مقابلة خاصة
أجرى المقابلة :رائف زريق وبالل ضـاهـر

الوزير دان مريدور :أؤيد حل
الدولتين ألنني مهتم بمصلحتي!
* أخشى من أن يختل التوازن في العالم اإلسالمي كله بسبب صعود اإلسالم السياسي *
* إسرائيل بحاجة إلى خط أخضر مختلف

يعتبر دان مريدور ،الذي يش���غل حال ًيا منصب «وزير ش���ؤون
االستخبارات» في حكومة بنيامني نتنياهو ،أحد أبرز وجوه حزب
الليكود واليمني اإلس���رائيلي الذي ميثله هذا احلزب ،وهو منخرط
في احلياة السياس���ية في إسرائيل منذ أن تولى منصب سكرتير
احلكومة اإلس���رائيلية في حكومة مناحي���م بيغن الثانية في أوائل
ثمانينيات القرن الفائت ،وبعد ذلك أصبح عض ًوا في الكنيس���ت،
وتولى عدة مناصب وزارية لعل أبرزها منصب وزير العدل.

في الوقت نفسه أكد أن الرؤية املتعلقة بتنفيذ هذا احلل تفتقر
إلى «التناسب املطلوب بني سياسة السالم وإقامة دولة فلسطينية
وبني سياس���ة االستيطان» ،وأنه يعتقد أنه ال ُبد من توفر تناسب
كهذا ،وش ّدد على أنه في هذا الشأن يتحدث باسمه فقط ال باسم
احلكومة ،وعلى أن «إخالء املستوطنات هو مسألة صعبة».
كما ك ّرر االدعاءات اإلسرائيلية املمجوجة التي حتمل الفلسطينيني
املسؤولية الكاملة عن عدم التوصل إلى تسوية منذ رفضهم مبادرات
التقسيم قبل  ،1948وصو ًال إلى رفضهم آخر املبادرات اإلسرائيلية
التي عرضت عليهم ،ورفضهم احلديث عن نهاية الصراع.

ويتمثل الهدف األساس من إجراء هذه املقابلة اخلاصة معه في
محاولة التع ّرف على آخر املواقف التي يتبناها اليمني في إسرائيل،
وخصوصا الليكود ،إزاء الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني.
ً

(*) سؤال :من هو دان مريدور .كيف تود أن تعرف نفسك؟

وس���يالحظ القارئ أن مريدور أعلن خ�ل�ال املقابلة أن اليمني
الذي ميثله ،ويش���مل برأيه رئيس احلكومة نتنياهو ،يؤيد التقسيم
أو ما يس���ميه «حل الدولتني» ،لكنه حرص على أن ين ّوه أن س���بب
تأييده هذا يعود قبل أي شيء إلى أنه «مهتم بنفسه ومصلحته».

مري���دور« :من بني جمي���ع األوصاف التي ل���دي ،مثل الوزير
والضاب���ط ،ليس برتبة عالية ،واحملامي ،أفضل صفة اجلد ،فلدي
س���بعة أحفاد .وجميع األحفاد في القدس .قس���م من أوالدي في
القدس والقسم اآلخر في تل أبيب».
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(*) سؤال :هل أنت من مواليد القدس؟
مريدور« :نعم .ولدت هنا في العام  ،1947ولدي شهادة ميالد من
حكومة فلسطني االنتدابية .وهي مكتوبة بالعربية والعبرية واالنكليزية».

(*) سؤال :وهل واقع أنك ولدت في هذا المكان قبل قيام
ً
خاصا؟
الدولة يمنحك شعورا ً

مريدور« :ال .هذا محض صدفة .ال يوجد لدي شعور خاص .ال
أشعر مثال أنني ولدت حتت احلكم البريطاني ،فأنا ال أتذكر هذا».

(*) سؤال :من أين جاء والداك؟
مريدور« :هاجر والداي من أوروبا في منتصف سنوات الثالثني.
وبعدما وصال إل���ى البالد انخرطا في محاوالت طرد البريطانيني
من هنا .وق���د اعتقل البريطانيون والدي ،الذي قضى وقتا طويال
في معس���كرات اعتقال بريطانية ،في إفريقيا والبالد .فلقد اعتقل
في املس���كوبية في الق���دس ،وفي عكا واللط���رون ،وفي إفريقيا،
ف���ي إريتريا والقاهرة .وكان والدي سياس���يا .وأصبح عضوا في
الكنيس���ت عن حزب حيروت .كما كان عضوا في منظمة اإليتسل
ونشط في القدس .وكان مثقفا .وقد توفي جراء مرض عندما كنت
جنديا في العشرين من عمري.
«وأمي تبلغ اليوم  89عاما .وهي بروفسور في اجلامعة العبرية
ومتخصص���ة في اليونان القدمية .وكما تريان فقد جئت من عائلة
صهيوني���ة بامتياز ،ومن عائلة مقاتلة ،مع الكثير من الثقافة .وقبل
ثالثني عاما دخلت عالم السياس���ة .وفي الواقع كنت راغبا في أن
أكون رجال سياس���يا منذ أن مت تس���ريحي من اجليش ،بعد حرب
األيام الستة في العام  .1967وفي العام  1982دخلت إلى السياسة
كسكرتير للحكومة .وعينني مناحيم بيغن سكرتيرا حلكومته بصورة
مفاجئة .كنت حينها نش���طا ،لكن لس���ت محترفا السياسة ،وكنت
أعمل محاميا».

(*) سؤال :هل عينك بيغن سكرتيرا للحكومة بسبب قرب
والدك منه؟
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مري���دور« :والدي لم يكن حين���ذاك على قيد احلياة ،فقد توفي
قبلها بس���نوات طويلة .وال أريد أن أحتدث عن نفس���ي ،لكن بيغن
علي أن أكون س���كرتيرا للحكومة .وقد
كان يعرفني حينها واقترح ّ
سمعت في الراديو عن تعييني قبل أن يبلغني بيغن بذلك .وأنا في
احلياة السياس���ية منذ ذلك احلني .خرجت من احلياة السياس���ية
ملدة ست سنوات ،عدت خاللها إلى عملي في احملاماة واألكادمييا
وأعمال أخرى .وقبل أربع س���نوات ،طل���ب بنيامني نتنياهو مني
أن أعود بش���كل ف ّعال إلى السياسة .وأنا هنا منذ أكثر من ثالث
سنوات ونصف السنة .وسنرى كيف تسير األمور في املستقبل».

(*) سؤال :لقد ترعرعت في إسرائيل في سنوات الستين.
نريدك أن تحدثنا عن أحداث أو أشخاص كانوا مؤثرين
في وعيك السياسي .هل تقول لنفسك أحيانا« :حسنا،
ما زلت أؤمن بفكرة ما منذ تلك الفترة ،أو ما زلت تحت
تأثير كتاب قرأته في حينه ،في سن  16عاما مثال»؟
مريدور« :بكل تأكيد توجد لدي أفكار تبلورت بشكل واضح جدا،
وحصلت عليها من بيت العائلة واحلياة وعالم القانون .وعنوان هذه
األفكار هو الرؤية القومي���ة الليبرالية .وهذا مزيج لعقيدتني ،ليس
العقيدة القومية فقط وإمنا العقيدة الليبرالية أيضا ،وليس العقيدة
الليبرالية فقط وإمنا العقيدة القومية أيضا .وعموما ،بطبيعة احلال،
ف���إن املزج بني عقيدتني أصع���ب من تبني عقيدة واحدة .يصعب،
مثال ،جتني���د األفراد إلى تأييد عقيدتني في وقت واحد .لكن هذه
الفك���رة ،وال أعرف كيف أبدأها ،هي فكرة مثيرة لالهتمام وعميقة
في نظري ،وقد تربيت عليها .تقول هذه الفكرة إن ثمة أهمية للشعب
والدولة ،وإن ثمة أهمية ال تقل عن ذلك للفرد ،أو لإلنسان .فالهدف
من الدولة هو أن تساعد األفراد .واألفراد ليسوا موجودين من أجل
خدمة الدولة ،وإمنا الدولة موجودة من أجل خدمة األفراد .والفكرة
الصهيونية ،القائلة بأن اليهود يستحقون دولة خاصة بهم ،طرحت
بطبيع���ة احلال الفكرة القومية التي تطلبت نضاال كبيرا في خارج
البالد ،أي في الش���تات ،وفي البالد ،ضد البريطانيني واجلمهور
العربي [أي الفلسطينيني] ،وضد الدول العربية .وينبغي على هذا
النضال الكبير ،املتمثل في الفكرة القومية ،أن يكون مجندا وهاما
للروح القومية .ومن السهل جدا االجنراف في هذا املوضوع ،ألن
الدولة القومية هي األساس .ولذلك فإن هذا مييز هذه الرؤية .وعلينا
أن نتذكر في الوقت نفس���ه أن الدولة ليس���ت الهدف .فدور الدولة
هو خدمة األفراد .والهدف هو مصلحة اإلنسان وليس املؤسسة».

(*) سؤال :اإلنسان أم المواطن؟
مريدور« :أقول اإلنسان ،ألنه يوجد أفراد ليسوا مواطنني .ويوجد
هنا مقيمون ليسوا مواطنني .واجلانب الليبرالي يتعلق بهذا األمر.
وهناك عدة قيم أساسية مرتبطة بالرؤية الليبرالية .ومنها أن اإلنسان
حر وليس ملزما بشيء ،سوى بتلك األمور التي يلتزم بها من أجل
احلياة املشتركة مع اآلخرين .فاإلنسان يولد غير مدين بشيء ألي
كان .إنه يولد حرا متاما .والدولة تفرض أمورا معينة ،مثل احلدود
اجلنائية .وأن يكون هناك مجتمع حضاري هو أمر أساس .ويبدو
أن ه���ذا أمر طبيعي من الناحية النظرية ،لكن في الواقع هذا أمر
يراف���ق نضاالت كبيرة .وف���ي حالتنا ،يتمثل هذا في نضال العرب
ضد اليهود ،املتدينني ضد العلمانيني .وكل طرف يرى أن احلق إلى
جانبه وال يرى احلرية والعدالة واملساواة ،وهذه قيم تعتبر ثانوية».

الوزير دان مريدور

(*) سؤال :إذا كان هناك صراع قومي ،لماذا يجب منح
المساواة للعرب ،الذين حاربوا ضد قيام الدولة؟
ونحن نتحدث عن المواطنين العرب في إسرائيل.
ويمكننا أن نفهم المزج بين القومية والليبرالية ،لكن
الليبرالية تخص أولئك األفراد الذين ينتمون إلى
قومية بعينها -إذن باإلمكان فهم معادلة القومية
والليبرالية على أنها ليبرالية ومساواة لجميع أولئك
األفراد الذين ينتمون إلى القومية نفسها ،وعندها
ال يوجد فرق بين األشكنازي والشرقي ،بين العلماني
والمتدين ،بين القدماء والمهاجرين الجدد -لكن
لماذا عليك أن تمنح المساواة لعربي من الناصرة ال
يقبل الصهيونية أبدا؟
مريدور« :أنا ال أمنحه املس���اواة .فقد ولد متس���اويا .األفراد
املتساوون يولدون متساوين .وليس مهما إذا كان من األسكيمو أو
الهنود احلمر ..إنهم يولدون مع حقوق متساوية .والسؤال ،برأيي،
يجب أن يكون معاكس���ا .تسأالني ملاذا ال نسلب املساواة منهم.
وأنا أقول إنهم متس���اوون .ودعونا نبدأ من كونهم بشرا .واألمر
ليس أن الدولة ال متنحهم املساواة .فالدولة ال متنح املساواة ألحد،
ال للعربي وال للدرزي وال للحريدي وال لألش���كنازي وال للمهاجر
اجلديد .وهي تقوم بشيء غير أخالقي وأنا أريد أن أكون أخالقيا.
وفكرة الدولة مختلفة عن فكرة اجلالية .يوجد ،مثال ،جالية مسلمة

في لندن .وهناك جالية يهودية في بولندا .وتعيش اجلاليات حياة
أفرادها .والدولة ليست جالية .إنها مكونة من البشر ،وفي بعض
احلاالت االستثنائية ينتمي جميع املواطنني إلى قومية واحدة ،لكن
كما قلت فإن هذه حالة شاذة واستثنائية ،إذ أنه في معظم الدول
توجد أغلبية وأقلية أو عدة أقليات .لنأخذ ،مثال ،دولة إس���رائيل،
التي قامت كدولة يهودية .فقد تقرر في قرار التقسيم ،من العام
 ،1947إقامة دولة يهودية ودولة عربية .ليست يهودية كدين وإمنا
كقومية .وعندما يشكل اليهود ،اليوم %80 ،في هذه الدولة ،فإنه
عندما تكون هذه دولة فإنها ليست جالية .وجميع مواطنيها ،العرب
واليهود ،متس���اوو احلقوق .وعندما تكون هناك أغلبية كبيرة فإن
العلم لها .علم سويس���را مرسوم عليه الصليب ،مثال ،وذلك على
الرغم من وجود يهود ومسلمني في الدولة ،لكن يوجد صليب في
العلم ألن األغلبية هي مس���يحية .والدولة بإمكانها أن تس���تخدم
رموزا كهذه ،ولكن حتى حد معني .وهكذا فإن دولة إسرائيل هي
دولة يهودية ألن اليهود يشكلون أغلبية كبيرة فيها .وألن الشعب
ال يس���كن وحده في هذا اإلقليم ،وإمنا هناك أقليات من شعوب
أخرى ،فإنه ينبغي التعامل مع اجلميع مبساواة .واليهود ،الذين
لم تكن لديهم دولة طوال ألفي عام يس���تحقون دولة .وقد أقيمت
هذه الدولة .أين اقيمت هذه الدولة وأين تقع حدودها هما موضوع
للنقاش ،لكن قسما من العالم الذي يعارضنا يدعي ادعاء أعمق
وهو أن اليهود ليسوا شعبا».
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(*) سؤال :نعتقد أن هذا نقاش سياسي .نريد أن نتوقف
عند الجانب القومي .ولدينا سؤاالن من العيار الثقيل.
السؤال األول هو لكونك صهيونيا ،وليس كمن ينتمي
إلى حركة «حيروت» .كيف كان بإمكان دولة إسرائيل أن
تقوم كدولة قومية من دون أن تطرد العرب؟ إن شئت
أال تستخدم كلمة «طرد» ،فلنقل التسبب بوضع تكون
فيه هنا أقلية عربية وأغلبية يهودية ،أي التسبب
بتحول ديمغرافي جذري؟ هل كان هناك احتمال بأن
ينجح المشروع الصهيوني من دون نقل سكان بشكل
مكثف؟
مري���دور« :هذا يتعل���ق بالعام�ي�ن  1947و .1948وقد قامت
الصهيونية في نهاية القرن التاس���ع عش���ر ،من أجل ستة ماليني
يهودي أرادوا املجيء إلى هنا وقتلوا».

(*) سؤال :وباإلمكان االدعاء أيضا أنه لو لم تكن المحرقة
لما كانت هناك هجرة إلى إسرائيل.
مريدور« :الصهيونية قامت باألساس من أجل إنقاذ يهود أوروبا
الذين كانوا يواجهون خطرا وجوديا .وقد فشلت الصهيونية فشال
ذريعا .فلو قامت الدولة اليهودية في العام  1938ملا حدثت احملرقة.
لق���د أراد األملان النازيون أن تكون أوروبا نظيفة من اليهود .وقد
بدأوا بطرد اليهود .ولم يكن أحد على اس���تعداد الستقبالهم .ولو
كانت الدولة اليهودي���ة موجودة جلاء جميع اليهود من أوروبا إلى
هنا بالتأكيد ،ولكان لديهم ملجأ».

(*) سؤال :لكن منذ بدء الهجرات اليهودية إلى فلسطين
في نهاية القرن التاسع عشر وحتى سنوات الثالثين
من القرن الماضي ،لم تنجح الصهيونية في تجنيد
أعداد كبيرة من اليهود للهجرة إلى البالد.
مريدور « :أنت على حق .فقط جزء صغير من الشعب اليهودي
هاجر إلى البالد .وعندما كان الس���يف مسلطا على رقاب اليهود
منذ صعود النازيني إلى احلكم ،في العام  ،1933وحتى نش���وب
احلرب العاملية الثانية ،في العام  ،1939لم يكن أمام اليهود مكان
يهرب���ون إليه .والقصة املزعزعة هي أنه كان يتم إعادة اليهود إلى
أملاني���ا م���ن كل مكان هربوا إليه .ولذلك فإن���ي أقول إنه لو قامت
الدولة في الوقت املناس���ب ملا حدثت احملرقة .والصهيونية بنظري
ه���ي قصة جناح هائل ،لكننا لم ننجح في إقامة الدولة في الوقت
املناسب ،ألنه لم يكن هناك جتند كاف.
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«واآلن أعود إلى الس���ؤال حول العام  1948وخروج االنتداب
البريطان���ي واإلعالن عن الدولة واحلرب .ومبا أننا نتناول فرضية،

أي ’ماذا كان سيحدث لو ،’...فإنه من الناحية النظرية ،وال ميكنني
أن أثبت أي ش���يء هنا ،لو وافق العرب على قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة ،من يوم  29تش���رين الثاني العام [ 1947أي قرار
تقسيم فلسطني] ،وقد وافق اليهود على هذا القرار ،لقامت الدولة
اليهودية في منطقة أصغر».

(*) سؤال :كان سيعيش فيها (في المنطقة المخصصة
للدولة اليهودية)  600ألف يهودي و 600ألف عربي
تقريبا.
مريدور« :ال أذكر األعداد بالضبط .لكن املنطقة التي ُخصصت
للدول���ة اليهودية ،كانت من دون يافا والقدس وقس���م من اجلليل،
وم���ن دون النقب ،بينم���ا في الدولة العربية توج���د أغلبية عربية.
والقي���ادة الصهيونية أيدت التقس���يم .لكن بعد ذلك وقعت احلرب
وتطورت األمور بالش���كل الذي نعرفه .ورمبا لو وافق العرب على
قرار التقسيم كان سيقوم احتاد كونفدرالي بني الدولتني .ال أعرف
ماذا كان ميكن أن يحدث».

(*) سؤال :هل كنت ستوافق على هذا التقسيم لو كنت
فلسطينيا؟ هل كنت ستوافق على تقاسم البالد مع
أناس جاؤوا إلى وطنك؟
مريدور« :إذا كان الفلس���طيني يعتبر أن الوطن كله هو وطنه،
فإنه سيقول ال .وإذا كان اليهودي يرى بأن الوطن كله له ،واحلركة
التي جئت منها تدعي أن أرض إس���رائيل تشمل ضفتي األردن،
فإنه س���يقول ال أيضا .في العام  1937لم يوافق الفلس���طينيون
عل���ى خطة التقس���يم التي طرحتها جلنة بيل .بع���د ذلك ،وعندما
تتق���دم في العمر تصبح أكثر عقالنية تقول لنفس���ك إنه بإمكانك
االعت���راف بالبالد كوحدة واحدة ،أو تقس���يمها إلى وحدتني ألنه
ال ميك���ن جتاهل الطرف اآلخر .أو أن يطرد أحد الطرفني اآلخر.
وهذه ليست طريقي .هذه طريقة غير طبيعية وأنا ال أوافق عليها.
وأنا ال أتواجد منذ س���نوات عديدة في املدرس���ة التي تتحدث عن
العيش املشترك لليهود والعرب ،وعن أرض إسرائيل واحدة .ومثلما
يرى الفلس���طيني أن بيت حلم هي مثل حيفا ،فإنني أش���عر أنني
في بيتي في أماكن مثل القدس أو الضفة الغربية أكثر مما أشعر
ذلك في بالد أجنبية .وعندما كنت في س���يناء ،خالل حرب األيام
الستة ،ش���عرت أنني منتصر في احلرب ،ألن الشعور باالنتصار
أفضل من الش���عور بالهزمية .وكنت حينذاك قائد دبابة في اللواء
السابع وحاربنا ضد املصريني .وأذكر أنه كان يوم األربعاء ،وأنني
أس���مع أن القدس احتلت أو حررت ،وأذكر احلزن الذي كان في
القلب ألنني في سيناء وليس في القدس .وعندما عدت إلى البيت،

وكان قد حل عيد العرش عندنا ،وعندها فتحوا الطريق إلى البلدة
القدمي���ة ألول مرة ،وكان هناك ممر مليء بالغبار يؤدي إلى حائط
املبكى .وكان يس���ود عائلتي تأثر هائل .لذلك أنا أعتقد أن غالبية
اليهود يرون فعال أن هذه البالد هي بالدهم ،والعربي يرى فعال هذه
البالد أنها له .رمبا هذا الشعور أقوى عند البعض ،ألن الكثيرين
م���ن اليهود قدموا من بلدان أخ���رى والكثير من العرب قدموا من
بلدان أخرى .وكان بيغن قد قال في خطاب ألقاه في الكنيست في
العام  ،1977وكان يتحدث عن خطة احلكم الذاتي ،إن أي عربي
يرغب في احلصول على اجلنس���ية اإلس���رائيلية سيحصل عليها.
وأضاف أنه إذا لم نفعل ذلك فإنه س���نصبح مثل روديس���يا [أي
كي���ان البيض العنصري في زمبابوي الذي قاطعته األمم املتحدة
وفرض���ت عليه عقوب���ات] .وإذا كانت البالد كاملة فإن كل مواطن
س���يكون متس���اوي احلقوق .وفي العام  1967كانت هناك أغلبية
يهودية حت���ى مع املناطق [احملتلة] .وأنا كنت في هذه املدرس���ة
ولكني انتقلت إلى مدرسة أخرى».

(*) سؤال :في أي مدرسة أنت اليوم؟
مريدور« :في املدرسة التي تدعو إلى تقسيم البالد .وسبب ذلك،
قبل أي شيء ،يعود إلى أنني مهتم بنفسي .وهذا األمر مهم بالقدر
نفسه بالنسبة للجانب اآلخر .وسبب آخر هو العامل العددي ،إذا
حسبنا النسبة بني أغلبية وأقلية .وأعتقد أنه في ظل وجود أسوار
الكراهية واخلوف على مدار سنني طويلة مضت ،فإنه ال يبدو لي أن
العيش املشترك ممكن في هذه املرحلة .ليت الوضع كان مختلفا.
وفي الواقع فإن احلل الوحيد املمكن هو حل الدولتني ،وباملناس���بة
هذا هو احلل املقبول على األغلبية اليوم».

(*) س��ؤال :أال يبدو غريبا لك أن هذا الحل مقبول على
األغلبية تقريبا في إسرائيل ،من حزب الليكود وحتى
الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ،وهو مقبول
على أغلبية الفلسطينيين ،وعلى الرغم من ذلك فإن
هذا الحل ال يتحقق؟
مريدور« :ال أريد أن أنتقل إلى توجيه االتهامات .لكنني أقول دعك
م���ن نتنياهو وخذ أوملرت ،وهو رئيس حكومة كان ينوي التوصل إلى
حل وليس متش���ددا مثلنا .ففي العام  ،2008وخالل املفاوضات مع
أبو مازن ،وفي جلسات طواقم املفاوضات بني اجلانبني ،قدم أوملرت
اقتراحا للتوصل إلى اتفاق سالم .والتفاصيل منشورة في كتاب صدر
مؤخرا من تأليف وزيرة اخلارجية األميركية السابقة ،كوندوليزا رايس.
وأن���ا آخذ أوملرت وأبو مازن كمثال .أومل���رت يقترح على أبو مازن،
ورايس أبلغت أبو مازن ،وفقا لكتابها ،أن أوملرت يعتقد أنه ينبغي إنهاء

الصراع .وفيما يتعلق بالضفة فإن تبادل األراضي سيشمل  %6من
مساحة الضفة ،وهذا يحل قضية احلدود .وبالنسبة للترتيبات األمنية
فإن أوملرت قال لرايس أن تساعد اجلانبني وسيكون باإلمكان التوصل
إلى حل .وبقيت قضيتان ،القدس والالجئون .واقترح أوملرت تقس���يم
القدس .األحياء العربية للدولة الفلسطينية واألحياء اليهودية إلسرائيل.
وكل احل���وض املقدس يكون حتت إدارة دولية .وحول الالجئني ،قال
أوملرت إنه يقترح ش���يئا رمزيا بعودة الجئني إلى إس���رائيل والبقية
يذهبون إلى فلسطني .وكتبت رايس أنها فهمت أنه يوجد اتفاق .لكن
إجابة أبو مازن ،بحسب كتابها ،كانت’ :كيف ميكنني أن أقول ألربعة
ماليني فلسطيني إنكم لن تعودوا إلى موطنكم؟’ .وعندها أدركت أنه
لن يكون هناك اتفاق .وفي تقديري أنه لو مت التوصل إلى اتفاق كهذه
فإنه كان سيحظى بتأييد اجلمهور رغم الصعوبات».

(*) سؤال :هل ترى إمكانية أن تزيل إسرائيل مستوطنات؟
أن تخلي المستوطنات في الخليل؟
مريدور« :أوال أنا رأيت أمرا كهذا .وكنت في حينه س���كرتير
احلكومة .وفي  25نيس���ان من العام  1982أزالوا املستوطنات
األخيرة في سيناء .وفي غزة أيضا ،وهي جزء من أرض إسرائيل،
ج���اء أريئيل ش���ارون وأخلى جميع املس���توطنات من غزة .إذا
توصل���وا إلى اتفاق ،وقالوا لليهود الذين يس���كنون في املنطقة
التي س���تقام فيها الدولة الفلسطينية ،إن هذه هي احلدود ،ومن
يرغب في البقاء فإن بإمكانه أن يفعل ذلك ويتعني عليه أن يحترم
القانون ،ومن يريد العيش في إسرائيل فإن عليه االنتقال للسكن
في إس���رائيل ،فأنا أعتقد أن األغلبية الكبيرة من املس���توطنني
ستنتقل إلى إسرائيل».

(*) س��ؤال :هذا يعني أنكم تواصلون احتالل الضفة
الغربية لغرض المفاوضات؟ وهل حقا أنتم مستعدون
للتوصل إلى اتفاق استنادا إلى هذه المناطق؟
مريدور« :االنسحاب سيكون من معظم املناطق .وبرأيي ،وهذا
ما ال يوافق عليه اجلميع لكن األغلبية في الليكود توافق عليه وكذلك
نتنياهو ،فإن الدولتني هما احلل .رأي الليكود تغير .ومسألة إخالء
املس���توطنات هي مس���ألة صعبة .هل تعتقد أن من السهل إخالء
يهودي فقط ألنه يهودي؟».

(*) سؤال :بل ألنه محتل.
مريدور« :الفرد شخصيا ليس محتال .وأعتقد أن عددا قليال من
اليهود سيرغب في البقاء في مناطق الدولة الفلسطينية».

(*) س��ؤال :لكن إسرائيل تقيم جامعة في مستوطنة
«أريئيل» وتمد خطوط سكة حديدية في عمق الضفة.
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أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تناسب بين سياسة السالم وقيام دولة
فلسطينية وبين السياسة االستيطانية .ال أعتقد أنه يوجد تناسب كهذا
اليوم .نحن نعتقد أن الكتل االستيطانية الكبرى ستبقى تحت حكم إسرائيل.
ويوجد منطق اآلن في االستثمار في االستيطان ولكن ليس في األماكن التي
لن تبقى بيد إسرائيل .وأنا أقول بصوت مرتفع إن إسرائيل بحاجة إلى خط أخضر
مختلف .الكتل االستيطانية الكبرى يجب أن تبقى بيد إسرائيل وبهذا يكون
من المنطق االستيطان هناك
مريدور« :س���أقول رأيي وال أحتدث هنا باسم احلكومة .أعتقد
أنه ينبغي أن يكون هناك تناس���ب بني سياسة السالم وقيام دولة
فلسطينية وبني السياسة االستيطانية .ال أعتقد أنه يوجد تناسب
كهذا اليوم .نحن نعتقد أن الكتل االستيطانية الكبرى ستبقى حتت
حكم إس���رائيل .ويوجد منطق اآلن في االستثمار في االستيطان
ولك���ن ليس ف���ي األماكن التي لن تبقى بيد إس���رائيل .وأنا أقول
بصوت مرتفع إن إسرائيل بحاجة إلى خط أخضر مختلف .الكتل
االس���تيطانية الكبرى يجب أن تبقى بيد إسرائيل وبهذا يكون من
املنطق االس���تيطان هناك .وال أعتقد أن على إسرائيل أن تشجع
االستيطان في أماكن أخرى واالستثمار في مناطق تقع وراء هذا
اخلط ،الذي باإلمكان تس���ميته خط اجل���دار .وأعتقد هنا أن من
الصواب ،بالنسبة إلسرائيل ،خلق بنية حتتية لتفكيك املستوطنات
وراء اجلدار .وهذا سيكون جيدا إلسرائيل من الناحية اإلعالمية.
وأنا معني جدا بأن تكون هناك صالحيات للس���لطة الفلسطينية،
وباإلمكان وصفهم بأنهم خصوم لكنهم أشخاص باإلمكان التوصل
إلى اتفاق معهم».

(*) سؤال :إسرائيل تستغل الماء والهواء في الضفة اآلن
وتتصرف هن����اك وكأن األرض ملك لها ،وليس ثمة ما
يعيق استمرار الوضع القائم ،فلماذا تتوصل إسرائيل
إلى تسوية مع الفلسطينيين؟
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مريدور« :سأجيبك .أوال ،الوضع احلالي هو وضع غير طبيعي.
وال يوجد مبرر لفترة خمسة وأربعني عاما أخرى كالفترة التي م ّرت.
وف���ي الواقع توجد هنا وحدتان منفصلتان ،وحتويلهما إلى وحدة
واحدة سيؤدي إلى وجود نظام متييزي .وأنا ال أوافق على وجود
نظام كهذا .واحلل هو التقسيم .ويجب حتقيق التوازن الصحيح.
فلماذا الفلس���طينيون ليس���وا مس���تعدين لتحقيق هذا التوازن؟.
صحي���ح أنه توجد خالفات .وموضوع القدس ليس س���هال للحل.
وس���أقول أمرا صعبا ،هو أن حكومة إسرائيل ومعظم الشعب في
إس���رائيل يؤيدان حل الدولتني .كذلك توجد موافقة فلسطينية على

هذا احلل .وحتى أن قس���ما من حماس يوافق على ذلك .والنقاش
يدور حول أمر واحد ،وهو أننا لم نس���مع الفلسطينيني يتحدثون
عن نهاية الصراع».

(*) س���ؤال :س���نطرح عليك نظري���ة :توجد أم���ور بإمكان
إسرائيل أن توافق عليها ،ولكن توجد أمور ليس بإمكان
الفلس���طينيين اقتراحه���ا .ففي جن���وب إفريقيا جاء
نيلسون مانديال وقال لهم «شخص واحد ،صوت واحد»،
و»أن���ا موجود في زنزانتي وعندما توافقون اتصلوا بي».
وال توجد إمكانية ألن يقول الفلسطينيون إن هذه هي
مواقفنا وعندما توافقون عليها اتصلوا بنا .ألن طبيعة
الصراع اإلسرائيلي  -الفلس���طيني صعبة جدا وبضمن
ذلك أنك تطالبنا بالتنازل عن حق العودة .إسرائيل هي
دولة قوية ،فلماذا ال تقول «هذه هي الحدود ،اقبلوها أو
ال تقبلوها ،وهذا ما نحن مستعدون لتنفيذه» .واقترحوا
هذا على العالم كله وتحدثوا مع الش���عب الفلسطيني،
وقولوا له إن هذا ما يمكنكم أن تقترحوه.
مريدور« :سأقس���م إجابتي إلى قسمني .القسم األول هو أن هذا
لي���س مؤدبا حت���ى أن منلي حال .وإذا أملينا احل���ل فإننا لن نتحرك
مليمت���را واحدا .بينما عندما تكون هناك مفاوضات فإنك تطرح أكثر
من أجل أن حتصل على أقل .األمر الثاني هو أن إسرائيل فعلت ذلك.
وأنا كنت ضالعا عن قرب في كامب ديفيد العام  ،2000فقد كنت في
الوفد اإلس���رائيلي .والتقى هناك باراك وعرفات وكلينتون .وأنا كنت
الغبي الوحيد الذي اعتقد أنه يوجد اتفاق .وقلت إن ياس���ر عرفات ال
ميكنه أن يقول ال .وقد بحثنا هناك في كل شيء وبضمن ذلك القدس.
وال أعت���زم الدف���اع عن باراك اآلن .فقد اراد أن يفحص األمور حتى
نهايتها وأن يقترح كل شيء ويرى ما إذا كانت هناك إجابة .وبرأيي
ه���و اقترح أكثر مما أراد أن يقترحه عندما ذهب إلى هناك .واتضح
أنه اقترح ،بواسطة كلينتون ،تقسيم القدس .وكان رد عرفات أال يتم
إنه���اء األمر ورفض التوقيع عل���ى اتفاق .وأنا ال أبحث عن اتهامات،

لكن باراك فعل ما تقترحه أنت تقريبا .وأوملرت فعل أمرا مشابها في
العام  ،2008ولم يكن هناك رد إيجابي من جانب الفلسطينيني».

(*) سؤال :لكن أولمرت كان منتهيا في حينه .كان الجميع
في إس����رائيل يطالبه باالس����تقالة من رئاسة الحكومة
بعد االش����تباه بارتكاب����ه مخالفات فس����اد وبعد فترة
قصيرة استقال من منصبه.
مريدور« :لم يكن منتهيا ،وكان س���يضمن اتفاقا كهذا كل من
الرئيس بوش (الواليات املتحدة) والرئيس ميدفيديف (روسيا)».

(*) س����ؤال :لم تكن إس����رائيل س����تلتزم باتف����اق كهذا.
والفلس����طينيون خبروا إس����رائيل وتوقيع االتفاقيات
معها بشكل كاف .فقد حدث األمر نفسه مع اتفاقيات
أوس����لو ،وعندما كان يرأس حكومة إسرائيل شخصية
قوية وتتمتع بشعبية واسعة ،وهو إسحق رابين .لكن
إسرائيل خرقت هذه االتفاقيات ولم تنفذ االنسحابات
م����ن الضفة وكذلك خرقتها في العام  2000وبعد ذلك
أع����ادت احتالل الضف����ة الغربية .وإس����رائيل تنتهك
اليوم اتفاقيات جديدة نسبيا ،مثل اتفاق باريس .لكن
أنت ترس����م صورة جميلة للسياسة اإلسرائيلية وهي
ال تتالءم مع الواقع .وإذا كانت حكومة إس����رائيل ،وأنت
تقول إن نتنياهو أيضا ،تؤيد تقسيم البالد ،فما الذي
يمنعه من مواصلة المفاوض����ات والتوصل إلى اتفاق.
لماذا تواصل الحكومة البناء في المس����توطنات ،وليس
في الكتل االس����تيطانية ،وإنما في المستوطنات التي
تسمى «معزولة»؟
مريدور« :س���أكمل إجابتي على الس���ؤال السابق ثم أجيب
على س���ؤالك .أعتقد أنه عندما يس���مع أبو مازن هذا األمر [أي
اقتراح أوملرت] ،فإنه يدرك أن موافقته تاريخية .وخالل يوم واحد
س���يأتي العالم كله إلى هنا ،وإلى رام الله ،ولن يتمكن أحد من
التهرب من ذلك .وال أعرف ما إذا أوملرت كان قويا أ و ضعيفا،
فأنا لم أكن في حزبه .لكني أتس���اءل ملاذا لم يوافق أبو مازن.
رمب���ا ألن منظمة التحرير لم تقم من أجل املناطق [احملتلة منذ
الع���ام  .]1967وميثاقها كتب في العام  1965وليس بعد ذلك.
ولذلك فإني أعتقد أن مشكلة أبو مازن ليست الدولة الفلسطينية،
إذ أنه س���يحصل دائما على اقتراح في هذا االجتاه .واملس���ألة
تتعلق مبنح الش���رعية للدولة اليهودية .وتقس���يم البالد هو أمر
صعب لكني ال أعتقد أنه لهذا السبب هو قال ال .ومن اجلائز أن
هناك سببا آخر وهو أن حماس تقول ألبو مازن إنه ليس املمثل

الوحيد للفلس���طينيني وإن حم���اس متثلهم أيضا .واآلن يتحدث
اجلميع عن دولة منزوعة السالح .وأعتقد أننا بذلنا جهدا كبيرا
من أجل التوصل إلى اتفاق .واحلكومة احلالية حاولت عدة مرات
استئناف املفاوضات.
«واآلن مع صعود اإلس�ل�ام السياسي في العالم العربي كله،
فإنني أخشى من أن معنى ذلك هو اختالل التوازن في كل العالم
اإلسالمي .وآمل أال يحدث مثل هذا األمر هنا وأال تسيطر حماس
على منظمة التحرير الفلس���طينية .فهذا سيكون عاملا مختلفا ولن
يكون فيه حل للصراع .ولذلك فإن الوقت ال يعمل في صاحلنا وال
في صالح الشعب الفلسطيني».
«في العام  2000ح���دث أمر خطير عندما بدأ إرهاب مروع.
ومن حق أبو مازن علينا أن نقول إنه عارض اس���تخدام الس�ل�اح
[في االنتفاضة الثانية] منذ البداية .وقد قتل ألف فلسطيني ،وسقط
قتلى في اجلانب اآلخر .وأنا اذكر كم كانت األجواء صعبة عندما
قررت احلكومة تنفيذ عملية السور الواقي [الجتياح الضفة]».

(*) سؤال :هل توافق على منح الفلسطينيين الحق في
الحصول على الجنسية اإلسرائيلية؟
مريدور« :احلق ليس املش���كلة .لكن هذا سيلغي صبغة الدولة
اليهودية .في العام  ،1948بعد احلرب ،اتخذت حكومة إس���رائيل
قرارا بأن جميع س���كان املناطق التي أضيفت إلى دولة إسرائيل
بإمكانه���م أن يكونوا مواطنني إس���رائيليني .وبعد حترير القدس
أيضا ،في العام  ،1967اقترحنا على سكان القدس احلصول على
اجلنسية ،وكان هذا حقا ،ولم نفرض اجلنسية على الفلسطينيني
في القدس .لكن لم تضم أية حكومة إسرائيلية منذ العام 1967
أي س���نتيمتر واحد من يهودا والسامرة [أي الضفة] وأعتقد أن
دولة مختلطة ستؤدي إلى انفجار ولن تنجح .وفيما يتعلق بتقرير
إدموند ليفي فإني ال أوافق عليه ،وهو عبارة عن وجهة نظر يتعني
على املستشار القانوني للحكومة أن يعبر عن رأيه بشأنه».

(*) سؤال :ما هو تعقيبك على ما يحدث في العالم العربي.
إسرائيل ليست معنية بأن تكون الدول المحيطة بها
ديمقراطية ولذلك ال يهمها إذا من كان من يقف في
رأس الهرم تم انتخابه ديمقراطيا أم ال ،وإنما تريد أن
يكون هناك أشخاص يخدمون مصالحها.
مري���دور« :الدميقراطية هي قيمة كونية .وال تنبع الدميقراطية
من الدول وإمنا من القيمة بأن جميع االفراد هم أحرار وجميعهم
متساوون .وإسرائيل تؤيد بالتأكيد أن تسود أنظمة دميقراطية في
العالم كله ،وفي الدول العربية .وقد انتشرت الدميقراطية في أماكن
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كثي���رة جدا في العالم ،لكنها لم تصل إل���ى العالم العربي .وبعد
الثورات أو ’الربي���ع العربي’ دخلت األفكار الدميقراطية وتغلغلت
إلى العالم العربي عن طريق الفيس���بوك والتلفزيون ،وهؤالء الذين
تظاهروا في ميدان التحرير هم أش���خاص مثلي .لم يصرخ أحد
هناك بش���عار ’اذبح اليهود’ أو ’املوت ألميركا’ .لقد طالبوا بحرية
التعبير وبنظام غير فاسد .وقد جنح هذا .وإحدى قيم الدميقراطية
هي أن األغلبية تقرر وليس احلاكم العسكري أو الديكتاتور .لكن
لدي س���ؤال مثير وهو ماذا سيحدث عندما ال تريد أغلبية الشعب
الدميقراطية؟ ال يريدون أن تنتقد امرأة احلكومة أو الدين .هنا توجد
مصيدة .قد يسود حكم األغلبية لكن أحيانا تكون األغلبية مستعدة
للتعايش في ظل نظام يظلم األقليات .وبرأيي فإنه يوجد في العالم
العربي اليوم صراع كبير جدا بني االفكار الغربية واالفكار احملافظة
الس���لفية .وأغلبية اجلمهور تعود إلى الدين .وهذا يقلقني كإنسان
وكإس���رائيلي .وإذا ما تزايدت األفكار الظالمية في نهاية املطاف
والتي ال توجد فيها حريات وكل األمور التي نراها في الغرب ،فإن
هذا سيجعل الوضع أسوأ .وأمتنى ملصر ،كدولة مركزية ،أن يسود
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فيها التوازن الصحيح وأن تسود فيها حرية صحافة وقضاء وحرية.
إن ظاه���رة العودة إلى الدين في الدول العربية ،وهي موجودة في
هوامش اليهودية واملسيحية ،هي ظاهرة مقلقة .وكذلك االعتقاد أن
الهروب من العصرنة والعودة إلى املصادر الدينية سيحل املشاكل.
وأنا لست ضد الدين ولكن الدين هو أمر شخصي .وأعتقد أن هذا
الصراع لم يحس���م بعد في العالم العربي .وآمل اال تؤيد األغلبية
في العالم العربي احلرب ضدنا».

(*) سؤال :ربما الصهيونية هي آخر من يحق لها التحدث
عن الدين والسياسة.
مريدور« :الصهيونية نشأت على النضال ضد الدين».

(*) س��ؤال :إنكم تؤسسون سيطرتكم على هذه البالد
باسم الله.
مريدور« :ليس الله وإمنا التوراة ،ألن تاريخنا وثقافتنا موجودان
هنا .والصهيونية ليست ضد الدين ،لكننا ال ننتظر املسيح».

