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الحديث داخل اإ�سرائيل عن 

نهاية حل الدولتين ل�سعبين 

الذي ل يزال حتى الآن ي�سّكل 

الطرح الوحيد للت�سوية 

ال�سيا�سية، وخوف نتنياهو من 

غ�سب جمهور 
ُ
اتخاذ قرار ي

كه باإدارة 
ّ
الم�ستوطنين، وتم�س

النزاع بدًل من حله، ومحافظتة 

على الو�سع الراهن )ال�ستاتيكو(.

ومن اأهم الدرا�سات التي 

نها هذا المحور درا�سة 
ّ
ت�سم

كتبها �سلومو بروم وعينات 

كورت�س وغلعاد �سير عن ف�سل 

العملية ال�سيا�سية بين اإ�سرائيل 

والفل�سطينيين. فبالن�سبة اإليهم 

ل يمكن اأن يحدث اأي تغيير 

للو�سع الراهن، اأو اأي تحريك 

من جديد للمفاو�سات مع 

الفل�سطينيين، اإذا لم تتغير 

تركيبة الئتالف الحكومي 

اليميني الحاكم حاليًا، واإذا لم 

تن�سم كتلة ''المع�سكر 

ال�سهيوني'' اإلى الحكومة بدًل 

من حزب البيت اليهودي 

القومي المت�سدد الذي ينادي 

ب�سم مناطق من ال�سفة اإلى 

اإ�سرائيل.

ل الموؤلفون نتنياهو 
ّ
ويحم

م�سوؤولية ف�سل محاولت تو�سيع 

الئتالف الحكومي عبر اإ�سراك 

المعار�سة، ب�سبب رف�سه 

عناوين اأ�سا�سية: الأول، ''ال�سرق 

الأو�سط على الم�ستوى العالمي''؛ 

الثاني، ''ال�سرق الأو�سط: ا�ستمرار 

ال�سطرابات''؛ الثالث، ''فر�س 

وتحديات اأمام اإ�سرائيل''. 

وهناك خال�سة كتبها مدير 

المركز عامو�س يادلين.

يتناول المحوران الأول 

والثاني م�سائل اإقليمية مثل 

التفاق النووي مع اإيران بعد 

مرور عام، والتدخل الع�سكري 

الرو�سي في �سورية وكيفية 

التعامل مع الحرب الأهلية 

فيها، والم�سير ال�سيا�سي للعراق 

و�سورية بعد هزيمة تنظيم 

الدولة الإ�سالمية، والأو�ساع 

الداخلية في م�سر وال�سعودية 

وتركيا وغيرها من م�سائل 

ا المحور الثالث 
ّ
اإقليمية. اأم

فيتطرق اإلى التوجهات 

الإ�سرائيلية اإزاء الت�سوية 

ال�سلمية مع الفل�سطينيين في 

ظل توقف المفاو�سات بين 

الطرفين منذ اأعوام، وبدء 

التقدير اال�سرتاتيجي يف اإ�رسائيل )2017-2016(

عينات كورت�س، و�سلومو بروم

تل اأبيب: مركز درا�سات الأمن القومي )2016(، 243 �سفحة.

لقد 
احتل ''مركز درا�سات 

الأمن القومي''، منذ 

تاأ�سي�سه في �سنة 2006، مكانًا 

مهمًا بين مراكز البحث 

ال�ستراتيجية في اإ�سرائيل، 

بف�سل الدرا�سات والأبحاث 

التي ي�سدرها، والتي تتناول 

اأمن اإ�سرائيل ودول المنطقة. 

وتنبع اأهمية هذه الدرا�سات من 

اأمرين: الموؤهالت الأكاديمية 

للباحثين والتجربة الأمنية 

التي ح�سل عليها عدد كبير 

منهم نتيجة تبوئهم منا�سب 

اأمنية ح�سا�سة، والطابع 

المو�سوعي اإجماًل لهذه 

الدرا�سات. وثمة اأهمية اإ�سافية 

لهذه الأبحاث تكمن في كونها 

تك�سف اأحيانًا عن مواقف غير 

علنية للم�سوؤولين، وت�سلط 

ال�سوء على تف�سيالت خطط 

�سيا�سية اإ�سرائيلية يجري 

تداولها بعيداً عن الأنظار.

يتاألف الكتاب الذي بين 

اأيدينا من ثالثة محاور/

كتب بالعربية
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تعيني حدود موقتة 

تف�سل بني اإ�رسائيل 

والفل�سطينيني

من الأفكار التي يطرحها 

موؤلفو الدرا�سة من اأجل 

المحافظة على حل الدولتين، 

هناك فكرة اأ�سا�سية هي 

�سرورة تعيين الحدود الموقتة 

بين اإ�سرائيل والكيان 

الفل�سطيني؛ فقد جاء في 

الدرا�سة: ''اإن الحكومة التي 

�ستكون م�ستعدة لتبّني هذا 

النهج وخلق واقع دولتين يجب 

اأن ت�سع هدفًا اأ�سا�سيًا لها هو 

بلورة حدود موقته بين 

اإ�سرائيل والكيان الفل�سطيني 

ب�سورة ل تم�س بمفاو�سات 

م�ستقبلية على الحل الدائم، 

وت�سمح لإ�سرائيل بموا�سلة 

عملياتها الأمنية ال�سرورية 

كي يبقى الأمن عند الم�ستوى 

الحالي، ومن اأجل الدفع قدمًا 

بالم�سروع الفل�سطيني لبناء 

الدولة. ووراء هذه الحدود لن 

يكون هناك وجود للم�ستوطنات 

اليهودية، وهذه الحكومة 

�ستمنع تو�سع الم�سروع 

ال�ستيطاني بطريقة تمنع حل 

الدولتين'' )�س 145(.

ويعر�س الموؤلفون اأي�سًا 

خطوات اأُخرى يمكن اأن ت�ساعد 

في المحافظة على حل 

الدولتين، مثل ال�سماح بالبناء 

الفل�سطينيين م�سلحة مركزية، 

لأنه من دون ذلك ل يمكن اأن 

تبقى اإ�سرائيل دولة ديمقراطية 

ويهودية. ولذا ي�سدد الموؤلفون 

على اأهمية التم�سك بهذا الحل، 

و�سرورة حمايته عبر اتخاذ 

ل الو�سع 
ّ
خطوات تمنع تحو

ال�سائد حاليًا اإلى واقع ل يمكن 

العودة عنه. ويلفت هوؤلء اإلى 

حقيقة ت�ستحق الهتمام 

في�سيرون اإلى اأنه بخالف ما 

يدعيه الم�ستوطنون واليمين 

القومي ب�ساأن ا�ستحالة 

النف�سال عن المناطق 

المحتلة، فاإن التوزع الحالي 

للم�ستوطنين في ال�سفة الغربية 

ظهر وجود اإمكان حقيقي 
ُ
ي

لالنف�سال عن الفل�سطينيين، 

بحيث تبقى الكتل ال�ستيطانية 

الكبرى الموجودة بالقرب من 

الخط الأخ�سر داخل اإ�سرائيل، 

وذلك من خالل تطبيق خطة 

اإ�سرائيلية اأحادية الجانب، اأو 

من خالل التو�سل اإلى اتفاق 

على اأ�سا�س خطوط 1967.

وفي راأي هوؤلء، فاإن هذه 

الخطة الإ�سرائيلية الأحادية 

تفر�س بلورة حدود موقتة بين 

اإ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية ل 

تم�س باإمكان اإجراء مفاو�سات 

م�ستقبلية على الو�سع الدائم، 

كما تتطلب وقف تمدد الم�سروع 

ال�ستيطاني بطريقة تمنع حل 

الدولتين.

اللتزام بخطوات �سيا�سية 

تتعلق بالمو�سوع الفل�سطيني، 

وخوفه من ردة فعل اليمين 

القومي المت�سدد وجمهور 

الم�ستوطنين. وفي النهاية، فاإن 

كل ما قام به نتنياهو هو 

اإجراء تغييرات �سكلية على 

الحكومة من خالل �سم رئي�س 

حزب اإ�سرائيل بيتنا اأفيغدور 

ليبرمان اإليها وتعيينه وزيراً 

للدفاع، الأمر الذي زاد في 

ال�سبغة اليمينية لالئتالف 

الحاكم، ول �سيما اأن ليبرمان 

يرف�س التعاون مع ال�سلطة 

الفل�سطينية، ويعتبرها جزءاً من 

الم�سكلة ولي�س الحل، ويطالب 

باإ�سقاط حكم ''حما�س'' في غزة.

هل من املفيد الإ�رسائيل 

موا�سلة التم�سك بحل 

الدولتني؟

بعد عر�س معمق لالأو�ساع 

ال�سيا�سية في ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة، يطرح موؤلفو تلك 

الدرا�سة �سوؤاًل اأ�سا�سيًا: هل 

هناك فائدة يمكن اأن تجنيها 

اإ�سرائيل من ال�ستمرار في 

تم�سكها بحل الدولتين؟ وهم 

ي�سيرون في هذا ال�سعيد اإلى 

حقيقة اأن اأغلبية الجمهور 

الإ�سرائيلي ل تزال تدعم هذا 

الحل، وترى في النف�سال عن 
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الفل�سطينية؛ اإتاحة الفر�سة 

للقيام بمبادرات اقت�سادية 

وبناء الدولة الفل�سطينية؛ و�سع 

كتل الم�ستوطنات غربي الجدار 

الأمني �سمن المنطقة التي 

يطَلق عليها الرمز E، بحيث 

تكون تحت ال�سيطرة 

الإ�سرائيلية الكاملة، اأي ما 

يوازي 10% من اأرا�سي ال�سفة. 

وتبقى �سائر المنطقة 'ج' 

بو�سعها الحالي كمنطقة 

متنازع عليها'' )�س 154(.

من الأفكار الأُخرى: تحديث 

�سيا�سة البناء في ال�سفة 

الغربية بحيث ت�ستمر في الكتل 

ال�ستيطانية وفي القد�س 

وتتوقف في الم�ستوطنات 

الواقعة خارج الكتل الكبرى 

وفي عمق الأرا�سي 

الفل�سطينية؛ ت�سجيع بناء الدولة 

الفل�سطينية من الأ�سفل اإلى 

الأعلى من خالل تح�سين 

ظروف الحياة اليومية 

للفل�سطينيين. والفكرة الأهم ما 

ي�سميه الكاتبان: ''تغيير 

الوعي''، من خالل العمل على 

التقارب بين الجمهورين 

الإ�سرائيلي والفل�سطيني، 

وت�سجيعهما على التعاي�س 

جنبًا اإلى جنب، وتغيير النظرة 

اإلى الآخر ووقف حمالت 

التحري�س والكراهية. ويحّث 

الكاتبان على فكرة الحوار بين 

 ،)people to people( ال�سعبين

دعوة اإىل اإعادة ر�سم 

خريطة ال�سفة الغربية

الدرا�سة المهمة الثانية في 

هذا المحور هي درا�سة نظرية 

بعنوان: ''اإ�سرائيل 

والفل�سطينيون: بناء ال�سروط 

والأر�سية لتفاقات م�ستقبلية''، 

بقلم اآ�ساف اأوريون واأودي 

ديكل. في هذه الدرا�سة ي�سعى 

الكاتبان للخروج عن الثنائية 

الإ�سكالية في معالجة النزاع 

مثل: حل الدولتين ل�سعبين اأو 

النف�سال من طرف واحد؛ حل 

النزاع اأو ال�ستمرار في اإدارته.

يطرح الموؤلفان عدداً من 

الأفكار الجديدة التي ت�ساعد 

في خلق بنية مالئمة للحل 

الم�ستقبلي منها: ''اإعادة ر�سم 

خريطة ال�سفة الغربية نظريًا 

وماديًا، مثل نقل كامل 

ال�سالحيات الأمنية والمدنية 

واإدارة الحياة اليومية لل�سكان 

الفل�سطينيين اإلى ال�سلطة 

الفل�سطينية في المنطقتين 'اأ' 

و'ب'، اللتين يطَلق عليهما الرمز 

P، وهما منطقتان تمتدان على 
نحو 40% من اأرا�سي ال�سفة 

الغربية؛ اختيار جزء من 

المنطقة 'ج' يمتد على م�ساحة 

25% من اأرا�سي ال�سفة، 

كمنطقة تطوير يطَلق عليها 

الرمز D، مخ�س�سة لبناء البنى 

التحتية والم�ساريع القت�سادية 

فقط في الم�ستوطنات التي 

�سيكون هناك اتفاق على 

�سمها اإلى اإ�سرائيل في الت�سوية 

المقبلة، اأي داخل الكتل 

ال�ستيطانية القريبة من الخط 

الأخ�سر وفي اأحياء القد�س، 

ف�ساًل عن القيام بخطوات 

اأُخرى ت�ساهم في بناء البنية 

التحتية للدولة الفل�سطينية على 

ال�سعيد الموؤ�س�ساتي 

والقت�سادي. وي�سير الموؤلفون 

في هذا ال�سياق اإلى الأهمية 

الخا�سة للمنطقة ''ج'' التي 

ت�سكل ''60% من اأرا�سي ال�سفة، 

واإلى اأن عدم قدرة الفل�سطينيين 

على ا�ستخدام هذه الأرا�سي 

يخلق نوعًا من الكانتونات، 

ويمنع التطور القت�سادي 

وا�ستقرار موؤ�س�سات ال�سلطة 

)�س 147(.

ويرى موؤلفو الدرا�سة اأن 

الخطوات الأحادية الجانب 

يجب اأن ت�ستند اإلى اتفاقات 

محددة في مو�سوعات معينة 

مثل المياه والكهرباء وال�سرف 

ال�سحي، فهذه خطوات مهمة 

في هذه المرحلة التي ي�سيطر 

عليها �سعور بعدم الثقة بين 

الطرفين، وفي ظل العجز عن 

التو�سل اإلى اتفاقات �ساملة. 

وبالن�سبة اإليهم، فاإنه يجب 

التخل�س من مقولة ''التفاق 

على كل �سيء اأو ل �سيء.''
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حدوث اختراق في العملية 

ال�سيا�سية المجمدة هي اليمين 

الإ�سرائيلي القومي المت�سدد 

الذي ي�سيطر حاليًا على الحياة 

ال�سيا�سية في اإ�سرائيل، ويحاول 

ا�ستغالل و�سول اإدارة اأميركية 

جديدة موؤيدة لإ�سرائيل كي 

يق�سي تمامًا على الحل 

ال�سيا�سي الوحيد المطروح اأي 

حل الدولتين. عالوة على ذلك 

ثمة انطباع يخرج به القارىء 

وفحواه اأنه ما دام بنيامين 

نتنياهو �سيبقى في رئا�سة 

الحكومة الإ�سرائيلية اأ�سيراً 

ل�سغط اليمين والم�ستوطنين، 

فاإن اأي تحريك للعملية 

التفاو�سية لن يحدث.

وعلى الرغم من ذلك، فاإن 

نها الكتاب 
ّ
الدرا�سات التي ت�سم

ت�سير اإلى اأن اإ�سرائيل تقف اأمام 

 اأ�سا�سي للحفاظ على 
ّ
تحد

ا 
ّ
هويتها القومية اليهودية: فاإم

القبول بتطبيق حل الدولتين، 

ا التحول اإلى دولة واحدة 
ّ
واإم

لليهود والفل�سطينيين، اأي دولة 

اأبارتهايد.

رندة حيدر

باحثة لبنانية، ومحررة ن�سرة 

''مختارات من ال�سحف العبرية''

مو�سوع تطوير العالقات 

الإ�سرائيلية مع محور الدول 

المعتدلة في ظل ال�سطرابات 

التي تع�سف بالمنطقة، والحرب 

الدائرة على الإرهاب الجهادي. 

ويركز الكاتب ب�سورة خا�سة 

على موقف كل من م�سر 

وال�سعودية من حل النزاع 

الإ�سرائيلي ــ الفل�سطيني، الأمر 

الذي من �ساأنه الم�ساهمة في 

قيام نظام اإقليمي جديد في 

المنطقة، ويخل�س اإلى القول: 

''الدول العربية ال�سّنية مهتمة 

حاليًا بالدفع قدمًا بعملية 

ال�سالم الإ�سرائيلية ــ الفل�سطينية 

التزامًا منها بالوعود التي 

قدمتها اإلى الفل�سطينيين، 

وحر�سًا على م�سالحها 

الخا�سة الرامية اإلى اإ�سعاف 

القوى الإ�سالمية المت�سددة التي 

ت�ستغل، كل على طريقتها، 

النزاع مع اإ�سرائيل كي تهدد 

اأنظمة تلك الدول العربية؛ كما 

ت�سعى هذه الدول لتعزيز 

مكانتها الإقليمية والدولية من 

خالل القيام بدور في 

مفاو�سات ال�سالم، والح�سول 

على �سرعية �سعبية كي تو�سع 

اإطار تطبيع عالقاتها مع 

اإ�سرائيل'' )�س 164(.

ُتظهر درا�سات الكتاب 

المتعلقة بالنزاع مع 

الفل�سطينيين اأن الم�سكلة 

الحقيقة التي تعتر�س اإمكان 

وي�سيران في هذا ال�سياق اإلى 

الدور الذي يمكن اأن يوؤديه 

المجتمع العربي في اإ�سرائيل، 

وكيف يمكن اأن يكون بمثابة 

الج�سر الذي يربط بين المجتمع 

الإ�سرائيلي والمجتمع 

الفل�سطيني في ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة.

يعتبر الكاتبان مجيء اإدارة 

اأميركية جديدة فر�سة ُتظهر اأن 

هناك خيارات كثيرة غير الحل 

المتفق عليه اأو الطريق 

الم�سدود، ويطرحان هنا فكرة 

''الحل الموقت'' الذي يمكن اأن 

ي�ستند اإلى خريطة الطريق التي 

اقترحها الرئي�س جورج بو�س 

البن. وي�سدد الموؤلفان على 

اأهمية دور المجتمع الدولي 

والدول العربية المعتدلة في 

ت�سجيع العالقات بين اإ�سرائيل 

والفل�سطينيين، والتي تقوم على 

العتراف المتبادل والتعاون 

والتعاي�س، بدًل من ممار�سة 

ال�سغوط على الفل�سطينيين 

والإ�سرائيليين ل�ستنئاف 

المفاو�سات على الحل الدائم.

م�ستقبل العالقات بني 

اإ�رسائيل والدول ال�سّنية 

العربية املعتدلة

في درا�سة كتبها اأوفير 

وينتر، يتطرق الباحث اإلى 


