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 شذرات من النقاش السياسي يف إسرائيل
  

  أحمد خليفة: ترجمة وإعداد     
 

 

فيما يلي ترجمات من الصحف العبرية تهدف إىل تسليط الضوء على شذرات من النقاش 
  .السياسي املتعدد اجلوانب اجلاري يف إسرائيل

يف إسرائيل وما آل إليه " ما بعد الصهيونية"يتناول املقال األول، بقلم نيري ليفنه، ظاهرة 
. أمرها يف الفترة األخيرة، وحتديداً منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية احلالية يف األراضي احملتلة

ات، فضول ولقد أثارت هذه الظاهرة، وخصوصاً يف فترة ازدهارها يف النصف الثاين  من التسعين
اإلسرائيلي، وحماسة بعضهم  –كثيرين يف الوطن العربي من املعنيين بإسرائيل وبالصراع العربي 

ملا بدا لهم أنه مؤشر قوي إىل انتهاء سيطرة األيديولوجيا واملؤسسات الصهيونية على العقول 
ومقدرات األمور يف إسرائيل، األمر الذي يجعل التفاهم مع هذه الدولة والتوصل إىل اتفاقيات سالم 

ما "ولقد كانت ظاهرة . فيه ويف متناول اليد معها، مقبولة فلسطينياً وعربياً، أمراً ممكناً ومرغوباً
لكن، إىل أي مدى كان االستنتاج بشأن انتهاء السيطرة . ، وربما ما زالت، مهمة"بعد الصهيونية

الصهيونية يف إسرائيل يعكس فهماً صحيحاً لواقع األمور يف هذه الدولة العدوانية، وحلقيقة جوهر 
ولعل يف املقال املدرج . إىل مراجعة وتدقيق صارم الظاهرة وأبعادها ومقاصدها، فأمر يحتاج

أدناه، الذي يبدي فيه عدد من  أبرز جنوم هذه الظاهرة فهمهم حلقيقتها ومقاصدها ورؤيتهم ملا 
آل إليه أمرها، ما يساعد على التدقيق فيها وفهمها على نحو أفضل، واألهم من ذلك على إدراك 

ت سياسية خطرة الشأن من دون جهد كبير ودراية ضرورة عدم التسرع يف استخالص استنتاجا
  .كافية

املقال الثاين، بقلم بوعز غاؤون، والذي نعرض مقتطفات منه، يتناول كتاباً بالعبرية 
". 2001-1994االتصاالت للتوصل إىل حل دائم يف القدس، : كسر تابو"صدر حديثاً بعنوان 

 –واملستشار السياسي السابق لشلومو بن مؤلف الكتاب هو مناحم كالين، اخلبير بشؤون القدس 
عامي وعضو الفريق املصغّر والسرّي الذي كان يجتمع يف مكتب رئيس احلكومة اإلسرائيلية 

بإشراف غلعاد . 2001فبراير / وشباط  2000أكتوبر / السابق، إيهود براك، بين تشرين األول 
. ملفاوضات مع الفلسطينيينشير، من أجل التباحث وتقديم املشورة لبراك بخصوص قضايا ا
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وبمناسبة صدور الكتاب، أجرى غاؤون مقابلة مع كالين، سأله فيها عن عدة أمور، بينها أسباب 
فشل مفاوضات كامب ديفيد ومن يتحمل، يف رأيه، املسؤولية عن ذلك، وكيف جرت املفاوضات 

) يف طابا(ة وبعدها يف القمة بخصوص مشكلة القدس أساسًا، وما هي احللول التي طرحت يف القم
ويتضح من خالل اقتباسات من . ملعاجلتها، ورأيه يف احلل الواقعي واملمكن الذي يجب السعي إليه

الكتاب وتوضيحات إضافية من كالين، املطلع جيداً على ما جرى، كم كان مغلوطًا يف ومتحامًال 
  .الزعم أن الفلسطينيين كانوا وحدهم املسؤولين عن فشل املفاوضات

أبو مازن، التي  –ا املقال الثالث، بقلم يوسي بيلين، فهو يتناول ما يسمى وثيقة بيلين أمّ
اكتسبت شهرة كبيرة يف أوساط اليسار اإلسرائيلي واألوساط الدولية، والقت ترحيباً ملحوظًا 
منهما، وسمعة سيئة يف األوساط الفلسطينية إىل حد أن أبو مازن نفسه أنكر وجودها واتهم بيلين 

وقد كتب بيلين املقال املدرج أدناه رداً على مقال كتبه الصحايف اإلسرائيلي آري . باختراعها
بادعائه أن الفلسطينيين قبلوا ) واليسار خاصة(شفيط، اتهم فيه بيلين بأنه ضلل اإلسرائيليين 

راف فعالً احللول الواردة يف الوثيقة ملشكالت القدس والالجئين واملستعمرات، وطالبه باالعت
باملسؤولية عن التضليل، وبالكف عن املطالبة بتقديم مزيد من التنازالت ألن قمة كامب ديفيد 
. برهنت على أن الفلسطينيين، بحسب رأيه، ال يريدون حالً، وإنما يريدون فقط إذالل إسرائيل

مت بينه ويتضح من مقال بيلين أنه ال يزال مصراً على أن الوثيقة تتضمن فعالً التفاهمات التي ت
وبين أبو مازن، وأنها على الرغم من كونها غير موقعة وغير رسمية، فإنها األساس الوحيد املمكن 

  ■.كما أنه يدعي أن مقترحات كلينتون مستمدة، إىل حد كبير، منها. للحل الدائم
  
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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