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ثاين عرش :املجلس يعرب عن تضامنه مع الشعب الياباين:
عرب املجلس عن تضامنه العميق مع الشعب الياباين الصديق يف مواجهة هذه الكارثة الطبيعية
التي نجمت عن الزلزال الذي أصاب بعض الجزر اليابانية ،مؤكداً وقوفه إىل جانب الشعب الياباين
وحكومته يف مواجهة الكارثة.
ودعا املجلس دول العامل ووكالة الطاقة الذرية إىل تقديم العون واملساعدة الفنية واإلنسانية
للشعب الياباين وحكومته ،وقدم تعازيه الصادقة ألرس الضحايا ،جراء هذه الكارثة ومضاعفاتها التي
أودت بحياة اآلالف من اليابانيني.
وقرر املجلس املركزي التأكيد عىل االلتزام الكامل بعقد اجتامعاته الدورية كل ثالثة أشهر ،وأن
تقوم اللجنة التنفيذية من خالل املجلس بتقديم التقارير الوافية عن مختلف أوجه نشاطات العمل
الوطني ،كام مثن عالياً موقف دول أمريكا الالتينية وجميع الدول التي رفعت مستوى التمثيل
الفلسطيني اعرتافاً بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته املستقلة عىل كامل األرايض املحتلة
عام .1967

وثيقة رقم :68

مقابلة مع النائب يف الكنيست اإلرسائييل حنني الزعبي حول الثورات
العربية وعملية التسوية السلمية[ 68مقتطفات]
 19آذار /مارس 2011

• كيف تقرئني واقع إرسائيل يف ظل انتفاضات الشارع العريب املتتالية؟
– واضح أن جزء ًا كبري ًا من اسرتاتيجية إرسائيل قامت عىل ضعف العامل العريب وعىل تحييد
الدول العربية من اتخاذ دور حقيقي يف الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل ،مبعنى عدم دخولها
كطرف فاعل للدفاع عن حقوق الفلسطينيني إمنا دخولها بشكل متجانس مع املصالح األمريكية
واإلرسائيلية عىل ح ٍّد سواء ،ألن املصلحة العربية تعرف كمصلحة بقاء األنظمة وليس تط ّور
الشعوب .وهذا ما دعا إرسائيل عىل الدوام للتعبري عن ارتياحها من األنظمة العربية واملحيط
العريب وكثرياً ما قسمت العامل العريب إىل محورين هام :محور الرش ومحور الخري ،حيث إن معظم
الدول العربية تقع ضمن محور الخري اإلرسائييل.
تغي الوضع بالنسبة إلرسائيل متاماً ،فنحن نقرأ
حالياً ويف ظل الثورات املتتالية يف العامل العريب ّ
تخبطاً يف التحليالت اإلرسائيلية متاماً ،ويف الكنيست ،ونقرأ مخاوف من خالل ترصيحات رئيس
الحكومة نتنياهو وقائد أركان الجيش اإلرسائييل السابق غايب أشكنازي الذي قال :إن إرسائيل
مستع ّدة لكل االحتامالت ويف مق ّدمتها الحرب ،ما يعني أن إرسائيل ُتدرك أن االحتامالت مفتوحة،
وهي ال تسيطر عليها كام كانت ،كام أن نتنياهو أشار إىل أن املنطقة لن تستق ّر ملدة طويلة
160

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

•
–

•
–

•
–

وبالتايل عىل إرسائيل أن تستع ّد لكل االحتامالت ،من جهة أخرى هو يواصل تخبطه باإلدالء
بترصيحات ته ّدئ من روع اإلرسائيليني ،قائالً :إن مرص لن ترتاجع عن معاهدة كامب ديفيد.
نحن نالحظ قلقاً إرسائيلياً وعدم راحة ،ألن سقوط نظام مبارك كان سقوطاً ألهم حليف اسرتاتيجي
إلرسائيل يف املنطقة ،فالعالقة بني مرص مبارك وإرسائيل تع ّدت بكثري مستلزمات معاهدة
كامب ديفيد ،إىل ح ّد التعاون يف حصار غزة ،والسكوت ا ُملهني أمام جرائم احتالل ،منها االغتياالت
وتوسيع املستوطنات وتهويد القدس.
ولذلك فإن إرسائيل وحتى لو طأمنت رأيها العام أن كامب ديفيد لن يتم الرتاجع عنها فإن ذلك
تتغي بشكل يؤدي إىل تب ّدل كامل للسياسات يف املنطقة.
ال يعني أن العالقة لن ّ
().....
عجوز إرسائيلية اسمها راشيل اعرتفت للقناة العارشة اإلرسائيلية بأن معمر القذايف هو ابن أختها
رزاال وأنه يهودي األم واألب ما وجه الدقة يف ذلك؟
هذه األمور ال وزن سياسياً لها ،وقد سمعت ذلك ،وهذا النسب ال ُيع ّد جرمية ،حتى لو كان
صحيحاً ،ألن جرائم القذايف ضد شعبه ويف مق ّدمتها قصف شعبه بالدبابات وباملدافع هي الجرائم
الحقيقية ،فهو مجرم تجاه شعبه بغض النظر عن هوية أمه.
ونحن لسنا ضد اليهود الذين عاشوا بني ظهرانينا يف الحضارة اإلسالمية وكانوا جزء ًا من نسيج
اجتامعي ثقايف لسنني طويلة ،متتعوا بها بحقوقهم وبجو آمن ،وباستقرار بل وبازدهار ثقايف .عىل
خالف ما عانوه يف الغرب.
().....
املفاوضات الفلسطينية – اإلرسائيلية إىل أين؟
أمتنّى أن ُتحى كلمة مفاوضات من األجندة الفلسطينية والعربية ما دامت إرسائيل عىل
سياساتها ،وإال فإن أحداً من املسؤولني الفلسطينيني والعرب لن يضمن مصريه السيايس حالياً.
ماض يف تهويد القدس التي تح ّولت إىل أحياء ُمحاطة من الخارج
عندما نعرف أن نتنياهو ٍ
ومنهوشة من الداخل وهذا ما يجري عىل مرأى من السلطة الفلسطينية الغائبة عن القدس،
لذلك أقول :إن العودة إىل املفاوضات ُتع ّد خطأ وخطراً قاتلني يف ظل سياسات حكومة نتنياهو،
وقد ألغت السلطة وحدة املفاوضات وآمل أن تكون قد ألغت مفهوم املفاوضات كاسرتاتيجية
وليس كتكتيك.
ماذا حققتم من التواصل مع الدول العربية؟
التواصل هو مصلحة فلسطينية من الدرجة األوىل .تحاول إرسائيل إغراءنا بالقول :أين ستذهبون
فالبحر من ورائكم والحدود مغلقة والعرب لن يستقبلوكم ،إنكم ستعودون يل يف النهاية!! وأين
سيذهب شبابكم؟ سيعودون يف النهاية يل! لذلك نحن نرغب بكرس هذه املعادلة .التواصل
مع العامل العريب هو دعم سيايس ومعنوي ،هو حاجز أمام تشويه هو ّيتنا واستهدافنا الوجودي
والقومي .التواصل الثقايف مع مؤسسات ومبدعني وفنانني ال يريدون دعامً من وزارة الثقافة
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اإلرسائيلية هو دعم للهو ّية العربية ،دعم مشاريعنا واقتصادنا املوجود عىل هامش االقتصاد
اإلرسائييل ،هو دعم لنا ولنضالنا.
مع ذلك ،علينا أن نش ّدد عىل كل املحاذير ،التي قد ُت ّرر التطبيع تحت غطاء التواصل .علينا أال
من ّيز بني ما ُيع ّد تطبيعاً مع إرسائيل وما ُيع ّد تواصالً مع شعبنا.

نريد التواصل كحاجز أمام التطبيع ،كام أن هنالك رسالة سياسية للتواصل مبعنى أن يفهم العامل
العريب أنه لن يكون هناك ٌّ
حل للقضية الفلسطينية مبعزل عنّا.
• كيف تنظرين إىل الحراك السيايس يف إرسائيل؟
– منذ العام  2000ظهر هذا الحراك بأنه انجراف إىل العنرصية ،وإىل شارع أكرث ميينية وأكرث عنرصية
وقامئة القوانني العنرصية طويلة منها قانون السكن يف البلدات اليهودية تحت الـ  500وحدة
سكنية ورزمة قوانني الوالء ،وقانون منع إحياء ذكرى النكبة .فإرسائيل تنغلق عىل ذاتها وترتك
الخطاب الليربايل —املنافق— املتعلق بالحقوق واملساواة وتدخل أكرث يف خطاب تعصبي وتؤدلج
نفسها .ناهيك عن كتلة ليربمان  15نائباً املبنية عىل كره العرب وهم يرون فينا خطراً اسرتاتيجياً
عليهم ،وقد أمنت إرسائيل جانب غزة عن طريق الحصار والضفة عن طريق التنسيق األمني،
ينصب جهدها عىل الجبهة الداخلية ويتهمون التيار القومي العريب يف إرسائيل (املتمثل
واآلن
ّ
بحزب التجمع الدميقراطي) بأننا خطر عليهم كونه ال يقبل بإرسائيل كدولة يهودية .يغرقوننا
بسياسات إعادة تطويق للكربياء وللهوية القومية التى نهضت يف السنوات العرش األخرية ،وإعادة
رسم قوانني اللعبة السياسية ،وإعادة العجلة السياسية إىل الوراء ،حيث كنا نقبل بصيغة مع ّينة
من األرسلة .مبعنى أن األحزاب العربية يف الكنيست يف تسعينيات القرن املنرصم قبلت أوسلو
وقالت :إن علينا االنتباه إىل شؤوننا وأنفسنا كـ“عرب إرسائيليني” ،وأن القضية الفلسطينية ينتهي
حلها بدولة .لكن التجمع الوطني الذي دخل الكنيست بعد أوسلو قلب املعادلة وقال :إننا لسنا
شأناً داخلياً إرسائيلياً بل نحن جزء أسايس من الشعب الفلسطيني وإن تعاملنا مع املواطنة هو
نقيض لألرسلة ،كونه يستند عىل فهم متصادم مع الصهيونية ،وليس متصالحاً معنا .إرسائيل أرادت
مواطنة تطبيعية معها ،ونحن أردنا املواطنة مواطنة طبيعية متصادمة مع العنرصية.
• هل من حرب مقبلة يف املنطقة؟
– سيناريو الحرب عىل إيران بعد خلع مبارك أصبح أكرث ُبعداً من ذي قبل ،خاصة أن نتنياهو كان
يتسلح مبواقف األنظمة العربية عند الحديث عن إيران .كام أن إرادة الشعوب العربية ستعني
أن املصلحة املشرتكة بني إرسائيل والعامل العريب (األنظمة العربية) دخلت مرحلة الغروب.
كانت األنظمة العربية قبل الثورات ُتعادي إيران و ُتصادق إرسائيل وتتحالف معها ،لكنني ال
أعتقد بأن األنظمة العربية املستقبلية ستقبل بهذه املعادلة ،مبعنى أنها لن تعرف إيران كعدو
وإرسائيل كصديق.
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