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مقدمـة
يعتبر «م�ؤتمر هرت�س��ليا حول ميزان المناعة والأمن القومي في �إ�س��رائيل» ال�سنوي ،الذي
تم ت�أ�سي�س��ه في �س��نة  2000بمبادرة من «معهد ال�سيا�سات والإ�س��تراتيجيا» في «المركز
ّ
المتعدد المجاالت» في مدينة هرت�س��ليا بالقرب من تل �أبيب ،بعد فترة وجيزة من انهيار
عملية الت�سوية ال�سيا�س��ية بين �إ�سرائيل والفل�سطينيين واندالع االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية
(�أو عقب «ا�س��تنفاد العملية ال�سيا�س��ية الإقليمية التي انطلقت في مدريد» في ت�س��عينيات
حد ما ورد ف��ي وثيقته الت�أ�سي�س��ية)؛ �أول م�ؤتمر من نوعه
الق��رن الع�ش��رين الفائت ،على ّ
يقارب مو�ض��وع المناعة القومية ( )Resilienceفي ارتباطه المبا�ش��ر مع الأمن القومي
الإ�سرائيلي ،ومع التحديات الماثلة �أمام �إ�سرائيل داخلي ًا و�إقليمي ًا وعالمي ًا.
يتحول على وجه ال�س��رعة �إلى مرجع بارز في كل ما يتعلق ب�أو�ضاع هذه
وقد نجح في �أن ّ
المناعة و�ض��روراتها ومحاذيرها .وكما �س��نبين في �س��ياق الحق ،يجري �أخذ تو�صياته
به��ذا ال�ش���أن في االعتبار من جانب الم�ؤ�س�س��تين ال�سيا�س��ية والأمنية -الع�س��كرية ،على
�صعيدي ال�سيا�ستين الداخلية والخارجية في مجاالتهما المتعددة ،وال �سيما االقت�صادية-
االجتماعية والدبلوما�سية.
وت�س��تقطب كل دورة من الم�ؤتمر ر�ؤ�س��اء الم�ؤ�س�ستين ال�سيا�س��ية والأمنية ،و�أبرز رجال
الأعمال واالقت�صاد وو�سائل الإعالم واالت�صال ،والخبراء الأكاديميين ،والنخب ال�سيا�سية
والفكرية والثقافية ،ف�ض�لا عن زعماء �سيا�س��يين حاليين و�س��ابقين من العالم الغربي ومن
«ال�شتات اليهودي».
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كما نلم�س حر�ص ًا من منظمي الم�ؤتمر على ا�ستقطاب �سيا�سيين وخبراء من العالم العربي،
وخ�صو�ص ًا من الأردن وال�سلطة الفل�سطينية ،ومندوبين من فل�سطينيي .48
و�ش��كل «م�ؤتمر هرت�سليا» مرات كثيرة من�صة �أولى لإعالن عدد من الزعماء الإ�سرائيليين
مبادرات وبرامج �سيا�سية ب�ش�أن الت�سوية.
فمن على من�ص��ته �أعلن رئي�س الحكومة الإ�س��رائيلية الأ�س��بق �أريئيل �ش��ارون ت�أييده خطة
«خريطة الطريق» لت�س��وية ال�ص��راع الإ�س��رائيلي -الفل�س��طيني ،التي �ص��اغتها «الرباعية
الدولي��ة» (في دورة �س��نة  ،)2002كما �أعلن خطة االنف�ص��ال عن قط��اع غزة (في دورة
�س��نة  .)2003و�أعل��ن رئي�س الحكومة الإ�س��رائيلية ال�س��ابق �إيهود �أولم��رت موقفه �إزاء
«�أهمية ر�س��م حدود دائمة لإ�سرائيل من �أجل �ض��مان بقاء �أغلبية يهودية فيها» (في دورة
�س��نة  ،)2006فيم��ا �أعلن رئي�س الحكوم��ة الإ�س��رائيلية الحالية بنيامي��ن نتنياهو مقاربته
لت�س��وية ال�ص��راع الم�س��تندة �أو ًال وقبل �أي �ش��يء �إلى مبد�أ الحفاظ على الأمن (في دورة
�س��نة  ،)2003وذلك عندما كان يتولى من�ص��ب وزير المالية في حكومة �ش��ارون الثانية
طورها نتنياهو فيما بعد عندما �أ�صبح رئي�س ًا
( ،)2006 - 2003وكما هو معروف فقد ّ
للحكوم��ة �إلى ما يمكن اعتبارها «مقاربة حل الدولتين» ،وذلك في الخطاب الذي �ألقاه
في جامعة بار �إيالن في حزيران /يونيو  ،2009وهي �أي�ض ًا ت�ستند �أ�سا�س ًا �إلى مبد أ� الحفاظ
على الأمن ،و�إلى مبد�أ االعتراف بالدولة اليهودية.
وفي �آخر دورة عقدها هذا الم�ؤتمر حتى وقت كتابة هذه الورقة (وهي الدورة الـ  13التي
فجر رئي�س �ش��عبة اال�س��تخبارات
الت�أمت خالل الفترة بين  11و� 14آذار /مار�س ّ )2013
الع�س��كرية («�أمان») اللواء �أفيف كوخافي قنبلة حينما �أعلن �أن الرئي�س ال�س��وري ب�ش��ار
الأ�س��د يقوم با�س��تعدادات متقدمة ال�س��تخدام الأ�س��لحة الكيميائية التي في حيازته �ضد
�شدد على �أن الأو�ضاع االقت�صادية القا�سية في مناطق ال�سلطة الفل�سطينية،
المتمردين ،كما ّ
وحملة االحتجاج التي يقوم بها الأ�سرى الفل�سطينيون في ال�سجون الإ�سرائيلية ،يمكن �أن
ت�شكال وقوداً ال�شتعال المناطق المحتلة برمتها .1
ويمك��ن القول الآن �أي�ض�� ًا �إن كوخافي «تنب�أ» حين��ذاك بانفجار الأو�ض��اع الداخلية في
م�ص��ر ،عندما �أ�ش��ار �إلى �أن القوى التي حركت الجماهير ال�ش��عبية للنزول �إلى ال�ساحات
في العالم العربي لم تُترجم �إلى عنا�صر �سيا�سية فاعلة ،ودخلت �إلى الفراغ النا�شئ �أحزاب
.1
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�صحيفة «يديعوت �أحرونوت»� 15 ،آذار /مار�س .2013

�إ�سالمية ،الأمر الذي ت�سبب ب�صعود نفوذ حركة «الإخوان الم�سلمين» .وتوقع �أن ت�ؤدي
الخطوات التي تقدم عليها هذه الحركة �إلى اندالع ما �أ�س��ماه «هزة جديدة» في المنطقة
العربية .2
كم��ا ك�ش��ف رئي�س هيئ��ة الأركان العامة للجي�ش الإ�س��رائيلي الجنرال بين��ي غانت�س �أمام
هذه الدورة النقاب عن الإ�س��تراتيجيا ،التي يتبناها هذا الجي�ش في مواجهة �آخر تداعيات
ثورات الربيع العربي ،وفحواها �أن على �إ�سرائيل �أن تبقى جاهزة دوم ًا للحرب ،و�إ ّال «ف�إننا
لن نغفر لأنف�سنا» .3
تتن��اول هذه الورقة ال��دور الذي قام به «م�ؤتمر هرت�س��ليا» وما زال يقوم به على �ص��عيد
الخطاب ال�سيا�س��ي ال�سائد في �إ�سرائيل ،و�أ�سا�س�� ًا من خالل در�س ت�أثيره في �إقرار جدول
�أعمال ال�سيا�س��ة الإ�سرائيلية العامة ،وتبيان الهواج�س التي ت�ش��غل بال ال ُنخب الإ�سرائيلية
وتنعك�س على ممار�سات تلك ال�سيا�سة داخلي ًا وخارجي ًا .و�ستفعل ذلك من دون الخو�ض
ب�صورة تف�صيلية في مو�ضوع ميزان العالقة القائمة بين هذا الم�ؤتمر وبين �أ�صحاب القرار،
نظراً �إلى �أن هذا المو�ضوع يحتاج �إلى �إطار بحثي �آخر.
كم��ا �أنها �س��تطرح بع�ض االقتراحات المتعلقة بالأداء الفل�س��طيني عموم�� ًا في مقابل هذا
الم�س��ار وت�أثيره في ال�س��احة ال�سيا�س��ية الإ�س��رائيلية العام��ة ،متوخين �أن يك��ون في هذه
االقتراح��ات ما يعي��ن على فهم العوام��ل الجوفية في تلك ال�س��احة ،وعلى ا�س��تخال�ص
الو�سائل الالزمة لمواجهتها.

.2

الم�صدر نف�سه.

.3

�صحيفة «معاريف»� 12 ،آذار /مار�س .2013
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تأسيس «مؤتمر هرتسليا» وغاياته:
«الدولة اليهودية» أو ًال ودائم ًا
بح�سب القائمين على «م�ؤتمر هرت�سليا» ف�إنه بات بمثابة المن�صة المركزية في �إ�سرائيل
لمناق�ش��ة م�س��ائل �سيا�س��ية متعلقة بـ «المناع��ة القومي��ة» والأمن القوم��ي ،من خالل
ال�ص��عد المحلية
ارتباطهم��ا ب�آخر الم�س��تجدات المطروح��ة في جدول الأعمال على ُ
والإقليمية والدولية.
ولكونه كذلك ،ف�إن خال�ص��ة المناق�شات التي تدور فيه والتو�صيات التي ت�صدر عنه توفر
لزعماء الم�ؤ�س�س��ة ال�سيا�س��ية في �إ�س��رائيل تقديرات وتو�صيات �سيا�س��ية تتيح لهم �إمكان
مواجهة التحديات الجيو� -سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
كما تُعقد خالل الم�ؤتمر� ،إلى جانب المناق�شات التي تجري �ضمن هيئته العامة ،جل�سات
مغلقة بطريق��ة «المائدة الم�س��تديرة» ووفق ًا لأنظمة «ت�ش��اتام هاو�س» (CATHAM
 ،)HOUSEوي�ش��ترك في هذه الجل�س��ات �أ�ش��خا�ص من الم�ؤ�س�س��ة ال�سيا�سية وخبراء
ورجال �أعمال ،وت�صدر عنها ملخ�صات تُرفع �إلى �أ�صحاب القرار.
وي�ش��دد ه���ؤالء القائمون على �أن هذه الملخ�ص��ات �أثرت �إلى حد ما في بلورة ال�سيا�س��ة
ّ
العامة التي تنتهجها �إ�سرائيل ،وعلى �أنه تم تطبيق �أغلبية التو�صيات التي تم رفعها.
وبموج��ب تعريفهم ،ف�إن «المناعة القومية» هي م�ص��طلح نف�س��اني يعك�س قدرة الأفراد
والمجتم��ع على ال�ص��مود في واقع من ال�ص��راع المتوا�ص��ل ،وعلى مواجهة ال�ض��غوط
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والتحديات ،وعلى �إبداء مرونة كافية تتيح �إمكان عدم االنك�س��ار و�ص��يانة اال�ستقرار من
ناحية المعتقدات والمفاهيم الأ�سا�سية التي تبني معا «الن�سيج االجتماعي الجمعي» .4
ويع��د الم�ؤتمر «م�ؤ�ش��ر المناعة القومية الإ�س��رائيلية» ،الذي يتم تحديثه �س��نوي ًا ،ويرتكز
ّ
�إلى ا�س��تطالع وا�س��ع يتفح�ص الأ�س��ا�س االجتماعي لهذه المناعة من خالل خم�سة �أبعاد
هي :البع��د الوطني ،والخوف من «الإرهاب» ،والخوف م��ن مهاجمة «دولة معادية»،
و«التفا�ؤل الوطني» ،والثقة بم�ؤ�س�سات الدولة.
وق��د بادرت �إلى ت�أ�س��ي�س الم�ؤتمر �شخ�ص��يات بارزة في الم�ؤ�س�س��ة الأمني��ة وفي النخبة
الأكاديمية في �إ�س��رائيل ،من بينهم الرئي�سان ال�سابقان لجهاز «المو�ساد» يت�سحاق حوفي
و�شبتاي �ش��فيط ،والرئي�س ال�سابق ل�شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية («�أمان») مئير عميت،
وال�س��فير ال�سابق لدى الواليات المتحدة زلمان �ش��وفال ،والبروف�سورات حاييم هراري
و�أوريئيل رايخمان و�إيهود �شبرنت�س��اك .ووقف على ر�أ�س��ه (حتى �س��نة  )2010الدكتور
عوزي �أراد ،الذي �ش��غل منا�صب م�س���ؤولة في جهاز «المو�س��اد» ،ومن�صب الم�ست�شار
ال�سيا�س��ي لبنيامين نتنياهو �إبان واليته الأولى في رئا�س��ة الحكومة الإ�س��رائيلية (- 1996
 ،)1999ومن�صب م�ست�شار الأمن القومي لدى هذا الأخير خالل معظم واليته الثانية في
رئا�سة الحكومة ( .)2013 - 2009وخلفه في هذا المن�صب حتى �آخر م�ؤتمر ُعقد �إلى
لحظة �إعداد هذه الورقة اللواء احتياط داني روت�شيلد .5
وبعد الم�ؤتمر الأول الذي عقد في كانون الأول /دي�سمبر  ،2000بلور منظموه الأفكار
التي طرحوها فيه في نطاق وثيقة ت�أ�سي�س��ية ،ت�ش��مل �أي�ض ًا تو�صيات في مجاالت متعددة،
مث��ل الأهمية الإ�س��تراتيجية ليه��ود «الديا�س��بورا» (ال�ش��تات) ،و�أهمية التربي��ة والتعليم
والأبحاث التكنولوجية ،و�ض��رورة الت�شديد على �إ�س��تراتيجيا الردع ولي�س الدفاع فقط،
وغير ذلك من �أمور.
وقد �ض��مت الوثيقة توطئة �أ�ش��ير فيها �إلى �أن «مناق�ش��ات الم�ؤتمر ج�س��دت بالملمو�س
ال�ش��عور العام (لدى الم�ؤتمرين) ب�أن �إ�س��رائيل تقف �أمام مفترقات م�صيرية ،من �ش�أنها �أن
تح�س��م فيما �إذا كانت �س��تقبل على فترة ازدهار �أو على فترة غروب .وما �س��وف يكون
معوال عليها فقط».
يبقى ّ
.4

موقع «م�ؤتمر هرت�سليا» على ال�شبكة الإلكترونية ./http://www.herzliyaconference.org

.5

الم�صدر ال�سابق.
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ثم ا�ش��تملت الوثيق��ة على مبادئ عامة ،وعل��ى مداميك «المناع��ة القومية» وهي:
ومن ّ
اليه��ودي ،وال�سيا�س��ي ،والع�س��كري ،واالقت�ص��ادي ،والتكنولوج��ي ،والترب��وي،
واالجتماعي .6
وج��اء ف��ي �أول مبد�أ من هذه المبادئ العامة �أن «�إ�س��رائيل هي دولة ال�ش��عب اليهودي»،
و�أن «م�ش��كالت الدولة الإثنية وحاجتها �إلى مناعة قومية ناجمتان عن النزاع اليهودي-
العربي الذي يرافق الحركة ال�صهيونية منذ بدايتها».
وورد �أي�ض ًا�« :إن م�صطلحات مثل «مناعة قومية» و«وحدة الهدف» و«الذاكرة الجماعية»
تتطرق �إلى مجتمع الأغلبية اليهودية في �إ�سرائيل ولي�س بال�ضرورة
و«الم�س�ؤولية المتبادلة» ّ
�إلى الدولة بمجملها ،وثمة �ضرورة من وجهة نظر توطيد الأمن والمناعة القومية لإك�ساب
قي��م ال�ص��هيونية والذاكرة الجماعية اليهودية وال�ص��هيونية �ض��من �أطر التعليم الر�س��مية،
وللتعبير عنها في الرموز الر�سمية».
ور�أت تحلي�لات كثي��رة في ذل��ك الوقت �أن ه��ذه الوثيقة ،والمعنونة بـ «مي��زان المناعة
والأمن القومي -اتجاهات ل�سيا�س��ة عامة» ،تتنا�س��ب في الكثير من تو�صياتها ،وربما في
روحها العامة �أي�ض ًا ،مع المقاربة التي يتبناها اليمين الإ�سرائيلي
المتطرف .7
ّ
و�أ�ش��ارت تحليالت �أخ��رى -راديكالية� -إلى �أنه تحت غطاء �إجراء مناق�ش��ات �أكاديمية
تحول «م�ؤتمر هرت�سليا» رويداً رويداً
وعلمية ب�ش�أن «مناعة �إ�سرائيل من الناحية الأمنية» ّ
�إل��ى «ملتق��ى لأفكار ظالمي��ة يحملها �أنا�س ظالميون ،وي�س��عون لفر�ض��ها على جدول
الأعمال العام» .8
و�أع��ارت الوثيقة وزن ًا كبيراً لما �أ�س��مته «التهدي��د الديمغرافي على �إ�س��رائيل اليهودية»،
من جانب الجماهير الفل�س��طينية في ال�ض��فة الغربية وقطاع غزة ،ومن جانب العرب في
�إ�سرائيل.

 .6وثيقة هرت�سليا :تو�صيات م�ؤتمر «ميزان المناعة والأمن القومي الإ�سرائيلي» ،ترجمة وتقديم �أنطوان �شلحت� ،أوراق
�إ�سرائيلية  ،4ني�سان� /أبريل � ،2001إ�صدار :المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية -مدار ،رام اهلل.
.7

يائير �شيلغ :الحذر ،عرب!� ،صحيفة «ه�آرت�س»� 23 ،آذار /مار�س .2001

.8

يهودا �شنهاف :ديمغرافيا بقر�ش 19 ،كانون الأول /دي�سمبر  ،2003موقع هعوكت�س الإلكتروني:
/http://www.haokets.org
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ومما جاء فيها�« :إن معدل الوالدة في �أو�ساط الم�سلمين في �إ�سرائيل ( 4.6مولود للمر�أة)
يكاد يكون �ضعفي معدل الوالدة لدى اليهود في �إ�سرائيل ( 2.6مولود للمر�أة) ...وحالي ًا
ف�إن واحداً من كل خم�سة مواطنين �إ�سرائيليين بالتقريب هو عربي م�سلم .وخالل الأعوام
الع�شرين المقبلة �ست�صبح هذه الن�سبة واحداً لكل ثالثة».
ول��م تقف الوثيق��ة على «الداللة الأمني��ة الخطرة» لهذا المعطى فح�س��ب ،و�إنما وقفت
�أي�ض�� ًا عل��ى داللته في كل ما يتعل��ق بهوية �إ�س��رائيل كدولة يهودية� -ص��هيونية ،وكذلك
على داللته االقت�ص��ادية .وقد جاء في �ص��دد هذه الداللة الأخيرة« :يت�سم الو�سط العربي
في �إ�س��رائيل (هذه هي الت�س��مية الإ�سرائيلية الر�سمية للفل�س��طينيين في الداخل) الآخذ في
التزايد بخ�صائ�ص اجتماعية -اقت�صادية تجعله حجر الرحى في كل ما يتعلق بنمو �إ�سرائيل
ورفاهيتها ،وذلك لكون ن�س��بة الم�ش��اركة في قوة العمل ،في �أو�س��اط الجماهير العربية،
ن�س��بة متدنية (�أغلبية هذا الو�سط ن�س��اء و�أوالد) ...في المقابل ف�إن هذه الجماهير العربية
ت�س��تهلك خدمات عامة (مخ�ص�ص��ات تحويل ،مخ�ص�ص��ات رفاه ،تعليم و�صحة) بقدر
يفوق ،ب�صورة كبيرة ،ح�صتها الن�سبية من ال�سكان».
كما ت�ض��منت الوثيقة تو�ص��يات �أخرى ذات داللة على غرار� :سيا�س��ة ت�شجيع �أ�سر م�ؤلفة
من � 4 - 3أوالد «من خالل �إبطال مخ�ص�ص��ات التحوي��ل (دوالنية) �إلى العائالت كثيرة
الأوالد» ،وتوزيع ال�س��كان اليهود «في مناطق �إ�ش��كالية من ناحية ديمغرافية ،وبالأخ�ص
في الجليل ومرج ابن عامر والنقب ،وذلك من �أجل الح�ؤول دون ن�ش��وء توا�ص��ل �إقليمي
لأكثري��ة عربية من �ش���أنه �أن يقطع �أو�ص��ال �إ�س��رائيل» ،وتبادل مجموعات �س��كانية بين
مجردة)،
�إ�س��رائيل والدولة الفل�س��طينية العتيدة (التي ل��م تعار�ض الوثيقة قيامها ب�ص��ورة ّ
و�ش��مل مجموعات ا�س��تيطانية يهودية محاذية للخط الأخ�ض��ر من جهته ال�شرقية �ضمن
تخوم �إ�س��رائيل في مقابل نقل مجموعات �س��كانية عربية (�أجزاء من «المثلث ال�ص��غير»
والقد�س ال�شرقية وتجمعات بدوية في النقب ال�شمالي) �إلى ال�سيادة الفل�سطينية.
كذلك �أو�ص��ت الوثيقة بـ «درا�س��ة منح العرب في �إ�س��رائيل �إمكان االختيار بين المواطنة
الكامل��ة في دولة �إ�س��رائيل وبين المواطنة في الدولة الفل�س��طينية ،م��ع حقوق مقيم دائم
في البلد» .ومن �أجل «موازنة» الوزن االنتخابي لل�ص��وت العربي �أي�ض�� ًا� ،أو�صت الوثيقة
بتمكين المواطنين الإ�سرائيليين ،الذين يعي�شون في الخارج ،من الم�شاركة في االنتخابات
من دون الحاجة �إلى مجيئهم �إلى �إ�سرائيل.
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و�أ�ش��ارت �إلى �أن الزيادة الطبيعية للجماهير الفل�س��طينية في ال�ض��فة والقطاع �أعلى بكثير
و�شدد عوزي �أراد على �أن ن�سبة الزيادة الطبيعية في
من مثيلتها لدى العرب في �إ�س��رائيل.
ّ
قطاع غزة هي الأعلى في العالم 4.4 :بالمئة �سنوي ًا.
وقالت �إن الأو�ض��اع االقت�ص��ادية للجماهير الفل�س��طينية هي في غاية ال�س��وء منذ ما قبل
االنتفا�ض��ة الثانية �أي�ض�� ًا ،فمنذ توقيع اتفاق �أو�س��لو ( )1993ح�ص��ل انخفا�ض بن�سبة 20
بالمئة في الناتج القومي الخام للفرد الواحد .والم�ش��كلة متفاقمة على وجه الخ�ص��و�ص
في قطاع غزة .وجميع هذه العوامل ت�ض��اعف الميل لالنتقال القانوني �إلى �إ�س��رائيل (�إذ
لم �شمل العائالت جاء �إلى �إ�س��رائيل منذ العام  1967نحو � 100ألف عربي)
�إنه بوا�س��طة ّ
�أو حت��ى االنتقال غير القانوني .واقترح كتبة الوثيقة مواجهة هذه الم�ش��كالت� ،ض��من
�أ�ش��ياء �أخرى ،بوا�س��طة طريقة تعي��د �إلى الأذهان ،و�إن ب�ص��ورة غير معلن��ة تمام ًا ،فكرة
«التران�س��فير» ،وذل��ك بقولهم�« :س��تكون هناك حاج��ة �إلى �إيجاد مخ��رج غير موجود
في دولة �إ�س��رائيل (ربما �إلى ال�ش��رق من الأردن) بالن�س��بة �إلى الجماهير الفل�س��طينية في
المناطق� -إذا لم تلجم هذه الجماهير وتيرة زيادتها الطبيعية» .كذلك �أو�ص��ت المجتمع
المقدمة �إلى ال�سلطة الفل�سطينية بتبني �سيا�سة تقلي�ص الوالدة
الدولي ب�أن ي�شترط م�ساعداته
ّ
«ح�سبما جرى تطبيق ذلك حيال م�صر» .و�أ�شير �أي�ض ًا �إلى �أنه في �أعقاب هذه المعطيات
ف�إن عودة الالجئين الفل�سطينيين من �أ�صقاع العالم العربي �إلى مناطق ال�سلطة الفل�سطينية-
�ستكر�س و�ضعية اللجوء التي يعي�شونها.
من دون الكالم عن �إ�سرائيل-
ّ
�أ ّما الجزء االقت�صادي من هذه الوثيقة فقد ورد فيه:
ثم��ة في �إ�س��رائيل مجتمعان متباين��ان� -أربعة ماليين �إن�س��ان يعي�ش��ون كمجتمع غربي-
تكنولوج��ي ،وفي مقابلهم مليونا �إن�س��ان (م��ن العرب واليهود الحريديم -المت�ش��ددين
تتطرق �إلى
ديني ًا -والعمال الأجانب) يعي�ش��ون كمجتمع م��ن العالم الثالث (هذه الأرقام ّ
�إح�ص��اءات �سنة  ،)2000و«الت�ش��ريع االجتماعي في �إ�سرائيل ي�ؤدي �إلى ت�شجيع التكاثر
الطبيع��ي للجماهير غير ال�ص��هيونية ع��ن طريق نقل م��وارد من الجماهير ال�ص��هيونية».
�سد الفجوات بين هذين المجتمعين ،الأمر الذي يتطلب
و�أ�شارت الوثيقة �إلى الحاجة �إلى ّ
ا�س��تثمارات طائلة في تعليم و�ص��حة ورفاهية الفئات ال�ض��عيفة .لك��ن «في موازاة ذلك
التف��وق النوعي ،وتجهيز البنى التحتية المطلوبة لمجتمع تكنولوجي
ف�إنه من �أجل حفظ
ّ
طافح بالمعرفة ،ينبغي ا�ستثمار موارد طائلة في تطوير وتح�سين جهاز التعليم لدى الفئات
القوي��ة ،وكذلك تح�س��ين البن��ى التحتية القومية في مجالي الموا�ص�لات واالت�ص��ال».
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�سد
وب�س��بب محدودية الموارد «فمن غير الممكن موا�صلة اال�ستثمار في المجالين� -أي ّ
للتقدم
الفج��وات
والتقدم النوع��ي -في الوقت ذاته .وتبع��ا لذلك ينبغي �إعطاء �أف�ض��لية ّ
ّ
�س��د الفجوات بين هذه
تقدم الفئات القوية على ّ
النوع��ي» .بكلمات �أخرى :ينبغي �إيثار ّ
الفئات وبين الفئات ال�ضعيفة.
ولغر�ض ا�س��تيفاء ما تق�ص��د هذه الورقة تحليله ،ال ُبد من �أن ن�س��تعيد مبادئ عامة �أخرى
وردت في تلك الوثيقة الت�أ�سي�سية ،وهي:
�أو ًال� .إن ا�ستمرار االتجاهات الديمغرافية ال�سالفة ي�ضع تحدي ًا �أمام �إمكان ا�ستمرار وجود
�إ�س��رائيل كدولة يهودية .وبن��اء على ذلك ف�إن المطروح �أمامها �إما �أن تنتهج �إ�س��تراتيجيا
تكيف ومالءمة ،و�إما �أن تنتهج �إ�س��تراتيجيا كبح ومواجهة .وت�س��تلزم الإ�ستراتيجيا الثانية
ّ
(وهي الإ�س��تراتيجيا المرغوب فيها) �سيا�سة ديمغرافية �ص��هيونية حازمة وبعيدة المدى،
ت�ض��من تعبيراتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والتربوية الطابع اليهودي لإ�سرائيل �إلى �أمد بعيد.
كما ت�ستلزم العمل على م�أ�س�سة وتوثيق عرى ال�صلة مع ال�شعب اليهودي في العالم والذي
ي�شكل ظهيراً وعمق ًا �إ�ستراتيجي ًا حيوي ًا لإ�سرائيل.
ثاني ًا .تقف �إ�س��رائيل (والحديث يتعلق ببداية الألفية الحالية) �أمام ثالث «دوائر مواجهة»
(جبهات) من �ش���أنها �أن تتداخل ببع�ضها البع�ض� :أو ًال ،دائرة مواجهة محاذية -فل�سطينية
(بما في ذلك داخل �إ�س��رائيل ذاتها) ،ولبنانية جنوبية ،تت�سم باحتمال مواجهة ذات كثافة
�أو تركي��ز منخف�ض� ،أي «�إرهاب» و«حرب ع�ص��ابات» و«ع�ص��يان مدني»؛ ثاني ًا ،دائرة
مواجهة قريبة� -س��ورية مع �إمدادات محتملة من جانب م�ص��ر والع��راق وربما الأردن،
والجو والبحر؛ ثالث ًا ،دائرة مواجهة بعيدة
البر
ّ
تت�س��م باحتمال حرب ذات كثافة عالية في ّ
في عمق الأرا�ض��ي ال�س��ورية وفي العراق و�إيران ،تت�س��م باحتمال حرب ا�س��تنزاف �ضد
الجبهة الإ�س��رائيلية الداخلية بوا�سطة �ص��واريخ �أر�ض� -أر�ض مع �إمكان �أن تت�صاعد نحو
ا�ستعمال �أ�سلحة غير تقليدية.
و�أ�ش��ارت الوثيقة الت�أ�سي�س��ية �إل��ى �أنه في ذلك الوقت (في �س��نة  )2000كانت �إ�س��رائيل
موج��ودة ف��ي ذروة مواجه��ة داخل الدائ��رة المحاذية ،وت�س��تخدم خليط ًا من الو�س��ائل
الع�س��كرية واالقت�صادية وال�سيا�س��ية لتحقيق الهدوء ،والعمل لدفع ت�س��وية �سيا�سية قدم ًا،
و�شددت على �أن القدرة على ال�صمود في مواجهة من هذا القبيل ت�ستلزم ال�صبر وال�صالبة
ّ
من جانب الجمهور كله .في المقابل �أ�ش��ارت �إلى �أن قوة الجي�ش الإ�س��رائيلي ُبنيت على
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�أ�سا�س �ضمان القدرة على الدفاع والردع في دائرة المواجهة القريبة ،وعلى �أ�سا�س �ضمان
القدرة على الردع والعقاب والدفاع في دائرة المواجهة البعيدة.
ثالث��اً� .إن العملي��ة ال�سيا�س��ية الإقليمي��ة التي انطلقت ف��ي مدريد (في ت�س��عينيات القرن
الع�ش��رين الفائت) قد ا�س��تنفدت نف�س��ها .والمطلوب الآن هو هند�سة ت�صميم جديدة
لتن�سيق عمليات التفاو�ض الم�ستقبلية .وقد �أ�شير في هذا ال�سياق �إلى �أنه لي�س في متناول
تقرر� ،إذا ما كانت
يد �إ�س��رائيل بمفردها �أن تبلور ال�ص��يغة الم�س��تقبلية لكن بو�س��عها �أن ّ
معنية ،عبر التن�س��يق مع الواليات المتحدة و�أوروبا ،التوجه نحو بناء �إطار جديد متعدد
تقرر
الأطراف للمفاو�ض��ات� ،أو �أن ت�ؤثر التمركز في م�سارات ثنائية الأطراف .و�سواء ّ
هذا �أم ذاك ،يجب منح �أف�ض��لية لما �أ�س��مته «عمليات ت�س��وية مح�س��وبة وقابلة للتطبيق
وتدريجية».
تقدم ثمة احتمال كبير ب�أن ي�س��تمر الن��زاع اليهودي -العربي،
رابع��اً .على الرغ��م مما ّ
خ�لال الجيل الحالي ،وعلى ما يبدو في الجيل المقبل �أي�ض��اً ،في الت�أرجح بين الحرب
وال�سالم ،بحيث تتداخل فيه المواجهات العنيفة مع المفاو�ضات ال�سيا�سية .وبناء على
ذلك �س��يتعين على �إ�س��رائيل �أن تظهر من جهة تم�سكها بالت�س��ويات والتطبيع مع العالم
العرب��ي ،ومن جهة �أخ��رى �أن تكون جاهزة لح��روب ذات م�س��تويات كثافة متغيرة.
وحرك��ة الت�أرجح هذه بين العنف والهدوء توجب �إ�س��رائيل ب���أن تحافظ على قوة ردع
تفوقها النوعي في القوى الب�شرية والتكنولوجيا واالقت�صاد
�إلى �أمد بعيد ،بوا�س��طة تنمية ّ
والمناعة االجتماعية .9
عبر عنه «م�ؤتمر هرت�سليا» قد
وفي حينه ر�أى رئي�س الم�ؤتمر عوزي �أراد �أن االتجاه الذي ّ
يكون متما�ش��ي ًا مع روح ال�سيا�س��ة الخارجية والأمنية المحافظة الأكثر ت�شكك ًا ،لكنه في
الوقت عينه �أ�شار �إلى �أن الحديث يدور حول تداخل قوي من جانب الحكم المركزي في
االقت�ص��اد والمجتمع من �أجل دفع الأهداف القومية �إلى الأمام ،وهذا يتناق�ض مع موقف
المحافظين التقليديين.
و�أ�ض��اف �أراد �أن مفه��وم «محافظ» يوحي بالجمود« ،لكننا ن�س��عى (من خالل «م�ؤتمر
هرت�س��ليا») للتعبير عن موقف معاك���س فحواه �أنه ال حاجة �إلى الي�أ�س من الو�ض��ع القائم
واالكتفاء بالتفكير �أنه في �ض��وء ال�س��يرورات الموجودة ،ف�إن انهيار �إ�سرائيل هو قدر �شبه
.9

وثيقة هرت�سليا ،م�صدر �سبق ذكره.
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محتوم ،وذلك لأن ثمة �أ�ش��ياء كثيرة يمكن فعلها وم�ص��يرنا في �أيدينا في نهاية المطاف.
وهذا بالت�أكيد تفكير متفائل» .10
في المقابل ،ر�أت قراءات �أخرى �أن الر�سالة التي �أطلقها الم�ؤتمر ،على الأقل حتى دورته
ال�س��ابعة (�سنة  ،)2007كانت ر�س��الة محافظة بامتياز وم�ؤداها :على �إ�سرائيل �أن تتمتر�س
وراء مواقفها ،و�أن تكتفي ب�إدارة ال�صراع الإ�سرائيلي -الفل�سطيني ال �أن تتطلع �إلى �إنهائه.
وب��ر�أي ه��ذه القراءات نف�س��ها ،ف�إن ه��ذا المفهوم مريح بدرج��ة معينة� -إذا ل��م نقل �إنه
مترف -لأنه يعفي المتم�س��ك به من بذل الجهود للتخل�ص من الو�ض��ع القائم ،ف�ض ً
ال عن
حتمي تقع
قد ٌر من ال�س��ماء وواقع
كونه مفهوم ًا يقر�أ الواقع في ال�ش��رق الأو�س��ط على �أنه َ
ّ
القوى التي ت�ؤثر فيه خارج نطاق �سيطرة �إ�سرائيل .11

 .10يائير �شيلغ ،م�صدر �سبق ذكره.
 .11عوزي بنزيمان :الهوية الأيديولوجية لم�ؤتمر هرت�سليا� ،صحيفة «ه�آرت�س» 25 ،كانون الثاني /يناير .2007
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«قراءة ذاتيـة» وخالفها
�إن «القراءة الذاتية» لح�ص��يلة م�س��اهمة «م�ؤتمر هرت�س��ليا» في تحديد االتجاهات العامة
للخطاب ال�سيا�س��ي الإ�سرائيلي تركز �أكثر من �أي �ش��يء �آخر على ما ات�سم به �إلى الآن من
قدرة على طرح مو�ض��وعات في جدول الأعمال العام ،وعلى جعلها تت�صدره في الكثير
من الأحيان ،وفي مقدمها المو�ضوعات الآتية:
•نية �إيران �إنتاج �س�لاح نووي وتحقيق هيمنة �إقليمية ،وما ينطوي عليه ذلك من خطر
�إ�س��تراتيجي على �إ�سرائيل ومنطقة ال�شرق الأو�س��ط �إلى ناحية «ت�صعيد �سباق الت�سلح
النووي الإقليمي»؛
•الإ�ستراتيجيات المطلوبة في مجال الدبلوما�سية الإ�سرائيلية الدولية؛
•�أهمية تعميق عالقات �إ�س��رائيل مع العالم الغربي و�أ�سا�س�� ًا مع حلف �شمال الأطل�سي
والدول الأورو� -أطل�سية؛
•تع�� ّزز موقع �آ�س��يا في النظ��ام العالمي ،وذلك في �ض��وء تعلق وارته��ان الواليات
المتحدة ال�شديدين بالأر�صدة (االعتمادات المالية) الموجودة في �آ�سيا ،وال �سيما
في ال�ص��ين ،وب�س��بب تقديرات فحواها �أن الدول الأ�سا�س��ية في �آ�سيا هي القاطرة
االقت�ص��ادية العالمية المركزية .وعلى ما يبدو فقد عززت هذه التقديرات مفعول
الطروحات التي تب�ش��ر بقيام نظام عالمي جديد ،وب�أن القرن الحادي والع�ش��رين
هو «القرن الآ�س��يوي» �أو «القرن ال�صيني» .وفي الحقيقة ف�إن الوزن االقت�صادي
لل�ص��ين والهند ازداد ب�ش��كل مطرد خ�لال العقد الأخير ،كذل��ك فقد حافظت
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اليابان على ا�س��تقرارها االقت�ص��ادي ،وهي تجتاز الآن الأزمة االقت�صادية العالمية
بنوع من اال�س��تقرار الن�س��بي .ف�ض�لا عن ذلك ف�إن �إدارة الرئي�س الأميركي باراك
�أوبام��ا معنية بتوثيق عالقاتها مع مراكز القوة في �آ�س��يا وتعمي��ق التعاون معها في
�سل�سلة من المجاالت؛
•�ض��رورة �أخذ مواقف «ال�شتات» اليهودي لدى �إقرار ال�سيا�س��ة الإ�سرائيلية الداخلية
والخارجية؛
•الحاج��ة �إلى �إجراء �إ�ص�لاح �ش��امل في جهاز التربي��ة والتعليم ،و�إل��ى رافعات للنمو
االقت�صادي على المدى البعيد.
غير �أن الم�س��اهمة الرئي�سة لهذا الم�ؤتمر تظل بر�أيي كامنة في ت�أجيج الخطاب ب�ش�أن «الدولة
اليهودية» ،و�أ�سا�س ًا من خالل التركيز على الخطر الديمغرافي الداهم الذي ي�شكله الفل�سطينيون
في ال�ضفة الغربية وداخل �إ�سرائيل على م�ستقبل هذه الدولة ،كما �سلفت الإ�شارة.
وبن��اء على ذلك لم يكن من قبيل الم�ص��ادفة �أن «المدماك اليه��ودي» في «ميزان المناعة
والأم��ن القومي» لإ�س��رائيل ورد في المرتبة الأولى من وثيقة الم�ؤتمر الت�أ�سي�س��ية ،وكان
�سابق ًا على جميع المداميك الأخرى التي ذكرناها �سالف ًا.
وجرى الت�ش��ديد في م�س��تهل «المدماك اليهودي» على �أن االتجاه��ات الديمغرافية في
داخل �إ�س��رائيل ومحيطها ،وما تنطوي عليه هذه االتجاهات من �إ�س��قاطات على طابعها
وهويتها كدولة يهودية تابعة لل�شعب اليهودي ،ت�ضعان �إ�سرائيل «�أمام تهديد كبير».
كذل��ك جرى الت�ش��ديد على �أن التهديد الديمغرافي ال�س��تمرار وجود دولة �إ�س��رائيل هو
الأكثر قرب ًا ومعقولية ،وبينما تعتبر وتيرة تطور هذا التهديد مت�س��ارعة ،ف�إن وتيرة ال�سيا�سة
الإ�سرائيلية القومية �إزاءه ال تزال بطيئة.
ويمكن �أن ُيعزى �إلى «م�ؤتمر هرت�سليا» �أنه من �أوائل طواقم التفكير الإ�سرائيلية التي دعت
�إلى رهن �أي ت�سوية نهائية لل�صراع الإ�سرائيلي -الفل�سطيني بتطبيق مبد�أ الحفاظ على كون
�إ�س��رائيل دولة يهودية ،واتهمت الفل�س��طينيين ب�أنهم «يتطلعون �إلى �أن ي�ستعيدوا حقوقهم
بطريقة ت�ض��ع عملي ًا حداً لجوهر �إ�س��رائيل كدولة يهودية»  .12وبالتالي ف�إنه ي�ش��كل �أحد
 .12وثيقة هرت�سليا ،م�صدر �سبق ذكره.
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�أول �إرها�صات التفكير بـ «الدولة اليهودية» ب�صفتها من�أى من «الخطر الديمغرافي» ،و�إن
تعددت الحق ًا م�سوغّ ات التفكير بها.
ّ
وال ُب��د هنا من �أن نلفت النظر �إل��ى �أن ذلك التفكير الهاج�س قد حدث في بداية عقد من
بتعمق
تاريخ ال�ص��راع �أ�شير لدى انتهائه �إلى �أنه ات�سم �أ�سا�س�� ًا ،على الم�ستوى الخارجيّ ،
التدخل الدولي من �أجل ت�سوية ال�صراع ،وخ�صو�ص ًا من جانب الواليات المتحدة واللجنة
الرباعية الدولية التي ت�ض��م كال من الواليات المتحدة ورو�سيا واالتحاد الأوروبي والأمم
تج�س��د ذلك مث ً
ال ف��ي «خطة كلينتون» (�س��نة  ،)2000وخطة «خريطة
المتحدة -كما ّ
الطريق» (�س��نة  ،)2003وم�ؤتمر �أنابولي�س (�سنة  .)2007بينما على الم�ستوى الداخلي
متوخى لل�صراع� ،إنما في موازاة طرح
ات�سم بتر�سيخ «مبد�أ الدولتين» كحل �سيا�سي نهائي ّ
مطلب االعتراف ب�إ�سرائيل وطن ًا قومي ًا لل�شعب اليهودي .13
وج��اء طرح هذا المطلب الأخير مت�س��ق ًا مع تبيان ا�س��تطالعات للر�أي العام على مدار
�أع��وام متع��ددة من ذل��ك العقد �أن هن��اك تفاقم ًا لال�س��تحواذ الديمغرافي في �أو�س��اط
الإ�سرائيليين �أنف�سهم .14
وب��ر�أي عدد من الباحثين الإ�س��رائيليين الآن ف�إن هناك �أ�س��باب ًا كثي��رة لالعتقاد ب�أن مطلب
االعتراف بالدولة اليهودية بات ،بالن�س��بة �إلى �إ�س��رائيل ،بمثابة ق�ض��ية خام�سة متقدمة في
الئح��ة الق�ض��ايا الجوهرية المدرج��ة في جدول �أعمال مفاو�ض��ات «الو�ض��ع النهائي»،
ف� ً
ض�لا عن الق�ض��ايا الجوهرية الأربع الأخ��رى وهي :الحدود والم�س��توطنات؛ القد�س؛
الالجئ��ون؛ الترتيب��ات الأمني��ة .بل �إن ق�ض��ية هذا االعت��راف ،بالتزامن م��ع افتتاح جولة
تعمر طوي ً
ال) ،حظيت
المحادثات ال�سيا�سية قبل الأخيرة في �أواخر �صيف ( 2010التي لم ّ
في الأجندة التي عر�ض��ها رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو �إزاء العملية ال�سيا�سية
تحول هذا المطلب
بمكانة ال�صدارة من حيث �أهميتها .كما �أُ�شير في المنا�سبة نف�سها �إلى ّ
�إلى فكرة رئي�س��ة ف��ي الكثير من العناوين ،التي �أخذت تنتجها حكوم��ة نتنياهو الثانية منذ
ت�شكيلها في �أواخر �آذار /مار�س  ،2009و�إلى مطلب مركزي لرئي�سها في خطبه ال�سيا�سية،
بدءاً من «خطاب جامعة بار �إيالن» ال�شهير الذي �ألقاه في  14حزيران /يونيو .15 2009
 .13عوديد عيران :2010 - 2000« :العقد الم�ؤثر» .مجلة «الم�ستجد الإ�ستراتيجي» ،العدد  ،3المجلد  ،13ت�شرين
الأول  ،2010معهد درا�سات الأمن القومي ،جامعة تل �أبيب.
 .14يهودا بن مئير و�أولنا بيغانو -مولداف�سكي« :ت�أثير االنتفا�ضة على الر�أي العام في �إ�سرائيل» .الم�صدر ال�سابق.
� .15شيري طال -لندمان« :العن�صر الخام�س :مطلب االعتراف ب�إ�سرائيل دولة ال�شعب اليهودي» .الم�صدر ال�سابق.
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وتكررت على ل�سان الم�س�ؤولين الإ�سرائيليين وغيرهم خالل ذلك العقد الزمة فحواها �أن
ّ
هذا المطلب هو �شرط �ضروري ال يمكن اال�ستغناء عنه لإحراز ت�سوية نهائية ،بل �إن وزارة
الخارجية الإ�س��رائيلية اعتبرت �أن �سبب ا�ستمرار ال�ص��راع يعود �إلى «الرف�ض المتوا�صل»
م��ن جانب الفل�س��طينيين والعالم العرب��ي «االعتراف بحق ال�ش��عب اليه��ودي في دولة
على �أر�ض وطنه التاريخي» ،منوهة ب�أن �إ�س��رائيل «لم ت�ش��ترط يوم ًا االعتراف بها كدولة
يهودية لإجراء مفاو�ض��ات ،لكن القبول الحقيقي ب�إ�سرائيل دولة قومية لل�شعب اليهودي
هو مفتاح ال�س�لام الحقيق��ي»  ،16في حين �أن الوزير ال�س��ابق بيني بيغن (ليكود) ع�ض��و
«طاقم الوزراء الثمانية» (المطبخ ال�سيا�سي -الأمني للحكومة الإ�سرائيلية ال�سابقة) �أكد �أن
«الإ�شارات كلها تدل على �أن الهدف الأكبر للفل�سطينيين هو الق�ضاء على �إ�سرائيل كدولة
ي�ص��رون على عدم االعتراف بها ب�صفتها دولة لل�شعب اليهودي.
ذات �س��يادة ،ولذا فهم
ّ
وبناء على ذلك ف�إن المعركة الحقيقية (مع الفل�سطينيين) تدور على حق ال�شعب اليهودي
في ال�س��يادة ،وحل الدولتين ال يعتبر ح ً
ال واقعي ًا .وعلى ما يبدو ف�إنه لن تكون هناك نهاية
17
للنزاع الم�ستمر منذ �أكثر من مئة عام �إذا لم يتغير هذا الموقف العربي من �أ�سا�سه» .
كذلك ف�إن �أو�س��اط ًا بارزة من الم�ؤ�س�س��ة الع�سكرية الإ�س��رائيلية تعتقد �أن المبد أ� الأ�سا�س
الذي ي�ش��كل �أر�ض��ية لفهم التهديدات المحدقة ب�إ�س��رائيل لم يتغير ،وم���ؤداه �أن «العالم
العرب��ي المحيط بنا ال يقبل بوجود دولة يهودية م�س��تقلة وذات �س��يادة في قلب ال�ش��رق
الأو�س��ط ،و�س��يبذل كل ما في ا�س��تطاعته للق�ض��اء عليها .وال ي��دور الحديث هنا حول
الأرا�ض��ي التي احتل��ت في حرب الع��ام � ،1967أو حول هذا االحت�لال �أو ذاك ،و�إنما
يدور حول وجود الدولة اليهودية في حد ذاته .وهذا المبد أ� الأ�سا�س ي�شكل حجر الزاوية
في فهم التهديدات وفي �ص��لب بناء القوة الع�س��كرية للدولة اليهودي��ة .كما �أن الذين ال
الحد ،و�أن العالم قد تغير،
يفهمون هذا المبد�أ ،متوهمين ب�أن الو�ضع لي�س خطراً �إلى هذا ّ
�س��يواجهون ف�شال �أكيداً في �س��احة القتال ،لأنهم لن يقوموا ببناء القوة ب�شكل �سليم ،ولن
ي�ستعدوا للحرب كما يجب» .18
متكررة» 3 ،كان��ون الثاني /يناير  ،2010موق��ع وزارة الخارجية
�« .16إ�س��رائيل والن��زاع وال�س�لام� :أجوبة على �أ�س��ئلة
ّ
الإ�سرائيلية على �شبكة االنترنت .http://www.altawasul.com/MFAAR/Pages/default.aspx
� .17صحيفة يديعوت �أحرونوت 3 ،تموز /يوليو .2009
 .18يعقوب عميدرور�« :ش��بكة التهديدات المترب�ص��ة ب�إ�س��رائيل» .مجلة «جي�ش و�إ�س��تراتيجيا» ،الع��دد  ،1المجلد ،2
حزيران /يونيو  ،2010معهد درا�س��ات الأمن القومي ،جامعة تل �أبيب .والكاتب هو جنرال احتياط ورئي�س �أ�س��بق
ل�شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية («�أمان») .وقد تم تعيينه في �آذار /مار�س  2011رئي�س ًا لـ «مجل�س الأمن القومي» من
طرف رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو.
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مصير «الدولة اليهودية»
في المركز
�إن ما يع ّزز التقدير ال�سالف (ب�ش�أن م�ساهمة «م�ؤتمر هرت�سليا» في ت�أجيج خطاب «الدولة
اليهودية») هو ما يرد في ملخ�صاته التنفيذية في هذا ال�صدد عام ًا بعد عام.
وبغية تو�ض��يح �آخر ما �آلت �إليه هذه الم�س��اهمة ،نتوقف عند �آخر هذه الملخ�ص��ات كما
وردت ف��ي «تقوي��م م�ؤتمر  ،»2013حيث �أ�ش��ير �إل��ى �أن الطريق الم�س��دودة التي تقف
�أمامها عملية الت�سوية ال�سيا�سية الإ�سرائيلية -الفل�سطينية يمكنها �أن ت�ؤدي �إلى ازدياد الت�أييد
يقو�ض الكيان ال�صهيوني ،و�إلى
الدولي والفل�س��طيني لفكرة «حل الدولة الواحدة» الذي ّ
19
�أنه ال بد من الت�أكيد �أن �أزلية «حل الدولتين» لي�ست م�س�ألة بديهية مفروغ ًا منها .
وبح�س��ب التقويم ذاته ،ف�إن الهزة التي �شهدها ال�ش��رق الأو�سط منذ �سنة ( 2011ثورات
«الربي��ع العرب��ي») وما تبعها من تغيي��ر في ميزان القوى والم�ص��الح ف��ي العالم� ،أوجدا
تحدي��ات �إ�س��تراتيجية جدي��دة �أمام �إ�س��رائيل .فالبيئة الإ�س��تراتيجية المبا�ش��رة المحيطة
ب�إ�سرائيل لم تعد م�ستقرة ،وهي تقف� ،إلى هذا الحد �أو ذاك ،في ظل �صعود �سيا�سة �إ�سالمية
والتطرف
متطرف��ة .وفي ظل هذه البيئة الإ�ش��كالية التي ي�س��ودها اال�ض��طراب والعنف
ّ
وعدم اال�س��تقرار ،ف�إن م�ستقبل المناطق الفل�سطينية (ال�ض��فة الغربية وقطاع غزة) �سيغدو
حا�سم ًا �أكثر من �أي وقت م�ضى بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل .فـ «ال�ستاتو�س كو» (الو�ضع القائم)
 .19داني روت�شيلد وتومي �ستاينر :تقويم هرت�سليا  ،2013موقع «م�ؤتمر هرت�سليا» على ال�شبكة الإلكترونية:
http://www.herzliyaconference.org/
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في المناطق الفل�س��طينية لم يعد قاب ً
ال للحياة ،وهو بالقطع لي�س و�ض��ع ًا �أبدي ًا .وا�س��تمرار
الجمود المهيمن على العملية ال�سيا�س��ية الإ�س��رائيلية -الفل�س��طينية ،جنب�� ًا �إلى جنب مع
تناق�ص ون�ض��وب الموارد المالية لل�س��لطة الفل�سطينية� ،س��ي�ؤديان �إما �إلى اندالع انتفا�ضة
�ش��عبية فل�س��طينية جديدة ،تتخللها �أعمال عنف متفرقة ،و�إما �إلى تمهيد الأر�ضية ل�سيطرة
�س��يحول الأرا�ض��ي الفل�س��طينية �إلى كيان معاد
حركة «حما�س» على ال�ض��فة الغربية ،ما
ّ
للغرب و�إ�س��رائيل .وهذان التطوران المحتمالن ال ي�ص��بان في �ص��الح �إ�سرائيل ،وال في
�صالح جارتها ال�شرقية -الأردن.
ومع ذلك ،ي�ؤكد التقويم �أن هناك بديال رغم هذه اله ّزة ،فلقد برهن انخراط �إ�س��رائيل في
م�س��ار التن�سيق مع قوى دولية و�إقليمية ب�ش�أن الأزمة ال�س��ورية ،وكذلك الميكانيزم الذي
�أدى �إلى الت�س��وية التي تم التو�ص��ل �إليها في �أعقاب العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية الأخيرة
في قطاع غزة (عملية «عمود ال�س��حاب» في ت�ش��رين الثاني /نوفمب��ر  ،)2012على �أنه
ربما يكون هناك م�س��ار بديل .وثمة دالئل جلية على �أن �إ�س��رائيل ت�صرفت حيال الق�ضية
ال�س��ورية ب�صورة �إبداعية من خالل التعاون مع �شركاء دوليين و�إقليميين .وال �شك في �أن
�إ�س��رائيل قادرة على ا�س��تغالل مواردها من �أجل العمل ب�ص��ورة بناءة في �صوغ وت�شكيل
البيئ��ة الإقليمي��ة ،ومن هنا يتعين على الحكومة الإ�س��رائيلية الجدي��دة تبني هذا النموذج
حيال الفل�س��طينيين �أي�ض�� ًا .و�أ�ض��اف �أن القيادة الفل�س��طينية تحتاج من جهتها �إلى دعم
�سيا�سي فعال من جانب الزعامة ال�سنية الإقليمية ،وذلك من �أجل ك�سر حالة الجمود.
وبر�أيه ،ف�إن الأطراف التي تدخلت لإنهاء الأزمة في �أعقاب العملية الع�سكرية الإ�سرائيلية
الأخيرة في قطاع غزة ،برهنت على التغيير الذي طر أ� على «المحور ال�سني» في المنطقة،
الذي تُعزى له �أهمية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة من ناحية �إ�سرائيل ،فيما يتعلق بالمحافظة على
الأمن الإقليمي .ودلت التحركات الدبلوما�س��ية التي جرت حول العملية الإ�سرائيلية في
غزة وحول الأزمة ال�س��ورية ،على وجود تعاون وتن�س��يق متزايدين بين كل من الواليات
المتح��دة وم�ص��ر وتركي��ا والأردن ودول الخليج .بيد �أن ما يبدو ككتلة �أو مع�س��كر في
يعول عليه
طور الت�ش��كل ،ال يمكن اعتباره �إطاراً موحداً ومثالي�� ًا ،و�إنما هو �إطار ه�ش ال ّ
في �إيجاد «�ش��رق �أو�س��ط جديد» مزدهر� ،أو في الدفع �إلى الأمام نحو تطبيع �إ�س��رائيل في
ال�شرق الأو�سط المت�شكل .مع ذلك ف�إن وجود م�صالح م�شتركة يمكن �أن يمهد الأر�ضية
ل�ص��فقة �ش��املة وا�س��عة� -أ�ش��به بـ  -Grand Bargainتنخرط فيها الواليات المتحدة
و�أوروبا ودول ال�ش��رق الأو�س��ط ال�سنية و�إ�س��رائيل .ولذا ،يتعين على الواليات المتحدة
العم��ل ،بم�س��اعدة دول �أوروبا ،على تقوية االئتالف ال�س��ني وخل��ق حوافز للتعاون مع
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الغرب و�إ�س��رائيل ،ودعم عملية ال�سالم والم�س��اهمة في �إحداث تغيير �إقليمي براغماتي،
وذلك عن طريق بلورة �صفقة ت�ؤدي ب�صورة مدمجة �إلى تحقيق الأهداف الآتية:
�أو ًال .منع تحول �إيران �إلى قوة ع�س��كرية نووية ،واحتواء �أطماعها في الهيمنة من خالل
تقديم �ضمانات �إ�ستراتيجية غربية؛
ثاني ًا .ت�شجيع دول ال�شرق الأو�س��ط الغنية على تخ�صي�ص موارد كافية من �أجل م�ساعدة
الدول العربية التي ي�شهد اقت�صادها حالة تدهور ،مثل م�صر والأردن؛
ثالث ًا .التو�ص��ل �إلى تفاهمات وت�سويات تتيح مواجهة المخاطر الأمنية النابعة من مناطق
تت�سم ب�ضعف ال�سيطرة والحكم المركزي (�سورية و�شبه جزيرة �سيناء)؛
رابع ًا .دفع العملية ال�سيا�س��ية في الم�س��ار الإ�سرائيلي -الفل�س��طيني وذلك عن طريق دفع
عملية �سيا�سية �إ�سرائيلية -عربية وا�سعة �أكثر؛
خام�س ًا .وقف ت�صدير الدعاية الإ�سالمية المتطرفة �إلى دول الغرب.
ور�أى التقوي��م �أن ه��ذا التوج��ه ي�ؤك��د �أن الطريق الم�س��دودة ف��ي العملية الإ�س��رائيلية-
الفل�س��طينية ال ت�ش��كل وحدها التحدي الرئي�س �أمام ال�شرق الأو�س��ط ،كما �أنه ي�ضع هذه
العملية في �س��ياق �إقليمي رحب �أكثر ،وبالتالي ف�إن �ص��فقة �شاملة من هذا القبيل يمكن �أن
تتيح بلورة ائتالف معني بال�سالم ،ينخرط فيه �شركاء �إقليميون يمكنهم الم�ساهمة في �أمن
ال�شرق الأو�سط والتمتع ببيئة �إ�ستراتيجية �أكثر ا�ستقراراً.
وتمثلت اال�ستنتاجات الرئي�سة في ما يلي:
�1.1إن بلورة �ص��فقة �ش��املة لل�شرق الأو�س��ط تتطلب تفكيراً �إ�س��تراتيجي ًا وفهم ًا �شام ً
ال
وعميق ًا للمنطقة ،ف�ض ً
ال عن حاجتها �إلى زعامات ذات مقدرة .وهذا الأمر �سيكون
تحدي�� ًا جدي��راً للرئي�س �أوباما ف��ي فترة واليته الثاني��ة ،وربما يتي��ح لإدارته تحويل
اهتمامها نحو �آ�سيا.
�2.2إن �صفقة �شاملة كهذه �ستمكن �إ�سرائيل لي�س فقط من التقدم في عملية ال�سالم ،و�إنما
�أي�ض�� ًا من لعب دور �إقليمي بناء .وفي هذا ال�س��ياق يتعين على �إ�س��رائيل تطوير ر�ؤية
�إ�ستراتيجية رحبة �أكثر ،تت�ضافر فيها موارد ع�سكرية و�سيا�سية.
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3.3يتعي��ن على �إ�س��رائيل �إبداء ق��در �أكبر من التدخل في �ص��وغ م�س��تقبل المنطقة وفي
التعاطي مع الأزمة االجتماعية واالقت�صادية في ال�شرق الأو�سط ،حتى و�إن جرى هذا
التدخل ب�ص��ورة هادئة .ف�ض ً
ال عن ذلك ف�إن زيادة التدخل الإ�سرائيلي البناء في الحيز
الإقليمي �ستمكن �إ�سرائيل من توطيد مكانتها كر�صيد �إ�ستراتيجي للواليات المتحدة،
وهذا �أمر حيوي في حد ذاته في وقت تت�ص��اعد فيه الأ�ص��وات الم�شككة في �أهمية
�إ�سرائيل الإ�ستراتيجية بالن�سبة �إلى الواليات المتحدة.
4.4هذا التقدير يدعم الطرح القائل ب�أن المتغيرات الإقليمية والعالمية ،غير الإيجابية في
حد ذاتها ،ال تجعل �إ�سرائيل بال�ضرورة ه�شة �أو �ضعيفة من ناحية �إ�ستراتيجية.
وخل�ص التقويم �إلى القول« :لقد حاولت �إ�س��رائيل ،منذ بداية الهزة الإقليمية قبل �أكثر من
عامين ،االختباء ،واالنكفاء على نف�س��ها ،حيال العا�صفة التي اجتاحت ال�شرق الأو�سط.
غير �أن ا�س��تمرار هذه ال�سلبية الإ�س��رائيلية ،في ظل بيئة �إقليمية حافلة بالأزمات ،يمكن �أن
يعر�ض م�س��تقبل �إ�س��رائيل للخطر� .إن دولة �إ�س��رائيل بحاجة ما�س��ة �إلى �إ�ستراتيجيا قادرة
على �إحداث تغيير .ومن هنا ف�إن بلورة مثل هذه الإ�س��تراتيجيا ينبغي �أن تكون على ر�أ�س
مهمات و�أولويات الحكومة الإ�سرائيلية الجديدة» .20

 .20الم�صدر ال�سابق.
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التقسيم ،الحدود ،تبادل
المناطق والالجئون
قدم الباحث عامو�س غلبواع ورقة بعنوان
في «م�ؤتمر هرت�س��ليا الخام�س» (�س��نة ّ )2004
«ميزان م�ؤتمرات هرت�سليا  »2003 - 2000ر�أى فيها �أن الم�ؤتمر �ساهم على نحو مهم
للغاية في طرح مو�ض��وع «الخطر الديمغرافي» في جدول الأعمال الإ�س��رائيلي القومي،
يهدد ا�ستمرار وجود �إ�سرائيل كدولة يهودية».
وذلك من خالل �إبرازه كـ «تحد م�صيري ّ
و�أ�ض��اف �أن طرح هذا المو�ض��وع في الم�ؤتمرات الأربعة الأولى ت�س��بب بجعله عن�ص��راً
�سيا�سي ًا� -إ�ستراتيجي ًا مركزي ًا في �صلب مو�ضوع الت�سوية ال�سيا�سية بين �إ�سرائيل والفل�سطينيين،
وبتحويله �إلى م�س�ألة تقف في مركز مفهوم الم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية في �إ�سرائيل.21
ومن منظور مواجهة هذا «الخطر» تعامل «م�ؤتمر هرت�س��ليا» منذ دورته الأولى وما زال
م�ستمراً في التعامل مع مو�ضوعات مثل التق�سيم ،والحدود ،وتبادل المناطق ،والالجئين.
وكانت الوثيقة الت�أ�سي�سية للم�ؤتمر قد �أكدت �أن «وقائع النزاع اليهودي -العربي بحاجة �إلى
مخططات تق�سيم لأر�ض �إ�سرائيل (فل�سطين) بموجب مفتاح ديمغرافي -ا�ستيطاني».22
وتطور هذا الموقف في وقت الحق �إلى ت�أييد قيام دولة فل�سطينية.
ّ
 .21عامو�س غلبواع :ميزان م�ؤتمرات هرت�سليا  ،2003 - 2000ورقة مقدمة �إلى «م�ؤتمر هرت�سليا الخام�س»،2004 ،
موقع «م�ؤتمر هرت�سليا» على ال�شبكة الإلكترونية ./http://www.herzliyaconference.org
 .22وثيقة هرت�سليا ،م�صدر �سبق ذكره.
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التطرق �إل��ى الجدل الذي
وف��ي دورة «م�ؤتمر هرت�س��ليا» ال�ساد�س��ة �س��نة  ،2006جرى
ّ
كان يدور في ال�س��احة الإ�س��رائيلية ب�ش���أن المقاربة الأحادية الجانب التي �أوجدت خطة
االنف�صال عن قطاع غزة ،وفيما �إذا كان من الأجدر العودة �إلى المقاربة الثنائية الجانب.
ومما جاء في الوثيقة ال�صادرة عن هذه الدورة في هذا ال�ش�أن:
�إن المع�ضلة �أو الإ�شكالية القائمة بين المقاربة الثنائية الجانب والمقاربة الأحادية الجانب
تقابلها �إ�شكالية تنبع من التناق�ض بين متطلبات الهدفين المركزيين لدولة �إ�سرائيل وهما:
�أو ًال� .ض��رورة �ضمان الوجود المادي (الج�س��دي) لليهود في «�أر�ض �إ�سرائيل» ،وهو ما
يملي �إعطاء �أولوية لالعتبارات الأمنية.
ثاني ًا .الرغبة في �إقامة دولة يهودية وديمقراطية ،التي تنبع منها �ضرورة توفر �أغلبية يهودية
والتنازل عن �أجزاء من �أر�ض �إ�سرائيل و�إقامة دولة قومية للفل�سطينيين.
وهذه المع�ضلة ت�ؤثر �أي�ض ًا على التوجهات فيما يتعلق ب�إلحاحية الت�سوية� ،سواء عبر الحوار
والتفاو���ض �أو عن طريق التحرك الأحادي الجانب .ويعمل عامل الزمن في غير �ص��الح
اله��دف الثاني وذلك في �ض��وء ال�س��يرورات الديمغرافي��ة ،وكذلك نظراً �إلى �أن �ص��يغة
�إ�س��رائيل كدول��ة قومية يهودية �أخ��ذت تفقد بالتدري��ج دعم وت�أييد العال��م ،فيما راحت
فكرة «الدولتين» تخلي مكانها لفكرة الدولة الثنائية القومية .لذا ف�إن �إن�ش��اء دولة قومية
فل�سطينية في �أ�سرع وقت بات م�صلحة لمن يعنيه بقاء �إ�سرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
تتمتع ب�شرعية دولية وا�سعة.
�إلى ذلك ف�إن �إقامة الدولة القومية الفل�س��طينية �ستزيل عن كاهل �إ�سرائيل م�شكلة الالجئين
الفل�س��طينيين .وفي م�س���ألة الالجئين هناك �إجماع وا�سع بين �صانعي ال�سيا�سة الإ�سرائيلية
م�ؤداه �أن قيام دولة فل�س��طينية ينطوي على حل للم�ش��كلة ،و�أنه ال مكان لحل �آخر ي�ستند
�إلى «عودة» ولو جزئية �إلى �إ�سرائيل .23
و�أ�ش��ارت الوثيقة �إلى �أن هناك ت�أييداً وا�سع ًا في �إ�س��رائيل لفكرة «دولتين ل�شعبين»� ،إ ّال �إن
هناك خالفات فيما يتعلق بم�س�ألة كيفية تج�سيد هذه الفكرة.
 .23ميزان المناعة والأمن القومي لإ�سرائيل :وثيقة م�ؤتمر هرت�سليا ال�ساد�س  ،2006ترجمة �سعيد عيا�ش� ،أوراق �إ�سرائيلية
 ،34تموز /يوليو � ،2006إ�صدار :المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية -مدار ،رام اهلل.
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وفي الخطاب الذي �ألقاه �أمام الم�ؤتمر �أكد القائم ب�أعمال رئي�س الحكومة �إيهود �أولمرت،
الذي ا�ش��ترك ب�صفته رئي�س�� ًا فعلي ًا للحكومة بعد دخول رئي�س الحكومة �شارون في غيبوبة،
�أن قي��ام دولتي��ن قوميتين ه��و الحل الكامل لتطلعات ال�ش��عبين ،بما في ذلك حل م�ش��كلة
الالجئين الذين �س��يكون توطينهم ممكن ًا في الدولة الفل�س��طينية فقط .كذلك �أكد �أولمرت
وجوب ر�س��م وت�صميم الحدود الدائمة لإ�سرائيل ب�ش��كل ي�ضمن وي�صون الأغلبية اليهودية
في الدولة ،م�ش��دداً على �أن وجود �أغلبية يهودية في �إ�س��رائيل ال يتما�ش��ى مع ال�سيطرة على
�سكان فل�سطينيين في «يهودا وال�سامرة» (ال�ضفة الغربية) .وقال �إن تحديد الحدود الدائمة
هو الخطوة الأهم التي يتعين على �إ�سرائيل القيام بها الآن ،على �أن تعك�س الواقع الديمغرافي
القائم على الأر�ض و�س��ط الحفاظ على المناطق الأمنية وعلى القد�س الموحدة .ووفق ًا لما
قال��ه �أولمرت ف�إن الطريق الوحيدة لقي��ام الدولتين القوميتين هي تطبيق خريطة الطريق التي
�سيح�صل الفل�سطينيون بموجبها على ا�ستقالل �ضمن حدود م�ؤقتة في مقابل نبذ الإرهاب،
و�ش��دد على �أن �إ�سرائيل �ست�صر
�أما ق�ض��ايا الت�س��وية الدائمة ف�ستحل فيما بعد بين الدولتين.
ّ
عل��ى تطبيق خريطة الطريق ح�س��بما �أُتفق ،و�أنها �ستف�ض��ل اتفاق ًا حول الت��زام بتنفيذ عملية
يف الفل�سطينيون بتعهداتهم ح�سب خريطة الطريق ف�إن
انف�ص��ال �أخرى حا ًال ،ولكن �إذا لم ِ
24
�إ�سرائيل �ست�ضمن م�صالحها ب�أي طريقة ،وفي ذلك �إ�شارة �إلى خطوات �أحادية الجانب .
عبر عنه رئي�س حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو ،ويرف�ض الديمغرافيا
وكان هناك توجه �آخر َّ
كاعتبار حا�س��م في ر�س��م وتعيين الحدود الدائمة للدولة .ووفق ًا لهذا التوجه ف�إن ال�س�ؤال
المرك��زي هو م��ا �إذا كان يجب �إقامة ح��دود �أمنية �أم العودة �إلى ح��دود العام 1967؟،
وبالتال��ي ف�إن االختيار الذي تقف �إ�س��رائيل �أمامه هو تحديد حدودها الأمنية ،التي يجب
�أن ت�ش��مل غ��ور الأردن والقد�س الكبرى والمناطق الم�ش��رفة على العمق الإ�س��تراتيجي
لإ�سرائيل .ويجب ال�سعي لإجراء مفاو�ضات مع �شريك فل�سطيني ينبذ الإرهاب ويحاربه،
و�أن تتم هذه المفاو�ضات على �أ�سا�س مبد أ� التبادلية .لكن في ظل غياب �شريك فل�سطيني
كهذا ينبغي رف�ض �سيا�س��ة االن�س��حاب الأحادية الجانب من دون مقابل ،وذلك لأن مثل
هذه االن�س��حابات �ست�ش��كل حافزاً للإرهاب ،و�س��تعزز قوة حركة «حما�س» ،وت�ضعف
العنا�صر الفل�سطينية المعنية بالتفاو�ض.
وبح�س��ب الوثيقة ،يدعو �أ�ص��حاب هذا التوجه �أي�ض ًا �إلى وجوب العمل ب�سرعة من �أجل
تعزيز وتح�ص��ين حدود �إ�س��رائيل وحماية المكت�سبات الإ�س��تراتيجية ،من خالل الف�صل
 .24الم�صدر ال�سابق.
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بين ال�س��كان الإ�سرائيليين والفل�سطينيين وتقلي�ص الحواجز في المناطق المحتلة ،وزيادة
حرية الفل�س��طينيين 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 �إلى التو�صل �إلى
�إنهاء ال�ص��راع واالنف�صال عن الفل�سطينيين عن طريق �إحالل �سالم عادل على �أ�سا�س دولتين
ل�شعبين ،ال ي�شكل وجود �إحداهما خطراً �أو تهديداً للأخرى .والهدف الذي ي�سعى �إليه هذا
التوجه هو التو�ص��ل حتى نهاية العقد �إلى اتفاق �س�لام بوا�سطة المفاو�ضات المبا�شرة ،على
�أن ال تجري المفاو�ضات مع منظمة تعلن عزمها على تدمير �إ�سرائيل ،لكن من دون الت�سليم
�أي�ض ًا با�ستمرار الجمود ال�سيا�سي ...وفي ظل غياب �شريك (فل�سطيني) للمفاو�ضات ،ينبغي
العمل نحو �إقامة ف�ص��ل مادي و�سيا�سي و�أمني والتم�سك في الوقت ذاته بالرغبة في ال�سالم.
وبح�س��ب هذا التوجه ،ف�إن ا�ستكمال جدار الف�ص��ل (الذي �أ�ضحت �ضرورة ا�ستكماله هي
�أي�ض ًا محل �إجماع بين �صانعي ال�سيا�سة) يجب �أن يتم طبق ًا لمعايير تكون مقبولة� ،سواء لدى
الجهات الأمنية �أو لدى الجهات الق�ضائية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك يجب �إبقاء الكتل اال�ستيطانية
�ضمن حدود �إ�سرائيل ور�سم حدود القد�س ب�شكل ي�ضمن �أغلبية يهودية وطابع ًا يهودي ًا و�أمن ًا
واعتراف�� ًا دولي�� ًا ،واالمتناع في هذا الإطار عن �ض��م و�إلحاق ربع مليون فل�س��طيني يقيمون
حول القد�س ويتمتعون بمكانة �سكان مقيمين في المدينة.
ويعود �سبب تركيزنا على الدورة ال�ساد�سة لم�ؤتمر هرت�سليا �إلى �أنها عقدت في �إثر حدثين
كبيرين ومف�صليين في �سيرورة ال�صراع:
الأول ،تطبيق خطة االنف�صال الأحادية الجانب عن قطاع غزة في �سنة 2005؛
الثاني ،فوز حركة «حما�س» في انتخابات المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني التي جرت في
بداية �سنة .2006
والحظ��ت وثيقة هذه ال��دورة �أنه على مح��ور المواقف الواقعة بي��ن المقاربة التي تتبنى
الأحادية الجانب وبين المقاربة الم�ؤيدة للتبادلية ،نرى �أن المركز ال�سيا�س��ي الإ�س��رائيلي
يتح��رك ف��ي اتجاه المقاربة الأحادية الجانب .وي�أتي ذلك في �ض��وء ما ي�ش��به الإجماع
ال��ذي يتبلور ح��ول الموقف القائل ب�أنه ال توج��د اليوم لدى الفل�س��طينيين زعامة يمكن
�أن ت�ش��كل �ش��ريك ًا و�أن تك��ون قادرة على اجتياز� ،س��واء اختبار النواي��ا �أو اختبار التنفيذ
لالتفاقيات ،و�أن على �إ�سرائيل العمل من جانب واحد ل�ضمان �أمنها وحدودها.
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و�أ�شارت �إلى �أن المقاربة التي تتبنى تنفيذ ان�سحابات �أحادية الجانب لها ميزات وا�ضحة،
فهي ت ُْخ ِرج م�س���ألة تحديد م�ستقبل �إ�س��رائيل من �أيدي الفل�سطينيين ،وت ِّ
ُمكن �إ�سرائيل من
الحفاظ على �أمنها وعلى م�ص��الحها الديمغرافية ،ف�ضال عن �أن خروج �إ�سرائيل من مناطق
يح�سن مكانتها الأخالقية والدولية.
محتلة من �ش�أنه �أن ِّ
لك��ن هذه المقاربة لها �أي�ض�� ًا عيوب ونواق�ص ،فه��ي تكر�س الفهم الذاتي للفل�س��طينيين
ك�ض��حايا وكغير م�س���ؤولين ب�أعمالهم وتق�صيراتهم عن تقرير م�س��تقبلهم ،وفي حال قيام
دولة فل�س��طينية بعد موجة �إرهاب جديدة ف�إن ذلك �سي�ش��كل مبرراً للإدعاء �أن الإرهاب
مجدٍ  ،و �أنه «هو الذي �أدى �إلى االن�سحابات الإ�سرائيلية»!
وخل�ص��ت الوثيق��ة �إل��ى ما يلي :بن��ا ًء على ذلك ،وفي �ض��وء �إم��كان �أن ال�ش��عور بالأمن
الذي �س��يوفره جدار الف�ص��ل للإ�سرائيليين �س��وف يدفعهم للعزوف والتوقف عن ال�سعي
للتو�صل �إلى اتفاق �سالم ،ف�إنه لمن المنطقي �أن تبلور �إ�سرائيل خطواتها الأحادية الجانب
المقبل��ة ب�ش��كل ال ي�ؤدي �إلى �س��د �إمكانيات العودة في الم�س��تقبل �إلى نم��وذج التبادلية
و�إلى المفاو�ض��ات حول الت�س��وية الدائمة .ويمكن التفكير �أي�ض ًا ب�إمكان قيام الواليات
المتحدة بال�ضغط على ال�سلطة الفل�سطينية كي تعمل من �أجل الق�ضاء على الإرهاب ،و�أن
ت�س��عى في المقابل �إلى �إقناع �إ�سرائيل بتوجيه خطواتها الأحادية الجانب ،بحيث ال ت�ضر
بال�سلطة الفل�سطينية وبفر�ص �إحراز ت�سوية متفق عليها .كل ذلك على افترا�ض �أن للقيادة
الفل�س��طينية م�ص��لحة في الإبقاء على الإمكانيات مفتوحة �أمام التو�صل �إلى ت�سوية �سلمية
بين الدولتين .لكن في �ض��وء �ص��عود «حما�س» ،ومن منطلق االفترا�ض ب�أن هذه الحركة
لي�ست معنية بالتو�صل �إلى مثل هذه الت�سوية ،ف�إن هذه الإمكانية تفقد قيمتها العملية .25
وتطرق��ت الوثيق��ة �إلى فوز حرك��ة «حما�س» ،فر�أت �أن ال�ش��روط الثالث��ة لتحول حركة
متطرفة �إلى االعتدال في خ�ضم االنخراط في عمليات ديمقراطية ،غير متوفرة في ال�ساحة
الفل�س��طينية .وهذه ال�ش��روط هي :توفر نظام �سيا�س��ي را�س��خ وقوي يمك��ن للحركة �أن
تنخ��رط فيه؛ ميزان قوى �سيا�س��ي يميل �ض��د الحركة ويرغمها على ممار�س��ة اللعبة وفق
قواعد المعتدلين؛ فترة زمنية طويلة بما يتيح عملية التكيف والت�أقلم المطلوبة.
كما تطرقت �إلى مو�ضوعي «الدولة الفل�سطينية ذات الحدود الم�ؤقتة» ،واالعتبارات التي
يجب �أخذها لدى ر�سم الحدود.
 .25الم�صدر ال�سابق.
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وبخ�ص��و�ص المو�ض��وع الأول ،قالت الوثيقة �إنه في �ض��وء الواقع القائم في ال�س��لطة
الفل�س��طينية طرح خالل �س��نة  2005البديل الداعي �إلى قيام دولة فل�سطينية في حدود
م�ؤقتة باعتراف �إ�س��رائيلي �أحادي الجانب ،على �أن تنال هذه الدولة فيما بعد �ش��رعية
دولي��ة .وطبق�� ًا لخريطة الطريق كان م��ن المفرو�ض �أن تقوم «الدولة الفل�س��طينية في
ح��دود م�ؤقتة» باتفاق بين الطرفين ،وذلك كجزء من تطبيق المرحلة الثانية من الخطة
ذاته��ا .و�أ�ش��ارت �إلى �أنه من ناحية �إ�س��رائيل يمكن �أن تكون لمثل ه��ذه الدولة مزايا
و�أف�ضليات مهمة مثل:
�أوال .تال�ش��ي تهديد الدولة الثنائية القومية ،وهي عملية بد�أت مع االنف�ص��ال عن قطاع
غزة.
ثاني ًا .تجزئة االتفاق الدائم .ون�شوء �إمكانية �أن تتفاو�ض �إ�سرائيل مع «الدولة الفل�سطينية
ف��ي حدود م�ؤقتة» على عدة اتفاقيات ت�ش��كل �أجزاء م��ن االتفاق الدائم ،بد ًال من
الدخول في مفاو�ض��ات حول «الرزمة» ب�أكملها� ،أي بد ًال من �أن تكون �إ�س��رائيل
في و�ضع «�إما الكل �أو ال �شيء».
ثالث ًا .نزع فتيل م�ش��كلة الالجئي��ن ،مث ً
ال عن طريق نقل �ص�لاحيات وكالة الأونروا �إلى
الحكومة الفل�سطينية �أو فتح قناة مبا�شرة لتعوي�ض الالجئين عن ممتلكاتهم.
في الوقت ذاته �أكدت الوثيقة �أن هناك ،من وجهة نظر �إ�س��رائيل� ،س��لبيات لـ «الدولة
الفل�س��طينية في حدود م�ؤقتة» ،فمن المفرو�ض �أن تتمتع هذه الدولة بحقوق �س��يادية
بموجب القانون الدولي ،وهو ما يفر�ض قيوداً على حرية عمل الجي�ش الإ�سرائيلي في
مناطقها ،بالإ�ض��افة �إلى �أن �إقامتها ال تعني انتهاء النزاع �أو �إنهاء المطالب الفل�س��طينية
من �إ�سرائيل.
�أم��ا فيما يتعلق بمو�ض��وع االعتبارات في ر�س��م الحدود ،فقد �أك��دت الوثيقة �أنه على
الرغم من �أن المفاو�ض��ات حول الت�س��وية الدائم��ة تبدو �أبعد من �أي وقت م�ض��ى� ،إال
�أن �إحدى الم�س��ائل المركزية في هذه المفاو�ض��ات ،وهي م�س�ألة الحدود ،تعتبر عملية
جداً .وهناك ،على ب�س��اط البحث ،نوايا للقيام بخطوات انف�ص��ال ور�سم حدود دائمة
من جانب واحد .واالعتبارات المفتر�ض �أنها �ستواجه �إ�سرائيل في هذه الم�س�ألة ،خالل
المفاو�ض��ات التي �ستجري م�س��تقب ً
ال ،من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �أي�ض�� ًا على خطوط االنف�صال
الأحادي الجانب.
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و�أ�ض��افت �أن �أحد التوجهات لر�س��م الحدود يتمثل في التوجه الجغرافي ،الذي ي�شخ�ص
ثالث �إمكانيات �أ�سا�سية هي:
�أو ًال .ر�سم الحدود على امتداد «الخط الأخ�ضر» و�سط �إجراء تعديالت طفيفة.
ثاني ًا .ا�ستخدام م�س��ار «الخط الأخ�ضر» ولكن و�س��ط �إجراء تعديالت هدفها �ضم كتل
ا�س��تيطانية (تقع �شرقي «الخط الأخ�ضر») �إلى �إ�سرائيل ،ونقل �أرا�ض (مناطق) غير
م�أهولة من المنطقة الإ�سرائيلية �إلى منطقة الدولة الفل�سطينية.
ثالث ًا .ر�س��م خط جديد كلي ًا يعك�س الواقع الجغراف��ي والديمغرافي ،وبحيث يتم مقابل
�ض��م كتل اال�س��تيطان اليهودية �إلى مناطق الدولة الإ�س��رائيلية� ،ضم بلدات يقطنها
مواطنون عرب في �إ�سرائيل �إلى منطقة الدولة الفل�سطينية العتيدة.
و�أ�ض��افت �أن تب��ادل مناطق غي��ر م�أهولة وتب��ادل مناط��ق م�أهولة بمقت�ض��ى اعتبارات
ديمغرافية ،يمكن �أن يتما على �أ�سا�س ثنائي بين �إ�سرائيل والدولة الفل�سطينية .وهناك من
يقترح على �سبيل المثال �أن تنقل منطقة �أم الفحم والمثلث �إلى �سيادة الدولة الفل�سطينية،
وهو اقتراح يثير الكثير من الجدل .لكن المتحدثين با�س��م العرب في �إ�سرائيل يرف�ضون
جمل��ة وتف�ص��ي ً
ال �أي اقتراح من ه��ذا القبيل ،كما �أنهم يرف�ض��ون التعامل مع المواطنين
العرب كـ «م�شكلة ديمغرافية»� ،أو كمواطنين مع وقف التنفيذ� ،سيتم نقلهم في القريب
�إل��ى دولة �أخ��رى .ويطالب ه�ؤالء المتحدث��ون ب�أن يتم االعت��راف بالمواطنين العرب
في �إ�س��رائيل كمجموع��ة قومية تتمتع بحقوق� ،أو ك�أقلية قومي��ة تعي�ش في «دولة جميع
قومياتها» ،ويطالبون �أي�ض�� ًا باالندماج في الدولة لي�س على �أ�سا�س الذوبان �أو االنعزال،
و�إنما على �أ�س��ا�س من االعت��راف باختالفهم الجماعي .لكن هناك من يقول �أي�ض�� ًا �إنه
حتى لو �أمكن التو�ص��ل �إلى ت�سوية دائمة ت�ستند �إلى دولتين في المنطقة الواقعة بين النهر
والبحر ،ف�إن من الم�ش��كوك فيه �أن تكون هذه الت�سوية م�ستقرة وقابلة للحياة وذلك في
�ضوء الواقع الديمغرافي :ففي هذه المنطقة (بين نهر الأردن والبحر الأبي�ض المتو�سط)
يعي�ش اليوم  11مليون ن�س��مة� ،سيزداد عددهم بحلول �سنة  2020لي�صل �إلى  16مليون
ن�س��مة ،وفي �س��نة � 2050سي�صل عددهم �إلى  30مليون ن�س��مة .فالمنطقة الممتدة من
تخوم بئر ال�س��بع �شما ً
ال ،التي ت�ضم قطاع غزة وال�ض��فة الغربية ،حتى الحدود ال�شمالية
(مع لبنان) هي الأكثر ازدحام ًا في العالم .وهناك من يقترح� ،إزاء �صغر م�ساحة المنطقة
ال�ض��يقة مقارنة مع الكثافة ال�سكانية العالية في الحيز بين نهر الأردن والبحر المتو�سط،
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تب��ادل �أرا�ض في �إط��ار متعدد الأطراف يتم تنفيذه في نطاق ت�س��وية �إ�س��رائيلية -عربية
�شاملة ،ت�ضم �أي�ض ًا م�صر والأردن و�سورية.
كما �أ�شارت �إلى �أن ثمة توجه ًا �آخر لر�سم الحدود الدائمة ال يتجاهل االعتبارات الديمغرافية
وال�سيا�س��ية والتاريخية ،لكنه ي�ؤكد �ضرورة و�ض��ع «الحدود القابلة للدفاع عنها» كهدف
لإ�س��رائيل .وطبق ًا لهذا التوجه ف�إن الفهم الإ�س��تراتيجي لإ�س��رائيل ال يمكن �أن ي�ستند �إلى
تقويم �آني للو�ضع اعتماداً على الظروف التي ن�ش�أت في �أعقاب حرب العراق �سنة ،2003
و�إنما عليه �أن ي�أخذ بعين االعتبار �أو�ض��اع ًا تت�س��م بعدم الو�ض��وح والتقلبات الممكنة في
اال�س��تقرار الإقليمي عامة ،وا�ستقرار �أنظمة مجاورة ب�شكل خا�ص .و�ضمن هذا المنظور
ف�إن �إ�س��رائيل ال تمتلك قدرة للدفاع عن نف�س��ها في حدود الع��ام � ،1967إذ �إن �أي دفاع
ناج��ع وحقيق��ي ال بد من �أن ي�س��تند �إلى عمق يتيح للق��وات المدافعة االنت�ش��ار على بعد
منا�س��ب بين الجبهة وبين الم�ؤخرة الإ�س��تراتيجية للدولة .وبح�سب خطوط العام 1967
ال تمتلك �إ�سرائيل �أي عمق ،كما �أن معظم �شبكاتها التحتية مك�شوفة للقوات المعادية التي
�ستتمركز على التالل والمناطق المرتفعة في «يهودا وال�سامرة» (ال�ضفة الغربية) .والجدار
الأمني ال يمكنه �أن ي�صبح خط الحدود ال�شرقية لإ�سرائيل .وبا�ستطاعة الجدار منع مخاطر
ت�س��لل «المخربين» ،لكنه ال ي�س��تطيع منع �إطالق نيران الر�شا�ش��ات والقنا�صة والقذائف
ال�صاروخية �أو �صواريخ الكتف الم�ضادة للطائرات ،التي يمكن �أن تهدد الطيران المدني.
وبناء على ذلك ف�إن الحدود القابلة للدفاع عنها يجب �أن ت�ستند وت�شمل ما ي�أتي:
•ال�س��يطرة على منطقة غور الأردن� ،س��واء كعائق �أمام ت�س��لل العنا�ص��ر الإرهابية� ،أو
كحاجز يحول دون ت�س��لل قوة ع�سكرية من ال�شرق .ويتعين على �إ�سرائيل ال�سيطرة
على معابر الحدود في المنطقة من �أجل منع تهريب و�سائل قتالية عبرها.
•تو�س��يع الممر ال�ض��يق الذي يربط بين القد�س وتل �أبيب وخل��ق مجال دفاعي حول
القد�س من الجهة ال�شرقية.
•نق��ل� -إزاح��ة -الح��دود �إل��ى ال�ش��رق ف��ي المناط��ق الحيوي��ة للدفاع ع��ن العمق
الإ�س��تراتيجي ،ومن �ض��منها التالل المطلة على مطار «بن غوريون» (اللد) ومناطق
�أخرى قريبة من «الخا�صرة ال�ضيقة» على امتداد ال�ساحل بين تل �أبيب ونتانيا.
و�أكدت الوثيقة �أنه طبق ًا لهذا التوجه ف�إن حق �إ�س��رائيل في �أن تقيم لنف�سها حدوداً قابلة
للدف��اع عنها و�أن ال تن�س��حب من جمي��ع المناطق التي احتلتها �س��نة  ،1967هو حق
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ثابت ومن�ص��و�ص عليه في قرار مجل�س الأمن رقم  ،242وفي ر�سالة الرئي�س الأميركي
جورج بو�ش �إلى رئي�س الحكومة الإ�س��رائيلية �أريئيل �ش��ارون في ني�سان� /أبريل 2004
(ر�سالة ال�ضمانات) .26
وتزامنت الدورة الثامنة لم�ؤتمر هرت�س��ليا �س��نة  2008مع اقت��راب ذكرى مرور  60عام ًا
عل��ى قي��ام �إ�س��رائيل ،ومع م��رور نحو ثالثة �أ�ش��هر على م�ؤتم��ر �أنابولي�س ف��ي الواليات
المتح��دة ،ال��ذي عقد في ت�ش��رين الثان��ي /نوفمب��ر  ،2007وجمع فيه كل م��ن الرئي�س
الأميرك��ي ج��ورج بو�ش ووزي��رة خارجيته كوندولي�س��ا راي�س ،ممثلين ع��ن  49دولة-
بما فيها �إ�س��رائيل وال�س��لطة الفل�س��طينية .وفي م�ؤتمر �أنابولي�س �أعلنت �إ�سرائيل وال�سلطة
الفل�س��طينية مع ًا ،وبرعاية الرئي�س بو�ش ،بدء المفاو�ضات ب�ش�أن الحل النهائي ،وفي البيان
الختام��ي للم�ؤتمر �أعلن �أن هذه العملية �س��تنتهي حتى نهاية  .2008وخ�ص���ص الم�ؤتمر
ندوة لمو�ضوع «م�س�ؤولية الحكومة عن دمج العرب وعن الم�ساواة العربية -اليهودية»،
و�أخرى لمو�ض��وع «العرب في �إ�سرائيل والخدمة المدنية» .كما عقدت مائدة م�ستديرة
مغلقة بعنوان «ال�شرخ ال�شيعي -ال�سني ،جذوره و�أبعاده الإ�ستراتيجية».
واعتبرت وثيقة الملخ�ص التنفيذي �أن العام ال�س��تين على قيام �إ�سرائيل - 2008 -هو عام
حا�س��م في مواجهة التهديد النووي المت�صاعد من جهة �إيران ،وهو عام مهم في ما قالت
�إنها «المحاولة الإ�ض��افية الأخرى للتو�صل �إلى ت�سوية �سيا�سية مع الفل�سطينيين ،ولو على
ال�صعيد المبدئي فح�سب» .و�أكدت �أنه في نظرة �شمولية يبدو وا�ضحا �أن �إ�سرائيل ال تزال
تواج��ه تحديات �أمنية مت�ص��اعدة ومعقدة على المدى القريب ،المتو�س��ط والبعيد .و�إن
القا�س��م الم�شترك للتحديات الأمنية يتمثل في تفاقم التهديد المبا�شر على مجمل ال�سكان
المدنيين ،بعد �أن �أ�ض��حت المفاهيم الما�ض��ية ب�ش�أن الجبهة الخارجية (القتالية) والجبهة
الداخلية غير نافذة ،و�أ�ض��حت الحاجة �إلى اال�س��تعداد لحماية الجبهة الداخلية و�ضمان
�سير حياتها المنتظم ما�سة وملحة ال �أقل من تطوير القدرات القتالية.
غي��ر �أن «التهدي��د الأكثر خط��ورة على �أمن دولة �إ�س��رائيل» ،بح�س��ب الوثيقة ،هو ذاك
المتنام��ي من جانب �إي��ران ،التي تتقدم بخطى حثيثة نحو تطوير �أ�س��لحة نووية .وتتابع
�أن التهديدات المحدقة ب�إ�س��رائيل من جانب �إيران ال تقت�ص��ر عل��ى المجال النووي .فـ
«النظام الإ�س�لامي في طهران ي�ش�� ّغل مبعوثي��ه في لبنان وفي قطاع غزة ،و�س��ط تحويل
الذخيرة ،المال والمعرفة .وهكذا ،وفيما تتعر�ض �إ�س��رائيل للتهديد المتنامي في الدائرة
 .26الم�صدر ال�سابق.
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البعيدة ،ولتهديد ال�ص��واريخ ال�سورية ،تتعر�ض �أجزاء كاملة من �أر�ض �إ�سرائيل لتهديدات
�أكث��ر فورية :بلدات ال�ش��مال (اله��ادئ حاليا) مهددة من جانب حزب اهلل؛ �س��ديروت
وبلدات غربي غزة تتعر�ض للق�ص��ف المتوا�ص��ل والمت�ص��اعد من قطاع غزة (�صواريخ
«ق�سام» و«غراد»)» .27
ول��دى انتقالها �إلى الملف الإ�س��رائيلي -الفل�س��طيني ت�ش��ير الوثيقة �إلى �أن الت�ش��رذم في
ال�س��احة الفل�س��طينية الداخلية ي�ص��عب التحرك ال�سيا�س��ي والأمني من جانب �إ�س��رائيل،
وخا�ص��ة قدرته��ا (وكذلك قدرة م�س��اعي المجتمع الدولي) على التو�ص��ل �إلى ت�س��وية
نهائي��ة ودائمة مع الفل�س��طينيين .وثمة من يرى في ا�س��تيالء «حما���س» على قطاع غزة
وفي الت�ش��رذم الفل�س��طيني تح��وال دراماتيكيا وجوهري��ا ال يتيح بعد اليوم �أية ت�س��وية مع
كي��ان فل�س��طيني واحد� .إن رئي�س الحكومة ،وزيرة الخارجي��ة ووزير الدفاع ،ال يزالون
يعتبرون رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،محمود عبا�س� ،شريكا للمفاو�ضات ،ويف�ضلون خيار
موا�صلة الحوار ال�سيا�سي .وثمة فر�ضية تقول �إن البديل لمثل هذا الحوار �سيكون ا�ستيالء
«حما�س» على مناطق يهودا وال�س��امرة (ال�ض��فة الغربية) �أي�ضا ،وهي نتيجة غير مرغوب
فيها بالن�س��بة �إلى �إ�س��رائيل .ومع ذلك ،وفي �ضوء الت�ش��رذم المذكور ،ثمة �شكوك كبيرة
حول قدرة �أي اتفاق مع ال�س��لطة الفل�س��طينية وحركة فتح على �إنهاء ال�صراع بين �إ�سرائيل
والفل�سطينيين ب�صورة مطلقة.
هناك نقطتان يجدر التوقف عندهما فيما يتعلق بهذا الملف:
الأولى :توكيد الوثيقة �أن الحل الدائم بين �إ�س��رائيل والفل�س��طينيين قد ي�شمل �أي�ضا مركب
تبادل المناطق (الأرا�ض��ي) .وبالإ�ض��افة �إلى الأفكار والخطط المختلفة ،التي عر�ض��ت
في الم�ؤتمرات ال�س��ابقة في هذا المجال ،ثمة م�ش��روع �آخر ُعر�ض يق�ضي بتبادل �أرا�ض
�ش��امل ومتعدد الأطراف بين الفل�س��طينيين و�إ�سرائيل وجاراتها (م�ش��روع �أراد -بايغر).
و«تجزم» الوثيقة ب�أن البحث في خيارات كهذه «قد يولد �أفكارا خالقة �أخرى في ال�سعي
نحو ال�سالم».
الثاني��ة :م�س���ألة القد���س� ،إذ �إن هن��اك توكي��داً عل��ى �أن القد�س ال تزال ت�ش��كل الم�س���ألة
الأكثر مركزية وتعقيدا والأكثر �ص��عوبة للحل في مفاو�ض��ات الحل النهائي بين �إ�سرائيل
 .27وجهات �إ�سرائيل الإ�ستراتيجية بعد  60عام ًا على �إقامتها :وثيقة م�ؤتمر هرت�سليا الثامن  ،2008ترجمة �سليم �سالمة و�سعيد
عيا�ش� ،أوراق �إ�سرائيلية  ،44حزيران /يونيو � ،2008إ�صدار :المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية -مدار ،رام اهلل.
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والفل�س��طينيين .وعلى �أنه ينبغي مناق�ش��ة م�س���ألة م�ص��ير القد�س �أي�ض��ا في �إطار عالقات
�إ�س��رائيل مع اليهود في ال�ش��تات .وبموجب ذلك ف�إنه في �أية مفاو�ض��ات حول ت�س��وية
م�س��تقبلية« ،ينبغي على �إ�سرائيل المطالبة بال�سيادة الكاملة على القد�س ،لي�س فقط لكونها
العا�ص��مة� ،أو ب�س��بب العالقة التاريخية غير القابلة للنق�ض �أو الت�ش��كيك ،بل �أي�ضا ب�سبب
ال�ض��رر المتوقع لن�س��يج هذه المدينة في حال تق�س��يم ال�س��يادة» .كما ت�ؤكد �أن للقد�س،
بالن�س��بة �إلى ال�ش��عب اليهودي كله ،ال فقط بالن�س��بة �إلى اليهود مواطني �إ�س��رائيل ،قيمة
ودالالت رمزي��ة ،ثقافية ودينية عميق��ة .ومع ذلك ،ف�إن موقع يهود ال�ش��تات فيما يتعلق
بم�س���ألة التنازالت في القد�س في �إطار مفاو�ضات الحل النهائي لي�س وا�ضحا .ورغم �أن
يهود ال�ش��تات ال يتمتعون بحق قانوني ر�س��مي في المفاو�ض��ات ،التي تجريها الحكومة
ال�س��يادية في دولة �إ�س��رائيل� ،إال �إن موقفهم وح�سا�سيتهم يحظيان بوزن نوعي مهم ينبغي
البحث فيه .وهذا اال�س��تنتاج يكت�س��ب حدة �أكبر في �ض��وء ال�س��يرورة الحا�صلة ب�شكل
مت��واز في العالم العربي خالل ال�س��نوات الأخي��رة .فالقد�س تتحول �إلى مركب �أ�س��ا�س
حا�س��م ،ذي دور ديني وقومي يوحد حوله حتى التيارات الإ�س�لامية المتخا�صمة .وفي
الوقت نف�س��ه ،يالحظ بين الإ�س��رائيليين هبوط م�س��تمر في مدى االرتباط بالقد�س ،وفي
مدى الوعي بتاريخها ومكانتها المركزية بالن�سبة �إلى ال�شعب اليهودي.
واكت�س��بت الدورة التا�سعة التي عقدت في �س��نة � ،2009أهمية م�ضاعفة نظراً �إلى تزامنها
مع حدثين كبيرين ومهمين:
الأول :انتهاء الحرب الإ�س��رائيلية على غزة ،التي جرى �شنها في �أواخر  2008وا�ستمرت
حتى الن�صف الثاني من �شهر كانون الثاني /يناير 2009؛
الثاني :وقوف �إ�س��رائيل على �أعتاب االنتخابات العامة ،التي جرت في � 10شباط /فبراير
 ،2009و�أ�س��فرت نتائجها عن ت�أليف حكومة �إ�س��رائيلية يمينية جديدة برئا�س��ة
بنيامين نتنياهو.
و�أ�ش��ارت وثيقة الدورة �إلى �أن �أكثر ما طغى على �أعمالها هو تداعيات الأزمة االقت�ص��ادية
العالمي��ة ،وما تنطوي عليه من دالالت �سيا�س��ية تتعلق ،على نحو مبا�ش��ر ،بميزان القوى
العالمي��ة ،وذل��ك في عالقة عمودية مع ت�س��لم �إدارة �أميركية جديدة برئا�س��ة باراك �أوباما
تتميز به من مواقف مغايرة لمواقف الإدارة الأميركية ال�سابقة.
مهمات من�ص��بها ،على ما ّ
وفي قراءة الم�ؤتمر ،ف�إنه بر�سم هذه التداعيات والدالالت «يتعين على �إ�سرائيل �أن تواجه،
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خالل تلك ال�س��نة ( ،)2009ت�ش��كيلة وا�س��عة من التهديدات الأمنية ذات الم�س��تويات
المختلفة ،علما �أن التهديد المركزي هو التهديد النووي المتنامي في �إيران .كذلك على
�إ�سرائيل �أن ت�س��تمر في تطوير البنى التحتية والإ�صالح االجتماعي ،و�أن ت�شق طريقها في
الوقت ذاته في �س��احة دولية متعددة الأزمات ،تج�سد متغيرات في ميزان القوى العالمية
وتت�أثر بالأزمة االقت�صادية الحادة» .28
وت�ؤكد القراءة نف�س��ها «�أن هذه ال�سيرورات كلها �س��تنعك�س ،على الأرجح ،على �سيا�سة
حليفة �إ�س��رائيل الكبرى .ومع �أن دالالت وانعكا�سات التغييرات ،التي تقودها الواليات
المتحدة في عهد �أوباما� ،سوف تت�ضح خالل العام القريب ،لكن �سيكون لها ت�أثير ملمو�س
عل��ى طائفة من الم�س��ائل الجوهرية ذات ال�ص��لة بمناعة و�أمن �إ�س��رائيل القوميين .وبناء
عليه ينبغي على �إ�س��رائيل �أن تولي اهتمام ًا �شديداً للتن�س��يق ال�سيا�سي مع الإدارة الأميركية
الجديدة .كما �أن �إ�س��رائيل مطالبة �أي�ض�� ًا بتوفير �إجابات وحلول �إزاء الت�آكل الم�ستمر في
مكانتها ال�سيا�سية وت�ضع�ضع �شرعية وجودها في حد ذاته� ،سواء عن طريق تعميق عالقاتها
الإ�ستراتيجية مع المجموعة الأورو� -أطل�سية� ،أو عن طريق توطيد العالقات وال�شراكة مع
ال�شعب اليهودي وال�شتات الإ�سرائيلي في العالم».
وكان��ت �أب��رز المتغيرات في مي��زان القوى العالمي��ة �أو في النظام العالم��ي ،التي نوهت
الوثيقة بها ،هي الآتية:
�أو ًال .ت���آكل الق��وة العالمية للواليات المتحدة ،ترتب ًا على �سيا�س��تها العام��ة وعلى الأزمة
االقت�صادية الأخيرة .وفي هذا المجال ت�ؤكد خال�صة الوثيقة �أن و�صف الواليات المتحدة
كـ «قوة عظمى �آفلة» يعتبر و�ص��ف ًا حاداً ومتطرف ًا �أكثر من الالزم ،و�أن تعبير «قوة عظمى
مت�آكل��ة» يمكن �أن يك��ون مالئم ًا �أكثر ،وذلك لأنه يعك�س ال�ض��رر الذي �أ�ص��اب مكانة
الواليات المتحدة ،لكنه ي�أخذ في الح�س��بان �أي�ض�� ًا المي��زان الإيجابي لقوتها واتجاهات
تجددها ،في ظل الإدارة الجديدة.
ثاني ًا .تطلع رو�سيا �إلى ا�ستعادة مجدها التليد ،و�إلى توطيد مكانتها العالمية كقوة مركزية،
ما يعني من وجهة نظرها عودة مو�س��كو �إلى واجهة ال�س��احة الدولية كالعب �أ�سا�س واثق
بنف�س��ه ،قادر وم�ستعد ال�ستخدام القوة عند اللزوم .ووفقا للر�ؤية الرو�سية ف�إنه يتعين على
�	.28إ�سرائيل في ظل متغيرات النظام العالمي والأزمة االقت�صادية :وثيقة م�ؤتمر هرت�سليا التا�سع  ،2009ترجمة �سعيد عيا�ش،
�أوراق �إ�سرائيلية  ،50كانون الأول /دي�سمبر � ،2009إ�صدار :المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية -مدار ،رام اهلل.
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الغرب التخل�ص من التوجه الأحادي الجانب (�أحادية القطب) وانتهاج ما يطلق عليه في
مو�سكو «توجه جماعي» ،كمفتاح لأخذ مواقفها في الح�سبان.
ثالث ًا .تع ّزز موقع �آ�سيا في النظام العالمي ،وذلك في �ضوء تعلق وارتهان الواليات المتحدة
ال�ش��ديدين بالأر�ص��دة (االعتمادات المالية) الموجودة في �آ�س��يا ،وال �س��يما في ال�صين،
وب�س��بب تقديرات فحواها �أن الدول الأ�سا�س��ية في �آ�س��يا هي القاطرة االقت�صادية العالمية
المركزية .وعلى ما يبدو فقد عززت هذه التقديرات مفعول الطروحات التي تب�شر بقيام
نظ��ام عالمي جديد ،وب���أن القرن الحادي والع�ش��رين هو «القرن الآ�س��يوي» �أو «القرن
ال�ص��يني» .غير �أن الوثيقة ت�ؤكد �أن التقديرات ب�ش���أن بداية «القرن الآ�س��يوي» مبالغ فيها
بع�ض ال�شيء� ،أو على الأقل �سابقة لأوانها .وعلى ما يبدو �ست�ستمر الواليات المتحدة في
كونها مركز القوة المتنفذة في ال�س��احة العالمية� ،إلى جانب ازدياد الت�أثير العالمي لمراكز
القوة في �آ�سيا.
رابع ًا .وقوف �أوروبا �أمام مفترق طرق ،واحتماالت ت�أثر وزنها في ال�ساحة العالمية م�ستقبال
بطابع مواجهتها لعدد من التحديات الكبرى والأزمات العميقة� ،سواء على ال�صعيد الداخلي
�أو على ال�صعيد الدولي .ويندرج �ضمن هذه التحديات ف�شل دمج مجموعات المهاجرين
في الدول الأوروبية الم�ست�ضيفة ،وعالقات االتحاد الأوروبي مع رو�سيا ،ومواجهة الأزمة
االقت�صادية العالمية ،وم�ستقبل حلف الناتو (�شمال الأطل�سي) ،والإ�صالحات في م�ؤ�س�سات
االتح��اد الأوروبي .وال ت�س��تبعد الوثيقة �أن تكون هناك ت�أثي��رات محتملة لهذه التحديات
على ال�سيا�س��ة الخارجية لدول �أوروبا ،ومن �ض��من ذلك �إزاء �إ�سرائيل ،خ�صو�ص ًا و�أن هناك
ميال متزايدا في �أوروبا نحو ربط تطوير العالقات بين �إ�س��رائيل واالتحاد الأوروبي بالتقدم
في العملية ال�سيا�سية مع الفل�سطينيين .لكن الوثيقة تثمن ،على �صلة بذلك ،التطور الملفت
خ�لال العام الأخير في عالقات �إ�س��رائيل مع حلف الناتو ،الذي ي�ض��م الواليات المتحدة
وكندا ومعظم دول �أوروبا ،والذي يدل في قراءتها «على ا�س��تمرار اتجاه توطيد العالقات
الإ�ستراتيجية بين �إ�سرائيل وبين الدول الأع�ضاء في الحلف ،وعلى الفهم العميق ب�أن �إ�سرائيل
والأ�سرة الأطل�سية يقفان في مواجهة تهديدات م�شتركة».
ت�شدد ،ب�صورة
ولدى االنتقال �إلى ال�س��احة الإقليمية ،ف�إن وثيقة م�ؤتمر هرت�س��ليا التا�س��ع ّ
رئي�سة ،على المحورين الآتيين:
الأول :مركزية و�إلحاحية كل من الخطر النووي الإيراني ،ومحاوالت �إيران فر�ض هيمنتها
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الإقليمية ،و�سعيها �إلى تقوي�ض وزعزعة ا�ستقرار �أنظمة الحكم العربية في المنطقة.
وهي ت�ؤكد �أنه حتى على افترا�ض �أن النظام في طهران لن يلج�أ �إلى ا�س��تخدام الذرة
وي�سرع
�سيقو�ض اال�ستقرار الإقليمي والعالمي
لأغرا�ض (ع�سكرية) هجومية ،ف�إنه
ّ
ّ
ت�سرب القدرة النووية �إلى �أيدي «منظمات
�س��باق الت�سلح النووي ،ما �سيعزز خطر ّ
�إرهابية» .وت�ض��يف� :إن ا�س��تمرار تنامي التهديد الإيراني م��ن جهة ،وعدم وجود
نتائ��ج �إيجابي��ة في معالج��ة المجتمع الدولي للم�ش��كلة من جهة �أخ��رى ،يلزمان
�إ�س��رائيل بالبحث عن ط��رق �إبداعية �أخرى لإبطال مفعول هذا التهديد ،وال�س��عي
ب�شكل مثابر من �أجل التزام المجتمع الدولي ب�إتباع �سيا�سة �إحباط فعالة ومن�سقة.
الثاني :المطالبة بالح�س��م في م�س���ألة االت�ص��االت مع �سورية ،و�س��ط تفح�ص وا�ستي�ضاح
احتماالت التو�ص��ل �إلى ت�سوية �سيا�س��ية تلبي احتياجات �إ�سرائيل الأمنية .ويزداد
كمكون حا�سم في تقدير
التقدير حالي ًا ب�أن ثمة م�سائل �إقليمية رحبة قد ازداد وزنها
ّ
فر�ص الت�س��وية مع �س��ورية ،وفي ا�س��تقرار وجدوى مثل هذه الت�سوية ،لكن تبقى
هناك حاجة لعملية ا�ستي�ض��اح �إ�ض��افية بغية الت�أكد فيما �إذا كان التطلع الإ�س��رائيلي
البتعاد �س��ورية عن �إيران وتخليها عن تقديم كل �أ�ش��كال الدعم لـ «الإرهاب» ولـ
«حزب اهلل» هو تطلع واقعي.
�أ ّما فيما يتعلق بالملف الفل�س��طيني ،ف�إن الوثيقة تتوق��ف ،على نحو خا�ص ،عند تداعيات
الح��رب الإ�س��رائيلية على غزة ،وخ�صو�ص�� ًا ت�أديتهـا �إلى ما ت�س��ميه «ت�ص��عيد متطرف في
الخطاب المناوئ لإ�س��رائيل ،وهذا على ما يبدو يعك�س تيارات واتجاهات �أعمق ،طفت
على ال�سطح على �أر�ضية الحرب المذكورة» ،م�ؤكدة ت�شككها الكبير «فيما �إذا كان الوعي
بخطورة الأزمة وانعكا�ساتها قد ن�ضج على الم�ستويين العام والحكومي في �إ�سرائيل» ،و�أن
هذا الأمر «يتطلب تحديد الم�س���ألة باعتبارها م�ش��كلة �إ�ستراتيجية يمكن �أن تحد من قدرة
�إ�س��رائيل على المناورة في ال�س��احة ال�سيا�سية وفي �س��احة المعركة» في الم�ستقبل .وعلى
وجه العموم ف�إنها ت�ش��ير �إلى عدم تحقيق اختراق في العملية ال�سيا�سية ،غير �أنها تقرن ذلك
بالغمز من قناة الجانب الفل�س��طيني ،بوا�سطة طرح �أ�س��ئلة مغر�ضة من قبيل :ما مدى �صلة
الت�سوية مع ال�سلطة الفل�سطينية ،في �ضوء االنق�سام الداخلي الفل�سطيني و�سيطرة «حما�س»
في قطاع غزة؟ وهل ي�ستطيع الرئي�س محمود عبا�س «توفير الب�ضاعة» المطلوبة؟.
يتعين �أن ن�ش��ير �إلى �أن م�ؤتمر هرت�س��ليا في دورته التا�س��عة بعث مو�ضوع «الالجئين
كما ّ
اليهود من الدول العربية» مرة �أخرى.
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وق��د انعك�س ذلك في عقد جل�س��ة خا�ص��ة خالل �أيام الم�ؤتمر تمح��ورت من حول هذا
المو�ض��وع ،تكلم فيها الوزير رافي �إيتان ،من «ح��زب المتقاعدين» الغارب ،الذي كان
يتول��ى دفع االهتمام بهذا «الملف» قدم ًا داخل الحكومة الإ�س��رائيلية ال�س��ابقة (برئا�س��ة
�إيهود �أولمرت) وخارجها .ومن �أبرز ما ورد على ل�س��انه الت�ش��ديد على �ض��رورة �إن�شاء
«�صندوق دولي» يقوم بـ «توزيع تعوي�ضات على الالجئين في ال�شرق الأو�سط كلهم ،من
تقدم به الرئي�س الأميركي
اليهود والفل�سطينيين ،وذلك وفق ًا القتراح �سابق في هذا ال�ش�أن ّ
يتعين على �إ�سرائيل «�أن تتبرع لهذا ال�صندوق،
الأ�سبق بيل كلينتـون» .وبموجب اقتراحه ّ
و�أن تدف��ع تعوي�ض��ات لالجئين الفل�س��طينيين ،لكن م��ن دون االعتراف بح��ق العودة».
ور�أى �إيت��ان� ،أي�ض�� ًا� ،أن قيمة �أمالك الالجئين الفل�س��طينيين تبل��غ  650مليون دوالر ،في
حين �أن قيمة الأمالك التي كانت ليهود العراق فقط هي مليارا جنيه �إ�س��ترليني .و�أ�ض��اف
�أن الفل�س��طينيين يحر�صون� ،سنوي ًا ،على �إحياء ذكرى «النكبة» (التي وقعت في ،)1948
لكن في واقع الأمر ف�إن الالجئين اليهود من الدول العربية قد تعر�ضوا هم �أي�ض ًا �إلى «نكبة»
وال يجوز ن�س��يان ذلك .ووفق ًا الدعاءاته فقد ُ
«طرد � 856ألف يهودي من الدول العربية
خالل ال�سنوات  ،1951 - 1948بينما بلغ عدد الالجئين الفل�سطينيين � 700ألف»!.
وفي �س��ياق هذه الجل�سة نف�سها قدمت الباحثة الإ�س��رائيلية راحيل مختيغـر ورقة «تقدير
موقف» في هذا ال�ش���أن �أ�ش��ارت فيها �إلى �أن هن��اك اهتمام ًا متزايداً بهذا المو�ض��وع في
�إ�س��رائيل ،في الآونة الأخيرة� ،سواء على الم�ستوى الر�سمي الحكومي� ،أو على الم�ستوى
ال�شعبي العام .وقد عزت ذلك االهتمام �إلى قيام الكونغر�س الأميركي ،في ني�سان� /أبريل
يقر بحقوق الالجئين اليهود من
 ،2008باتخ��اذ ق��رار بالإجماع  -القرار رقم ّ - 185
ال��دول العربية ،ويرهن تقديم �أي م�س��اعدات �أو تعوي�ض��ات �إلى الالجئين الفل�س��طينيين
بتقديم م�س��اعدات وتعوي�ض��ات مماثلة �إلى الالجئين اليهود ،واعتبـار ذلك �شرط ًا رئي�س ًا
التفاق �س�لام �ش��امل وعادل في ال�ش��رق الأو�س��ط .و�أكد الوزير �إيتان �أنه ينبغي تبني هذا
الموقف من قبل الحكومة والكني�س��ت في �إ�س��رائيل ،بالتزامن مع ت�سلم الإدارة الأميركية
برئا�سة باراك �أوباما مهماتها الجديدة.
و�س��بق لهذا الوزير نف�سه �أن ك�ش��ف ،في �إطار محفـل �آخر تم التداول في هذا المو�ضوع
خالله� ،أن وزيرة الخارجية الإ�س��رائيلية ال�س��ابقة ،ت�سيبي ليفني� ،أعربت عن رف�ضها طرح
هذه المقاربة على �أعتاب انعقاد م�ؤتمر �أنابولي�س في ت�ش��رين الثاني /نوفمبر  ،2007غير
�أنه��ا «ع��ادت �أخيراً و�أعلنت عن تبنيها ل�ض��رورة طرحها» (تجدر الإ�ش��ارة ،هنا� ،إلى �أن
وثيقة �ص��ادرة عن وزارة الخارجية الإ�س��رائيلية ،ع�ش��ية انعقاد م�ؤتمر �أنابولي�س ال�سالف،
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لمحت �إلى هذا المو�ض��وع حين ذكرت �أن القرار الأممي رقم  194ا�ستعمـل الم�صطلح
العام «الجئين» ولي�س م�ص��طلح «الجئين عرب» .و«لذلك� -أ�ض��افت الوثيقة -ي�ش��ير
الق��رار �إلى جميع الالجئين ،من اليهود ومن العرب .ومن الجدير بالذكر �أنه في �إثر �إقامة
م�س��او ،على الأقل ،من ال�س��كان اليهود في الدول
دولة �إ�س��رائيل العام � 1948أُجبر عدد
ٍ
العربية ومن ال�سكان العرب في �إ�سرائيل على �أن ي�صبحوا الجئين»!).
وال ُب ّد من �أن ن�ش��ير �إلى �أنه تن�ش��ط ،خالل الأعوام الأخيرة ،في الواليات المتحدة ،ب�ضع
هيئات و�أطر تتطلع �إلى �إعادة طرح المو�ض��وع على الأجندة العامة وال�سيا�س��ية ،وال�سعي
في خ�ض��م ذلك �إلى الت�أكيد �أن «م�ش��كلة الالجئين» لي�س��ت مقت�ص��رة على الفل�سطينيين
ح�صراً .وقد تعاونت هذه الهيئات والأطر في دفع مبادرات ت�شريعية في مجل�سي ال�شيوخ
والنواب الأميركيين ،تدعو �إلى التطرق ب�ش��كل �ص��ريح �إلى حل م�شكلة الالجئين اليهود
العرب� ،ض��من بنود �أي اتفاقيات �سالم م�س��تقبلية تتناول �أو تتطرق �إلى م�شكلة الالجئين
الفل�سطينيين .كذلك عملت من �أجل التطرق �إلى المو�ضوع في وثائق م�ؤتمـر �أنابولي�س،
�إ ّال �أن هذه الم�س��عى لم يتكلل بالنجاح .غير �أن االت�ص��االت التي �أجراها رئي�س �إحدى
هذه الهيئات مع الإدارة الأميركية �أحرزت تقدم ًا �أف�ض��ى �إلى قيام الرئي�س ال�س��ابق جورج
بو�ش بالإ�ش��ارة �إلى المو�ض��وع في �أثناء زيارته لإ�سرائيل ،وذلك حين �أكد في مقابلة �أدلى
بها �إلى �ص��حيفة «جروزاليم بو�ست « الإ�سرائيلية �أنه يعي الم�صير الذي حل بيهود الدول
العربية وعدد الالجئين اليهود الذين اقتلعوا و�شردوا في الفترة التالية لحرب .1948
�إن بيت الق�ص��يد هنا هو �إ�ض��فاء ال�ش��رعية على جريمة تطهير فل�س��طين عرقي ًا من �سكانها
الأ�ص�لانيين في  .1948وقد عملت الم�ؤ�س�س��ة الإ�سرائيلية ،منذ �سنوات مبكرة ،في هذا
االتجاه من خالل االدعاء �أن اليهود في الدول العربية «كانوا �ض��حايا ممار�س��ات ترحيل
مماثلة» للممار�س��ات التي ارتكبت بحق الفل�سطينيين .وعلى �سبيل المثال ت�أ�س�ست لهذا
الغر�ض في �س��نة  1975منظمة خا�ص��ة �أطلقت على نف�س��ها ا�س��م «ووجاك» (الأحرف
الأولى من عبارة «المنظمة العالمية لليهود المولودين في الأقطار العربية») وظلت نا�شطة
حتى �س��نة  .1999وبادر �إلى ت�أ�سي�س��ها «الزعيم» اليهودي العراقي مردخاي بن بورات،
وهو ع�ض��و كني�ست ووزير �إ�سرائيلي �سابق من حزب «مباي» والحق ًا من حزب «رافي»
(�أ�س�س��ه دافيد بن غوريون بعد ان�ش��قاقه عن «مباي»)� ،سوية مع «�شخ�صيات جماهيرية»
من «وزنه الثقيل» من يهود المغرب وتون�س و�سورية والعراق .وقد تر�أ�س بن بورات هذه
المنظمة �إلى جانب المليونير اليهودي العراقي ليئون تمان من لندن.
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عرب 48
منذ �أن ت�أ�س���س «م�ؤتمر هرت�س��ليا» في �سنة  2000ومو�ضوع العرب في الداخل يقف في
�صلب المو�ضوعات التي يتم التداول فيها خالله.
و�س�أكتفي في هذا ال�ش�أن بالإ�شارة �إلى نقطتين مهمتين:
�أوالً .في  13ت�شرين الأول� /أكتوبر  2010كتب المحلل ال�سيا�سي في �صحيفة «ه�آرت�س»
�ألوف بن ،الذي �أ�ص��بح الحق ًا رئي�س�� ًا لتحريرها� ،أن الجهد الأ�سا�س الذي تبذله حكومة
وجه نحو
نتنياه��و الثانية (التي بد�أت واليتها في �س��نة  2009وانتهت في ربيع ُ )2013م ّ
قمع التطلعات ال�سيا�س��ية للمجتمع العربي في �إ�سرائيل .وبر�أيه ف�إن الطاقة التي ت�ستثمرها
الحكوم��ة من �أجل تحقيق هذه الغاي��ة �أكبر من الطاقات التي ت�س��تثمرها في دفع العملية
ال�سيا�سية �أو �إحباط التهديد (النووي) الإيراني.
و�أ�ض��اف �أن الجهود الإ�س��رائيلية لقمع تطلعات الأقلية العربية «متع��ددة الجبهات ويتم
التعبي��ر عنها من خالل مبادرات �س��ن قوانين و�إجراء تغييرات في جهاز التعليم و�أن�ش��طة
رمزية وخطوات دبلوما�س��ية تهدف �إلى تح�ص��ين هوية �إ�س��رائيل اليهودية» .و�شدد على
�أنه في المقابل «تتم مطالبة الأقلية العربية بالتنازل عن مطلبها بالح�ص��ول على ديمقراطية
وعلى م�ساواة �أكثر» مع المواطنين اليهود .29
و�أ�ش��ار المحلل نف�س��ه �إلى �أنه على الرغم من �أن ت�ص��عيد التوتر الداخلي يقترن ب�شكل
�	.29ألوف بن :الرجل الواقف وراء ليبرمان� ،صحيفة «ه�آرت�س» 13 ،ت�شرين الأول� /أكتوبر .2010
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ع��ام ب�أفيغدور ليبرمان (وزي��ر الخارجية ورئي�س حزب «�إ�س��رائيل بيتنا») ،الذي يقف
على ر�أ�س عملية قمع العرب في �إ�س��رائيل ،ومن خلفه الوزير �إيلي ي�ش��اي رئي�س حزب
�ش��ا�س ،ووزير العدل يعقوب نئمان ،لكن ه�ؤالء جميع ًا لي�س��وا �أكثر من مجرد حاملين
للراي��ة ،ويختب��ئ وراءهم رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو ،م�ش��ددا على �أن هذا الأخير
هو المبادر والمحرك لهذه ال�سيا�س��ة ،رغم �أنه يقلل من الحديث حول المو�ضوع ومن
التحري�ض �ضد العرب.
و�أو�ض��ح بن �أن «نتنياهو يرى �أن �إ�س��رائيل هي جزء ال يتجز أ� من الغرب وثقافته .وتاريخ
الع��رب وثقافتهم ولغتهم ال تثير ف�ض��وله ،ومنذ عودته �إلى �س��دة الحك��م زار مرة واحدة
بلدة عربية (هي �ش��فا عمرو) ،وهو ال يجري حواراً مع قادة الأقلية العربية �أو مع مثقفين
ع��رب» .و�أ�ض��اف �أنه «وفقا لما هو مع��روف ف�إن نتنياهو ال يك��ره العرب وال يتحدث
عنهم ب�ص��ورة عن�صرية وا�ستعالئية مثل (رئي�س الحكومة الأ�س��بق) �أريئيل �شارون ،و�إنما
يبتعد عنهم فقط» .و�أ�شار �إلى �أن نتنياهو ك�شف عن �سيا�سته ودوافعه خالل الدورة الثالثة
لم�ؤتمر هرت�س��ليا� ،س��نة  ،2003عندما كان وزيرا للمالية في حكومة �شارون ،لكن �أقواله
لم تحظ ب�ص��دى كبي��ر في ذلك الوق��ت ،غير �أن التدقيق فيها الآن من �ش���أنه �أن يو�ض��ح
المقاربة التي يتم تطبيقها من جانب حكومته �إزاء العرب في الداخل.
ولدى العودة �إلى خطاب نتنياهو نقر أ� فيه قوله�« :إننا نواجه م�ش��كلة ديمغرافية �أي�ض��اً،
لكنه��ا غي��ر متركزة في عرب فل�س��طين ،و�إنما في عرب �إ�س��رائيل .ال توجد لدينا �أي
نية لل�س��يطرة على ال�س��كان الفل�س��طينيين ،ولذا ف���إن الم�ش��كلة الديمغرافية لن تكون
قائمة هناك عندما ينتقل ه�ؤالء ال�س��كان �إلى ال�سيادة الفل�سطينية .وقد حددنا في وثيقة
اال�س��تقالل �أننا نقيم دولة يهودية وديمقراطية .دولة يهودية �أوال وقبل �أي �ش��يء ،وبعد
ذل��ك ديمقراطية .وكي ال تلغ��ي الديمقراطية الطابع اليهودي للدولة ،يجب �ض��مان
�أغلبية يهودية� .إن م�س���ألة العالقة بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية هي قبل �أي �شيء
م�س���ألة مزدوجة ،م�س�ألة ن�سيج العالقات والقدرة على دمج هذه الأقلية في حياة الدولة
وفي االقت�صاد والمجتمع من جهة �أولى ،وم�س�ألة العدد من جهة �أخرى .و�إذا ما اندمج
ال�س��كان العرب ب�ش��كل رائع (في الدولة) وو�صل عددهم �إلى  35بالمئة �أو  40بالمئة
من مجمل عدد �سكان الدولة ،عندها �ست�صبح الدولة اليهودية ملغية وتتحول �إلى دولة
ثنائية القومية .ولو بقيت ن�س��بتهم كما هي علي��ه الآن� ،أي حوالي  20بالمئة� ،أو حتى
�أ�صبحت �أقل ،لكن العالقات بقيت مت�سمة بال�صرامة والتحدي والعنف وما �إلى ذلك،
ف�إنه في هذه الحالة �أي�ض��ا �س��يتم م�س ادعائنا ب�ش���أن الن�س��يج الديمقراطي .ولذا نحن
- 42-

بحاج��ة �إلى انتهاج �سيا�س��ة توازن بين هذي��ن الأمرين .وقبل �أي �ش��يء يتعين علينا �أن
ن�ضمن �أغلبية يهودية في دولة �إ�سرائيل».30
ووفقا لما ي�ؤكده بن ف�إن �أفكار نتنياهو في هذا المو�ضوع لم تتغير بعد �أن �أ�صبح رئي�س
حكومة ،وبالن�س��بة �إليه ف�إن �إ�س��رائيل هي �أوال وقبل كل �ش��يء دولة يهودية ،وفقط بعد
ذل��ك هي ديمقراطية .والم�ش��روع الحكوم��ي لترميم المواقع التراثي��ة ،الذي يفتخر
نتنياهو به ،يركز على المواقع اليهودية وال�ص��هيونية ويتجاهل التراث العربي� .إ�ض��افة
�إل��ى ذلك ف���إن وزارة التربية والتعليم التي كان يتوالها وزي��ر مقرب من نتنياهو ،تطهر
المنه��اج الدرا�س��ي من دون �أي ذكر للنكبة ،كما �أن م�ش��اريع قواني��ن الوالء (ليهودية
تتكر���س من دون �أي عقبات تذكر في �س��جل القوانين الإ�س��رائيلية .وفوق
�إ�س��رائيل) ّ
كل ه��ذا ،هناك مطلب نتنياهو من الفل�س��طينيين �أن يعترفوا ب�إ�س��رائيل على �أنها «دولة
ال�ش��عب اليهودي» ،التي تبدو له كح�ص��ن �أمام �أي مطالب م�س��تقبلية ب�ش�أن �إدارة ذاتية
عربية في النقب والجليل .وفي مقابل قمع طموحات العرب ال�سيا�س��ية يطرح نتنياهو
على الأقلية العربية �س�لاما اقت�ص��اديا داخليا .وهو يفعل ذلك لكونه يعرف �أن �إ�سرائيل
�ستواجه �صعوبة في النمو االقت�صادي في الم�ستقبل �إذا لم ينخرط العرب في قوة العمل
(طبع ًا على �أ�سا�س الرابطة بالدولة ال بالوطـن).31
ثانياً .كما ذكرنا �أعاله خ�ص���ص «م�ؤتمر هرت�سليا» �إحدى جل�سات دورته الثامنة (في �سنة
 )2008للتداول في مو�ض��وعين يخ�صان المواطنين الفل�سطينيين في الداخل ويندرجان
ف��ي �إطار االحتواء :الأول ،مو�ض��وع الم�س��اواة والدم��ج .والثاني ،مو�ض��وع الخدمة
�شن هجوم ًا
المدنية .وكان «م�ؤتمر هرت�س��ليا» ،في دورته ال�س��ابعة (في �سنة  )2007قد ّ
عل��ى مبادرات الر�ؤى الم�س��تقبلية لع��رب  .48واعتبر رئي�س الم�ؤتمر ع��وزي �أراد ،في
كلمته االفتتاحية للم�ؤتمر� ،أن ا�س��تئناف المواطنين العرب على «يهودية �إ�س��رائيل» ،كما
الت�صور الم�ستقبلي»� ،إنما ي�ضعهم في قارب واحد
تج ّلى الأمر بح�س��ب قراءته في «وثيقة
ّ
مع «القوى المحيطة ب�إ�س��رائيل الراف�ض��ة لحقها في الوجود كدول��ة ديمقراطية ويهودية،
حد قوله.
وهو
الحق الذي اعترف به العالم» ،على ّ
ّ
واعتبر �أراد �أنه خالل ال�س��نة التي �س��بقت انعقاد هذه الدورة� ،ش��هدت �إ�سرائيل مداً في
خطورة الم�ش��كالت الماثلة �أمامها .ولدى قيامه با�س��تعرا�ض هذه الم�ش��كالت قال:
 .30موقع «م�ؤتمر هرت�سليا» على ال�شبكة الإلكترونية ./http://www.herzliyaconference.org
�	.31ألوف بن ،م�صدر �سبق ذكره.
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«هن��اك �إيران التي ت�س��تفز �إ�س��رائيل عبر تقدمها �ص��وب تطوير قدرته��ا النووية .وفي
تم
الوالي��ات المتحدة تفاقمت بع���ض المظاهر المتحفظة من العالقات الخا�ص��ة التي ّ
بنا�ؤها طوال �س��نوات عديدة بين وا�ش��نطن و�إ�س��رائيل .وفي البالد �أدار ر�ؤ�س��اء الو�سط
العربي ،ب�ص��ورة وا�ضحة ،ظهر المجن للأركان الأ�سا�س��ية لإ�سرائيل كدولة ديمقراطية
وكدولة يهودية ،وبذا فقد ربطوا م�ص��يرهم مع المحيطين بنا المت�ش��ككين �أو الراف�ضين
لح��ق دولة �إ�س��رائيل في الوجود ،وفقم��ا جرى االعتراف بها من جان��ب العالم .وفي
ّ
ال�صيف الفائت ( )2006خ�ضنا حرب ًا �ضد تهديد حزب اهلل .وهذه الحرب افتقرت �إلى
القوة ال�س��احقة ،ولم تح�سم المعركة ،والأ�س��و�أ من ذلك �أنها �أدت �إلى ت�آكل قوة الردع
لدى �إ�س��رائيل .و�أجيز لنف�س��ي القول �إنه بالن�سبة �إلى جزء من هذه التطورات ف�إنّ قيادتنا
تتحمل الم�س�ؤولية عنها �أي�ضاً» .32

 .32ميزان المناعة والأمن القومي في �إ�سرائيل :ا�ستنتاجات م�ؤتمر هرت�سليا ال�سابع  ،2007ترجمة �سعيد عيا�ش� ،أوراق.
�إ�سرائيلية � ،40أيار /مايو � ،2007إ�صدار :المركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية -مدار ،رام اهلل.
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الخــالصــة
لق��د ركزت ه��ذه الورقة على تو�ض��يح الدور الكبير ال��ذي �أ ّداه «م�ؤتمر هرت�س��ليا حول
ميزان المناعة والأمن القومي في �إ�س��رائيل» منذ ت�أ�سي�سه �سنة  2000في تحديد اتجاهات
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية العامة ،و�سلطنا ال�ضوء على كل عنا�صر تلك ال�سيا�سة المتعلقة بال�صراع
الإ�سرائيلي -الفل�سطيني والتغيرات الإقليمية والرابطة الجدلية بينهما.
كم��ا �أبرزنـا الجوه��ر الرئي�س لهذا الدور الذي تمثل �أ�سا�س�� ًا في ت�أجيج خطاب «الدولة
اليهودي��ة»� ،س��واء �إزاء عملية المفاو�ض��ات مع الفل�س��طينيين� ،أو �إزاء الفل�س��طينيين في
الداخ��ل ،وتحديداً �إل��ى ناحية توكيد �أن تكري���س هذه الدولة �س��ين�أى بها عن «الخطر
الديمغراف��ي» ،و�س��ي�ؤدي �إلى تال�ش��ي «خطر الدول��ة ثنائية القومي��ة» ،و�إلى نزع فتيل
م�شكلة الالجئين الفل�سطينيين.
مرت منذ انهيار العملية ال�سيا�سية في �سنة  ،2000وهو االنهيار
وتثبت وقائع كثيرة ّ
ال��ذي تزامن مع ت�أ�س��ي�س «م�ؤتمر هرت�س��ليا»� ،أن �إ�س��رائيل ال ّ
تفكر �أبع��د من غاية
الحف��اظ على «الدولة اليهودي��ة» ،مدفوعة بعوامل كثي��رة ازدادت عليها وال تزال
عوام��ل �أخرى مرتبطة ب�آخ��ر تطورات «الربيع العربي» ،وتقف في �ص��لبها عوامل
كان لهذا الم�ؤتمر يد طولى في طرحها وجعلها تت�صدر جدول الأعمال الإ�سرائيلي
الع��ام .كما تثبت �أن �إ�س��رائيل تتطلع �إلى �أبعد م��ن اعتراف بحكم الأمر الواقع فقط
بوجود دولة ت�سمى �إ�سرائيل.
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استنتاجات
ّ
لعل �أهم ا�ستنتاج يمكن الخلو�ص �إليه هو كون «م�ؤتمر هرت�سليا» ي�شكل نموذج ًا للتعاون
القائم في �إ�سرائيل بين ال ُنخب و�أ�صحاب القرار ،وهو نموذج ما زلنا مفتقرين �إليه ب�صورة
ممنهجة في ممار�ستنا ال�سيا�سية العامة ،و�إن كنا بحاجة ما�سة له.
وق��د �أبرزنا الدور الذي قام به ه��ذا الم�ؤتمر في كل ما يتعلق بالت�أثير في ال�سيا�س��ات التي
ت�صورات جرى تداولها
تتبناها الحكومات الإ�سرائيلية ،ولي�س من المبالغة القول �إن عدة ّ
ُطبق فع ً
ال على
في الم�ؤتمر على م�س��توى التمرين الذهني تحولت �إلى م�ستوى �سيا�سات ت ّ
�أر�ض الواقع.
وال ُبد من لفت النظر �إلى �أن «م�ؤتمر هرت�سليا» �ش�أنه �ش�أن مراكز �أبحاث وتفكير �إ�سرائيلية
ويتعين
ذات تخ�ص�صات �أخرى تُمار�س هي �أي�ض ًا ت�أثيراً في ال�سيا�سات الإ�سرائيلية الر�سمية.
ّ
علينا كفل�سطينيين �أن نتابع على نحو مثابر ما تنتجه هذه المراكز وفيه ما يدلل على اتجاهات
ال�سيا�س��ة الإ�سرائيلية العامة ،وذلك �سعي ًا لتو�سيع دائرة معرفتنا بهذه ال�سيا�سة ،ولغاية اقتراح
�سبل الت�صدي لها �سواء بالن�سبة �إلى �أ�صحاب القرار �أو بالن�سبة �إلى الر�أي العام.
تحولت في «م�ؤتمر هرت�سليا» �إلى ركن �أ�سا�سي
ون�ش��ير �أي�ض ًا �إلى �أن فكرة الدولة اليهودية ّ
ف��ي ال�سيا�س��ة الإ�س��رائيلية تُطرح عل��ى طاولة المفاو�ض��ات ،كما تتجل��ى تطبيقاتها عبر
ال�سيا�سات والإجراءات المتعلقة بتو�سيع اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي والتران�سفير وبناء
الجدار وهدم المنازل في �أرا�ض��ي  1967كما في �أرا�ض��ي  1948و�ص��و ًال �إلى المطالبة
بتبادل الأرا�ضي وال�سكان.
وبالتالي ف�إن رف�ض فكرة الدولة اليهودية �أو فكرة الدولة القومية لليهود فل�سطيني ًا يجب �أن
تكون منطلقة من اعتبارات �شتى �أهمها ما ي�أتي:
�أو ًال�	.أن �إقرار الفل�سطينيين ب�أن �إ�سرائيل هي دولة قومية لليهود يعني نفي الرواية التاريخية
الفل�سطينية ،والتنكر لوجود ال�ش��عب الفل�سطيني وعالقته مع بلده ووطنه ،وقبول
الرواية الملفقة ب�ش�أن الحق التاريخي لليهود ،وهذا ينطوي على اعتراف فل�سطيني
ب���أن كل ما اقترف بحق �ش��عبنا من جرائ��م مبرر ،لأنه كان و�س��يلة لإحقاق الحق
التاريخي لليهود في البلد؛
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ثاني ًا�	.إذا ما تم االعتراف ب�إ�س��رائيل دولة يهودية �سي�ص��بح من الم�ستحيل الحديث حول
ح��ق الالجئين الفل�س��طينيين في الع��ودة �إلى وطنهم ،كون ه��ذا الوطن هو الوطن
التاريخي لل�شعب اليهودي؛
ثالث ًا .كما ورد في �أكثر من موقع في الدرا�س��ة �أعاله ،ف�إن �إ�س��رائيل تتطلع �إلى �أن يجعلها
ه��ذا االعت��راف دولة قومي��ة لليهود �إلى الأبد ،ما يعني �ض��رورة ال�س��عي للحفاظ
عل��ى الأغلبي��ة الديمغرافية اليهودية ،وال�س��يطرة على �أنماط النم��و والتكاثر لدى
الفل�س��طينيين داخلها ،و�ض��رورة ت�أكيد �أن يظ��ل اليهود في موقع ال�س��يطرة ،و�أن
و�سد
يظل الفل�س��طينيون عملي ًا في مكانة مواطنين من الدرجة الثانية ،وربما �أدنىّ ،
الطريق ب�صورة نهائية �أمام �إمكان ح�صولهم على حقوق قومية مت�ساوية.
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