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مقدمـة

يعتبر »موؤتمر هرت�ســليا حول ميزان المناعة والأمن القومي في اإ�ســرائيل« ال�سنوي، الذي 
تّم تاأ�سي�ســه في �ســنة 2000 بمبادرة من »معهد ال�سيا�سات والإ�ســتراتيجيا« في »المركز 
المتعدد المجالت« في مدينة هرت�ســليا بالقرب من تل اأبيب، بعد فترة وجيزة من انهيار 
عملية الت�سوية ال�سيا�ســية بين اإ�سرائيل والفل�سطينيين واندلع النتفا�سة الفل�سطينية الثانية 
)اأو عقب »ا�ســتنفاد العملية ال�سيا�ســية الإقليمية التي انطلقت في مدريد« في ت�ســعينيات 
القــرن الع�ســرين الفائت، على حّد ما ورد فــي وثيقته التاأ�سي�ســية(؛ اأول موؤتمر من نوعه 
يقارب مو�ســوع المناعة القومية )Resilience( في ارتباطه المبا�ســر مع الأمن القومي 

الإ�سرائيلي، ومع التحديات الماثلة اأمام اإ�سرائيل داخليًا واإقليميًا وعالميًا.

وقد نجح في اأن يتحّول على وجه ال�ســرعة اإلى مرجع بارز في كل ما يتعلق باأو�ساع هذه 
المناعة و�ســروراتها ومحاذيرها.  وكما �ســنبين في �ســياق لحق، يجري اأخذ تو�سياته 
بهــذا ال�ســاأن في العتبار من جانب الموؤ�س�ســتين ال�سيا�ســية والأمنية- الع�ســكرية، على 
�سعيدي ال�سيا�ستين الداخلية والخارجية في مجالتهما المتعددة، ول �سيما القت�سادية- 

الجتماعية والدبلوما�سية.

وت�ســتقطب كل دورة من الموؤتمر روؤ�ســاء الموؤ�س�ستين ال�سيا�ســية والأمنية، واأبرز رجال 
الأعمال والقت�ساد وو�سائل الإعالم والت�سال، والخبراء الأكاديميين، والنخب ال�سيا�سية 
والفكرية والثقافية، ف�ســال عن زعماء �سيا�ســيين حاليين و�ســابقين من العالم الغربي ومن 

»ال�ستات اليهودي«.   
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كما نلم�س حر�سًا من منظمي الموؤتمر على ا�ستقطاب �سيا�سيين وخبراء من العالم العربي، 
وخ�سو�سًا من الأردن وال�سلطة الفل�سطينية، ومندوبين من فل�سطينيي 48.

و�ســكل »موؤتمر هرت�سليا« مرات كثيرة من�سة اأولى لإعالن عدد من الزعماء الإ�سرائيليين 
مبادرات وبرامج �سيا�سية ب�ساأن الت�سوية.

فمن على من�ســته اأعلن رئي�س الحكومة الإ�ســرائيلية الأ�ســبق اأريئيل �ســارون تاأييده خطة 
»خريطة الطريق« لت�ســوية ال�ســراع الإ�ســرائيلي- الفل�ســطيني، التي �ســاغتها »الرباعية 
الدوليــة« )في دورة �ســنة 2002(، كما اأعلن خطة النف�ســال عن قطــاع غزة )في دورة 
�ســنة 2003(.  واأعلــن رئي�س الحكومة الإ�ســرائيلية ال�ســابق اإيهود اأولمــرت موقفه اإزاء 
»اأهمية ر�ســم حدود دائمة لإ�سرائيل من اأجل �ســمان بقاء اأغلبية يهودية فيها« )في دورة 
�ســنة 2006(، فيمــا اأعلن رئي�س الحكومــة الإ�ســرائيلية الحالية بنياميــن نتنياهو مقاربته 
لت�ســوية ال�ســراع الم�ســتندة اأوًل وقبل اأي �ســيء اإلى مبداأ الحفاظ على الأمن )في دورة 
�ســنة 2003(، وذلك عندما كان يتولى من�ســب وزير المالية في حكومة �ســارون الثانية 
)2003 - 2006(، وكما هو معروف فقد طّورها نتنياهو فيما بعد عندما اأ�سبح رئي�سًا 
للحكومــة اإلى ما يمكن اعتبارها »مقاربة حل الدولتين«، وذلك في الخطاب الذي األقاه 
في جامعة بار اإيالن في حزيران/ يونيو 2009، وهي اأي�سًا ت�ستند اأ�سا�سًا اإلى مبداأ الحفاظ 

على الأمن، واإلى مبداأ العتراف بالدولة اليهودية.

وفي اآخر دورة عقدها هذا الموؤتمر حتى وقت كتابة هذه الورقة )وهي الدورة الـ 13 التي 
التاأمت خالل الفترة بين 11 و14 اآذار/ مار�س 2013( فّجر رئي�س �ســعبة ال�ســتخبارات 
الع�ســكرية )»اأمان«( اللواء اأفيف كوخافي قنبلة حينما اأعلن اأن الرئي�س ال�ســوري ب�ســار 
الأ�ســد يقوم با�ســتعدادات متقدمة ل�ســتخدام الأ�ســلحة الكيميائية التي في حيازته �سد 
المتمردين، كما �سّدد على اأن الأو�ساع القت�سادية القا�سية في مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، 
وحملة الحتجاج التي يقوم بها الأ�سرى الفل�سطينيون في ال�سجون الإ�سرائيلية، يمكن اأن 

ت�سكال وقوداً ل�ستعال المناطق المحتلة برمتها 1.  

ويمكــن القول الآن اأي�ســًا اإن كوخافي »تنباأ« حينــذاك بانفجار الأو�ســاع الداخلية في 
م�ســر، عندما اأ�ســار اإلى اأن القوى التي حركت الجماهير ال�ســعبية للنزول اإلى ال�ساحات 
في العالم العربي لم ُتترجم اإلى عنا�سر �سيا�سية فاعلة، ودخلت اإلى الفراغ النا�سئ اأحزاب 

�سحيفة »يديعوت اأحرونوت«، 15 اآذار/ مار�س 2013.  .1
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اإ�سالمية، الأمر الذي ت�سبب ب�سعود نفوذ حركة »الإخوان الم�سلمين«.  وتوقع اأن توؤدي 
الخطوات التي تقدم عليها هذه الحركة اإلى اندلع ما اأ�ســماه »هزة جديدة« في المنطقة 

العربية 2.

كمــا ك�ســف رئي�س هيئــة الأركان العامة للجي�س الإ�ســرائيلي الجنرال بينــي غانت�س اأمام 
هذه الدورة النقاب عن الإ�ســتراتيجيا، التي يتبناها هذا الجي�س في مواجهة اآخر تداعيات 
ثورات الربيع العربي، وفحواها اأن على اإ�سرائيل اأن تبقى جاهزة دومًا للحرب، واإّل »فاإننا 

لن نغفر لأنف�سنا« 3.

تتنــاول هذه الورقة الــدور الذي قام به »موؤتمر هرت�ســليا« وما زال يقوم به على �ســعيد 
الخطاب ال�سيا�ســي ال�سائد في اإ�سرائيل، واأ�سا�ســًا من خالل در�س تاأثيره في اإقرار جدول 
اأعمال ال�سيا�ســة الإ�سرائيلية العامة، وتبيان الهواج�س التي ت�ســغل بال الُنخب الإ�سرائيلية 
وتنعك�س على ممار�سات تلك ال�سيا�سة داخليًا وخارجيًا.  و�ستفعل ذلك من دون الخو�س 
ب�سورة تف�سيلية في مو�سوع ميزان العالقة القائمة بين هذا الموؤتمر وبين اأ�سحاب القرار، 

نظراً اإلى اأن هذا المو�سوع يحتاج اإلى اإطار بحثي اآخر.  

كمــا اأنها �ســتطرح بع�س القتراحات المتعلقة بالأداء الفل�ســطيني عمومــًا في مقابل هذا 
الم�ســار وتاأثيره في ال�ســاحة ال�سيا�ســية الإ�ســرائيلية العامــة، متوخين اأن يكــون في هذه 
القتراحــات ما يعيــن على فهم العوامــل الجوفية في تلك ال�ســاحة، وعلى ا�ســتخال�س 

الو�سائل الالزمة لمواجهتها.

الم�سدر نف�سه.  .2
�سحيفة »معاريف«، 12 اآذار/ مار�س 2013.  .3
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تأسيس »مؤتمر هرتسليا« وغاياته: 
»الدولة اليهودية« أواًل ودائمًا

بح�سب القائمين على »موؤتمر هرت�سليا« فاإنه بات بمثابة المن�سة المركزية في اإ�سرائيل 
لمناق�ســة م�ســائل �سيا�ســية متعلقة بـ »المناعــة القوميــة« والأمن القومــي، من خالل 
ــعد المحلية  ارتباطهمــا باآخر الم�ســتجدات المطروحــة في جدول الأعمال على ال�سُ

والإقليمية والدولية.  

ولكونه كذلك، فاإن خال�ســة المناق�سات التي تدور فيه والتو�سيات التي ت�سدر عنه توفر 
لزعماء الموؤ�س�ســة ال�سيا�ســية في اإ�ســرائيل تقديرات وتو�سيات �سيا�ســية تتيح لهم اإمكان 

مواجهة التحديات الجيو- �سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.  

كما ُتعقد خالل الموؤتمر، اإلى جانب المناق�سات التي تجري �سمن هيئته العامة، جل�سات 
 CATHAM( »مغلقة بطريقــة »المائدة الم�ســتديرة« ووفقًا لأنظمة »ت�ســاتام هاو�س
HOUSE(، وي�ســترك في هذه الجل�ســات اأ�ســخا�س من الموؤ�س�ســة ال�سيا�سية وخبراء 

ورجال اأعمال، وت�سدر عنها ملخ�سات ُترفع اإلى اأ�سحاب القرار.

وي�ســّدد هــوؤلء القائمون على اأن هذه الملخ�ســات اأثرت اإلى حد ما في بلورة ال�سيا�ســة 
العامة التي تنتهجها اإ�سرائيل، وعلى اأنه تم تطبيق اأغلبية التو�سيات التي تم رفعها.  

وبموجــب تعريفهم، فاإن »المناعة القومية« هي م�ســطلح نف�ســاني يعك�س قدرة الأفراد 
والمجتم��ع على ال�ض��مود في واقع من ال�ض��راع المتوا�ض��ل، وعلى مواجهة ال�ض��غوط 
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والتحديات، وعلى اإبداء مرونة كافية تتيح اإمكان عدم النك�ســار و�ســيانة ال�ستقرار من 
ناحية المعتقدات والمفاهيم الأ�سا�سية التي تبني معا »الن�سيج الجتماعي الجمعي« 4.

ويعــّد الموؤتمر »موؤ�ســر المناعة القومية الإ�ســرائيلية«، الذي يتم تحديثه �ســنويًا، ويرتكز 
اإلى ا�ســتطالع وا�ســع يتفح�س الأ�ســا�س الجتماعي لهذه المناعة من خالل خم�سة اأبعاد 
هي: البعــد الوطني، والخوف من »الإرهاب«، والخوف مــن مهاجمة »دولة معادية«، 

و»التفاوؤل الوطني«، والثقة بموؤ�س�سات الدولة.

وقــد بادرت اإلى تاأ�ســي�س الموؤتمر �سخ�ســيات بارزة في الموؤ�س�ســة الأمنيــة وفي النخبة 
الأكاديمية في اإ�ســرائيل، من بينهم الرئي�سان ال�سابقان لجهاز »المو�ساد« يت�سحاق حوفي 
و�سبتاي �ســفيط، والرئي�س ال�سابق ل�سعبة ال�ستخبارات الع�سكرية )»اأمان«( مئير عميت، 
وال�ســفير ال�سابق لدى الوليات المتحدة زلمان �ســوفال، والبروف�سورات حاييم هراري 
واأوريئيل رايخمان واإيهود �سبرنت�ســاك.  ووقف على راأ�ســه )حتى �ســنة 2010( الدكتور 
عوزي اأراد، الذي �ســغل منا�سب م�ســوؤولة في جهاز »المو�ســاد«، ومن�سب الم�ست�سار 
ال�سيا�ســي لبنيامين نتنياهو اإبان وليته الأولى في رئا�ســة الحكومة الإ�ســرائيلية )1996 - 
1999(، ومن�سب م�ست�سار الأمن القومي لدى هذا الأخير خالل معظم وليته الثانية في 
رئا�سة الحكومة )2009 - 2013(.  وخلفه في هذا المن�سب حتى اآخر موؤتمر ُعقد اإلى 

لحظة اإعداد هذه الورقة اللواء احتياط داني روت�ضيلد 5.  

وبعد الموؤتمر الأول الذي عقد في كانون الأول/ دي�سمبر 2000، بلور منظموه الأفكار 
التي طرحوها فيه في نطاق وثيقة تاأ�سي�ســية، ت�ســمل اأي�سًا تو�سيات في مجالت متعددة، 
مثــل الأهمية الإ�ســتراتيجية ليهــود »الديا�ســبورا« )ال�ســتات(، واأهمية التربيــة والتعليم 
والأبحاث التكنولوجية، و�ســرورة الت�سديد على اإ�ســتراتيجيا الردع ولي�س الدفاع فقط، 

وغير ذلك من اأمور.  

وقد �ســمت الوثيقة توطئة اأ�ســير فيها اإلى اأن »مناق�ســات الموؤتمر ج�ســدت بالملمو�س 
ال�ســعور العام )لدى الموؤتمرين( باأن اإ�ســرائيل تقف اأمام مفترقات م�سيرية، من �ساأنها اأن 
تح�ســم فيما اإذا كانت �ســتقبل على فترة ازدهار اأو على فترة غروب.  وما �ســوف يكون 

يبقى معّول عليها فقط«.  

./http://www.herzliyaconference.org موقع »موؤتمر هرت�سليا« على ال�سبكة الإلكترونية  .4
الم�سدر ال�سابق.  .5
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ومن ثّم ا�ســتملت الوثيقــة على مبادئ عامة، وعلــى مداميك »المناعــة القومية« وهي: 
والتربــوي،  والتكنولوجــي،  والقت�ســادي،  والع�ســكري،  وال�سيا�ســي،  اليهــودي، 

والجتماعي 6.

وجــاء فــي اأول مبداأ من هذه المبادئ العامة اأن »اإ�ســرائيل هي دولة ال�ســعب اليهودي«، 
واأن »م�ســكالت الدولة الإثنية وحاجتها اإلى مناعة قومية ناجمتان عن النزاع اليهودي- 

العربي الذي يرافق الحركة ال�سهيونية منذ بدايتها«.  

وورد اأي�سًا: »اإن م�سطلحات مثل »مناعة قومية« و»وحدة الهدف« و»الذاكرة الجماعية« 
و»الم�سوؤولية المتبادلة« تتطّرق اإلى مجتمع الأغلبية اليهودية في اإ�سرائيل ولي�س بال�سرورة 
اإلى الدولة بمجملها، وثمة �سرورة من وجهة نظر توطيد الأمن والمناعة القومية لإك�ساب 
قيــم ال�ســهيونية والذاكرة الجماعية اليهودية وال�ســهيونية �ســمن اأطر التعليم الر�ســمية، 

وللتعبير عنها في الرموز الر�سمية«.    

وراأت تحليــالت كثيــرة في ذلــك الوقت اأن هــذه الوثيقة، والمعنونة بـ »ميــزان المناعة 
والأمن القومي- اتجاهات ل�سيا�ســة عامة«، تتنا�ســب في الكثير من تو�سياتها، وربما في 

روحها العامة اأي�سًا، مع المقاربة التي يتبناها اليمين الإ�سرائيلي المتطّرف 7.

واأ�ســارت تحليالت اأخــرى- راديكالية- اإلى اأنه تحت غطاء اإجراء مناق�ســات اأكاديمية 
وعلمية ب�ساأن »مناعة اإ�سرائيل من الناحية الأمنية« تحّول »موؤتمر هرت�سليا« رويداً رويداً 
اإلــى »ملتقــى لأفكار ظالميــة يحملها اأنا�س ظالميون، وي�ســعون لفر�ســها على جدول 

الأعمال العام« 8.

واأعــارت الوثيقة وزنًا كبيراً لما اأ�ســمته »التهديــد الديمغرافي على اإ�ســرائيل اليهودية«، 
من جانب الجماهير الفل�ســطينية في ال�ســفة الغربية وقطاع غزة، ومن جانب العرب في 

اإ�سرائيل.  

وثيقة هرت�سليا: تو�سيات موؤتمر »ميزان المناعة والأمن القومي الإ�سرائيلي«، ترجمة وتقديم اأنطوان �سلحت، اأوراق   .6
اإ�سرائيلية 4، ني�سان/ اأبريل 2001، اإ�سدار: المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية- مدار، رام اهلل.

يائير �سيلغ: الحذر، عرب!، �سحيفة »هاآرت�س«، 23 اآذار/ مار�س 2001.  .7
يهودا �سنهاف: ديمغرافيا بقر�س، 19 كانون الأول/ دي�سمبر 2003، موقع هعوكت�س الإلكتروني:  .8

 /http://www.haokets.org 
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ومما جاء فيها: »اإن معدل الوالدة في اأو�ضاط الم�ضلمين في اإ�ضرائيل )4.6 مولود للمراأة( 
يكاد يكون �سعفي معدل الولدة لدى اليهود في اإ�سرائيل )2.6 مولود للمراأة(...  وحاليًا 
فاإن واحداً من كل خم�سة مواطنين اإ�سرائيليين بالتقريب هو عربي م�سلم.  وخالل الأعوام 

الع�سرين المقبلة �ست�سبح هذه الن�سبة واحداً لكل ثالثة«.

ولــم تقف الوثيقــة على »الدللة الأمنيــة الخطرة« لهذا المعطى فح�ســب، واإنما وقفت 
اأي�ســًا علــى دللته في كل ما يتعلــق بهوية اإ�ســرائيل كدولة يهودية- �ســهيونية، وكذلك 
على دللته القت�ســادية.  وقد جاء في �ســدد هذه الدللة الأخيرة: »يت�سم الو�سط العربي 
في اإ�ســرائيل )هذه هي الت�ســمية الإ�سرائيلية الر�سمية للفل�ســطينيين في الداخل( الآخذ في 
التزايد بخ�سائ�س اجتماعية- اقت�سادية تجعله حجر الرحى في كل ما يتعلق بنمو اإ�سرائيل 
ورفاهيتها، وذلك لكون ن�ض��بة الم�ض��اركة في قوة العمل، في اأو�ض��اط الجماهير العربية، 
ن�ســبة متدنية )اأغلبية هذا الو�سط ن�ســاء واأولد(...  في المقابل فاإن هذه الجماهير العربية 
ت�ســتهلك خدمات عامة )مخ�س�ســات تحويل، مخ�س�ســات رفاه، تعليم و�سحة( بقدر 

يفوق، ب�سورة كبيرة، ح�ستها الن�سبية من ال�سكان«.

كما ت�ســمنت الوثيقة تو�ســيات اأخرى ذات دللة على غرار: �سيا�ســة ت�سجيع اأ�سر موؤلفة 
من 3 - 4 اأولد »من خالل اإبطال مخ�س�ســات التحويــل )دولنية( اإلى العائالت كثيرة 
الأولد«، وتوزيع ال�ســكان اليهود »في مناطق اإ�ســكالية من ناحية ديمغرافية، وبالأخ�س 
في الجليل ومرج ابن عامر والنقب، وذلك من اأجل الحوؤول دون ن�ســوء توا�ســل اإقليمي 
لأكثريــة عربية من �ســاأنه اأن يقطع اأو�ســال اإ�ســرائيل«، وتبادل مجموعات �ســكانية بين 
اإ�ســرائيل والدولة الفل�ســطينية العتيدة )التي لــم تعار�س الوثيقة قيامها ب�ســورة مجّردة(، 
و�ســمل مجموعات ا�ســتيطانية يهودية محاذية للخط الأخ�ســر من جهته ال�سرقية �سمن 
تخوم اإ�ســرائيل في مقابل نقل مجموعات �ســكانية عربية )اأجزاء من »المثلث ال�ســغير« 

والقد�س ال�سرقية وتجمعات بدوية في النقب ال�سمالي( اإلى ال�سيادة الفل�سطينية.  

كذلك اأو�ســت الوثيقة بـ »درا�ســة منح العرب في اإ�ســرائيل اإمكان الختيار بين المواطنة 
الكاملــة في دولة اإ�ســرائيل وبين المواطنة في الدولة الفل�ســطينية، مــع حقوق مقيم دائم 
في البلد«.  ومن اأجل »موازنة« الوزن النتخابي لل�ســوت العربي اأي�ســًا، اأو�ست الوثيقة 
بتمكين المواطنين الإ�سرائيليين، الذين يعي�سون في الخارج، من الم�ساركة في النتخابات 

من دون الحاجة اإلى مجيئهم اإلى اإ�سرائيل.  
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واأ�ســارت اإلى اأن الزيادة الطبيعية للجماهير الفل�ســطينية في ال�ســفة والقطاع اأعلى بكثير 
من مثيلتها لدى العرب في اإ�ســرائيل.  و�سّدد عوزي اأراد على اأن ن�سبة الزيادة الطبيعية في 

قطاع غزة هي الأعلى في العالم: 4.4 بالمئة �سنويًا.  

وقالت اإن الأو�ســاع القت�ســادية للجماهير الفل�ســطينية هي في غاية ال�ســوء منذ ما قبل 
النتفا�ســة الثانية اأي�ســًا، فمنذ توقيع اتفاق اأو�ســلو )1993( ح�ســل انخفا�س بن�سبة 20 
بالمئة في الناتج القومي الخام للفرد الواحد.  والم�ســكلة متفاقمة على وجه الخ�ســو�س 
في قطاع غزة.  وجميع هذه العوامل ت�ســاعف الميل لالنتقال القانوني اإلى اإ�ســرائيل )اإذ 
اإنه بوا�ســطة لّم �سمل العائالت جاء اإلى اإ�ســرائيل منذ العام 1967 نحو 100 األف عربي( 
اأو حتــى النتقال غير القانوني.  واقترح كتبة الوثيقة مواجهة هذه الم�ســكالت، �ســمن 
اأ�ســياء اأخرى، بوا�ســطة طريقة تعيــد اإلى الأذهان، واإن ب�ســورة غير معلنــة تمامًا، فكرة 
»التران�ســفير«، وذلــك بقولهم: »�ســتكون هناك حاجــة اإلى اإيجاد مخــرج غير موجود 
في دولة اإ�ســرائيل )ربما اإلى ال�ســرق من الأردن( بالن�ســبة اإلى الجماهير الفل�ســطينية في 
المناطق- اإذا لم تلجم هذه الجماهير وتيرة زيادتها الطبيعية«.  كذلك اأو�ســت المجتمع 
الدولي باأن ي�ضترط م�ضاعداته المقّدمة اإلى ال�ضلطة الفل�ضطينية بتبني �ضيا�ضة تقلي�ص الوالدة 
»ح�سبما جرى تطبيق ذلك حيال م�سر«.  واأ�سير اأي�سًا اإلى اأنه في اأعقاب هذه المعطيات 
فاإن عودة الالجئين الفل�سطينيين من اأ�سقاع العالم العربي اإلى مناطق ال�سلطة الفل�سطينية- 

من دون الكالم عن اإ�سرائيل- �ستكّر�س و�سعية اللجوء التي يعي�سونها.

اأّما الجزء االقت�صادي من هذه الوثيقة فقد ورد فيه: 

ثمــة في اإ�ســرائيل مجتمعان متباينــان- اأربعة ماليين اإن�ســان يعي�ســون كمجتمع غربي- 
تكنولوجــي، وفي مقابلهم مليونا اإن�ســان )مــن العرب واليهود الحريديم- المت�ســددين 
دينيًا- والعمال الأجانب( يعي�ســون كمجتمع مــن العالم الثالث )هذه الأرقام تتطّرق اإلى 
اإح�ســاءات �سنة 2000(، و»الت�ســريع الجتماعي في اإ�سرائيل يوؤدي اإلى ت�سجيع التكاثر 
الطبيعــي للجماهير غير ال�ســهيونية عــن طريق نقل مــوارد من الجماهير ال�ســهيونية«.  
واأ�سارت الوثيقة اإلى الحاجة اإلى �سّد الفجوات بين هذين المجتمعين، الأمر الذي يتطلب 
ا�ســتثمارات طائلة في تعليم و�ســحة ورفاهية الفئات ال�ســعيفة.  لكــن »في موازاة ذلك 
فاإنه من اأجل حفظ التفــّوق النوعي، وتجهيز البنى التحتية المطلوبة لمجتمع تكنولوجي 
طافح بالمعرفة، ينبغي ا�ستثمار موارد طائلة في تطوير وتح�سين جهاز التعليم لدى الفئات 
القويــة، وكذلك تح�ســين البنــى التحتية القومية في مجالي الموا�ســالت والت�ســال«.  
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وب�ســبب محدودية الموارد »فمن غير الممكن موا�سلة ال�ستثمار في المجالين- اأي �سّد 
الفجــوات والتقّدم النوعــي- في الوقت ذاته.  وتبعــا لذلك ينبغي اإعطاء اأف�ســلية للتقّدم 
النوعــي«.  بكلمات اأخرى: ينبغي اإيثار تقّدم الفئات القوية على �ســّد الفجوات بين هذه 

الفئات وبين الفئات ال�سعيفة.  

ولغر�س ا�ســتيفاء ما تق�ســد هذه الورقة تحليله، ل ُبد من اأن ن�ســتعيد مبادئ عامة اأخرى 
وردت في تلك الوثيقة التاأ�سي�سية، وهي:

اأوًل. اإن ا�ستمرار التجاهات الديمغرافية ال�سالفة ي�سع تحديًا اأمام اإمكان ا�ستمرار وجود 
اإ�ســرائيل كدولة يهودية.  وبنــاء على ذلك فاإن المطروح اأمامها اإما اأن تنتهج اإ�ســتراتيجيا 
تكّيف ومالءمة، واإما اأن تنتهج اإ�ســتراتيجيا كبح ومواجهة.  وت�ســتلزم الإ�ستراتيجيا الثانية 
)وهي الإ�ســتراتيجيا المرغوب فيها( �سيا�سة ديمغرافية �ســهيونية حازمة وبعيدة المدى، 
ت�ســمن تعبيراتها ال�سيا�سية والقت�سادية والتربوية الطابع اليهودي لإ�سرائيل اإلى اأمد بعيد.  
كما ت�ستلزم العمل على ماأ�س�سة وتوثيق عرى ال�سلة مع ال�سعب اليهودي في العالم والذي 

ي�سكل ظهيراً وعمقًا اإ�ستراتيجيًا حيويًا لإ�سرائيل.

ثانيًا. تقف اإ�ســرائيل )والحديث يتعلق ببداية الألفية الحالية( اأمام ثالث »دوائر مواجهة« 
)جبهات( من �ســاأنها اأن تتداخل ببع�سها البع�س: اأوًل، دائرة مواجهة محاذية- فل�سطينية 
)بما في ذلك داخل اإ�ســرائيل ذاتها(، ولبنانية جنوبية، تت�سم باحتمال مواجهة ذات كثافة 
اأو تركيــز منخف�س، اأي »اإرهاب« و»حرب ع�ســابات« و»ع�ســيان مدني«؛ ثانيًا، دائرة 
مواجهة قريبة- �ســورية مع اإمدادات محتملة من جانب م�ســر والعــراق وربما الأردن، 
تت�ســم باحتمال حرب ذات كثافة عالية في البّر والجّو والبحر؛ ثالثًا، دائرة مواجهة بعيدة 
في عمق الأرا�ســي ال�ســورية وفي العراق واإيران، تت�ســم باحتمال حرب ا�ســتنزاف �سد 
الجبهة الإ�ســرائيلية الداخلية بوا�سطة �ســواريخ اأر�س- اأر�س مع اإمكان اأن تت�ساعد نحو 

ا�ستعمال اأ�سلحة غير تقليدية.  

واأ�ســارت الوثيقة التاأ�سي�ســية اإلــى اأنه في ذلك الوقت )في �ســنة 2000( كانت اإ�ســرائيل 
موجــودة فــي ذروة مواجهــة داخل الدائــرة المحاذية، وت�ســتخدم خليطًا من الو�ســائل 
الع�ســكرية والقت�سادية وال�سيا�ســية لتحقيق الهدوء، والعمل لدفع ت�ســوية �سيا�سية قدمًا، 
و�سّددت على اأن القدرة على ال�سمود في مواجهة من هذا القبيل ت�ستلزم ال�سبر وال�سالبة 
من جانب الجمهور كله.  في المقابل اأ�ســارت اإلى اأن قوة الجي�س الإ�ســرائيلي ُبنيت على 
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اأ�سا�س �سمان القدرة على الدفاع والردع في دائرة المواجهة القريبة، وعلى اأ�سا�س �سمان 
القدرة على الردع والعقاب والدفاع في دائرة المواجهة البعيدة.

ثالثــًا. اإن العمليــة ال�سيا�ســية الإقليميــة التي انطلقت فــي مدريد )في ت�ســعينيات القرن 
الع�ســرين الفائت( قد ا�ســتنفدت نف�ســها.  والمطلوب الآن هو هند�سة ت�سميم جديدة 
لتن�سيق عمليات التفاو�س الم�ستقبلية.  وقد اأ�سير في هذا ال�سياق اإلى اأنه لي�س في متناول 
يد اإ�ســرائيل بمفردها اأن تبلور ال�ســيغة الم�ســتقبلية لكن بو�ســعها اأن تقّرر، اإذا ما كانت 
معنية، عبر التن�ســيق مع الوليات المتحدة واأوروبا، التوجه نحو بناء اإطار جديد متعدد 
الأطراف للمفاو�ســات، اأو اأن توؤثر التمركز في م�سارات ثنائية الأطراف.  و�سواء تقّرر 
هذا اأم ذاك، يجب منح اأف�ســلية لما اأ�ســمته »عمليات ت�ســوية مح�ســوبة وقابلة للتطبيق 

وتدريجية«.

رابعــًا. على الرغــم مما تقّدم ثمة احتمال كبير باأن ي�ســتمر النــزاع اليهودي- العربي، 
خــالل الجيل الحالي، وعلى ما يبدو في الجيل المقبل اأي�ســًا، في التاأرجح بين الحرب 
وال�سالم، بحيث تتداخل فيه المواجهات العنيفة مع المفاو�سات ال�سيا�سية.  وبناء على 
ذلك �ســيتعين على اإ�ســرائيل اأن تظهر من جهة تم�سكها بالت�ســويات والتطبيع مع العالم 
العربــي، ومن جهة اأخــرى اأن تكون جاهزة لحــروب ذات م�ســتويات كثافة متغيرة.  
وحركــة التاأرجح هذه بين العنف والهدوء توجب اإ�ســرائيل بــاأن تحافظ على قوة ردع 
اإلى اأمد بعيد، بوا�ســطة تنمية تفّوقها النوعي في القوى الب�سرية والتكنولوجيا والقت�ساد 

والمناعة الجتماعية 9.     

وفي حينه راأى رئي�س الموؤتمر عوزي اأراد اأن التجاه الذي عّبر عنه »موؤتمر هرت�سليا« قد 
يكون متما�ســيًا مع روح ال�سيا�ســة الخارجية والأمنية المحافظة الأكثر ت�سككًا، لكنه في 
الوقت عينه اأ�سار اإلى اأن الحديث يدور حول تداخل قوي من جانب الحكم المركزي في 
القت�ســاد والمجتمع من اأجل دفع الأهداف القومية اإلى الأمام، وهذا يتناق�س مع موقف 

المحافظين التقليديين.  

واأ�ســاف اأراد اأن مفهــوم »محافظ« يوحي بالجمود، »لكننا ن�ســعى )من خالل »موؤتمر 
هرت�ســليا«( للتعبير عن موقف معاك�ــس فحواه اأنه ل حاجة اإلى الياأ�س من الو�ســع القائم 
والكتفاء بالتفكير اأنه في �ســوء ال�ســيرورات الموجودة، فاإن انهيار اإ�سرائيل هو قدر �سبه 

وثيقة هرت�سليا، م�سدر �سبق ذكره.  .9
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محتوم، وذلك لأن ثمة اأ�ســياء كثيرة يمكن فعلها وم�ســيرنا في اأيدينا في نهاية المطاف.  
وهذا بالتاأكيد تفكير متفائل« 10.

في المقابل، راأت قراءات اأخرى اأن الر�سالة التي اأطلقها الموؤتمر، على الأقل حتى دورته 
ال�ســابعة )�سنة 2007(، كانت ر�ســالة محافظة بامتياز وموؤداها: على اإ�سرائيل اأن تتمتر�س 
وراء مواقفها، واأن تكتفي باإدارة ال�سراع الإ�سرائيلي- الفل�سطيني ل اأن تتطلع اإلى اإنهائه.  
وبــراأي هــذه القراءات نف�ســها، فاإن هــذا المفهوم مريح بدرجــة معينة- اإذا لــم نقل اإنه 
مترف- لأنه يعفي المتم�ســك به من بذل الجهود للتخل�س من الو�ســع القائم، ف�ساًل عن 
كونه مفهومًا يقراأ الواقع في ال�ســرق الأو�ســط على اأنه قَدٌر من ال�ســماء وواقع حتمّي تقع 

القوى التي توؤثر فيه خارج نطاق �سيطرة اإ�سرائيل 11.  

يائير �سيلغ، م�سدر �سبق ذكره.  .10
عوزي بنزيمان: الهوية الأيديولوجية لموؤتمر هرت�سليا، �سحيفة »هاآرت�س«، 25 كانون الثاني/ يناير 2007.  .11
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»قراءة ذاتيـة« وخالفها

اإن »القراءة الذاتية« لح�ســيلة م�ســاهمة »موؤتمر هرت�ســليا« في تحديد التجاهات العامة 
للخطاب ال�سيا�ســي الإ�سرائيلي تركز اأكثر من اأي �ســيء اآخر على ما ات�سم به اإلى الآن من 
قدرة على طرح مو�ســوعات في جدول الأعمال العام، وعلى جعلها تت�سدره في الكثير 

من الأحيان، وفي مقدمها المو�سوعات الآتية:

• نية اإيران اإنتاج �ســالح نووي وتحقيق هيمنة اإقليمية، وما ينطوي عليه ذلك من خطر 	
اإ�ســتراتيجي على اإ�سرائيل ومنطقة ال�سرق الأو�ســط اإلى ناحية »ت�سعيد �سباق الت�سلح 

النووي الإقليمي«؛ 
• الإ�ستراتيجيات المطلوبة في مجال الدبلوما�سية الإ�سرائيلية الدولية؛ 	
• اأهمية تعميق عالقات اإ�ســرائيل مع العالم الغربي واأ�سا�ســًا مع حلف �سمال الأطل�سي 	

والدول الأورو- اأطل�سية؛ 
• تعــّزز موقع اآ�ســيا في النظــام العالمي، وذلك في �ســوء تعلق وارتهــان الوليات 	

المتحدة ال�سديدين بالأر�سدة )العتمادات المالية( الموجودة في اآ�سيا، ول �سيما 
في ال�ســين، وب�ســبب تقديرات فحواها اأن الدول الأ�سا�ســية في اآ�سيا هي القاطرة 
القت�ســادية العالمية المركزية.  وعلى ما يبدو فقد عززت هذه التقديرات مفعول 
الطروحات التي تب�ســر بقيام نظام عالمي جديد، وباأن القرن الحادي والع�ســرين 
هو »القرن الآ�ســيوي« اأو »القرن ال�سيني«.  وفي الحقيقة فاإن الوزن القت�سادي 
لل�ســين والهند ازداد ب�ســكل مطرد خــالل العقد الأخير، كذلــك فقد حافظت 
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اليابان على ا�ســتقرارها القت�ســادي، وهي تجتاز الآن الأزمة القت�سادية العالمية 
بنوع من ال�ســتقرار الن�ســبي.  ف�ســال عن ذلك فاإن اإدارة الرئي�س الأميركي باراك 
اأوبامــا معنية بتوثيق عالقاتها مع مراكز القوة في اآ�ســيا وتعميــق التعاون معها في 

�سل�سلة من المجالت؛
• �ســرورة اأخذ مواقف »ال�ستات« اليهودي لدى اإقرار ال�سيا�ســة الإ�سرائيلية الداخلية 	

والخارجية؛ 
• الحاجــة اإلى اإجراء اإ�ســالح �ســامل في جهاز التربيــة والتعليم، واإلــى رافعات للنمو 	

القت�سادي على المدى البعيد.

غير اأن الم�ســاهمة الرئي�سة لهذا الموؤتمر تظل براأيي كامنة في تاأجيج الخطاب ب�ساأن »الدولة 
اليهودية«، واأ�سا�سًا من خالل التركيز على الخطر الديمغرافي الداهم الذي ي�سكله الفل�سطينيون 

في ال�سفة الغربية وداخل اإ�سرائيل على م�ستقبل هذه الدولة، كما �سلفت الإ�سارة.

وبنــاء على ذلك لم يكن من قبيل الم�ســادفة اأن »المدماك اليهــودي« في »ميزان المناعة 
والأمــن القومي« لإ�ســرائيل ورد في المرتبة الأولى من وثيقة الموؤتمر التاأ�سي�ســية، وكان 

�سابقًا على جميع المداميك الأخرى التي ذكرناها �سالفًا.  

وجرى الت�ســديد في م�ســتهل »المدماك اليهودي« على اأن التجاهــات الديمغرافية في 
داخل اإ�ســرائيل ومحيطها، وما تنطوي عليه هذه التجاهات من اإ�ســقاطات على طابعها 

وهويتها كدولة يهودية تابعة لل�سعب اليهودي، ت�سعان اإ�سرائيل »اأمام تهديد كبير«.  

كذلــك جرى الت�ســديد على اأن التهديد الديمغرافي ل�ســتمرار وجود دولة اإ�ســرائيل هو 
الأكثر قربًا ومعقولية، وبينما تعتبر وتيرة تطور هذا التهديد مت�ســارعة، فاإن وتيرة ال�سيا�سة 

الإ�سرائيلية القومية اإزاءه ل تزال بطيئة.

ويمكن اأن ُيعزى اإلى »موؤتمر هرت�سليا« اأنه من اأوائل طواقم التفكير الإ�سرائيلية التي دعت 
اإلى رهن اأي ت�سوية نهائية لل�سراع الإ�سرائيلي- الفل�سطيني بتطبيق مبداأ الحفاظ على كون 
اإ�ســرائيل دولة يهودية، واتهمت الفل�ســطينيين باأنهم »يتطلعون اإلى اأن ي�ستعيدوا حقوقهم 
بطريقة ت�ســع عمليًا حداً لجوهر اإ�ســرائيل كدولة يهودية« 12.  وبالتالي فاإنه ي�ســكل اأحد 

وثيقة هرت�سليا، م�سدر �سبق ذكره.  .12



- 19-

اأول اإرها�سات التفكير بـ »الدولة اليهودية« ب�سفتها مناأى من »الخطر الديمغرافي«، واإن 
تعّددت لحقًا م�سوّغات التفكير بها.

ول ُبــد هنا من اأن نلفت النظر اإلــى اأن ذلك التفكير الهاج�س قد حدث في بداية عقد من 
تاريخ ال�ســراع اأ�سير لدى انتهائه اإلى اأنه ات�سم اأ�سا�ســًا، على الم�ستوى الخارجي، بتعّمق 
التدخل الدولي من اأجل ت�سوية ال�سراع، وخ�سو�سًا من جانب الوليات المتحدة واللجنة 
الرباعية الدولية التي ت�ســم كال من الوليات المتحدة ورو�سيا والتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة- كما تج�ّســد ذلك مثاًل فــي »خطة كلينتون« )�ســنة 2000(، وخطة »خريطة 
الطريق« )�ســنة 2003(، وموؤتمر اأنابولي�س )�سنة 2007(.  بينما على الم�ستوى الداخلي 
ات�سم بتر�سيخ »مبداأ الدولتين« كحل �سيا�سي نهائي متوّخى لل�سراع، اإنما في موازاة طرح 

مطلب العتراف باإ�سرائيل وطنًا قوميًا لل�سعب اليهودي 13.  

وجــاء طرح هذا المطلب الأخير مت�ســقًا مع تبيان ا�ســتطالعات للراأي العام على مدار 
اأع��وام متع��ددة من ذل��ك العقد اأن هن��اك تفاقمًا لال�ض��تحواذ الديمغرافي في اأو�ض��اط 

الإ�سرائيليين اأنف�سهم 14.  

وبــراأي عدد من الباحثين الإ�ســرائيليين الآن فاإن هناك اأ�ســبابًا كثيــرة لالعتقاد باأن مطلب 
العتراف بالدولة اليهودية بات، بالن�ســبة اإلى اإ�ســرائيل، بمثابة ق�ســية خام�سة متقدمة في 
لئحــة الق�ســايا الجوهرية المدرجــة في جدول اأعمال مفاو�ســات »الو�ســع النهائي«، 
ف�ســاًل عن الق�ســايا الجوهرية الأربع الأخــرى وهي: الحدود والم�ســتوطنات؛ القد�س؛ 
الالجئــون؛ الترتيبــات الأمنيــة.  بل اإن ق�ســية هذا العتــراف، بالتزامن مــع افتتاح جولة 
المحادثات ال�سيا�سية قبل الأخيرة في اأواخر �سيف 2010 )التي لم تعّمر طوياًل(، حظيت 
في الأجندة التي عر�ســها رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو اإزاء العملية ال�سيا�سية 
بمكانة ال�سدارة من حيث اأهميتها.  كما اأُ�سير في المنا�سبة نف�سها اإلى تحّول هذا المطلب 
اإلى فكرة رئي�ســة فــي الكثير من العناوين، التي اأخذت تنتجها حكومــة نتنياهو الثانية منذ 
ت�سكيلها في اأواخر اآذار/ مار�س 2009، واإلى مطلب مركزي لرئي�سها في خطبه ال�سيا�سية، 
بدءاً من »خطاب جامعة بار اإيالن« ال�سهير الذي األقاه في 14 حزيران/ يونيو 2009 15.  

عوديد عيران: »2000 - 2010: العقد الموؤثر«.  مجلة »الم�ستجد الإ�ستراتيجي«، العدد 3، المجلد 13، ت�سرين   .13
الأول 2010، معهد درا�سات الأمن القومي، جامعة تل اأبيب.

يهودا بن مئير واأولنا بيغانو- مولداف�سكي: »تاأثير النتفا�سة على الراأي العام في اإ�سرائيل«.  الم�سدر ال�سابق.  .14
�سيري طال- لندمان: »العن�سر الخام�س: مطلب العتراف باإ�سرائيل دولة ال�سعب اليهودي«.  الم�سدر ال�سابق.  .15
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وتكّررت على ل�سان الم�سوؤولين الإ�سرائيليين وغيرهم خالل ذلك العقد لزمة فحواها اأن 
هذا المطلب هو �ضرط �ضروري ال يمكن اال�ضتغناء عنه الإحراز ت�ضوية نهائية، بل اإن وزارة 
الخارجية الإ�ســرائيلية اعتبرت اأن �سبب ا�ستمرار ال�ســراع يعود اإلى »الرف�س المتوا�سل« 
مــن جانب الفل�ســطينيين والعالم العربــي »العتراف بحق ال�ســعب اليهــودي في دولة 
على اأر�ص وطنه التاريخي«، منوهة باأن اإ�ض��رائيل »لم ت�ض��ترط يومًا االعتراف بها كدولة 
يهودية لإجراء مفاو�ســات، لكن القبول الحقيقي باإ�سرائيل دولة قومية لل�سعب اليهودي 
هو مفتاح ال�ســالم الحقيقــي« 16، في حين اأن الوزير ال�ســابق بيني بيغن )ليكود( ع�ســو 
»طاقم الوزراء الثمانية« )المطبخ ال�سيا�سي- الأمني للحكومة الإ�سرائيلية ال�سابقة( اأكد اأن 
»الإ�سارات كلها تدل على اأن الهدف الأكبر للفل�سطينيين هو الق�ساء على اإ�سرائيل كدولة 
ذات �ســيادة، ولذا فهم ي�ســّرون على عدم العتراف بها ب�سفتها دولة لل�سعب اليهودي.  
وبناء على ذلك فاإن المعركة الحقيقية )مع الفل�سطينيين( تدور على حق ال�سعب اليهودي 
في ال�ســيادة، وحل الدولتين ل يعتبر حاًل واقعيًا.  وعلى ما يبدو فاإنه لن تكون هناك نهاية 

للنزاع الم�ستمر منذ اأكثر من مئة عام اإذا لم يتغير هذا الموقف العربي من اأ�سا�سه« 17.

كذلك فاإن اأو�ســاطًا بارزة من الموؤ�س�ســة الع�سكرية الإ�ســرائيلية تعتقد اأن المبداأ الأ�سا�س 
الذي ي�ســكل اأر�ســية لفهم التهديدات المحدقة باإ�ســرائيل لم يتغير، ومــوؤداه اأن »العالم 
العربــي المحيط بنا ل يقبل بوجود دولة يهودية م�ســتقلة وذات �ســيادة في قلب ال�ســرق 
الأو�ســط، و�ســيبذل كل ما في ا�ســتطاعته للق�ســاء عليها.  ول يــدور الحديث هنا حول 
الأرا�ســي التي احتلــت في حرب العــام 1967، اأو حول هذا الحتــالل اأو ذاك، واإنما 
يدور حول وجود الدولة اليهودية في حد ذاته.  وهذا المبداأ الأ�سا�س ي�سكل حجر الزاوية 
في فهم التهديدات وفي �ســلب بناء القوة الع�ســكرية للدولة اليهوديــة.  كما اأن الذين ل 
يفهمون هذا المبداأ، متوهمين باأن الو�سع لي�س خطراً اإلى هذا الحّد، واأن العالم قد تغير، 
�ســيواجهون ف�سال اأكيداً في �ســاحة القتال، لأنهم لن يقوموا ببناء القوة ب�سكل �سليم، ولن 

ي�ستعدوا للحرب كما يجب« 18.

»اإ�ســرائيل والنــزاع وال�ســالم: اأجوبة على اأ�ســئلة متكّررة«، 3 كانــون الثاني/ يناير 2010، موقــع وزارة الخارجية   .16
.http://www.altawasul.com/MFAAR/Pages/default.aspx  الإ�سرائيلية على �سبكة النترنت

�سحيفة يديعوت اأحرونوت، 3 تموز/ يوليو 2009.  .17
يعقوب عميدرور: »�ســبكة التهديدات المترب�ســة باإ�ســرائيل«.  مجلة »جي�س واإ�ســتراتيجيا«، العــدد 1، المجلد 2،   .18
حزيران/ يونيو 2010، معهد درا�ض��ات االأمن القومي، جامعة تل اأبيب.  والكاتب هو جنرال احتياط ورئي�ص اأ�ض��بق 
ل�سعبة ال�ستخبارات الع�سكرية )»اأمان«(.  وقد تم تعيينه في اآذار/ مار�س 2011 رئي�سًا لـ »مجل�س الأمن القومي« من 

طرف رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو.
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مصير »الدولة اليهودية« 
في المركز

اإن ما يعّزز التقدير ال�سالف )ب�ساأن م�ساهمة »موؤتمر هرت�سليا« في تاأجيج خطاب »الدولة 
اليهودية«( هو ما يرد في ملخ�ساته التنفيذية في هذا ال�سدد عامًا بعد عام.  

وبغية تو�ســيح اآخر ما اآلت اإليه هذه الم�ســاهمة، نتوقف عند اآخر هذه الملخ�ســات كما 
وردت فــي »تقويــم موؤتمر 2013«، حيث اأ�ســير اإلــى اأن الطريق الم�ســدودة التي تقف 
اأمامها عملية الت�سوية ال�سيا�سية الإ�سرائيلية- الفل�سطينية يمكنها اأن توؤدي اإلى ازدياد التاأييد 
الدولي والفل�ســطيني لفكرة »حل الدولة الواحدة« الذي يقّو�س الكيان ال�سهيوني، واإلى 

اأنه ل بد من التاأكيد اأن اأزلية »حل الدولتين« لي�ست م�ساألة بديهية مفروغًا منها 19.

وبح�ســب التقويم ذاته، فاإن الهزة التي �سهدها ال�ســرق الأو�سط منذ �سنة 2011 )ثورات 
»الربيــع العربــي«( وما تبعها من تغييــر في ميزان القوى والم�ســالح فــي العالم، اأوجدا 
تحديــات اإ�ســتراتيجية جديــدة اأمام اإ�ســرائيل.  فالبيئة الإ�ســتراتيجية المبا�ســرة المحيطة 
باإ�سرائيل لم تعد م�ستقرة، وهي تقف، اإلى هذا الحد اأو ذاك، في ظل �سعود �سيا�سة اإ�سالمية 
متطرفــة.  وفي ظل هذه البيئة الإ�ســكالية التي ي�ســودها ال�ســطراب والعنف والتطّرف 
وعدم ال�ســتقرار، فاإن م�ستقبل المناطق الفل�سطينية )ال�ســفة الغربية وقطاع غزة( �سيغدو 
حا�سمًا اأكثر من اأي وقت م�سى بالن�سبة اإلى اإ�سرائيل.  فـ »ال�ستاتو�س كو« )الو�سع القائم( 

19.  داني روت�سيلد وتومي �ستاينر: تقويم هرت�سليا 2013، موقع »موؤتمر هرت�سليا« على ال�سبكة الإلكترونية:
 http://www.herzliyaconference.org/
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في المناطق الفل�ســطينية لم يعد قاباًل للحياة، وهو بالقطع لي�س و�ســعًا اأبديًا.  وا�ســتمرار 
الجمود المهيمن على العملية ال�سيا�ســية الإ�ســرائيلية- الفل�ســطينية، جنبــًا اإلى جنب مع 
تناق�س ون�ســوب الموارد المالية لل�ســلطة الفل�سطينية، �ســيوؤديان اإما اإلى اندلع انتفا�سة 
�ســعبية فل�ســطينية جديدة، تتخللها اأعمال عنف متفرقة، واإما اإلى تمهيد الأر�سية ل�سيطرة 
حركة »حما�س« على ال�ســفة الغربية، ما �ســيحّول الأرا�ســي الفل�ســطينية اإلى كيان معاد 
للغرب واإ�ســرائيل.  وهذان التطوران المحتمالن ل ي�ســبان في �ســالح اإ�سرائيل، ول في 

�سالح جارتها ال�سرقية- الأردن.

ومع ذلك، يوؤكد التقويم اأن هناك بديال رغم هذه الهّزة، فلقد برهن انخراط اإ�ض��رائيل في 
م�ســار التن�سيق مع قوى دولية واإقليمية ب�ساأن الأزمة ال�ســورية، وكذلك الميكانيزم الذي 
اأدى اإلى الت�ســوية التي تم التو�ســل اإليها في اأعقاب العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية الأخيرة 
في قطاع غزة )عملية »عمود ال�ســحاب« في ت�ســرين الثاني/ نوفمبــر 2012(، على اأنه 
ربما يكون هناك م�ســار بديل.  وثمة دلئل جلية على اأن اإ�ســرائيل ت�سرفت حيال الق�سية 
ال�ســورية ب�سورة اإبداعية من خالل التعاون مع �سركاء دوليين واإقليميين.  ول �سك في اأن 
اإ�ســرائيل قادرة على ا�ســتغالل مواردها من اأجل العمل ب�ســورة بناءة في �سوغ وت�سكيل 
البيئــة الإقليميــة، ومن هنا يتعين على الحكومة الإ�ســرائيلية الجديــدة تبني هذا النموذج 
حيال الفل�ســطينيين اأي�ســًا.  واأ�ســاف اأن القيادة الفل�ســطينية تحتاج من جهتها اإلى دعم 

�سيا�سي فعال من جانب الزعامة ال�سنية الإقليمية، وذلك من اأجل ك�سر حالة الجمود.

وبراأيه، فاإن الأطراف التي تدخلت لإنهاء الأزمة في اأعقاب العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية 
الأخيرة في قطاع غزة، برهنت على التغيير الذي طراأ على »المحور ال�سني« في المنطقة، 
الذي ُتعزى له اأهمية مبا�سرة اأو غير مبا�سرة من ناحية اإ�سرائيل، فيما يتعلق بالمحافظة على 
الأمن الإقليمي.   ودلت التحركات الدبلوما�ســية التي جرت حول العملية الإ�سرائيلية في 
غزة وحول الأزمة ال�ســورية، على وجود تعاون وتن�ســيق متزايدين بين كل من الوليات 
المتحــدة وم�ســر وتركيــا والأردن ودول الخليج.  بيد اأن ما يبدو ككتلة اأو مع�ســكر في 
طور الت�ســكل، ل يمكن اعتباره اإطاراً موحداً ومثاليــًا، واإنما هو اإطار ه�س ل يعّول عليه 
في اإيجاد »�ســرق اأو�ســط جديد« مزدهر، اأو في الدفع اإلى الأمام نحو تطبيع اإ�ســرائيل في 
ال�سرق الأو�سط المت�سكل.  مع ذلك فاإن وجود م�سالح م�ستركة يمكن اأن يمهد الأر�سية 
ل�ســفقة �ســاملة وا�ســعة- اأ�ســبه بـ Grand Bargain- تنخرط فيها الواليات المتحدة 
واأوروبا ودول ال�ســرق الأو�ســط ال�سنية واإ�ســرائيل.  ولذا، يتعين على الوليات المتحدة 
العمــل، بم�ســاعدة دول اأوروبا، على تقوية الئتالف ال�ســني وخلــق حوافز للتعاون مع 
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الغرب واإ�ســرائيل، ودعم عملية ال�سالم والم�ســاهمة في اإحداث تغيير اإقليمي براغماتي، 
وذلك عن طريق بلورة �سفقة توؤدي ب�سورة مدمجة اإلى تحقيق الأهداف الآتية:

منع تحول اإيران اإلى قوة ع�ســكرية نووية، واحتواء اأطماعها في الهيمنة من خالل  اأوًل. 
تقديم �سمانات اإ�ستراتيجية غربية؛

ت�سجيع دول ال�سرق الأو�ســط الغنية على تخ�سي�س موارد كافية من اأجل م�ساعدة  ثانيًا. 
الدول العربية التي ي�سهد اقت�سادها حالة تدهور، مثل م�سر والأردن؛

التو�ســل اإلى تفاهمات وت�سويات تتيح مواجهة المخاطر الأمنية النابعة من مناطق  ثالثًا. 
تت�سم ب�سعف ال�سيطرة والحكم المركزي )�سورية و�سبه جزيرة �سيناء(؛

دفع العملية ال�سيا�ســية في الم�ســار الإ�سرائيلي- الفل�ســطيني وذلك عن طريق دفع  رابعًا. 
عملية �سيا�سية اإ�سرائيلية- عربية وا�سعة اأكثر؛

وقف ت�سدير الدعاية الإ�سالمية المتطرفة اإلى دول الغرب. خام�سًا. 

وراأى التقويــم اأن هــذا التوجــه يوؤكــد اأن الطريق الم�ســدودة فــي العملية الإ�ســرائيلية- 
الفل�ســطينية ل ت�ســكل وحدها التحدي الرئي�س اأمام ال�سرق الأو�ســط، كما اأنه ي�سع هذه 
العملية في �ســياق اإقليمي رحب اأكثر، وبالتالي فاإن �ســفقة �ساملة من هذا القبيل يمكن اأن 
تتيح بلورة ائتالف معني بال�ضالم، ينخرط فيه �ضركاء اإقليميون يمكنهم الم�ضاهمة في اأمن 

ال�سرق الأو�سط والتمتع ببيئة اإ�ستراتيجية اأكثر ا�ستقراراً.

وتمثلت ال�ستنتاجات الرئي�سة في ما يلي:

اإن بلورة �ســفقة �ســاملة لل�سرق الأو�ســط تتطلب تفكيراً اإ�ســتراتيجيًا وفهمًا �ساماًل . 1
وعميقًا للمنطقة، ف�ساًل عن حاجتها اإلى زعامات ذات مقدرة.  وهذا الأمر �سيكون 
تحديــًا جديــراً للرئي�س اأوباما فــي فترة وليته الثانيــة، وربما يتيــح لإدارته تحويل 

اهتمامها نحو اآ�سيا.

اإن �سفقة �ساملة كهذه �ستمكن اإ�سرائيل لي�س فقط من التقدم في عملية ال�سالم، واإنما . 2
اأي�ســًا من لعب دور اإقليمي بناء.  وفي هذا ال�ســياق يتعين على اإ�ســرائيل تطوير روؤية 

اإ�ستراتيجية رحبة اأكثر، تت�سافر فيها موارد ع�سكرية و�سيا�سية.
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يتعيــن على اإ�ســرائيل اإبداء قــدر اأكبر من التدخل في �ســوغ م�ســتقبل المنطقة وفي . 3
التعاطي مع الأزمة الجتماعية والقت�سادية في ال�سرق الأو�سط، حتى واإن جرى هذا 
التدخل ب�ســورة هادئة.  ف�ساًل عن ذلك فاإن زيادة التدخل الإ�سرائيلي البناء في الحيز 
الإقليمي �ستمكن اإ�سرائيل من توطيد مكانتها كر�سيد اإ�ستراتيجي للوليات المتحدة، 
وهذا اأمر حيوي في حد ذاته في وقت تت�ســاعد فيه الأ�ســوات الم�سككة في اأهمية 

اإ�سرائيل الإ�ستراتيجية بالن�سبة اإلى الوليات المتحدة.

هذا التقدير يدعم الطرح القائل باأن المتغيرات الإقليمية والعالمية، غير الإيجابية في . 4
حد ذاتها، ل تجعل اإ�سرائيل بال�سرورة ه�سة اأو �سعيفة من ناحية اإ�ستراتيجية.

وخل�س التقويم اإلى القول: »لقد حاولت اإ�ســرائيل، منذ بداية الهزة الإقليمية قبل اأكثر من 
عامين، الختباء، والنكفاء على نف�ســها، حيال العا�سفة التي اجتاحت ال�سرق الأو�سط.  
غير اأن ا�ســتمرار هذه ال�سلبية الإ�ســرائيلية، في ظل بيئة اإقليمية حافلة بالأزمات، يمكن اأن 
يعر�س م�ســتقبل اإ�ســرائيل للخطر.  اإن دولة اإ�ســرائيل بحاجة ما�ســة اإلى اإ�ستراتيجيا قادرة 
على اإحداث تغيير.  ومن هنا فاإن بلورة مثل هذه الإ�ســتراتيجيا ينبغي اأن تكون على راأ�س 

مهمات واأولويات الحكومة الإ�سرائيلية الجديدة« 20.

الم�سدر ال�سابق.  .20
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التقسيم، الحدود، تبادل 
المناطق والالجئون

في »موؤتمر هرت�ســليا الخام�س« )�ســنة 2004( قّدم الباحث عامو�س غلبواع ورقة بعنوان 
»ميزان موؤتمرات هرت�سليا 2000 - 2003« راأى فيها اأن الموؤتمر �ساهم على نحو مهم 
للغاية في طرح مو�ســوع »الخطر الديمغرافي« في جدول الأعمال الإ�ســرائيلي القومي، 
وذلك من خالل اإبرازه كـ »تحد م�سيري يهّدد ا�ستمرار وجود اإ�سرائيل كدولة يهودية«.  

واأ�ســاف اأن طرح هذا المو�ســوع في الموؤتمرات الأربعة الأولى ت�ســبب بجعله عن�ســراً 
�سيا�سيًا- اإ�ستراتيجيًا مركزيًا في �سلب مو�سوع الت�سوية ال�سيا�سية بين اإ�سرائيل والفل�سطينيين، 

وبتحويله اإلى م�ساألة تقف في مركز مفهوم الموؤ�س�سة ال�سيا�سية في اإ�سرائيل21.  

ومن منظور مواجهة هذا »الخطر« تعامل »موؤتمر هرت�ســليا« منذ دورته الأولى وما زال 
م�ستمراً في التعامل مع مو�سوعات مثل التق�سيم، والحدود، وتبادل المناطق، والالجئين.

وكانت الوثيقة التاأ�سي�سية للموؤتمر قد اأكدت اأن »وقائع النزاع اليهودي- العربي بحاجة اإلى 
مخططات تق�سيم لأر�س اإ�سرائيل )فل�سطين( بموجب مفتاح ديمغرافي- ا�ستيطاني«22.  

وتطّور هذا الموقف في وقت لحق اإلى تاأييد قيام دولة فل�سطينية.  

عامو�س غلبواع: ميزان موؤتمرات هرت�سليا 2000 - 2003، ورقة مقدمة اإلى »موؤتمر هرت�سليا الخام�س«، 2004،   .21
./http://www.herzliyaconference.org موقع »موؤتمر هرت�سليا« على ال�سبكة الإلكترونية

وثيقة هرت�سليا، م�سدر �سبق ذكره.  .22
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وفــي دورة »موؤتمر هرت�ســليا« ال�ساد�ســة �ســنة 2006، جرى التطّرق اإلــى الجدل الذي 
كان يدور في ال�ســاحة الإ�ســرائيلية ب�ســاأن المقاربة الأحادية الجانب التي اأوجدت خطة 
النف�سال عن قطاع غزة، وفيما اإذا كان من الأجدر العودة اإلى المقاربة الثنائية الجانب.  

ومما جاء في الوثيقة ال�سادرة عن هذه الدورة في هذا ال�ساأن:

اإن المع�سلة اأو الإ�سكالية القائمة بين المقاربة الثنائية الجانب والمقاربة الأحادية الجانب 
تقابلها اإ�سكالية تنبع من التناق�س بين متطلبات الهدفين المركزيين لدولة اإ�سرائيل وهما:

اأوًل. �ســرورة �سمان الوجود المادي )الج�ســدي( لليهود في »اأر�س اإ�سرائيل«، وهو ما 
يملي اإعطاء اأولوية لالعتبارات الأمنية.

ثانيًا. الرغبة في اإقامة دولة يهودية وديمقراطية، التي تنبع منها �سرورة توفر اأغلبية يهودية 
والتنازل عن اأجزاء من اأر�س اإ�سرائيل واإقامة دولة قومية للفل�سطينيين.  

وهذه المع�سلة توؤثر اأي�سًا على التوجهات فيما يتعلق باإلحاحية الت�سوية، �سواء عبر الحوار 
والتفاو�ــس اأو عن طريق التحرك الأحادي الجانب.  ويعمل عامل الزمن في غير �ســالح 
الهــدف الثاني وذلك في �ســوء ال�ســيرورات الديمغرافيــة، وكذلك نظراً اإلى اأن �ســيغة 
اإ�ســرائيل كدولــة قومية يهودية اأخــذت تفقد بالتدريــج دعم وتاأييد العالــم، فيما راحت 
فكرة »الدولتين« تخلي مكانها لفكرة الدولة الثنائية القومية.   لذا فاإن اإن�ســاء دولة قومية 
فل�سطينية في اأ�سرع وقت بات م�سلحة لمن يعنيه بقاء اإ�سرائيل كدولة يهودية وديمقراطية 

تتمتع ب�سرعية دولية وا�سعة.

اإلى ذلك فاإن اإقامة الدولة القومية الفل�ســطينية �ستزيل عن كاهل اإ�سرائيل م�سكلة الالجئين 
الفل�ســطينيين.  وفي م�ســاألة الالجئين هناك اإجماع وا�سع بين �سانعي ال�سيا�سة الإ�سرائيلية 
موؤداه اأن قيام دولة فل�ســطينية ينطوي على حل للم�ســكلة، واأنه ل مكان لحل اآخر ي�ستند 

اإلى »عودة« ولو جزئية اإلى اإ�سرائيل 23.

واأ�ســارت الوثيقة اإلى اأن هناك تاأييداً وا�سعًا في اإ�ســرائيل لفكرة »دولتين ل�سعبين«، اإّل اإن 
هناك خالفات فيما يتعلق بم�ساألة كيفية تج�سيد هذه الفكرة.  

ميزان المناعة والأمن القومي لإ�سرائيل: وثيقة موؤتمر هرت�سليا ال�ساد�س 2006، ترجمة �سعيد عيا�س، اأوراق اإ�سرائيلية   .23
34، تموز/ يوليو 2006، اإ�سدار: المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية- مدار، رام اهلل.
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وفي الخطاب الذي األقاه اأمام الموؤتمر اأكد القائم باأعمال رئي�س الحكومة اإيهود اأولمرت، 
الذي ا�ســترك ب�سفته رئي�ســًا فعليًا للحكومة بعد دخول رئي�س الحكومة �سارون في غيبوبة، 
اأن قيــام دولتيــن قوميتين هــو الحل الكامل لتطلعات ال�ســعبين، بما في ذلك حل م�ســكلة 
الالجئين الذين �ســيكون توطينهم ممكنًا في الدولة الفل�ســطينية فقط.  كذلك اأكد اأولمرت 
وجوب ر�ســم وت�سميم الحدود الدائمة لإ�سرائيل ب�ســكل ي�سمن وي�سون الأغلبية اليهودية 
في الدولة، م�ســدداً على اأن وجود اأغلبية يهودية في اإ�ســرائيل ل يتما�ســى مع ال�سيطرة على 
�سكان فل�سطينيين في »يهودا وال�سامرة« )ال�سفة الغربية(.   وقال اإن تحديد الحدود الدائمة 
هو الخطوة الأهم التي يتعين على اإ�سرائيل القيام بها الآن، على اأن تعك�س الواقع الديمغرافي 
القائم على الأر�س و�ســط الحفاظ على المناطق الأمنية وعلى القد�س الموحدة.  ووفقًا لما 
قالــه اأولمرت فاإن الطريق الوحيدة لقيــام الدولتين القوميتين هي تطبيق خريطة الطريق التي 
�سيح�سل الفل�سطينيون بموجبها على ا�ستقالل �سمن حدود موؤقتة في مقابل نبذ الإرهاب، 
اأما ق�ســايا الت�ســوية الدائمة ف�ستحل فيما بعد بين الدولتين.  و�ســّدد على اأن اإ�سرائيل �ست�سر 
علــى تطبيق خريطة الطريق ح�ســبما اأُتفق، واأنها �ستف�ســل اتفاقًا حول التــزام بتنفيذ عملية 
انف�ســال اأخرى حاًل، ولكن اإذا لم يِف الفل�سطينيون بتعهداتهم ح�سب خريطة الطريق فاإن 
اإ�سرائيل �ست�سمن م�سالحها باأي طريقة، وفي ذلك اإ�سارة اإلى خطوات اأحادية الجانب 24.

وكان هناك توجه اآخر عبَّر عنه رئي�س حزب »الليكود« بنيامين نتنياهو، ويرف�س الديمغرافيا 
كاعتبار حا�ســم في ر�ســم وتعيين الحدود الدائمة للدولة.  ووفقًا لهذا التوجه فاإن ال�سوؤال 
المركــزي هو مــا اإذا كان يجب اإقامة حــدود اأمنية اأم العودة اإلى حــدود العام 1967؟، 
وبالتالــي فاإن الختيار الذي تقف اإ�ســرائيل اأمامه هو تحديد حدودها الأمنية، التي يجب 
اأن ت�ســمل غــور الأردن والقد�س الكبرى والمناطق الم�ســرفة على العمق الإ�ســتراتيجي 
لإ�سرائيل.  ويجب ال�سعي لإجراء مفاو�سات مع �سريك فل�سطيني ينبذ الإرهاب ويحاربه، 
واأن تتم هذه المفاو�سات على اأ�سا�س مبداأ التبادلية.  لكن في ظل غياب �سريك فل�سطيني 
كهذا ينبغي رف�س �سيا�ســة الن�ســحاب الأحادية الجانب من دون مقابل، وذلك لأن مثل 
هذه الن�ســحابات �ست�ســكل حافزاً لالإرهاب، و�ســتعزز قوة حركة »حما�س«، وت�سعف 

العنا�سر الفل�سطينية المعنية بالتفاو�س.

وبح�ســب الوثيقة، يدعو اأ�ســحاب هذا التوجه اأي�سًا اإلى وجوب العمل ب�سرعة من اأجل 
تعزيز وتح�ســين حدود اإ�ســرائيل وحماية المكت�سبات الإ�ســتراتيجية، من خالل الف�سل 
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بين ال�ســكان الإ�سرائيليين والفل�سطينيين وتقلي�س الحواجز في المناطق المحتلة، وزيادة 
حرية الفل�ســطينيين في الحركة والتنقل داخلها، وتجنب العودة لل�سيطرة على تجمعات 

�سكانية فل�سطينية.

وكان هناك توجه ثالث عبر عنه رئي�س حزب »العمل« عمير بيرت�س، يتطلع اإلى التو�سل اإلى 
اإنهاء ال�ســراع والنف�سال عن الفل�سطينيين عن طريق اإحالل �سالم عادل على اأ�سا�س دولتين 
ل�سعبين، ل ي�سكل وجود اإحداهما خطراً اأو تهديداً لالأخرى.  والهدف الذي ي�سعى اإليه هذا 
التوجه هو التو�ســل حتى نهاية العقد اإلى اتفاق �ســالم بوا�سطة المفاو�سات المبا�سرة، على 
اأن ل تجري المفاو�سات مع منظمة تعلن عزمها على تدمير اإ�سرائيل، لكن من دون الت�سليم 
اأي�سًا با�ستمرار الجمود ال�سيا�سي...  وفي ظل غياب �سريك )فل�سطيني( للمفاو�سات، ينبغي 
العمل نحو اإقامة ف�ســل مادي و�سيا�سي واأمني والتم�سك في الوقت ذاته بالرغبة في ال�سالم.  
وبح�ســب هذا التوجه، فاإن ا�ستكمال جدار الف�ســل )الذي اأ�سحت �سرورة ا�ستكماله هي 
اأي�سًا محل اإجماع بين �سانعي ال�سيا�سة( يجب اأن يتم طبقًا لمعايير تكون مقبولة، �سواء لدى 
الجهات الأمنية اأو لدى الجهات الق�سائية، بالإ�سافة اإلى ذلك يجب اإبقاء الكتل ال�ستيطانية 
�سمن حدود اإ�سرائيل ور�سم حدود القد�س ب�سكل ي�سمن اأغلبية يهودية وطابعًا يهوديًا واأمنًا 
واعترافــًا دوليــًا، والمتناع في هذا الإطار عن �ســم واإلحاق ربع مليون فل�ســطيني يقيمون 

حول القد�س ويتمتعون بمكانة �سكان مقيمين في المدينة.

ويعود �سبب تركيزنا على الدورة ال�ساد�سة لموؤتمر هرت�سليا اإلى اأنها عقدت في اإثر حدثين 
كبيرين ومف�سليين في �سيرورة ال�سراع:

الأول، تطبيق خطة النف�سال الأحادية الجانب عن قطاع غزة في �سنة 2005؛

فوز حركة »حما�س« في انتخابات المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني التي جرت في  الثاني، 
بداية �سنة 2006.

ولحظــت وثيقة هذه الــدورة اأنه على محــور المواقف الواقعة بيــن المقاربة التي تتبنى 
الأحادية الجانب وبين المقاربة الموؤيدة للتبادلية، نرى اأن المركز ال�سيا�ســي الإ�ســرائيلي 
يتحــرك فــي اتجاه المقاربة الأحادية الجانب.   وياأتي ذلك في �ســوء ما ي�ســبه الإجماع 
الــذي يتبلور حــول الموقف القائل باأنه ل توجــد اليوم لدى الفل�ســطينيين زعامة يمكن 
اأن ت�ســكل �ســريكًا واأن تكــون قادرة على اجتياز، �ســواء اختبار النوايــا اأو اختبار التنفيذ 

لالتفاقيات، واأن على اإ�سرائيل العمل من جانب واحد ل�سمان اأمنها وحدودها.
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واأ�سارت اإلى اأن المقاربة التي تتبنى تنفيذ ان�سحابات اأحادية الجانب لها ميزات وا�سحة، 
ن اإ�سرائيل من  فهي ُتْخِرج م�ســاألة تحديد م�ستقبل اإ�ســرائيل من اأيدي الفل�سطينيين، وُتمكِّ
الحفاظ على اأمنها وعلى م�ســالحها الديمغرافية، ف�سال عن اأن خروج اإ�سرائيل من مناطق 

ن مكانتها الأخالقية والدولية. محتلة من �ساأنه اأن يح�سِّ

لكــن هذه المقاربة لها اأي�ســًا عيوب ونواق�س، فهــي تكر�س الفهم الذاتي للفل�ســطينيين 
ك�ســحايا وكغير م�ســوؤولين باأعمالهم وتق�سيراتهم عن تقرير م�ســتقبلهم، وفي حال قيام 
دولة فل�ســطينية بعد موجة اإرهاب جديدة فاإن ذلك �سي�ســكل مبرراً لالإدعاء اأن الإرهاب 

مجٍد، و اأنه »هو الذي اأدى اإلى الن�سحابات الإ�سرائيلية«!  

وخل�ســت الوثيقــة اإلــى ما يلي: بنــاًء على ذلك، وفي �ســوء اإمــكان اأن ال�ســعور بالأمن 
الذي �ســيوفره جدار الف�ســل لالإ�سرائيليين �ســوف يدفعهم للعزوف والتوقف عن ال�سعي 
للتو�سل اإلى اتفاق �سالم، فاإنه لمن المنطقي اأن تبلور اإ�سرائيل خطواتها الأحادية الجانب 
المقبلــة ب�ســكل ل يوؤدي اإلى �ســد اإمكانيات العودة في الم�ســتقبل اإلى نمــوذج التبادلية 
واإلى المفاو�ســات حول الت�ســوية الدائمة.   ويمكن التفكير اأي�سًا باإمكان قيام الوليات 
المتحدة بال�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية كي تعمل من اأجل الق�ساء على الإرهاب، واأن 
ت�ســعى في المقابل اإلى اإقناع اإ�سرائيل بتوجيه خطواتها الأحادية الجانب، بحيث ل ت�سر 
بال�سلطة الفل�سطينية وبفر�س اإحراز ت�سوية متفق عليها.   كل ذلك على افترا�س اأن للقيادة 
الفل�ســطينية م�ســلحة في الإبقاء على الإمكانيات مفتوحة اأمام التو�سل اإلى ت�سوية �سلمية 
بين الدولتين.  لكن في �ســوء �ســعود »حما�س«، ومن منطلق الفترا�س باأن هذه الحركة 

لي�ست معنية بالتو�سل اإلى مثل هذه الت�سوية، فاإن هذه الإمكانية تفقد قيمتها العملية 25.

وتطرق��ت الوثيق��ة اإلى فوز حرك��ة »حما�ص«، فراأت اأن ال�ض��روط الثالث��ة لتحول حركة 
متطرفة اإلى االعتدال في خ�ضم االنخراط في عمليات ديمقراطية، غير متوفرة في ال�ضاحة 
الفل�ض��طينية.  وهذه ال�ض��روط هي: توفر نظام �ضيا�ض��ي را�ض��خ وقوي يمك��ن للحركة اأن 
تنخ��رط فيه؛ ميزان قوى �ضيا�ض��ي يميل �ض��د الحركة ويرغمها على ممار�ض��ة اللعبة وفق 

قواعد المعتدلين؛ فترة زمنية طويلة بما يتيح عملية التكيف والتاأقلم المطلوبة.

كما تطرقت اإلى مو�سوعي »الدولة الفل�سطينية ذات الحدود الموؤقتة«، والعتبارات التي 
يجب اأخذها لدى ر�سم الحدود.  

الم�سدر ال�سابق.  .25
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وبخ�ســو�س المو�ســوع الأول، قالت الوثيقة اإنه في �ســوء الواقع القائم في ال�ســلطة 
الفل�ســطينية طرح خالل �ســنة 2005 البديل الداعي اإلى قيام دولة فل�سطينية في حدود 
موؤقتة باعتراف اإ�ســرائيلي اأحادي الجانب، على اأن تنال هذه الدولة فيما بعد �ســرعية 
دوليــة.  وطبقــًا لخريطة الطريق كان مــن المفرو�س اأن تقوم »الدولة الفل�ســطينية في 
حــدود موؤقتة« باتفاق بين الطرفين، وذلك كجزء من تطبيق المرحلة الثانية من الخطة 
ذاتهــا.  واأ�ســارت اإلى اأنه من ناحية اإ�ســرائيل يمكن اأن تكون لمثل هــذه الدولة مزايا 

واأف�سليات مهمة مثل:

تال�ســي تهديد الدولة الثنائية القومية، وهي عملية بداأت مع النف�ســال عن قطاع  اأول. 
غزة.

تجزئة التفاق الدائم.  ون�سوء اإمكانية اأن تتفاو�س اإ�سرائيل مع »الدولة الفل�سطينية  ثانيًا. 
فــي حدود موؤقتة« على عدة اتفاقيات ت�ســكل اأجزاء مــن التفاق الدائم، بدًل من 
الدخول في مفاو�ســات حول »الرزمة« باأكملها، اأي بدًل من اأن تكون اإ�ســرائيل 

في و�سع »اإما الكل اأو ل �سيء«.

نزع فتيل م�ســكلة الالجئيــن، مثاًل عن طريق نقل �ســالحيات وكالة الأونروا اإلى  ثالثًا. 
الحكومة الفل�سطينية اأو فتح قناة مبا�سرة لتعوي�س الالجئين عن ممتلكاتهم.

في الوقت ذاته اأكدت الوثيقة اأن هناك، من وجهة نظر اإ�ســرائيل، �ســلبيات لـ »الدولة 
الفل�ســطينية في حدود موؤقتة«، فمن المفرو�س اأن تتمتع هذه الدولة بحقوق �ســيادية 
بموجب القانون الدولي، وهو ما يفر�س قيوداً على حرية عمل الجي�س الإ�سرائيلي في 
مناطقها، بالإ�ســافة اإلى اأن اإقامتها ل تعني انتهاء النزاع اأو اإنهاء المطالب الفل�ســطينية 

من اإ�سرائيل.

اأمــا فيما يتعلق بمو�ســوع العتبارات في ر�ســم الحدود، فقد اأكــدت الوثيقة اأنه على 
الرغم من اأن المفاو�ســات حول الت�ســوية الدائمــة تبدو اأبعد من اأي وقت م�ســى، اإل 
اأن اإحدى الم�ســائل المركزية في هذه المفاو�ســات، وهي م�ساألة الحدود، تعتبر عملية 
جداً.  وهناك، على ب�ض��اط البحث، نوايا للقيام بخطوات انف�ض��ال ور�ضم حدود دائمة 
من جانب واحد.  والعتبارات المفتر�س اأنها �ستواجه اإ�سرائيل في هذه الم�ساألة، خالل 
المفاو�ض��ات التي �ضتجري م�ض��تقباًل، من �ضاأنها اأن توؤثر اأي�ض��ًا على خطوط االنف�ضال 

الأحادي الجانب.
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واأ�ســافت اأن اأحد التوجهات لر�ســم الحدود يتمثل في التوجه الجغرافي، الذي ي�سخ�س 
ثالث اإمكانيات اأ�سا�سية هي:

ر�سم الحدود على امتداد »الخط الأخ�سر« و�سط اإجراء تعديالت طفيفة. اأوًل. 

ا�ستخدام م�ســار »الخط الأخ�سر« ولكن و�ســط اإجراء تعديالت هدفها �سم كتل  ثانيًا. 
ا�ســتيطانية )تقع �سرقي »الخط الأخ�سر«( اإلى اإ�سرائيل، ونقل اأرا�س )مناطق( غير 

ماأهولة من المنطقة الإ�سرائيلية اإلى منطقة الدولة الفل�سطينية.  

ر�ســم خط جديد كليًا يعك�س الواقع الجغرافــي والديمغرافي، وبحيث يتم مقابل  ثالثًا. 
�ســم كتل ال�ســتيطان اليهودية اإلى مناطق الدولة الإ�ســرائيلية، �سم بلدات يقطنها 

مواطنون عرب في اإ�سرائيل اإلى منطقة الدولة الفل�سطينية العتيدة.

واأ�ســافت اأن تبــادل مناطق غيــر ماأهولة وتبــادل مناطــق ماأهولة بمقت�ســى اعتبارات 
ديمغرافية، يمكن اأن يتما على اأ�سا�س ثنائي بين اإ�سرائيل والدولة الفل�سطينية.  وهناك من 
يقترح على �سبيل المثال اأن تنقل منطقة اأم الفحم والمثلث اإلى �سيادة الدولة الفل�سطينية، 
وهو اقتراح يثير الكثير من الجدل.  لكن المتحدثين با�ســم العرب في اإ�سرائيل يرف�سون 
جملــة وتف�ســياًل اأي اقتراح من هــذا القبيل، كما اأنهم يرف�ســون التعامل مع المواطنين 
العرب كـ »م�سكلة ديمغرافية«، اأو كمواطنين مع وقف التنفيذ، �سيتم نقلهم في القريب 
اإلــى دولة اأخــرى.  ويطالب هوؤلء المتحدثــون باأن يتم العتــراف بالمواطنين العرب 
في اإ�ســرائيل كمجموعــة قومية تتمتع بحقوق، اأو كاأقلية قوميــة تعي�س في »دولة جميع 
قومياتها«، ويطالبون اأي�ســًا بالندماج في الدولة لي�س على اأ�سا�س الذوبان اأو النعزال، 
واإنما على اأ�ســا�س من العتــراف باختالفهم الجماعي.  لكن هناك من يقول اأي�ســًا اإنه 
حتى لو اأمكن التو�ســل اإلى ت�سوية دائمة ت�ستند اإلى دولتين في المنطقة الواقعة بين النهر 
والبحر، فاإن من الم�ســكوك فيه اأن تكون هذه الت�سوية م�ستقرة وقابلة للحياة وذلك في 
�سوء الواقع الديمغرافي:  ففي هذه المنطقة )بين نهر الأردن والبحر الأبي�س المتو�سط( 
يعي�س اليوم 11 مليون ن�ســمة، �سيزداد عددهم بحلول �سنة 2020 لي�سل اإلى 16 مليون 
ن�ســمة، وفي �ســنة 2050 �سي�سل عددهم اإلى 30 مليون ن�ســمة.  فالمنطقة الممتدة من 
تخوم بئر ال�ســبع �سماًل، التي ت�سم قطاع غزة وال�ســفة الغربية، حتى الحدود ال�سمالية 
)مع لبنان( هي الأكثر ازدحامًا في العالم.  وهناك من يقترح، اإزاء �سغر م�ساحة المنطقة 
ال�ســيقة مقارنة مع الكثافة ال�سكانية العالية في الحيز بين نهر الأردن والبحر المتو�سط، 
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تبــادل اأرا�س في اإطــار متعدد الأطراف يتم تنفيذه في نطاق ت�ســوية اإ�ســرائيلية- عربية 
�ساملة، ت�سم اأي�سًا م�سر والأردن و�سورية.   

كما اأ�سارت اإلى اأن ثمة توجهًا اآخر لر�سم الحدود الدائمة ل يتجاهل العتبارات الديمغرافية 
وال�سيا�ســية والتاريخية، لكنه يوؤكد �سرورة و�ســع »الحدود القابلة للدفاع عنها« كهدف 
لإ�ســرائيل.  وطبقًا لهذا التوجه فاإن الفهم الإ�ســتراتيجي لإ�ســرائيل ل يمكن اأن ي�ستند اإلى 
تقويم اآني للو�سع اعتماداً على الظروف التي ن�ساأت في اأعقاب حرب العراق �سنة 2003، 
واإنما عليه اأن ياأخذ بعين العتبار اأو�ســاعًا تت�ســم بعدم الو�ســوح والتقلبات الممكنة في 
ال�ســتقرار الإقليمي عامة، وا�ستقرار اأنظمة مجاورة ب�سكل خا�س.  و�سمن هذا المنظور 
فاإن اإ�ســرائيل ل تمتلك قدرة للدفاع عن نف�ســها في حدود العــام 1967، اإذ اإن اأي دفاع 
ناجــع وحقيقــي ل بد من اأن ي�ســتند اإلى عمق يتيح للقــوات المدافعة النت�ســار على بعد 
منا�ض��ب بين الجبهة وبين الموؤخرة االإ�ض��تراتيجية للدولة.   وبح�ضب خطوط العام 1967 
ل تمتلك اإ�سرائيل اأي عمق، كما اأن معظم �سبكاتها التحتية مك�سوفة للقوات المعادية التي 
�ستتمركز على التالل والمناطق المرتفعة في »يهودا وال�سامرة« )ال�سفة الغربية(.  والجدار 
الأمني ل يمكنه اأن ي�سبح خط الحدود ال�سرقية لإ�سرائيل.  وبا�ستطاعة الجدار منع مخاطر 
ت�ســلل »المخربين«، لكنه ل ي�ســتطيع منع اإطالق نيران الر�سا�ســات والقنا�سة والقذائف 
ال�ساروخية اأو �سواريخ الكتف الم�سادة للطائرات، التي يمكن اأن تهدد الطيران المدني.   

وبناء على ذلك فاإن الحدود القابلة للدفاع عنها يجب اأن ت�ستند وت�سمل ما ياأتي: 

• ال�ســيطرة على منطقة غور الأردن، �ســواء كعائق اأمام ت�ســلل العنا�ســر الإرهابية، اأو 	
كحاجز يحول دون ت�ســلل قوة ع�سكرية من ال�سرق.   ويتعين على اإ�سرائيل ال�سيطرة 

على معابر الحدود في المنطقة من اأجل منع تهريب و�سائل قتالية عبرها.

• تو�ســيع الممر ال�ســيق الذي يربط بين القد�س وتل اأبيب وخلــق مجال دفاعي حول 	
القد�س من الجهة ال�سرقية.

• نقــل- اإزاحــة- الحــدود اإلــى ال�ســرق فــي المناطــق الحيويــة للدفاع عــن العمق 	
الإ�ســتراتيجي، ومن �ســمنها التالل المطلة على مطار »بن غوريون« )اللد( ومناطق 

اأخرى قريبة من »الخا�سرة ال�سيقة« على امتداد ال�ساحل بين تل اأبيب ونتانيا.

واأكدت الوثيقة اأنه طبقًا لهذا التوجه فاإن حق اإ�ســرائيل في اأن تقيم لنف�سها حدوداً قابلة 
للدفــاع عنها واأن ل تن�ســحب من جميــع المناطق التي احتلتها �ســنة 1967، هو حق 
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ثابت ومن�ســو�س عليه في قرار مجل�س الأمن رقم 242، وفي ر�سالة الرئي�س الأميركي 
جورج بو�س اإلى رئي�س الحكومة الإ�ســرائيلية اأريئيل �ســارون في ني�سان/ اأبريل 2004 

)ر�سالة ال�سمانات( 26.

وتزامنت الدورة الثامنة لموؤتمر هرت�ســليا �ســنة 2008 مع اقتــراب ذكرى مرور 60 عامًا 
علــى قيــام اإ�ســرائيل، ومع مــرور نحو ثالثة اأ�ســهر على موؤتمــر اأنابولي�س فــي الوليات 
المتحــدة، الــذي عقد في ت�ســرين الثانــي/ نوفمبــر 2007، وجمع فيه كل مــن الرئي�س 
الأميركــي جــورج بو�س ووزيــرة خارجيته كوندولي�ســا راي�س، ممثلين عــن 49 دولة- 
بما فيها اإ�ســرائيل وال�ســلطة الفل�ســطينية.  وفي موؤتمر اأنابولي�س اأعلنت اإ�سرائيل وال�سلطة 
الفل�ســطينية معًا، وبرعاية الرئي�س بو�س، بدء المفاو�سات ب�ساأن الحل النهائي، وفي البيان 
الختامــي للموؤتمر اأعلن اأن هذه العملية �ســتنتهي حتى نهاية 2008.  وخ�ســ�س الموؤتمر 
ندوة لمو�سوع »م�سوؤولية الحكومة عن دمج العرب وعن الم�ساواة العربية- اليهودية«، 
واأخرى لمو�ســوع »العرب في اإ�سرائيل والخدمة المدنية«.  كما عقدت مائدة م�ستديرة 

مغلقة بعنوان »ال�سرخ ال�سيعي- ال�سني، جذوره واأبعاده الإ�ستراتيجية«.

واعتبرت وثيقة الملخ�س التنفيذي اأن العام ال�ســتين على قيام اإ�سرائيل- 2008 - هو عام 
حا�ســم في مواجهة التهديد النووي المت�ساعد من جهة اإيران، وهو عام مهم في ما قالت 
اإنها »المحاولة الإ�ســافية الأخرى للتو�سل اإلى ت�سوية �سيا�سية مع الفل�سطينيين، ولو على 
ال�سعيد المبدئي فح�سب«.  واأكدت اأنه في نظرة �سمولية يبدو وا�سحا اأن اإ�سرائيل ل تزال 
تواجــه تحديات اأمنية مت�ســاعدة ومعقدة على المدى القريب، المتو�ســط والبعيد.  واإن 
القا�ســم الم�سترك للتحديات الأمنية يتمثل في تفاقم التهديد المبا�سر على مجمل ال�سكان 
المدنيين، بعد اأن اأ�ســحت المفاهيم الما�ســية ب�ساأن الجبهة الخارجية )القتالية( والجبهة 
الداخلية غير نافذة، واأ�ســحت الحاجة اإلى ال�ســتعداد لحماية الجبهة الداخلية و�سمان 

�سير حياتها المنتظم ما�سة وملحة ل اأقل من تطوير القدرات القتالية.  

غيــر اأن »التهديــد الأكثر خطــورة على اأمن دولة اإ�ســرائيل«، بح�ســب الوثيقة، هو ذاك 
المتنامــي من جانب اإيــران، التي تتقدم بخطى حثيثة نحو تطوير اأ�ســلحة نووية.  وتتابع 
اأن التهديدات المحدقة باإ�ســرائيل من جانب اإيران ل تقت�ســر علــى المجال النووي.  فـ 
»النظام الإ�ســالمي في طهران ي�ســّغل مبعوثيــه في لبنان وفي قطاع غزة، و�ســط تحويل 
الذخيرة، المال والمعرفة.  وهكذا، وفيما تتعر�س اإ�ســرائيل للتهديد المتنامي في الدائرة 

26.  الم�سدر ال�سابق.
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البعيدة، ولتهديد ال�ســواريخ ال�سورية، تتعر�س اأجزاء كاملة من اأر�س اإ�سرائيل لتهديدات 
اأكثــر فورية: بلدات ال�ســمال )الهــادئ حاليا( مهددة من جانب حزب اهلل؛ �ســديروت 
وبلدات غربي غزة تتعر�س للق�ســف المتوا�ســل والمت�ســاعد من قطاع غزة )�سواريخ 

»ق�سام« و»غراد«(« 27.  

ولــدى انتقالها اإلى الملف الإ�ســرائيلي- الفل�ســطيني ت�ســير الوثيقة اإلى اأن الت�ســرذم في 
ال�ســاحة الفل�ســطينية الداخلية ي�ســعب التحرك ال�سيا�ســي والأمني من جانب اإ�ســرائيل، 
وخا�ســة قدرتهــا )وكذلك قدرة م�ســاعي المجتمع الدولي( على التو�ســل اإلى ت�ســوية 
نهائيــة ودائمة مع الفل�ســطينيين.  وثمة من يرى في ا�ســتيالء »حما�ــس« على قطاع غزة 
وفي الت�ســرذم الفل�ســطيني تحــول دراماتيكيا وجوهريــا ل يتيح بعد اليوم اأية ت�ســوية مع 
كيــان فل�ســطيني واحد.  اإن رئي�س الحكومة، وزيرة الخارجيــة ووزير الدفاع، ل يزالون 
يعتبرون رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية، محمود عبا�س، �سريكا للمفاو�سات، ويف�سلون خيار 
موا�سلة الحوار ال�سيا�سي.  وثمة فر�سية تقول اإن البديل لمثل هذا الحوار �سيكون ا�ستيالء 
»حما�س« على مناطق يهودا وال�ســامرة )ال�ســفة الغربية( اأي�سا، وهي نتيجة غير مرغوب 
فيها بالن�ســبة اإلى اإ�ســرائيل.  ومع ذلك، وفي �سوء الت�ســرذم المذكور، ثمة �سكوك كبيرة 
حول قدرة اأي اتفاق مع ال�ســلطة الفل�ســطينية وحركة فتح على اإنهاء ال�سراع بين اإ�سرائيل 

والفل�سطينيين ب�سورة مطلقة.  

هناك نقطتان يجدر التوقف عندهما فيما يتعلق بهذا الملف:

االأولى: توكيد الوثيقة اأن الحل الدائم بين اإ�ســرائيل والفل�ســطينيين قد ي�سمل اأي�سا مركب 
تبادل المناطق )الأرا�ســي(.  وبالإ�ســافة اإلى الأفكار والخطط المختلفة، التي عر�ســت 
في الموؤتمرات ال�ســابقة في هذا المجال، ثمة م�ســروع اآخر ُعر�س يق�سي بتبادل اأرا�س 
�ســامل ومتعدد الأطراف بين الفل�ســطينيين واإ�سرائيل وجاراتها )م�ســروع اأراد- بايغر(.  
و»تجزم« الوثيقة باأن البحث في خيارات كهذه »قد يولد اأفكارا خالقة اأخرى في ال�سعي 

نحو ال�سالم«.

الثاني��ة: م�ســاألة القد�ــس، اإذ اإن هنــاك توكيــداً علــى اأن القد�س ل تزال ت�ســكل الم�ســاألة 
الأكثر مركزية وتعقيدا والأكثر �ســعوبة للحل في مفاو�ســات الحل النهائي بين اإ�سرائيل 

وجهات اإ�سرائيل الإ�ستراتيجية بعد 60 عامًا على اإقامتها: وثيقة موؤتمر هرت�سليا الثامن 2008، ترجمة �سليم �سالمة و�سعيد   .27
عيا�س، اأوراق اإ�سرائيلية 44، حزيران/ يونيو 2008، اإ�سدار: المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية- مدار، رام اهلل.
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والفل�ســطينيين.  وعلى اأنه ينبغي مناق�ســة م�ســاألة م�ســير القد�س اأي�ســا في اإطار عالقات 
اإ�ســرائيل مع اليهود في ال�ســتات.  وبموجب ذلك فاإنه في اأية مفاو�ســات حول ت�ســوية 
م�ســتقبلية، »ينبغي على اإ�سرائيل المطالبة بال�سيادة الكاملة على القد�س، لي�س فقط لكونها 
العا�ســمة، اأو ب�ســبب العالقة التاريخية غير القابلة للنق�س اأو الت�ســكيك، بل اأي�سا ب�سبب 
ال�ســرر المتوقع لن�ســيج هذه المدينة في حال تق�ســيم ال�ســيادة«.  كما توؤكد اأن للقد�س، 
بالن�ســبة اإلى ال�ســعب اليهودي كله، ل فقط بالن�ســبة اإلى اليهود مواطني اإ�ســرائيل، قيمة 
ودللت رمزيــة، ثقافية ودينية عميقــة.  ومع ذلك، فاإن موقع يهود ال�ســتات فيما يتعلق 
بم�ســاألة التنازلت في القد�س في اإطار مفاو�سات الحل النهائي لي�س وا�سحا.  ورغم اأن 
يهود ال�ســتات ل يتمتعون بحق قانوني ر�ســمي في المفاو�ســات، التي تجريها الحكومة 
ال�ســيادية في دولة اإ�ســرائيل، اإل اإن موقفهم وح�سا�سيتهم يحظيان بوزن نوعي مهم ينبغي 
البحث فيه.  وهذا ال�ســتنتاج يكت�ســب حدة اأكبر في �ســوء ال�ســيرورة الحا�سلة ب�سكل 
متــواز في العالم العربي خالل ال�ســنوات الأخيــرة.  فالقد�س تتحول اإلى مركب اأ�ســا�س 
حا�ســم، ذي دور ديني وقومي يوحد حوله حتى التيارات الإ�ســالمية المتخا�سمة.  وفي 
الوقت نف�ض��ه، يالحظ بين االإ�ض��رائيليين هبوط م�ض��تمر في مدى االرتباط بالقد�ص، وفي 

مدى الوعي بتاريخها ومكانتها المركزية بالن�سبة اإلى ال�سعب اليهودي.  

واكت�ســبت الدورة التا�سعة التي عقدت في �ســنة 2009، اأهمية م�ساعفة نظراً اإلى تزامنها 
مع حدثين كبيرين ومهمين: 

انتهاء الحرب الإ�ســرائيلية على غزة، التي جرى �سنها في اأواخر 2008 وا�ستمرت  الأول: 
حتى الن�سف الثاني من �سهر كانون الثاني/ يناير 2009؛ 

وقوف اإ�ســرائيل على اأعتاب النتخابات العامة، التي جرت في 10 �ضباط/ فبراير  الثاني: 
2009، واأ�ســفرت نتائجها عن تاأليف حكومة اإ�ســرائيلية يمينية جديدة برئا�ســة 

بنيامين نتنياهو.

واأ�ســارت وثيقة الدورة اإلى اأن اأكثر ما طغى على اأعمالها هو تداعيات الأزمة القت�ســادية 
العالميــة، وما تنطوي عليه من دللت �سيا�ســية تتعلق، على نحو مبا�ســر، بميزان القوى 
العالميــة، وذلــك في عالقة عمودية مع ت�ســلم اإدارة اأميركية جديدة برئا�ســة باراك اأوباما 
مهمات من�ســبها، على ما تتمّيز به من مواقف مغايرة لمواقف الإدارة الأميركية ال�سابقة.   
وفي قراءة الموؤتمر، فاإنه بر�سم هذه التداعيات والدللت »يتعين على اإ�سرائيل اأن تواجه، 
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خالل تلك ال�ســنة )2009(، ت�ســكيلة وا�ســعة من التهديدات الأمنية ذات الم�ســتويات 
المختلفة، علما اأن التهديد المركزي هو التهديد النووي المتنامي في اإيران.  كذلك على 
اإ�سرائيل اأن ت�ســتمر في تطوير البنى التحتية والإ�سالح الجتماعي، واأن ت�سق طريقها في 
الوقت ذاته في �ســاحة دولية متعددة الأزمات، تج�سد متغيرات في ميزان القوى العالمية 

وتتاأثر بالأزمة القت�سادية الحادة« 28.

وتوؤكد القراءة نف�ســها »اأن هذه ال�سيرورات كلها �ســتنعك�س، على الأرجح، على �سيا�سة 
حليفة اإ�ســرائيل الكبرى.  ومع اأن دللت وانعكا�سات التغييرات، التي تقودها الوليات 
المتحدة في عهد اأوباما، �سوف تت�سح خالل العام القريب، لكن �سيكون لها تاأثير ملمو�س 
علــى طائفة من الم�ســائل الجوهرية ذات ال�ســلة بمناعة واأمن اإ�ســرائيل القوميين.  وبناء 
عليه ينبغي على اإ�ســرائيل اأن تولي اهتمامًا �سديداً للتن�ســيق ال�سيا�سي مع الإدارة الأميركية 
الجديدة.  كما اأن اإ�ســرائيل مطالبة اأي�ســًا بتوفير اإجابات وحلول اإزاء التاآكل الم�ستمر في 
مكانتها ال�سيا�سية وت�سع�سع �سرعية وجودها في حد ذاته، �سواء عن طريق تعميق عالقاتها 
الإ�ستراتيجية مع المجموعة الأورو- اأطل�سية، اأو عن طريق توطيد العالقات وال�سراكة مع 

ال�سعب اليهودي وال�ستات الإ�سرائيلي في العالم«.

وكانــت اأبــرز المتغيرات في ميــزان القوى العالميــة اأو في النظام العالمــي، التي نوهت 
الوثيقة بها، هي الآتية:

اأوًل. تــاآكل القــوة العالمية للوليات المتحدة، ترتبًا على �سيا�ســتها العامــة وعلى الأزمة 
القت�سادية الأخيرة.  وفي هذا المجال توؤكد خال�سة الوثيقة اأن و�سف الوليات المتحدة 
كـ »قوة عظمى اآفلة« يعتبر و�ســفًا حاداً ومتطرفًا اأكثر من الالزم، واأن تعبير »قوة عظمى 
متاآكلــة« يمكن اأن يكــون مالئمًا اأكثر، وذلك لأنه يعك�س ال�ســرر الذي اأ�ســاب مكانة 
الوليات المتحدة، لكنه ياأخذ في الح�ســبان اأي�ســًا الميــزان الإيجابي لقوتها واتجاهات 

تجددها، في ظل الإدارة الجديدة.

ثانيًا. تطلع رو�سيا اإلى ا�ستعادة مجدها التليد، واإلى توطيد مكانتها العالمية كقوة مركزية، 
ما يعني من وجهة نظرها عودة مو�ســكو اإلى واجهة ال�ســاحة الدولية كالعب اأ�سا�س واثق 
بنف�ســه، قادر وم�ستعد ل�ستخدام القوة عند اللزوم.  ووفقا للروؤية الرو�سية فاإنه يتعين على 

اإ�سرائيل في ظل متغيرات النظام العالمي والأزمة القت�سادية: وثيقة موؤتمر هرت�سليا التا�سع 2009، ترجمة �سعيد عيا�س،   .28
اأوراق اإ�سرائيلية 50، كانون الأول/ دي�سمبر 2009، اإ�سدار: المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية- مدار، رام اهلل.
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الغرب التخل�س من التوجه الأحادي الجانب )اأحادية القطب( وانتهاج ما يطلق عليه في 
مو�سكو »توجه جماعي«، كمفتاح لأخذ مواقفها في الح�سبان.  

ثالثًا. تعّزز موقع اآ�سيا في النظام العالمي، وذلك في �سوء تعلق وارتهان الوليات المتحدة 
ال�ســديدين بالأر�ســدة )العتمادات المالية( الموجودة في اآ�ســيا، ول �ســيما في ال�سين، 
وب�ســبب تقديرات فحواها اأن الدول الأ�سا�ســية في اآ�ســيا هي القاطرة القت�سادية العالمية 
المركزية.  وعلى ما يبدو فقد عززت هذه التقديرات مفعول الطروحات التي تب�سر بقيام 
نظــام عالمي جديد، وبــاأن القرن الحادي والع�ســرين هو »القرن الآ�ســيوي« اأو »القرن 
ال�ســيني«.  غير اأن الوثيقة توؤكد اأن التقديرات ب�ســاأن بداية »القرن الآ�ســيوي« مبالغ فيها 
بع�س ال�سيء، اأو على الأقل �سابقة لأوانها.  وعلى ما يبدو �ست�ستمر الوليات المتحدة في 
كونها مركز القوة المتنفذة في ال�ســاحة العالمية، اإلى جانب ازدياد التاأثير العالمي لمراكز 

القوة في اآ�سيا.  

رابعًا. وقوف اأوروبا اأمام مفترق طرق، واحتمالت تاأثر وزنها في ال�ساحة العالمية م�ستقبال 
بطابع مواجهتها لعدد من التحديات الكبرى والأزمات العميقة، �سواء على ال�سعيد الداخلي 
اأو على ال�سعيد الدولي.  ويندرج �سمن هذه التحديات ف�سل دمج مجموعات المهاجرين 
في الدول الأوروبية الم�ست�سيفة، وعالقات التحاد الأوروبي مع رو�سيا، ومواجهة الأزمة 
القت�سادية العالمية، وم�ستقبل حلف الناتو )�سمال الأطل�سي(، والإ�سالحات في موؤ�س�سات 
التحــاد الأوروبي.  ول ت�ســتبعد الوثيقة اأن تكون هناك تاأثيــرات محتملة لهذه التحديات 
على ال�سيا�ســة الخارجية لدول اأوروبا، ومن �ســمن ذلك اإزاء اإ�سرائيل، خ�سو�سًا واأن هناك 
ميال متزايدا في اأوروبا نحو ربط تطوير العالقات بين اإ�ســرائيل والتحاد الأوروبي بالتقدم 
في العملية ال�سيا�سية مع الفل�سطينيين.  لكن الوثيقة تثمن، على �سلة بذلك، التطور الملفت 
خــالل العام الأخير في عالقات اإ�ســرائيل مع حلف الناتو، الذي ي�ســم الوليات المتحدة 
وكندا ومعظم دول اأوروبا، والذي يدل في قراءتها »على ا�ســتمرار اتجاه توطيد العالقات 
الإ�ستراتيجية بين اإ�سرائيل وبين الدول الأع�ساء في الحلف، وعلى الفهم العميق باأن اإ�سرائيل 

والأ�سرة الأطل�سية يقفان في مواجهة تهديدات م�ستركة«.

ولدى النتقال اإلى ال�ســاحة الإقليمية، فاإن وثيقة موؤتمر هرت�ســليا التا�ســع ت�سّدد، ب�سورة 
رئي�سة، على المحورين الآتيين:

مركزية واإلحاحية كل من الخطر النووي الإيراني، ومحاولت اإيران فر�س هيمنتها  الأول: 
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الإقليمية، و�سعيها اإلى تقوي�س وزعزعة ا�ستقرار اأنظمة الحكم العربية في المنطقة.  
وهي توؤكد اأنه حتى على افترا�س اأن النظام في طهران لن يلجاأ اإلى ا�ســتخدام الذرة 
لأغرا�س )ع�سكرية( هجومية، فاإنه �سيقّو�س ال�ستقرار الإقليمي والعالمي وي�سّرع 
�ســباق الت�سلح النووي، ما �سيعزز خطر ت�سّرب القدرة النووية اإلى اأيدي »منظمات 
اإرهابية«.  وت�ســيف: اإن ا�ســتمرار تنامي التهديد الإيراني مــن جهة، وعدم وجود 
نتائــج اإيجابيــة في معالجــة المجتمع الدولي للم�ســكلة من جهة اأخــرى، يلزمان 
اإ�ســرائيل بالبحث عن طــرق اإبداعية اأخرى لإبطال مفعول هذا التهديد، وال�ســعي 
ب�ضكل مثابر من اأجل التزام المجتمع الدولي باإتباع �ضيا�ضة اإحباط فعالة ومن�ضقة.  

المطالبة بالح�ســم في م�ســاألة الت�ســالت مع �سورية، و�ســط تفح�س وا�ستي�ساح  الثاني: 
احتمالت التو�ســل اإلى ت�سوية �سيا�ســية تلبي احتياجات اإ�سرائيل الأمنية.  ويزداد 
التقدير حاليًا باأن ثمة م�سائل اإقليمية رحبة قد ازداد وزنها كمكّون حا�سم في تقدير 
فر�س الت�ســوية مع �ســورية، وفي ا�ســتقرار وجدوى مثل هذه الت�سوية، لكن تبقى 
هناك حاجة لعملية ا�ستي�ســاح اإ�ســافية بغية التاأكد فيما اإذا كان التطلع الإ�ســرائيلي 
لبتعاد �ســورية عن اإيران وتخليها عن تقديم كل اأ�ســكال الدعم لـ »الإرهاب« ولـ 

»حزب اهلل« هو تطلع واقعي.

اأّما فيما يتعلق بالملف الفل�ســطيني، فاإن الوثيقة تتوقــف، على نحو خا�س، عند تداعيات 
الحــرب الإ�ســرائيلية على غزة، وخ�سو�ســًا تاأديتهـا اإلى ما ت�ســميه »ت�ســعيد متطرف في 
الخطاب المناوئ لإ�ســرائيل، وهذا على ما يبدو يعك�س تيارات واتجاهات اأعمق، طفت 
على ال�سطح على اأر�سية الحرب المذكورة«، موؤكدة ت�سككها الكبير »فيما اإذا كان الوعي 
بخطورة الأزمة وانعكا�ساتها قد ن�سج على الم�ستويين العام والحكومي في اإ�سرائيل«، واأن 
هذا الأمر »يتطلب تحديد الم�ســاألة باعتبارها م�ســكلة اإ�ستراتيجية يمكن اأن تحد من قدرة 
اإ�ســرائيل على المناورة في ال�ســاحة ال�سيا�سية وفي �ســاحة المعركة« في الم�ستقبل.  وعلى 
وجه العموم فاإنها ت�ســير اإلى عدم تحقيق اختراق في العملية ال�سيا�سية، غير اأنها تقرن ذلك 
بالغمز من قناة الجانب الفل�ســطيني، بوا�سطة طرح اأ�ســئلة مغر�سة من قبيل: ما مدى �سلة 
الت�سوية مع ال�سلطة الفل�سطينية، في �سوء النق�سام الداخلي الفل�سطيني و�سيطرة »حما�س« 

في قطاع غزة؟ وهل ي�ستطيع الرئي�س محمود عبا�س »توفير الب�ساعة« المطلوبة؟.

كما يتعّين اأن ن�ســير اإلى اأن موؤتمر هرت�ســليا في دورته التا�ســعة بعث مو�سوع »الالجئين 
اليهود من الدول العربية« مرة اأخرى.  
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وقــد انعك�س ذلك في عقد جل�ســة خا�ســة خالل اأيام الموؤتمر تمحــورت من حول هذا 
المو�ســوع، تكلم فيها الوزير رافي اإيتان، من »حــزب المتقاعدين« الغارب، الذي كان 
يتولــى دفع الهتمام بهذا »الملف« قدمًا داخل الحكومة الإ�ســرائيلية ال�ســابقة )برئا�ســة 
اإيهود اأولمرت( وخارجها.  ومن اأبرز ما ورد على ل�ســانه الت�ســديد على �ســرورة اإن�ساء 
»�سندوق دولي« يقوم بـ »توزيع تعوي�سات على الالجئين في ال�سرق الأو�سط كلهم، من 
اليهود والفل�سطينيين، وذلك وفقًا لقتراح �سابق في هذا ال�ساأن تقّدم به الرئي�س الأميركي 
الأ�سبق بيل كلينتـون«.  وبموجب اقتراحه يتعّين على اإ�سرائيل »اأن تتبرع لهذا ال�سندوق، 
واأن تدفــع تعوي�ســات لالجئين الفل�ســطينيين، لكن مــن دون العتراف بحــق العودة«.  
وراأى اإيتــان، اأي�ســًا، اأن قيمة اأمالك الالجئين الفل�ســطينيين تبلــغ 650 مليون دولر، في 
حين اأن قيمة الأمالك التي كانت ليهود العراق فقط هي مليارا جنيه اإ�ســترليني.  واأ�ســاف 
اأن الفل�ســطينيين يحر�سون، �سنويًا، على اإحياء ذكرى »النكبة« )التي وقعت في 1948(، 
لكن في واقع الأمر فاإن الالجئين اليهود من الدول العربية قد تعر�سوا هم اأي�سًا اإلى »نكبة« 
ول يجوز ن�ســيان ذلك.  ووفقًا لدعاءاته فقد »ُطرد 856 األف يهودي من الدول العربية 

خالل ال�سنوات 1948 - 1951، بينما بلغ عدد الالجئين الفل�سطينيين 700 األف«!.

وفي �ســياق هذه الجل�سة نف�سها قدمت الباحثة الإ�ســرائيلية راحيل مختيغـر ورقة »تقدير 
موقف« في هذا ال�ســاأن اأ�ســارت فيها اإلى اأن هنــاك اهتمامًا متزايداً بهذا المو�ســوع في 
اإ�ســرائيل، في الآونة الأخيرة، �سواء على الم�ستوى الر�سمي الحكومي، اأو على الم�ستوى 
ال�سعبي العام.  وقد عزت ذلك الهتمام اإلى قيام الكونغر�س الأميركي، في ني�سان/ اأبريل 
2008، باتخــاذ قــرار بالإجماع - القرار رقم 185 - يقّر بحقوق الالجئين اليهود من 
الــدول العربية، ويرهن تقديم اأي م�ســاعدات اأو تعوي�ســات اإلى الالجئين الفل�ســطينيين 
بتقديم م�ســاعدات وتعوي�ســات مماثلة اإلى الالجئين اليهود، واعتبـار ذلك �سرطًا رئي�سًا 
لتفاق �ســالم �ســامل وعادل في ال�ســرق الأو�ســط.  واأكد الوزير اإيتان اأنه ينبغي تبني هذا 
الموقف من قبل الحكومة والكني�ســت في اإ�ســرائيل، بالتزامن مع ت�سلم الإدارة الأميركية 

برئا�سة باراك اأوباما مهماتها الجديدة.   

و�ســبق لهذا الوزير نف�سه اأن ك�ســف، في اإطار محفـل اآخر تم التداول في هذا المو�سوع 
خالله، اأن وزيرة الخارجية الإ�ســرائيلية ال�ســابقة، ت�سيبي ليفني، اأعربت عن رف�سها طرح 
هذه المقاربة على اأعتاب انعقاد موؤتمر اأنابولي�س في ت�ســرين الثاني/ نوفمبر 2007، غير 
اأنهــا »عــادت اأخيراً واأعلنت عن تبنيها ل�ســرورة طرحها« )تجدر الإ�ســارة، هنا، اإلى اأن 
وثيقة �ســادرة عن وزارة الخارجية الإ�ســرائيلية، ع�ســية انعقاد موؤتمر اأنابولي�س ال�سالف، 
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لمحت اإلى هذا المو�ســوع حين ذكرت اأن القرار الأممي رقم 194 ا�ستعمـل الم�سطلح 
العام »لجئين« ولي�س م�ســطلح »لجئين عرب«.  و»لذلك- اأ�ســافت الوثيقة- ي�ســير 
القــرار اإلى جميع الالجئين، من اليهود ومن العرب.  ومن الجدير بالذكر اأنه في اإثر اإقامة 
دولة اإ�ســرائيل العام 1948 اأُجبر عدد م�ســاٍو، على الأقل، من ال�ســكان اليهود في الدول 

العربية ومن ال�سكان العرب في اإ�سرائيل على اأن ي�سبحوا لجئين«!(.

ول ُبّد من اأن ن�ســير اإلى اأنه تن�ســط، خالل الأعوام الأخيرة، في الوليات المتحدة، ب�سع 
هيئات واأطر تتطلع اإلى اإعادة طرح المو�ســوع على الأجندة العامة وال�سيا�ســية، وال�سعي 
في خ�ســم ذلك اإلى التاأكيد اأن »م�ســكلة الالجئين« لي�ســت مقت�ســرة على الفل�سطينيين 
ح�سراً.  وقد تعاونت هذه الهيئات والأطر في دفع مبادرات ت�سريعية في مجل�سي ال�سيوخ 
والنواب الأميركيين، تدعو اإلى التطرق ب�ســكل �ســريح اإلى حل م�سكلة الالجئين اليهود 
العرب، �ســمن بنود اأي اتفاقيات �سالم م�ســتقبلية تتناول اأو تتطرق اإلى م�سكلة الالجئين 
الفل�سطينيين.  كذلك عملت من اأجل التطرق اإلى المو�سوع في وثائق موؤتمـر اأنابولي�س، 
اإّل اأن هذه الم�ســعى لم يتكلل بالنجاح.   غير اأن الت�ســالت التي اأجراها رئي�س اإحدى 
هذه الهيئات مع الإدارة الأميركية اأحرزت تقدمًا اأف�ســى اإلى قيام الرئي�س ال�ســابق جورج 
بو�س بالإ�ســارة اإلى المو�ســوع في اأثناء زيارته لإ�سرائيل، وذلك حين اأكد في مقابلة اأدلى 
بها اإلى �ســحيفة »جروزاليم بو�ست » الإ�سرائيلية اأنه يعي الم�سير الذي حل بيهود الدول 

العربية وعدد الالجئين اليهود الذين اقتلعوا و�سردوا في الفترة التالية لحرب 1948.

اإن بيت الق�ســيد هنا هو اإ�ســفاء ال�ســرعية على جريمة تطهير فل�ســطين عرقيًا من �سكانها 
الأ�ســالنيين في 1948.  وقد عملت الموؤ�س�ســة الإ�سرائيلية، منذ �سنوات مبكرة، في هذا 
التجاه من خالل الدعاء اأن اليهود في الدول العربية »كانوا �ســحايا ممار�ســات ترحيل 
مماثلة« للممار�ســات التي ارتكبت بحق الفل�سطينيين.  وعلى �سبيل المثال تاأ�س�ست لهذا 
الغر�س في �ســنة 1975 منظمة خا�ســة اأطلقت على نف�ســها ا�ســم »ووجاك« )الأحرف 
الأولى من عبارة »المنظمة العالمية لليهود المولودين في الأقطار العربية«( وظلت نا�سطة 
حتى �ســنة 1999.  وبادر اإلى تاأ�سي�ســها »الزعيم« اليهودي العراقي مردخاي بن بورات، 
وهو ع�ســو كني�ست ووزير اإ�سرائيلي �سابق من حزب »مباي« ولحقًا من حزب »رافي« 
)اأ�س�ســه دافيد بن غوريون بعد ان�ســقاقه عن »مباي«(، �سوية مع »�سخ�سيات جماهيرية« 
من »وزنه الثقيل« من يهود المغرب وتون�س و�سورية والعراق.  وقد تراأ�س بن بورات هذه 

المنظمة اإلى جانب المليونير اليهودي العراقي ليئون تمان من لندن.
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عرب 48

منذ اأن تاأ�ســ�س »موؤتمر هرت�ســليا« في �سنة 2000 ومو�سوع العرب في الداخل يقف في 
�سلب المو�سوعات التي يتم التداول فيها خالله.  

و�ساأكتفي في هذا ال�ساأن بالإ�سارة اإلى نقطتين مهمتين: 

اأواًل. في 13 ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2010 كتب المحلل ال�سيا�سي في �سحيفة »هاآرت�س« 
األوف بن، الذي اأ�ســبح لحقًا رئي�ســًا لتحريرها، اأن الجهد الأ�سا�س الذي تبذله حكومة 
نتنياهــو الثانية )التي بداأت وليتها في �ســنة 2009 وانتهت في ربيع 2013( ُموّجه نحو 
قمع التطلعات ال�سيا�ســية للمجتمع العربي في اإ�سرائيل.  وبراأيه فاإن الطاقة التي ت�ستثمرها 
الحكومــة من اأجل تحقيق هذه الغايــة اأكبر من الطاقات التي ت�ســتثمرها في دفع العملية 

ال�ضيا�ضية اأو اإحباط التهديد )النووي( االإيراني.  

واأ�ســاف اأن الجهود الإ�ســرائيلية لقمع تطلعات الأقلية العربية »متعــددة الجبهات ويتم 
التعبيــر عنها من خالل مبادرات �ســن قوانين واإجراء تغييرات في جهاز التعليم واأن�ســطة 
رمزية وخطوات دبلوما�ســية تهدف اإلى تح�ســين هوية اإ�ســرائيل اليهودية«.  و�سدد على 
اأنه في المقابل »تتم مطالبة الأقلية العربية بالتنازل عن مطلبها بالح�ســول على ديمقراطية 

وعلى م�ساواة اأكثر« مع المواطنين اليهود 29.

واأ�ســار المحلل نف�ســه اإلى اأنه على الرغم من اأن ت�ســعيد التوتر الداخلي يقترن ب�سكل 

األوف بن: الرجل الواقف وراء ليبرمان، �سحيفة »هاآرت�س«، 13 ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2010.  .29
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عــام باأفيغدور ليبرمان )وزيــر الخارجية ورئي�س حزب »اإ�ســرائيل بيتنا«(، الذي يقف 
على راأ�س عملية قمع العرب في اإ�ســرائيل، ومن خلفه الوزير اإيلي ي�ســاي رئي�س حزب 
�ســا�س، ووزير العدل يعقوب نئمان، لكن هوؤلء جميعًا لي�ســوا اأكثر من مجرد حاملين 
للرايــة، ويختبــئ وراءهم رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو، م�ســددا على اأن هذا الأخير 
هو المبادر والمحرك لهذه ال�سيا�ســة، رغم اأنه يقلل من الحديث حول المو�سوع ومن 

التحري�س �سد العرب.  

واأو�ســح بن اأن »نتنياهو يرى اأن اإ�ســرائيل هي  جزء ل يتجزاأ من  الغرب وثقافته.  وتاريخ 
العــرب وثقافتهم ولغتهم ل تثير ف�ســوله، ومنذ عودته اإلى �ســدة الحكــم زار مرة واحدة 
بلدة عربية )هي �ســفا عمرو(، وهو ل يجري حواراً مع  قادة الأقلية العربية اأو مع مثقفين 
عــرب«.  واأ�ســاف اأنه »وفقا لما هو معــروف فاإن نتنياهو ل يكــره العرب ول يتحدث 
عنهم ب�ســورة عن�سرية وا�ستعالئية مثل )رئي�س الحكومة الأ�ســبق( اأريئيل  �سارون، واإنما 
يبتعد عنهم فقط«.  واأ�سار اإلى اأن نتنياهو ك�سف عن �سيا�سته ودوافعه خالل الدورة الثالثة 
لموؤتمر هرت�ســليا، �ســنة 2003، عندما كان وزيرا للمالية في حكومة �سارون، لكن اأقواله 
لم تحظ ب�ســدى كبيــر في ذلك الوقــت، غير اأن التدقيق فيها الآن من �ســاأنه اأن يو�ســح 

المقاربة التي يتم تطبيقها من جانب حكومته اإزاء العرب في الداخل.

ولدى العودة اإلى خطاب نتنياهو نقراأ فيه قوله: »اإننا نواجه م�ســكلة ديمغرافية اأي�ســًا، 
لكنهــا غيــر متركزة في عرب فل�ســطين، واإنما في عرب اإ�ســرائيل.  ل توجد لدينا اأي 
نية لل�ســيطرة على ال�ســكان الفل�ســطينيين، ولذا فــاإن الم�ســكلة الديمغرافية لن تكون 
قائمة هناك عندما ينتقل هوؤلء ال�ســكان اإلى ال�سيادة الفل�سطينية.  وقد حددنا في وثيقة 
ال�ســتقالل اأننا نقيم دولة يهودية وديمقراطية.  دولة يهودية اأول وقبل اأي �ســيء، وبعد 
ذلــك ديمقراطية.  وكي ل تلغــي الديمقراطية الطابع اليهودي للدولة، يجب �ســمان 
اأغلبية يهودية.  اإن م�ســاألة العالقة بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية هي قبل اأي �سيء 
م�ســاألة مزدوجة، م�ساألة ن�سيج العالقات والقدرة على دمج هذه الأقلية في حياة الدولة 
وفي القت�ساد والمجتمع من جهة اأولى، وم�ساألة العدد من جهة اأخرى.  واإذا ما اندمج 
ال�ســكان العرب ب�ســكل رائع )في الدولة( وو�سل عددهم اإلى 35 بالمئة اأو 40 بالمئة 
من مجمل عدد �سكان الدولة، عندها �ست�سبح الدولة اليهودية ملغية وتتحول اإلى دولة 
ثنائية القومية.  ولو بقيت ن�ســبتهم كما هي عليــه الآن، اأي حوالي 20 بالمئة، اأو حتى 
اأ�سبحت اأقل، لكن العالقات بقيت مت�سمة بال�سرامة والتحدي والعنف وما اإلى ذلك، 
فاإنه في هذه الحالة اأي�ســا �ســيتم م�س ادعائنا ب�ســاأن الن�ســيج الديمقراطي.  ولذا نحن 
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بحاجــة اإلى انتهاج �سيا�ســة توازن بين هذيــن الأمرين.  وقبل اأي �ســيء يتعين علينا اأن 
ن�سمن اأغلبية يهودية في دولة اإ�سرائيل«30.  

ووفقا لما يوؤكده بن فاإن اأفكار نتنياهو في هذا المو�سوع لم تتغير بعد اأن اأ�سبح رئي�س 
حكومة، وبالن�ســبة اإليه فاإن اإ�ســرائيل هي اأول وقبل كل �ســيء دولة يهودية، وفقط بعد 
ذلــك هي ديمقراطية.  والم�ســروع الحكومــي لترميم المواقع التراثيــة، الذي يفتخر 
نتنياهو به، يركز على المواقع اليهودية وال�ســهيونية ويتجاهل التراث العربي.  اإ�ســافة 
اإلــى ذلك فــاإن وزارة التربية والتعليم التي كان يتولها وزيــر مقرب من نتنياهو، تطهر 
المنهــاج الدرا�ســي من دون اأي ذكر للنكبة، كما اأن م�ســاريع قوانيــن الولء )ليهودية 
اإ�ســرائيل( تتكّر�ــس من دون اأي عقبات تذكر في �ســجل القوانين الإ�ســرائيلية.  وفوق 
كل هــذا، هناك مطلب نتنياهو من الفل�ســطينيين اأن يعترفوا باإ�ســرائيل على اأنها »دولة 
ال�ســعب اليهودي«، التي تبدو له كح�ســن اأمام اأي مطالب م�ســتقبلية ب�ساأن اإدارة ذاتية 
عربية في النقب والجليل.  وفي مقابل قمع طموحات العرب ال�سيا�ســية يطرح نتنياهو 
على الأقلية العربية �ســالما اقت�ســاديا داخليا.  وهو يفعل ذلك لكونه يعرف اأن اإ�سرائيل 
�ضتواجه �ضعوبة في النمو االقت�ضادي في الم�ضتقبل اإذا لم ينخرط العرب في قوة العمل 

)طبعًا على اأ�سا�س الرابطة بالدولة ل بالوطـن(31.

ثانياً. كما ذكرنا اأعاله خ�ســ�س »موؤتمر هرت�سليا« اإحدى جل�سات دورته الثامنة )في �سنة 
2008( للتداول في مو�ســوعين يخ�سان المواطنين الفل�سطينيين في الداخل ويندرجان 
فــي اإطار الحتواء: الأول، مو�ســوع الم�ســاواة والدمــج.  والثاني، مو�ســوع الخدمة 
المدنية.  وكان »موؤتمر هرت�ســليا«، في دورته ال�ســابعة )في �سنة 2007( قد �سّن هجومًا 
علــى مبادرات الروؤى الم�ســتقبلية لعــرب 48.  واعتبر رئي�س الموؤتمر عــوزي اأراد، في 
كلمته الفتتاحية للموؤتمر، اأن ا�ســتئناف المواطنين العرب على »يهودية اإ�ســرائيل«، كما 
تجّلى الأمر بح�ســب قراءته في »وثيقة الت�سّور الم�ستقبلي«، اإنما ي�سعهم في قارب واحد 
مع »القوى المحيطة باإ�ســرائيل الراف�ســة لحقها في الوجود كدولــة ديمقراطية ويهودية، 

وهو الحّق الذي اعترف به العالم«، على حّد قوله.  

واعتبر اأراد اأنه خالل ال�ســنة التي �ســبقت انعقاد هذه الدورة، �ســهدت اإ�سرائيل مداً في 
خطورة الم�ســكالت الماثلة اأمامها.  ولدى قيامه با�ســتعرا�س هذه الم�ســكالت قال: 

./http://www.herzliyaconference.org موقع »موؤتمر هرت�سليا« على ال�سبكة الإلكترونية  .30
األوف بن، م�سدر �سبق ذكره.  .31
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»هنــاك اإيران التي ت�ســتفز اإ�ســرائيل عبر تقدمها �ســوب تطوير قدرتهــا النووية.  وفي 
الوليــات المتحدة تفاقمت بع�ــس المظاهر المتحفظة من العالقات الخا�ســة التي تّم 
بناوؤها طوال �ســنوات عديدة بين وا�ســنطن واإ�ســرائيل.  وفي البالد اأدار روؤ�ســاء الو�سط 
العربي، ب�ســورة وا�سحة، ظهر المجن لالأركان الأ�سا�ســية لإ�سرائيل كدولة ديمقراطية 
وكدولة يهودية، وبذا فقد ربطوا م�ســيرهم مع المحيطين بنا المت�ســككين اأو الراف�سين 
لحــّق دولة اإ�ســرائيل في الوجود، وفقمــا جرى العتراف بها من جانــب العالم.  وفي 
ال�سيف الفائت )2006( خ�سنا حربًا �سد تهديد حزب اهلل.  وهذه الحرب افتقرت اإلى 
القوة ال�ســاحقة، ولم تح�سم المعركة، والأ�ســواأ من ذلك اأنها اأدت اإلى تاآكل قوة الردع 
لدى اإ�ســرائيل.  واأجيز لنف�ســي القول اإنه بالن�سبة اإلى جزء من هذه التطورات فاإّن قيادتنا 

تتحمل الم�سوؤولية عنها اأي�سًا« 32.

ميزان المناعة والأمن القومي في اإ�سرائيل: ا�ستنتاجات موؤتمر هرت�سليا ال�سابع 2007، ترجمة �سعيد عيا�س، اأوراق.   .32
اإ�سرائيلية 40، اأيار/ مايو 2007، اإ�سدار: المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية- مدار، رام اهلل.
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الخــالصــة

لقــد ركزت هــذه الورقة على تو�ســيح الدور الكبير الــذي اأّداه »موؤتمر هرت�ســليا حول 
ميزان المناعة والأمن القومي في اإ�ســرائيل« منذ تاأ�سي�سه �سنة 2000 في تحديد اتجاهات 
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية العامة، و�سلطنا ال�سوء على كل عنا�سر تلك ال�سيا�سة المتعلقة بال�سراع 

الإ�سرائيلي- الفل�سطيني والتغيرات الإقليمية والرابطة الجدلية بينهما.

كمــا اأبرزنـا الجوهــر الرئي�س لهذا الدور الذي تمثل اأ�سا�ســًا في تاأجيج خطاب »الدولة 
اليهوديــة«، �ســواء اإزاء عملية المفاو�ســات مع الفل�ســطينيين، اأو اإزاء الفل�ســطينيين في 
الداخــل، وتحديداً اإلــى ناحية توكيد اأن تكري�ــس هذه الدولة �ســيناأى بها عن »الخطر 
الديمغرافــي«، و�ســيوؤدي اإلى  تال�ســي »خطر الدولــة ثنائية القوميــة«، واإلى نزع فتيل 

م�سكلة الالجئين الفل�سطينيين.

وتثبت وقائع كثيرة مّرت منذ انهيار العملية ال�سيا�سية في �سنة 2000، وهو النهيار 
الــذي تزامن مع تاأ�ســي�س »موؤتمر هرت�ســليا«، اأن اإ�ســرائيل ل تفّكر اأبعــد من غاية 
الحفــاظ على »الدولة اليهوديــة«، مدفوعة بعوامل كثيــرة ازدادت عليها ول تزال 
عوامــل اأخرى مرتبطة باآخــر تطورات »الربيع العربي«، وتقف في �ســلبها عوامل 
كان لهذا الموؤتمر يد طولى في طرحها وجعلها تت�سدر جدول الأعمال الإ�سرائيلي 
العــام.  كما تثبت اأن اإ�ســرائيل تتطلع اإلى اأبعد مــن اعتراف بحكم الأمر الواقع فقط 

بوجود دولة ت�سمى اإ�سرائيل.
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استنتاجات

لعّل اأهم ا�ستنتاج يمكن الخلو�س اإليه هو كون »موؤتمر هرت�سليا« ي�سكل نموذجًا للتعاون 
القائم في اإ�سرائيل بين الُنخب واأ�سحاب القرار، وهو نموذج ما زلنا مفتقرين اإليه ب�سورة 

ممنهجة في ممار�ستنا ال�سيا�سية العامة، واإن كنا بحاجة ما�سة له.   

وقــد اأبرزنا الدور الذي قام به هــذا الموؤتمر في كل ما يتعلق بالتاأثير في ال�سيا�ســات التي 
تتبناها الحكومات الإ�سرائيلية، ولي�س من المبالغة القول اإن عدة ت�سّورات جرى تداولها 
في الموؤتمر على م�ســتوى التمرين الذهني تحولت اإلى م�ستوى �سيا�سات ُتطّبق فعاًل على 

اأر�س الواقع.  

ول ُبد من لفت النظر اإلى اأن »موؤتمر هرت�سليا« �ساأنه �ساأن مراكز اأبحاث وتفكير اإ�سرائيلية 
ذات تخ�س�سات اأخرى ُتمار�س هي اأي�سًا تاأثيراً في ال�سيا�سات الإ�سرائيلية الر�سمية.  ويتعّين 
علينا كفل�سطينيين اأن نتابع على نحو مثابر ما تنتجه هذه المراكز وفيه ما يدلل على اتجاهات 
ال�سيا�ســة الإ�سرائيلية العامة، وذلك �سعيًا لتو�سيع دائرة معرفتنا بهذه ال�سيا�سة، ولغاية اقتراح 

�سبل الت�سدي لها �سواء بالن�سبة اإلى اأ�سحاب القرار اأو بالن�سبة اإلى الراأي العام.

ون�ســير اأي�سًا اإلى اأن فكرة الدولة اليهودية تحّولت في »موؤتمر هرت�سليا« اإلى ركن اأ�سا�سي 
فــي ال�سيا�ســة الإ�ســرائيلية ُتطرح علــى طاولة المفاو�ســات، كما تتجلــى تطبيقاتها عبر 
ال�سيا�سات والإجراءات المتعلقة بتو�سيع ال�ستيطان وم�سادرة الأرا�سي والتران�سفير وبناء 
الجدار وهدم المنازل في اأرا�ســي 1967 كما في اأرا�ســي 1948 و�ســوًل اإلى المطالبة 

بتبادل الأرا�سي وال�سكان.

وبالتالي فاإن رف�س فكرة الدولة اليهودية اأو فكرة الدولة القومية لليهود فل�سطينيًا يجب اأن 
تكون منطلقة من اعتبارات �ستى اأهمها ما ياأتي:

اأن اإقرار الفل�سطينيين باأن اإ�سرائيل هي دولة قومية لليهود يعني نفي الرواية التاريخية  اأوًل. 
الفل�سطينية، والتنكر لوجود ال�ســعب الفل�سطيني وعالقته مع بلده ووطنه، وقبول 
الرواية الملفقة ب�ساأن الحق التاريخي لليهود، وهذا ينطوي على اعتراف فل�سطيني 
بــاأن كل ما اقترف بحق �ســعبنا من جرائــم مبرر، لأنه كان و�ســيلة لإحقاق الحق 

التاريخي لليهود في البلد؛
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اإذا ما تم العتراف باإ�ســرائيل دولة يهودية �سي�ســبح من الم�ستحيل الحديث حول  ثانيًا. 
حــق الالجئين الفل�ســطينيين في العــودة اإلى وطنهم، كون هــذا الوطن هو الوطن 

التاريخي لل�سعب اليهودي؛

كما ورد في اأكثر من موقع في الدرا�ســة اأعاله، فاإن اإ�ســرائيل تتطلع اإلى اأن يجعلها  ثالثًا. 
هــذا العتــراف دولة قوميــة لليهود اإلى الأبد، ما يعني �ســرورة ال�ســعي للحفاظ 
عل��ى االأغلبي��ة الديمغرافية اليهودية، وال�ض��يطرة على اأنماط النم��و والتكاثر لدى 
الفل�ســطينيين داخلها، و�ســرورة تاأكيد اأن يظــل اليهود في موقع ال�ســيطرة، واأن 
يظل الفل�ســطينيون عمليًا في مكانة مواطنين من الدرجة الثانية، وربما اأدنى، و�سّد 

الطريق ب�سورة نهائية اأمام اإمكان ح�سولهم على حقوق قومية مت�ساوية.
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