؤمني من جميع الديانات. ورفض أبو مازن 

ذلك ألن الشرط كان...".
ب�  املسماة  للمنطقة  ن��ظ��ام خ��اص  إق��ام��ة  أومل���رت  ي��ط��رح  أل��م   )*(

"احلوض املقدس" في البلدة القدمية ومحيطها؟
برينكر: "اقترح إقامة نظام خاص في منطقة الصلوات لكنه اقترح 
أن يكون جبل الهيكل حتت سيادة الدولة الفلسطينية، مع ترتيبات 
خاصة للديانات الثالث في األماكن املقدسة. وأبو مازن رفض ذلك 

ألنه لم يوافق على التنازل عن حق العودة".
)*( كيف تنظر إلى قضية الاجئني الفلسطينيني؟

مثل  هو  القضية  هذه  من  اإلسرائيلي  اليسار  "موقف  برينكر: 
قضية  م��ن  األك��ب��ر  القسم  ح��ل  يجب  اإلس��رائ��ي��ل��ي.  اليمي  موقف 
الالجئي خارج تخوم إسرائيل. ويجب أن تستوعب إسرائيل من 
لديه أب أو ابن أو شقيق أو شقيقة أو أم أو ابنة، وهؤالء موجودون 
في لبنان أو سورية أو أميركا، فإنه يجب السماح لهم بالدخول إلى 
إسرائيل. أقصد من لديه أقرباء من الدرجة األولى، يجب السماح 
لهم بالدخول إلى إسرائيل في إطار لم شمل العائالت وليس في 
إطار حق العودة. ولقد مت تنفيذ لم شمل عائالت عربية منذ العام 
1948. وبيغن ]رئيس احلكومة اإلسرائيلية األسبق مناحيم  بيغن[ 
ونتنياهو في واليته األولى في رئاسة احلكومة لم يوقفا لم الشمل. 
كذلك فإن ]رئيس احلكومة األسبق أريئيل[ شارون لم يوقف ذلك. 
إطار  في  إسرائيل  إلى  عادوا  فلسطيني  ألف  ثالثي  وهناك حوالي 
عشر  خ��الل  آخ��رون  ألفا  ثالثون  هناك  سيكون  ورمب��ا  الشمل.  لم 
سنوات أو ما شابه. لكن األغلبية العظمى من الالجئي، املاليي، 
سيضطرون إلى العودة إلى الدولة الفلسطينية أو التوطن في الدول 

البقاء في  يريد  منهم  كبيرا  أن قسما  فيها. وأعتقد  يتواجدون  التي 
الدول التي يعيش فيها. لقد شاركت كممثل عن حركة السالم اآلن 
في اجتماعات مع ]رئيس جامعة القدس[ سري نسيبة من أجل جمع 
تبرعات لصالح مشاريع بادر إليها نسيبة. وشاركت في اجتماعات 
التي  عديدة مع زمالء  فلسطينيي. وفي أحد هذه االجتماعات، 
بروفسور فلسطيني، نسيت اسمه، قلت: تخيل  فيها معنا  شارك 
له  ويقول  بودابست  أو  بوخارست  في  مقهى  إلى  يهودي  يأتي  أن 
أغلق املقهى ألنه في هذا املكان كان لوالدي مطبعة أو مطعم. هذا 
أمر ال ميكن تنفيذه. ويوجد مليون يهودي على األقل تركوا أمالكا 
خلفهم في الدول العربية ودول أوروبا الشرقية. بعضهم حصلوا 
على تعويضات، من تشيكيا وهنغاريا وأملانيا التي دفعت تعويضات 
جزئية. لكن دوال أخرى مثل رومانيا لم تدفع تعويضات وكذلك 
روسيا. ورد علّي البروفسور الفلسطيني قائال: ’كيف بإمكانك أن 
تقارن بي األمرين. الفلسطينيون أرادوا البقاء هنا واليهود طردوهم 
ونفذوا عملية تطهير عرقي. بينما في أوروبا الشرقية طلبت الوكالة 
أن  أجل  من  يقتلوهم  وأن  اليهود  يطردوا  أن  النازيي  من  اليهودية 
الفلسطيني  الزميل  قاله  مما  استغربت  وأن��ا  فلسطي’.  إلى  يذهبوا 
ومن عدم علمه بالوقائع التاريخية. على كل حال، فإن املشكلتي 
العودة  بالنسبة لليهود وحق  األكبر في الصراع هما وحدة القدس 
بالنسبة للعرب. مشكلة املستوطنات باإلمكان حلها. وأنا بالطبع 
أؤيد تقسيم القدس والتنازل عن حق العودة. ومن دون التنازل في 

هاتي القضيتي ال أرى أن باإلمكان حتقيق السالم".
)*( كيف تنظر إلى ترحيل الفلسطينيني في العام 1948، كونك 

يساريا وأكادمييا ومثقفا إسرائيليا؟ 
برينكر: "لقد مت طرد قسم من الفلسطينيي، وقسم آخر هرب، 
ألن القيادة قالت إنهم سوف يعودون. هذه القضية تستدعي إجراء 
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بحث يجب أن يكون نقيا جدا من األيديولوجيا، مثلما فعل، مثال، 
األماكن،  جميع  في  العرب،  موريس.  بيني  اإلسرائيلي  الباحث 
يقولون إنهم أرادوا البقاء، وأنه مت طردهم بالقوة. واليهود يقولون 
إنه في جميع األماكن، قالت القيادة العربية لهم إن عليهم أن يغادروا 
وثم سيعودون كمنتصرين. واحلقيقة هي أنه توجد فروق في املناطق 
املختلفة. ففي حيفا مت بذل جهود من أجل إقناع العرب بالبقاء. 

وفي أماكن أخرى طردوهم".
)*( صحيفة "هآرتس" نشرت حتقيقا، في 27 أيار الفائت، حول 
احتال حيفا. وتبني من هذا التحقيق أنه مت جتميع عرب املدينة في 
ساحة السوق، وبعد ذلك مت قصف الساحة بقذائف الهاون. وقد 
أدى ذلك إلى مقتل وجرح املئات من العرب. وأدى أيضا إلى حدوث 
حالة خوف وذعر شديدين بني العرب، الذين اندفعوا نحو أرصفة 
امليناء للهرب من مجازر اليهود. وأكدت الصحيفة أيضا أن معظم 
املؤرخني اليهود يحاول جتاهل هذه الواقعة، خصوصا وأن قصف 
السوق مت في الوقت نفسه الذي كان فيه مندوبون عن العرب واليهود 

والبريطانيني يتفاوضون على وقف إطاق النار.
برينكر: "رئيس بلدية حيفا اليهودي، شبتاي ليفي، حاول إقناع 

العرب بالبقاء".

السلطة  في  أقوياء  وكــالء  ميتلك  االستيطان 
اإلسرائيلية

السياق  هذا  في  القول،  باإلمكان  هل  لكن  صحيح.  هذا   )*(
جميل  بلسان  يتحدثون  اإلسرائيليني  السياسيني  إن  عام،  وبشكل 
مغايرة  أمورا  تنفذ  اإلسرائيلية  اليد  بينما  وباعتدال،  السام  ولسان 

وعدوانية؟

برينكر: "هذا صحيح. خالل فترات حكومات حزب الليكود 
هذا األمر كان صحيحا بكل تأكيد. وحتى خالل فترات حكومات 
حزب العمل هذا صحيح بعض الشيء. ألنه، مثال، خالل والية 
البناء  أعمال  يوقف  لم  فعال،  السالم  أراد  ال��ذي  راب��ي،  إسحق 
]االستيطاني[ في األماكن التي كان فيها عقود بيع مساكن. وفي فترة 
اتفاقيات أوسلو لم يبدأ أعمال بناء جديدة، ولكن استمر في البناء 
في املشاريع التي كان فيها عقود بيع مساكن بي األفراد والدولة. وقد 
بنى أربعي ألف مسكن. وسكنها مائة ألف مستوطن. ومن الناحية 
القانونية باإلمكان فهم هذا األمر، ألن األفراد دفعوا للدولة ثمن 
املساكن أو دفعة على حساب أثمان هذه املساكن. لكن، برأيي، 
ووكالء  كبيرة  قوة  ميتلك  االستيطان  لكن  ذلك.  تقييد  يجب  كان 
أقوياء في إسرائيل، بحيث أن من يريد وقف هذا املشروع، ورابي 

أراد وقفه، ال ينجح في وقفه".
)*( كيف تعّرف حكم اليمني في إسرائيل؟ 

برينكر: "حكم اليمي في إسرائيل يؤمن بأن اليمي جنح في إقناع 
العالم بأن إسرائيل تسيطر على جميع املناطق، وإذا أعطت الفتات 
للفلسطينيي فإنها إمنا تصنع معروفا لهم بذلك. وهم يعتبرون أن 
إسرائيل هي النظام الدميقراطي الوحيد في الشرق األوسط والقوة 
كله  اليمي  خطاب  عليها.  االعتماد  أميركا  بإمكان  التي  الوحيدة 
مأخوذ من فترة احلرب الباردة بي روسيا وأميركا. وهم لم يغيروا 
]الرئيس  وأن  وأوروب���ا،  أميركا  بي  الشرخ  ي��رون  ال  وه��م  شيئا. 
األميركي باراك[ أوباما أصبح يؤيد حل الدولتي بقوة، لعدة أسباب 
خاصة  سياسة  وليس  أوروب��ا.  مع  شراكة  إلى  التوصل  أهمها  من 
يخشى  ألنه  أوروب��ا،  مع  مشتركة  سياسة  وإمن��ا  املتحدة  بالواليات 
من أن تصبح الواليات املتحدة معزولة. وإذا استخدمت الواليات 
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ستصبح  فإنها  الفلسطينية،  الدولة  ضد  أيلول،  في  الفيتو  املتحدة 
الشراكة مع  العالم كله. ومن أجل  معزولة سوية مع إسرائيل في 
أوروبا كان أوباما على استعداد للمضي بعيدا جتاه الفلسطينيي".

)*( ما هي حال اليسار في إسرائيل؟ هل ما زال موجودا؟
برينكر: "اليسار في إسرائيل موجود. هو موجود في موضوع 
السالم وهو موجود من الناحية األيديولوجية. هو موجود في كل 
الشبان  من  كبيرة  أع��داد  هناك  بالذات،  العمل  مكان. وفي حزب 
الذين ينشطون في هذا احلزب اآلن. عشرات آالف الشبان أعضاء 
في حزب العمل، ألن ]رئيس العمل  السابق إيهود[ باراك انشق عن 
احلزب، وهؤالء الشبان  يريدون العودة إلى العمل حتت قيادة ]رئيسه 
األسبق وأحد املرشحي لرئاسة العمل، اآلن، عمرام[ متسناع وشيلي 
يحيموفيتش. نعم، لقد انضم ثالثون ألف شخص للعمل بعد مغادرة 
باراك. وهؤالء أعضاء في احلزب ويدفعون ضرائب حزبية. حزب 
العمل ينهض وهناك استطالعات تتحدث عن أن احلزب سيفوز ب� 
متسناع.  برئاسة  االنتخابات  خاض  إذا  الكنيست،  في  مقعدا   17
واليسار لم يضعف وإمنا حركة السالم هي التي ضعفت. املمارسة 
– العربي ضعفت. وهذا  السياسية اليسارية في املوضوع اليهودي 
حدث بالذات عندما أصبح اجلميع متفقا على حل الدولتي. فعندما 
الذي  احلي  بقالة  في  البائع  قال  السالم،  في حركة  نشطا  أصبحت 
منظمة  من  ابنك  يتلقاه  الذي  املبلغ  هو  ما  لوالدتي:  فيه  نسكن  كنا 
التحرير الفلسطينية؟’ إذ إن كل من كان يقول ’دولتان لشعبي’ كان 
يعتبر خائنا. واليوم أصبح اجلميع يقول ذلك، لكن اليسار ضعف. 
أنه عندما يكون هناك  أنه يوجد أمر واحد يفسر ذلك وهو  وبرأيي 
انفتاح من جانب العالم العربي تتعزز قوة اليسار في إسرائيل، وعندما 
يكون هناك شعور بوجود تشدد من اجلانب العربي وتتدنى احتماالت 
السالم فإن اليسار يضعف. وسأعطيك مثاال. قبل شهر واحد من 
زيارة ]الرئيس املصري األسبق أنور[ السادات في إسرائيل، مت نشر 

استطالع في إسرائيل حول حجم مؤيدي الدولة الفلسطينية. وقد 
أيد الدولة الفلسطينية 28 باملئة من اليهود والعرب في إسرائيل في 
حينه. وعلى ما يبدو فإن أغلبية املؤيدين كانت عربية. وبعد شهر 
من زيارة السادات وصلت هذه النسبة إلى 70باملئة. أي أن 70 باملئة 
أيدوا قيام دولة فلسطينية. هذا يعني أنه حدث حترك كبير للغاية في 
الكنيست.  أم��ام  وخطابه  ال��س��ادات  زي��ارة  أعقاب  في  العام  ال��رأي 
إلى  التوصل  حملاولة  مستعدا  كان  الذي  اجلمهور  مواقف  غّير  هذا 
اتفاق سالم. وأغلبية اليهود ليست عقائدية، ال لناحية السالم وال 
بهم  أثرت  إذا  براغماتية جدا.  بل  الكبرى.  إسرائيل  لناحية أرض 
الثقة بأنه سيحل السالم فإنهم سيكونون مستعدين للذهاب بعيدا. 
وإذا لم يصدقوا أنه سيكون هناك سالم فإنهم سيتمسكون بالتفوق 
العسكري واإلقليمي. لذلك كان ينبغي أن يبدأ كل شيء من السياسة 
العليا. ليس مهما النشاطات الدعائية التي نقوم بها. هل تعلم كم 
محاضرة ألقيت في املدارس وفي اجليش منذ العام 1967؟ الكثير 
جدا. وفعل الكثيرون من اليساريي مثلي، وبينهم زئيف شتيرنهيل 
وأ. ب. يهوشواع وعاموس عوز وجميع احلمائميي. لكن هذا ال 
يغير الرأي العام. رمبا يبدأ قسم قليل بالتفكير خارج اإلجماع. لكن 
عندما يكون هناك شعور باالنفتاح من جانب العالم العربي، مثلما 
كان عليه الوضع خالل اتفاقيات أوسلو، فإن األغلبية تؤيد تسوية، 
وتسوية جيدة للفلسطينيي، وهذه األغلبية ستزداد بشكل مذهل. 
فعندما عاد رابي وشمعون بيريس من أوسلو، وقبل بدء عمليات 
تفجير احلافالت، كان 60 باملئة إلى 70 باملئة من اليهود يؤمنون بأنه 

مع مرور الوقت يجب أن تقوم دولة فلسطينية".

اتفاق أوسلو كان مبنًيا على مرحلتني
)*( لكن، هل كانت هناك حكومة في إسرائيل تتطلع إلى السام 
قرار  هناك  ك��ان  هل  خصوصا؟  والفلسطينيني  عموما  العرب  مع 

عندما يكون هناك شعور باالنفتاح من جانب العالم العربي، مثلما 
أوسلو، فإن األغلبية تؤيد تسوية،  اتفاقيات  الوضع خالل  كان عليه 
بشكل مذهل.  األغلبية ستزداد  وهذه  للفلسطينيني،  وتسوية جيدة 
فعندما عاد رابني وشمعون بيريس من أوسلو، وقبل بدء عمليات تفجير 
احلافالت، كان 60 باملئة إلى 70 باملئة من اليهود يؤمنون بأنه مع مرور 

الوقت يجب أن تقوم دولة فلسطينية".
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إستراتيجي في إسرائيل مرة بأن تقام دولة فلسطينية؟
برينكر: "نعم. حدث ذلك برأيي بعد أوسلو".

)*( أسألك عن نية التوصل إلى اتفاق سام وليس مجرد عملية 
سام ومفاوضات.

برينكر: "نعم. رابي حتدث في حينه عن ’كيان فلسطيني’. لم 
يذكر كلمة ’دولة’، هذا صحيح. وفسر تعبير ’كيان فلسطيني’ بأنه 
أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة. رابي اعتبر االنتفاضة ]األولى[، 
في البداية، أنها أعمال شغب فلسطينية وأمر بقمعها، وبعد ذلك 
أدرك أنها هبة شعبية. وقد كتب أن هذا ’مترد شعبي’ وال ميكن حله 
اتصاالت  األمر من خالل  بوسائل عسكرية. وعندها حاول حل 
مع قياديي فلسطينيي محليي. وقد التقى ثالث مرات مع فيصل 
احلسيني، الذي قال لرابي إنه ليس مستعدا للتفاوض معه من دون 
تنسيق مع ]قيادة منظمة التحرير في[ تونس. وعندها، في املرحلة 
تعترف  وأن  تونس  مع  التنسيق  يتم  أن  على  راب��ي  واف��ق  الثالثة، 
بإسرائيل.  التحرير  منظمة  تعترف  وأن  التحرير  مبنظمة  إسرائيل 
ومن هنا مت متهيد الطريق، من الناحية األيديولوجية على األقل، 
التحرير  منظمة  بأن  الفلسطيني  املطلب  بشرعية  إسرائيل  العتراف 
الفلسطينية هي املمثل احلقيقي للشعب الفلسطيني. والفلسطينيون 
اعترفوا بشرعية وجود دولة إسرائيل وأن حكومة إسرائيل املنتخبة 
إلى  التوصل  مت  هنا  معها.  مفاوضات  ستجري  التي  اجلهة  ه��ي 
اإلطار، لكن من اجلانب اإلسرائيلي مت تخطيط أوسلو ملرحلتي. 
ورمبا هذا هو اخلطأ. ألن رابي آمل بواليتي في رئاسة احلكومة. 
في الوالية األولى يتوصل اجلانبان إلى ثقة متبادلة، ويتوصالن إلى 
ترتيبات ميدانية، مثل التعاون األمني وأمور اقتصادية. وفي الوالية 
الثانية يبلع اجلانبان الضفادع التي ينبغي بلعها من أجل التوصل إلى 
ألنهم  الثانية،  الوالية  فرصة  على  يحصل  لم  راب��ي  لكن  اتفاق. 
قتلوه. كل اتفاق أوسلو مبني على واليتي لرابي وعلى محادثات 
وثقة متبادلة بينه وبي ]الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر[ عرفات. 
فالعامل الشخصي كان مهما جدا هناك، وأن يتوصال إلى تفاهمات، 
وبعد ذلك يقنعان شعبيهما بالتسوية. هكذا كان أوسلو. لكن هذا 
لم ينجح. وقسم من املراقبي يقول: إنه لم تكن هناك خطة تتعلق 
بالنهاية، وأنه من أجل صنع سالم بي اإلسرائيليي والفلسطينيي 
يجب املعرفة مسبقا أين تنتهي األمور. وهذا لم يرده رابي ألنه لم 
حتدث  إذا  إسرائيل  في  العام  ال��رأي  إقناع  من  سيتمكن  بأنه  يؤمن 

مباشرة عن الدولة الفلسطينية. ولهذا السبب هو حتدث عن ’كيان 
بي  اتفاق  مثل  يكون  يكاد  اتفاق،  إلى  التوصل  ومت  فلسطيني’. 
سارقي خيول، ألن كل جانب لم ينفذ ما تعهد به في االتفاق، ألنه 
كان شفهيا. لم يكن االتفاق خطيا ولم تكن هناك ضمانات دولية. 
رابي تعهد بأال يكون هناك املزيد من املستوطنات وعرفات تعهد بأال 
الفلسطينية  أفراد الشرطة  يستمر اإلرهاب. وهذا لم ينفذ. وعدد 
أصبح 45 ألفا بدال من 20 ألفا. واستمر بناء املستوطنات. أي أن 
اخلطية  االتفاقيات  نفذا  وإمنا  الشفهية  التفاهمات  ينفذا  لم  اجلانبي 
الشفهية. والسياسة  التفاهمات  فقط. ولم يكن هناك شاهد على 
تكون  أن  يجب  املفاوضات  كل  إن  قالت:  التقليدية  اإلسرائيلية 
ثنائية، وال حاجة لألميركيي والفرنسيي وغيرهم. لكن من أجل 
تعزيز هذا االتفاق كان يجب إدخال جهة ثالثة لديها قوة وصالحية 
أن  الفلسطينيون  رأى  وعندما  اخل��روق��ات.  ومنع  االت��ف��اق  ملراقبة 
إسرائيل مستمرة في أعمال البناء االستيطاني بدأ تفجير احلافالت. 
واإلسرائيليون رأوا أن اإلرهاب لم يتوقف، فأوصلوا نتنياهو إلى 
احلكم ]في واليته األولى[ بدال من بيريس. ومت تدمير أوسلو. لكن 

أوسلو كان أمال كبيرا للغاية".
بالدولة  باالعتراف  الفلسطينيني  نتنياهو  مطالبة  تفسر  كيف   )*(

اليهودية؟ ملاذا فجأة اآلن يطرح هذا املطلب؟
برينكر: "هذه ذريعة يريد أن يقول من خاللها إنه ال يوجد حق 
عودة. هذا يعني أن على الفلسطينيي االعتراف بأن إسرائيل هي 
أغلبية  فيها  تكون  أن  يجب  ولذلك  لإلسرائيليي  القومي  البيت 
يهودية دائما، ولذلك ال ميكن مطالبة هذه الدولة باستيعاب ماليي 
الفلسطينيي. أنا أقول إنه باإلمكان جتاوز ذلك بسهولة: إذا كنت 
الكنيست  في   قانونا  أن مترر  الفلسطينيي عليك  مع  احلديث  تريد 
لتغيير اسم الدولة، بدال من ’إسرائيل’ يصبح اسمها ’الدولة اليهودية 
اإلسرائيلية’. وعندها، فإن كل من يعترف بإسرائيل يعترف عمليا 

االحتالل اإلسرائيلي: ممارسات مهينة لم توقفها االتفاقات.
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بأنها دولة اليهود".
)*( وماذا يعني هذا التعريف بالنسبة لنا كأقلية عربية؟

الفردية مثل  تتمتع مبساواة في احلقوق  برينكر: "أنه يجب أن 
أي يهودي، لكن من الناحية اجلماعية فإنه يوجد قيود على تطوير 
بأن  تعترف  أن  عليك  لكن  ثقافتك  تنمي  أن  بإمكانك  الثقافة. 
يصلونها.  الذين  اليهود  كل  تستوعب  سوف  دولة  هي  إسرائيل 
هذا هو ’قانون العودة’. والتقدير هو أن معسكر السالم الذي ال 
يؤيد نتنياهو فيما يتعلق مبطلب االعتراف بالدولة اليهودية، يعتقد 
أن هذا املطلب ال جدوى له، ويجب أن يأتي في  نهاية التسوية 
القول  باإلمكان  لكن  مسبق.  كشرط  وليس  بدايتها،  في  وليس 
في نهاية عملية السالم إن الدولة الفلسطينية متنح أفضلية لدخول 
وخدمات  بالسكن  املساعدة  منح  يعني  وهذا  إليها.  الفلسطينيي 
مثلما  الفلسطينية،  الدولة  إلى  يأتون  الذين  للفلسطينيي  أخرى 
تفعل إسرائيل مع ]املهاجرين[ اليهود. وسيكون هنا عمليا دولتان 
قوميتان. وبالنسبة للعرب في إسرائيل فإنهم سيتمتعون بحقوق 
فردية وليس جماعية. سيتمتعون بحقوق ثقافية. دعنا نقول مثل 
مصر  مثل  عربية،  دولة  في  اليهودي  عليها  يحصل  التي  احلقوق 
أو املغرب. فاليهود في  املغرب حصلوا على مساواة في احلقوق 
وكان لهم دور مهم في االقتصاد املغربي، وحتى في احلياة السياسية 

املغربية".

لم ميت جميع الليبراليني
والدميقراطيني في إسرائيل!

)*( شهدنا خال العامني األخيرين طرح عدد كبير من القوانني 
العنصرية املعادية للعرب في الكنيست. كيف تنظر إلى هذه القوانني؟

لسنها  سببا  أرى  ال  وأن��ا  فعال.  عنصرية  قواني  "ه��ذه  برينكر: 
سوى سعي ]رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير اخلارجية أفيغدور[ 
ليبرمان لتحقيق مكاسب سياسية حزبية. هو يسعى للحصول على 
تأييد اجلمهور العنصري. فالعنصرية هنا ال تبدأ من أعلى، وإمنا، 
ألسفي، من أسفل، أي من الشعب. والزعماء الذين يسيرون في 
هذا االجتاه العنصري، يفعلون ذلك من أجل زيادة التأييد لهم لدى 

الشعب".
)*( شارك في طرح هذه القوانني حزبا الليكود وكادميا أيضا.

برينكر: "بالتأكيد. ال شك في ذلك. أعتقد أن دافيد بن غوريون 

أو رابي كانا سيخجالن من هذه القواني. لكن بعض هذه القواني 
ويتم  الكنيست،  في  مير  ال  القواني  هذه  بعض  انتبه،  كبحه.  يتم 
وأيضا  الدولية  احللبة  في  بإسرائيل  ضررا  يلحق  ألنه  جانبا  وضعه 
لدى يهود الواليات املتحدة الذين يعتبرون ليبراليي ودميقراطيي. 
وما  والدميقراطيي.  الليبراليي  جميع  ميت  لم  أيضا  إسرائيل  وفي 

زلنا على قيد احلياة".
)*( لكن االعتقاد السائد هو أن التعايش اليهودي – العربي انتهى 

حاليا؟
برينكر: "يوجد تعايش في األمور احلياتية. ففي املستشفيات، 
مثال، أنت ترى أطباء عربا وروسا وبنات يهوديات متدينات يؤدّين 
اخلدمة الوطنية. وهناك مستشفيات في البالد تسمع فيها أكثر شيء 
القدس.  في  هداسا  مستشفى  وبينها  والروسية،  العربية  اللغتي 
أسس  يوجد  اليومية  احلياة  في  بينهم.  فيما  كامل  تعاون  وهناك 
تعايش، لكن طاملا أن السياسة العامة ال حتل املشاكل الصعبة... 
فالعربي يتمزق دائما بي مصاحله الفردية وانتمائه للشعب العربي 

والشعب الفلسطيني".
أّثر  اليمني على احلكم  الوضع احلالي في إسرائيل وسيطرة   )*(
أيضا على األكادمييا. فهناك هجمة ميينية تقودها حركة "إم ترتسو" 

ضد احملاضرين اجلامعيني النقديني...
لن  تنجح. فهم  لم  الهجمة  أمر هامشي. وهذه  برينكر: "هذا 
ينجحوا في إرغام اجلامعات على فصل أي محاضر بسبب مواقفه 
تطرفا  األكثر  واحلالة  تطرفا.  األكثر  احلالة  في  حتى  وال  السياسية 
تتعلق مبحاضر كان تلميذي، ويدعى نيف غوردون، الذي يدعو إلى 
مقاطعة بضائع إسرائيلية ويشارك في مؤمترات دولية يدعو فيها إلى  
مقاطعة إسرائيل ]يشار إلى أن البروفسور غوردون، أستاذ العلوم 
مقاطعة  إلى  دعا  السبع،  بئر  في  غوريون  بن  جامعة  في  السياسية 
بضائع املستوطنات كخطوة في سياق مناهضة االحتالل[. وحتى 
في حالته لم ينجحوا في فصله من العمل. وفي السابق كان هناك 
أستاذ الكيمياء من اجلامعة العبرية في القدس، البروفسور املرحوم 
مع  اتفاقيات  على  التوقيع  عدم  إلى  دعا  ال��ذي  شاحاك،  يسرائيل 

إسرائيل ألنها لن حتترمها. وبقي في اجلامعة".
ما  تنفيذ كل  اليمني من  متنع  إسرائيل كوابح  في  يوجد  )*( هل 

يريده؟
برينكر: "إلى حد معي نعم. الكنيست سن قانون جلان القبول 
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اليهودية  اجلماهيرية  البلدات  في  السكن  من  العرب  مينع  ]ال��ذي 
اجلنسية.  سحب  قانون  سن  يتم  لم  فإنه  املقابل  وف��ي  الصغيرة[، 
والسبب هو وجود أشخاص في اليمي وفي حزب الليكود، مثل دان 
مريدور ورؤوبي ريفلي وميخائيل إيتان، الذين ما زالوا دميقراطيي. 
ومنعوا سن قانون مثل قانون سحب اجلنسية وقواني أخرى. وقد 
مت كبح سن هذه القواني حتى اآلن، لكن ال ميكن أن نعرف ماذا 

سيحدث في املستقبل".
)*( ما الذي يريد اليمني اإلسرائيلي حتقيقه؟

برينكر: "اآلن هو يريد إبقاء الوضع القائم- ستاتوس كفو-. هم 
يقولون: ’ال يوجد في اجلانب الفلسطيني من ميكن التحدث معه. 
هم يطالبوننا بتنازالت ال ميكننا تنفيذها. ولن يكتفوا مبا نعطيه لهم 
وهم دائما يريدون املزيد. ]رئيس حكومة إسرائيل السابق إيهود[ 

أوملرت وباراك أعطياهما كل شيء تقريبا ولم يوافقوا’".
)*( لكن في هذه األثناء إسرائيل تستولي على مزيد من األراضي 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتوسع املستوطنات.
برينكر: "هذا صحيح. هذا ستاتوس كفو ]وضع قائم[ مريح 

لليهود".
)*( هذا يبدو أنه "مريح لليهود"...

هذا  أن  من  متأكد  أن��ا  ال��وض��ع.  سينفجر  النهاية  "ف��ي  برينكر: 
هم  معه  التحدث  ميكن  أحد  يوجد  ال  أنه  ستار  وحتت  سيحدث. 
على  للسيطرة  يخططون  وهم  الواقع  أرض  على  حقائق  يضعون 

األرض كلها في نهاية املطاف".
)*( هذا الوضع يجعلنا، نحن الفلسطينيني، نقول: حسنا، في 

النهاية ستقوم هنا دولة ثنائية القومية.
كله،  اإلسرائيلي  واليسار  ومثلي،  مثلك  "شخص  برينكر: 
على  سنحارب  واآلن  فشلت،  الدولتي  إقامة  محاولة  سيقول: 
حقوق مدنية كاملة ومتساوية لليهود والفلسطينيي. وسيكون بإمكان 
إمكانيتان:  يوجد  أنه  وأعتقد  ألحزابهم.  التصويت  الفلسطينيي 
اإلمكانية األولى أن تصبح إسرائيل دولة مثل جنوب إفريقيا مبعنى 
أنه يوجد شعبان لكن اليهود لن يعترفوا بالشعب اآلخر وأن تسيطر 
إسرائيل بالقوة العسكرية على شعب بأكمله يتزايد باستمرار ورمبا 
سيصبح عدده أكبر من اليهود. واإلمكانية الثانية أن تصبح إسرائيل 
دولة ثنائية القومية مع مساواة في احلقوق. واليسار سيختار اإلمكانية 

الثانية".
)*( هل تعتقد أن إسرائيل ستنفذ عمليات ترانسفير أخرى؟

تنفيذ  يتم  برينكر: "فقط في حالة نشوب حرب شاملة. لن 
ترانسفير في غير حالة حرب شاملة. لكني ال أعتقد أنه ستنشب 
يعرفون  وه��م  ال��ي��وم،  حكمة  أكثر  ال��ع��رب  ألن  شاملة،  ح��رب 
أنهم لن يحصلوا على أكثر مما ميكن أن يحصلوا عليه من خالل 
والقنبلة  التكنولوجي  التفوق  لديها  وإس��رائ��ي��ل  امل��ف��اوض��ات، 
ستكون  لكن  شاملة،  حرب  ستنشب  أنه  أعتقد  ال  ]النووية[. 
هناك أعمال إرهابية وستندلع انتفاضة وهبة غير عنيفة. وصعب 
تتدبر أمرها مع مقاومة غير عنيفة، أي شعبية  على إسرائيل أن 
وغير مسلحة. وإذا ما بادر الفلسطينيون إلى مقاومة غير عنيفة 
فإن هذا لن يقود إلى ترانسفير، بل سيؤدي إلى إثارة الرأي العام 
السالم.  صنع  أجل  من  ضغوط  وممارسة  إسرائيل  ضد  العاملي 
وبرأيي فإن الرأي العام العاملي لن ميارس ضغوطا من أجل صنع 
السالم على إسرائيل فقط وإمنا على الفلسطينيي أيضا. وأعتقد 
أن هذا ما رآه أبو مازن ]الرئيس الفلسطيني محمود عباس[ عندما 

قرر تدويل الصراع".            
)*( ما هي اخلواطر التي راودتك عندما شاهدت الجئني فلسطينيني 

يتخطون احلدود في هضبة اجلوالن؟
خطوة  كانت  ه��ذه  املشهد.  ه��ذا  في  نبالغ  أال  "يجب  برينكر: 
ال  خطوة  لكنها  أنفسهم.  عن  عبروا  األشخاص  وه��ؤالء  رمزية، 
تغير حقائق سياسية. رمبا ستتكرر هذه املشاهد في املستقبل. لكن 
برأيي أن هذا أقل خطرا بالنسبة إلسرائيل من اندالع انتفاضة سلمية 
في الضفة الغربية مثل االنتفاضة األولى. وأعتقد أن انتفاضة غير 
فيما  حية،  قضيتهم  وستبقي  الفلسطينيي  مصلحة  ستخدم  عنيفة 
اليمي اإلسرائيلي يريد إدخالها في سبات واملماطلة في تسويتها. 
هذا في املرحلة األولى، وفي املرحلة الثانية سيتعي عليهم تقدمي 
تنازالت فيما يتعلق  بحق العودة، لكني لست واثقا من أنه بإمكانهم 
بتقسيم  إسرائيل  لطالبت  أوب��ام��ا  ب���اراك  كنت  ول��و  ب��ذل��ك.  القيام 
يسري  ال  العودة   حق  أن  باإلعالن  الفلسطينيي  وطالبت  القدس 
الصراع.  حلل   األساسيتان  القضيتان  هما  هاتان  إسرائيل.  على 
املستوطنات هي قضية ثانوية. جميع القضايا تعتبر ثانوية باستثناء 

هاتي القضيتي".   


