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* صحافي فلسطيني مقيم في الناصـرة.

أصدر "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" التابع ل� "الوكالة 
اليهودية ألرض إسرائيل"، والذي يرئسه املبعوث األميركي احلالي 
ومساعد وزير اخلارجية األميركي األسبق، دينيس روس، تقريره 
العاملية  املستجدات  ف��ي  يتركز  م��ا  غالبا  ال��ذي  اخل��ام��س،  السنوي 
واإلقليمية ذات الصلة بالدولة اإلسرائيلية، وبأبناء الديانة اليهودية 
الصهيونية،  احلركة  معهم  تتعامل  الذين  املختلفة،  أوطانهم  في 
مصالح  تربطه  واح��د  شعب  أنهم  على  امل��ذك��ور،  املعهد  وبالتالي 
املصالح  هذه  تخدم  موحدة،  سياسة  إتباع  عليه  ويتعني  مشتركة، 

وعلى رأسها إسرائيل.
تقدميه  في  بيريس،  شمعون  اإلسرائيلية،  الدولة  رئيس  ويؤكد 
لكراسة التقرير: "إن معهد  تخطيط سياسة الشعب اليهودي أخذ 

برهوم جرايسي )*(

قراءة في التقرير السنوي لـ "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي"

"تراجع مكانة الواليات املتحدة- 
معضلة إستراتيجية جديدة إلسرائيل"

الشعب  مستقبل  مستوى  على  لها  مثيل  ال  هامة  مهمة  عاتقه  على 
اليهودي. فمهمة املعهد هي دفع عملية ازدهار الشعب اليهودي من 
خالل فكر وتخطيط إستراتيجي في القضايا ذات األهمية القصوى 
اليهودي،  الشعب  التزام وثيق مبستقبل  العالم، ومن خالل  ليهود 

الذي تشكل إسرائيل جوهره".
وفي كل عام يأخذ التقرير جانبا معينا يسلط األضواء عليه، وفي 
الشهرين  في  إع��داده  ومت   ،2008 العام  عن  الصادر  التقرير  ه��ذا 
األولني للعام 2009، فإنه يخصص نصفه لقضية املرأة اليهودية 

في إسرائيل والعالم ومن مختلف النواحي.
لكن التقرير يستعرض، باألساس، املتغيرات احلاصلة في العالم. 
ويطغى على التقرير، وفي الكثير من أقسامه، استنتاج املعهد بأن 
اآلون��ة  في  تتراجع  العالم  في  األميركية  املتحدة  ال��والي��ات  مكانة 
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األخيرة، وأن هذا يتعارض مع مصالح إسرائيل، ولذا فإن التقرير 
يتعامل مع هذه القضية بقلق بالغ.

ويقول رئيس املعهد، دينيس روس، في كلمته االفتتاحية للتقرير: 
"لرمبا ليس مفاجئا أنه حني يظهر العالم كمن بات يتأثر بدرجة أقل 
من قوة الواليات املتحدة األميركية، فإن هذا هو مصدر قلق ليهود 
التقرير،  القلق بعمق في هذا  العالم وإسرائيل، وقد مت فحص هذا 
فحتى وإن لم يوافق القراء على صيغ هذا القلق والهواجس، كما تظهر 
هنا، أو حتى لو رأوا أن بعضها مبالغ فيه، فهذا ليس املقياس جلودة 
التقييمات التي يستعرضها التقرير، ألن هدفه هو إبراز قضايا ذات 
أهمية ليهود العالم، من أجل دفع عملية التخطيط ملواجهة كل العوامل 

التي من املمكن أن تكون لها انعكاسات بعيدة املدى".
كذلك فإن التقرير يبدأ أقسامه باستعراض العامل الدميغرافي، 
وهو القضية األكثر قلقا للحركة الصهيونية وإسرائيل، إذ أن اليهود 
عددهم  تكاثر  عاما،   38 مدى  فعلى  ج��دا.  طفيفة  بنسبة  يتكاثرون 
أي  عاما،   12 بعد  عددهم  يتكاثر  أن  املتوقع  وم��ن  7ر%4،  بنسبة 
حتى العام 2020، بنسبة شبيهة، 5ر4%، وهي فقط بسبب وجود 
إسرائيل، التي تصل نسبة تكاثر اليهود فيها إلى 5ر1%، بينما يتراجع 
أعداد اليهود في باقي أنحاء العالم، ولذا فإن نسبة تكاثرهم في كل 

العالم مبا في ذلك إسرائيل هي 5ر0% )نصف باملئة(. 

اليهود يتكاثرون فقط في إسرائيل
كما في التقارير السابقة، فإن القسم األول من التقرير يتركز في 
اجلانب الدميغرافي، ويعرض إحصائيات عن أبناء الديانة اليهودية 
في العالم بشكل عام، وانتشارهم في الدول املختلفة، وتوقع عددهم 
في العام 2020، إذ من التقديرات التي عرضت في تقرير هذا العام، 
أنه جرى تعديل التوقعات لعدد اليهود في العالم في العام 2020، 
بأكثر ب� 6ر3% مما كانت عليه التوقعات في العام 2006، وهذا كما 
يبدو نابع من الزيادة احلاصلة في التكاثر بني اليهود في إسرائيل، 

إذ أن جل الزيادة التي نقرأ عنها هنا، تتركز في إسرائيل وحدها.
ونرى أن اليهود في العالم في تناقص مستمر، وأن مصدر الزيادة 
األساسي جدا، هو إسرائيل، والى جانبها بنسبة ضئيلة جدا، كندا 
واملكسيك، والتواجد القليل في القارة األسيوية، وهذا التراجع ليس 
نابعا إطالقا من الهجرة إلى إسرائيل وإمنا من عدة عوامل، وعلى 

أديان أخرى في أوطانهم  الزواج املختلط مع أشخاص من  رأسها 
األم.

ومن بني األسباب، وكما ظهر في تقرير سابق للمعهد ذاته، أن 
الرجال اليهود الذي يتزوجون من نساء غير يهوديات، فإن أبناءهم ال 
يكونون من اليهود، حسب الشريعة اليهودية، وفي املقابل فإن املرأة 
اليهودية حني تتزوج من رجل غير يهودي، وعلى الرغم من إن أبناءها 
حسب الشريعة اليهودية يكونون يهودا، إال أنهم  على الغالب يتبعون 

األب، ويبتعدون تلقائيا عن املجتمع اليهودي في دولهم.
كذلك هناك سبب الوالدات الضئيلة، خاصة في الدول املتطورة، 
اليهود  ال��والدات لدى  أن معدل  إذ  وهذا منط نلمسه في إسرائيل، 
أقل  ه��و  ب��األس��اس،  والغنية  ال��وس��ط��ى  ال��ش��رائ��ح  م��ن  العلمانيني، 
واألصوليني  املتدينني،  اليهود  ل��دى  ال���والدات  ع��دد  من  بأضعاف 
ال��والدات بني  بشكل خاص، الذين هم السبب األساسي في زيادة 

اليهود في إسرائيل.
ونذكر هنا أنه مبوجب تقرير مكتب اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي 
بلغ  أنه في حني  نرى  إسرائيل،  ال��والدات في  األخير، حول معدل 
معدل الوالدة لدى نساء احلريدمي )اليهود األصوليون( بني 7 إلى 
8 والدات لألم الواحدة، فإن معدل الوالدات لألم اليهودية، من غير 
احلريدمي، هو في حدود والدتني وأقل، ولهذا فإن معدل الوالدات 
لألم اليهودية في إسرائيل بشكل عام، كان في العام 2007، مبعدل 

8ر2 والدة لألم الواحدة.
جتدر اإلشارة هنا إلى أن معدل ال��والدات بني الفلسطينيات في 
إسرائيل في تراجع مستمر، وكان في العام 2007 في حدود 7ر3 
والدات لألم العربية الواحدة، بعد أن كان في املاضي في حدود 5 

والدات.   
العام  العالم في  اليهود في  إن عدد  املذكور  املعهد  ويقول تقرير 
من  2ر%81  أن  ح��ني  ف��ي  ن��س��م��ة،  232ر13م���ل���ي���ون  ك���ان   2008
بينهم يعيشون في إسرائيل والواليات املتحدة، و7ر8% في الدول 
في  عددهم  الالتينية  أميركا  في  اليهود  عدد  فاق  بينما  األوروبية، 
دول االحتاد السوفييتي السابق، التي كانت في العام 1970 املركز 

الثالث لليهود في العالم.
ونرى أن عدد اليهود في إسرائيل كان في العام املاضي، 478ر5 
العالم، مقابل 275ر5  مليون نسمة، أي 3ر41% من مجمل يهود 
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يهود  مجمل  من   %40 أي  األميركية  املتحدة  ال��والي��ات  في  مليون 
العالم، و488 ألفا في فرنسا، و375 ألفا في كندا، و294 ألفا في 
بريطانيا، و215 ألفا في روسيا، و183 ألفا في األرجنتني، و120 

ألفا في املانيا.
أميركا  في  فعددهم  العالم،  ق��ارات  مختلف  في  اليهود  وينتشر 
أميركا  أوروبا 153ر1 مليون، وفي  الشمالية 56ر5مليون، وفي 
)بني  السابق  السوفييتي  االحت��اد  دول  وف��ي  ألفا،   394 الالتينية 
قارتني( 348 ألفا، وفي أستراليا 115 ألفا، وفي آسيا عامة 19 ألفا، 

وفي أفريقيا 77 ألفا، من بينهم 71 ألفا في جنوب أفريقيا وحدها.

زيادة 5ر4% خالل 12 عاما
بحسب ما يشير التقرير، الذي يعتمد باألساس على إحصائيات 
عدد  ف��إن  أخ��رى،  وتقارير  اإلسرائيلي،  املركزي  اإلحصاء  مكتب 
فقط،  5ر%4  بنسبة   2020 العام  حتى  سيزداد  العالم  في  اليهود 
مقارنة مع عددهم في العام 2008، وسيكون عدد اليهود في ذلك 
العام 827ر13 مليون نسمة، في حني أن عدد سكان العالم سيزداد 

خالل 12 عاما، ما بني 20% إلى %24.
اليهود، هي أكبر مما كان  النسبة الضئيلة لزيادة عدد  لكن هذه 
تقرير "معهد تخطيط  للعام 2020، فقد توقع  متوقعا قبل عامني 
سياسة الشعب اليهودي" الصادر في العام 2006، أن يكون عدد 
اليهود في العام 2020 حوالي 558ر13 مليون نسمة، وقد جرى 
التوقعات بنسبة 2%، ولكن بعد االطالع على تفاصيل  زيادة هذه 

التوقعات، جند أن مصدر الزيادة يكمن فقط في إسرائيل.
اليهود في  أعداد  تراجع  العام 2020 سيستمر  أنه حتى  ونرى 
جميع دول العالم، باستثناء كندا واملكسيك ودول متفرقة في آسيا، 

فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن املجتمع اليهودي في كندا محافظ 
أكثر من غيره في دول أخرى، وعلى الرغم من هذا، فإن عدد اليهود 
سيزداد على مدى 12 عاما من 375 ألفا في العام املاضي إلى 381 
ألفا في العام 2020، أي بزيادة طفيفة جدا، بنسبة 6ر1%، أما في 
املكسيك فإن الزيادة تتحدث عن 5% خالل 12 عاما، من 40 ألفا اليوم 
إلى 42 ألفا في ذلك العام، وفي مختلف دول آسيا، ستكون الزيادة 

حوالي 10%، من 19 ألفا اليوم إلى 21 ألفا.
أما في إسرائيل، فإن الزيادة املتوقعة ستكون بنسبة 8ر17%، من 
478ر5 مليون اليوم، إلى 543ر6 مليون في العام 2020، أي بزيادة 
975 ألف نسمة، ويضاف إليهم 10 آالف من كندا واملكسيك وآسيا، 

مبعنى زيادة إجمالية تصل إلى 985 ألفا، حتى العام 2020.
غير أن  تراجع أعداد اليهود في العالم سيبتلع قسما كبيرا من هذه 
الزيادة، إذ أن إجمالي عدد اليهود وفق هذه التوقعات سيزداد حتى 
باقي دول  اليهود في  أن عدد  أي  ألفا،  العام 2020 بحوالي 595 

العالم سيتراجع بحوالي 390 ألف نسمة.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن عدد اليهود في العالم ازداد من العام 
1970، حني كان 633ر12 مليون نسمة، إلى العام 2008، حني بلغ 

232ر13 مليون نسمة، بنسبة 7ر4% على مدى 38 عاما.
في  عاما،   38 مدى  على  اليهود  حققها  التي  النسبة  أن  نستنتج 
فقط  وه��ذا  عاما،   12 خ��الل  تتحقق  أن  املتوقع  من  عددهم،  زي��ادة 
من  أكثر  احلصني  اليهودي  املجتمع  حيث  إسرائيل،  وجود  بسبب 

غيره في دول أخرى.
ويقول التقرير إن عدد اليهود في إسرائيل يزداد سنويا بنسبة 
5ر1%، إال أن الزيادة الكلية لليهود في العالم مبا يشمل إسرائيل، 
اليهود  أع��داد  تراجع  بسبب  احلال  بطبيعة  وهذا  باملئة،  نصف  هي 

تزحف  األخيرة  السنوات  في  إسرائيل  إلى  الهجرة  أن  التقرير  في  وجاء 
ببطء شديد "في أحسن أحوالها"، علما أن عدد املهاجرين اليهود إلى إسرائيل 
سجل في العام 2008 مستوى متدنيا جديدا، إذ بلغ 13681 شخصا، في حني 

أن عددهم في العام 2007 كان في حدود 18300 شخص.
وفي املقابل فإن التقرير يشير بقلق إلى اتساع ظاهرة الهجرة من إسرائيل، 
العدد  فإن  املقابل  وفي  شخصا،   18129 إسرائيل  إلى  هاجر   2007 العام  ففي 
الصافي ملن غادر إسرائيل بهدف السكن خارجها لفترة طويلة بلغ قرابة 00	11 
شخص، مبعنى أن ميزان الهجرة إلى إسرائيل سجل 6700 شخص، وهو أدنى 

مستوى له منذ أكثر من 20 عاما.
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في العالم.
ويضيف التقرير، في شرحه عن املتغيرات في البنية الدميغرافية 
لليهود، "إن تركيبة املجتمع اليهودي في إسرائيل، وارتفاع نسبة 
الشبان فيه، ووضع أولوية إلقامة عائلة، كان سببا طبيعيا في حتقيق 
أكبر عدد من الوالدات بني اليهود في العالم، ففي العام 2007 كان 
عدد الوالدات اليهود 108 آالف طفل، وهو أكبر عدد في إسرائيل 

على مر السنني".
وجاء في التقرير أن الهجرة إلى إسرائيل في السنوات األخيرة 
تزحف ببطء شديد "في أحسن أحوالها"، علما أن عدد املهاجرين 
اليهود إلى إسرائيل سجل في العام 2008 مستوى متدنيا جديدا، 
إذ بلغ 13681 شخصا، في حني أن عددهم في العام 2007 كان 

في حدود 18300 شخص.
وفي املقابل فإن التقرير يشير بقلق إلى اتساع ظاهرة الهجرة من 
إسرائيل، ففي العام 2007 هاجر إلى إسرائيل 18129 شخصا، 
السكن  بهدف  إسرائيل  غ��ادر  ملن  الصافي  العدد  فإن  املقابل  وفي 
خارجها لفترة طويلة بلغ قرابة 11500 شخص، مبعنى أن ميزان 
الهجرة إلى إسرائيل سجل 6700 شخص، وهو أدنى مستوى له 

منذ أكثر من 20 عاما.
لإلقامة  إسرائيل  غ��ادر   2006 العام  في  أن��ه  التقرير  ويضيف 
خارجها لفترة طويلة 22400 شخص، بينما عاد إلى إسرائيل بعد 
غياب طويل 9600 شخص أي أن عدد الذين هاجروا من إسرائيل، 

كعدد صاف في ذلك العام، هو 12800 شخص.
يشار هنا إلى أن تقريرا سابقا صدر عن مكتب اإلحصاء املركزي، 
إسرائيل  خ���ارج  املقيمني  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  اجلنسية  حملة  ع��دد  ق���ّدر 
باستمرار بحوالي 700 ألف شخص، في حني قال تقرير آخر لديوان 
إنه خالل ستني عاما غادر إسرائيل  رئاسة احلكومة اإلسرائيلية، 
مليون شخص، ويقدر التقرير احلكومي أن 800 ألف منهم ما زالوا 
على قيد احلياة، وجميع هؤالء مسجلون في السجل السكاني، وحتى 

في سجل ذوي حق التصويت.
ويرى تقرير املعهد أن التغيرات في اجلمهور اليهودي في العالم 
تعكس باألساس امليزان الدميغرافي الداخلي للمجتمعات اليهودية 
املختلفة في دول العالم، ولكن أيضا تعّرض اليهود كأفراد لضغوط، 
التي  املجتمعات  ف��ي  اجتماعية،  واق��ت��ص��ادي��ة  سياسية  ول��ف��رص 

يعيشون فيها، فاملستوى املعيشي يشكل خلفية واضحة للتوجهات 
الدميغرافية بني اليهود.

باستمرار،  اليهودية  الوكالة  تعرضه  ما  إلى  التقرير  ويتطرق 
اليهود خارج إسرائيل يعيشون في دول  أكثر من 90% من  بأن 
أن  مبعنى  إسرائيل،  في  مستواه  من  أعلى  فيها  املعيشة  مستوى 
وزن،  ذا  محفزا  يعد  لم  إسرائيل  إلى  للهجرة  االقتصادي  احملفز 
في  إس��رائ��ي��ل  إل��ى  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  ج��دا  الساحقة  الغالبية  أن  إذ 
العقدين األخيرين وصلوا من دول مستوى املعيشة فيها أقل من 

إسرائيل. 
ويوصي التقرير بإعادة النظر في أساليب العمل ملواجهة الوضع 
الدميغرافي، على أن يكون هدف السياسة اجلديدة توثيق العالقة بني 
قادة إسرائيل وقادة اليهود في العالم، ومساواة مستوى املعيشة في 
إسرائيل مع ما هو قائم في الدول املتطورة، وإجراء أبحاث حول تأثير 
األوضاع االقتصادية االجتماعية واألوضاع السياسية في إسرائيل 
على الهجرة إلى إسرائيل، وأيضا على مدى الشعور باالنتماء إلى 

اليهودية في العالم.

املتغيرات السياسية واالقتصادية
تقرير  يركز  واالقتصادية  السياسية  املتغيرات  استعراض  لدى 
اثنني،  متغيرين  على  اليهودي"  الشعب  سياسة  تخطيط  "معهد 
ملموسني في اآلونة األخيرة- األول هو األزمة االقتصادية العاملية. 
ويقول املعهد إنه من الصعب أن يبلور صورة متكاملة عما يحصل، 

ألنه جرى إعداد التقرير في أوج األزمة.
تراجع  منه، هو  التقرير "قلقه"  الذي ال يخفي  الثاني،  واملتغير 
الوحيدة، وظهور  العظمى  القوة  الواليات املتحدة عن كونها  مكانة 
مراكز قوة جديدة في العالم، مثل روسيا واالحتاد األوروبي والصني 
ستكون  املتحدة  الواليات  أن  التقرير  يعتقد  إذ  األقصى،  والشرق 
مضطرة للمساومة في أحيان عديدة على مستوى األسرة الدولية، 
وهناك خوف من أن تضطر إسرائيل إلى دفع ثمن لهذه املساومة. 

األخيرة،  السنة  في  جرت  التي  التطورات،  "إن  التقرير  ويقول 
خلقت ضغطا كبيرا على التحديات واملعضالت أمام إسرائيل والشعب 
اليهودي، فإلى جانب التحديات اإلستراتيجية املعروفة واملتواصلة، 
فإننا نشهد توجهات تهدد تقليص مكانة الواليات املتحدة في األسرة 
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الدولية، كقوة عظمى أعلى، إذ أن هذه التوجهات تزايدت إثر األزمة 
االقتصادية اخلطيرة التي تعصف بالواليات املتحدة".

ويضيف أن االزدهار غير املسبوق للشعب اليهودي في العقود 
كوطن  كانت  إن  املتحدة،  بالواليات  واض��ح  بشكل  ارتبط  األخيرة 
إلسرائيل،  داعمة  إستراتيجية  كشريكة  أو  تقريبا،  اليهود  نصف 
ميثل  متثلها  التي  والقيم  املتحدة  الواليات  مكانة  تهديد  فإن  ولهذا 

شرخا ممكنا في قوة الشعب اليهودي".

األزمة االقتصادية
توقيت  بحكم  العاملية،  االقتصادية  لألزمة  أولي  استعراض  في 
الغش  قضية  عند  األول���ى  األس��ط��ر  ف��ي  التقرير  يتوقف  ص���دوره، 
التي  برنارد مايدوف،  التي تكشفت في شركة  الضخمة  واخل��داع 
حجم  وبلغ  أموالهم،  تستثمر  بأنها  فيها  املستثمرين  توهم  كانت 

القضية 50 مليار دوالر.
أن مايدوف حظي مبكانة محترمة جدا بني  إلى  التقرير  ويشير 
اليهود في الواليات املتحدة، وبني املئات من املستثمرين والشركات 
في  لليهود  التبرعات  تقدمي  على  واظبوا  الذين  اليهود،  واألث��ري��اء 
إسرائيل، وقد أدت هذه القضية إلى شطب مبالغ ضخمة جدا كانت 
مخصصة للتبرع بها لقضايا التعليم واألبحاث والصحة وغيرها، 

ومنذ اآلن فقد بات واضحا حجم الضرر للثراء اليهودي العام.
القضية خلقت أجواء متوترة داخلية  التقرير "إن هذه  وأضاف 
بني اليهود في الواليات املتحدة، كما تضررت صورة اليهود، وكما 
يبدو فإن قضية اخلداع هذه ستغذي توجهات ال سامية تتصاعد 

على خلفية األزمة".
ويطرح التقرير سلسلة من التساؤالت والقضايا التي سيواجهها 
"الشعب اليهودي"، على ضوء األزمة االقتصادية العاملية، ومن بني 
بسرعة  املتحدة  والواليات  العالم  سينهض  إذا  ما  التساؤالت  هذه 
من هذه األزمة؟، والى أي مدى سيتضرر االقتصاد اإلسرائيلي من 
األزمة؟، "وهل ستبلور األزمة نظاما عامليا جديدا؟، وهل سيكون 

مريحا بدرجة أقل بالنسبة إلسرائيل والشعب اليهودي؟". 
وأيًضا: هل ستنعكس األزمة على قدرة األسرة الدولية على جلم 
إي��ران(؟، "وهل سيؤدي ضعف  النووي )يقصد  التسلح  مشاريع 
الواليات املتحدة واألزمة في الغرب إلى زيادة عدم االستقرار في 

إيران والتطرف اإلسالمي واجلهات  الشرق األوسط، وتعزز قوة 
التي ترفض مجرد وجود إسرائيل؟".

ال��والي��ات  ف��ي  لليهود  السياسية  ال��ق��وة  وال��س��ؤال األخ��ي��ر: "ه��ل 
املتحدة ستكون في خطر؟، وهل ستؤجج األزمة االقتصادية مظاهر 

الالسامية؟". 
ويقول التقرير "إنه على ضوء التعقيدات وعدم وضوح األوضاع 
االقتصادية، فإن توصيتنا األساسية للقيادات اليهودية في مختلف 
املعلومات  وصول  جودة  لتحسني  موارد  تركيز  هي  العالم،  أنحاء 
التي يتم تقدميها لألفراد واحلكومات واملصالح االقتصادية، على 
أمل أن يساعد هذا في اتخاذ قرارات مبنية على قاعدة متينة، وعلى 

مستوى عال".
ال��ل��ق��اءات  عقد  اس��ت��م��رار  تضمن  آل��ي��ة  تطوير  التقرير  وي��ق��ت��رح 
اإلرشادية املنتظمة للقيادات اليهودية في العالم، مع خبراء اقتصاد، 
من أجل احللول الوسط الضرورية بني التزامات اليهود في العالم، 
وبني االحتياجات احمللية ألماكن تواجدهم، وهذا إلى جانب توثيق 
العالقة بني اليهود وبني وسائل اإلعالم، وضمان مصادر املعلومات، 
بآخر  تزويدهم  أج��ل  من  العالم،  في  لليهود  خ��اص  مركز  وإق��ام��ة 

مستجدات األزمة االقتصادية العاملية. 

"معضلة" تعدد األقطاب في العالم
يخصص التقرير بندا حتت عنوان "إسرائيل والشعب اليهودي 

في عالم متعدد األقطاب: معضلة استراتيجية جديدة".
ومما جاء في هذا الفصل "من ناحية إسرائيل والشعب اليهودي، 
فإن األزمة بني روسيا وجورجيا كشفت واقعا دوليا متبلورا، أقل 
راحة من الواقع الذي شهدناه في ظل "القطب الواحد"، فاالنتقال 
إلى واقع متعدد األقطاب في العالم، أمام التراجع النسبي ملكانة 
الواليات املتحدة، وحاجة واشنطن للعمل في إطار متعدد األطراف، 

قد يكون واقعا إشكاليا بالنسبة إلسرائيل".
الصني  مثل  الناشئة،  العظمى  القوى  حاجة  إلى  التقرير  ويشير 
والهند، للطاقة وشرائها من الشرق األوسط، إضافة إلى روسيا التي 
ستتجه هي أيضا إلى أسواق الشرق األوسط، ويقول إن هذه الدول 
لديها "حساسية أقل جتاه املصالح اإلسرائيلية"، وهذا ما سيؤثر 

الحقا على استقرار الشرق األوسط ومكانة إسرائيل.
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املتحدة  الواليات  ملكانة  الظاهر  الضعف  "إن  التقرير  في  وج��اء 
املتحدة  الواليات  أن  فحقا  إسرائيلية،  إستراتيجية  معضلة  يكشف 
ستفقد مركبات معينة في قوتها، ولكن بالنسبة إلسرائيل ال يوجد 
حلفاء بديلون باإلمكان االعتماد عليهم، فاألزمة في جورجيا كشفت 
ال��دور األوروب��ي، وأنه ال ميكن اعتبار أوروب��ا ركيزة إستراتيجية 

إلسرائيل".
صورة  على  مباشرة  ينعكس  قد  األميركي  الضعف  إن  وتابع: 
إسرائيل أمام القوى األصولية اإلسالمية، التي ترى قوة إسرائيل 

من قوة الواليات املتحدة.
وهو يرى أن الدور األميركي في األزمة اجلورجية الروسية من 
املمكن تفسيره بأن الواليات املتحدة قد تتخلى عن حلفائها، وهذا ما 
قد يجعل أعداء إسرائيل يعتقدون أن واشنطن لن تسارع إلى مساعدة 

إسرائيل وقت احلاجة.

العملية السلمية وإيران
بطبيعة احلال فإن التقرير يستعرض األوضاع في الشرق األوسط 
ومستقبل العملية السلمية وإيران، في ظل املتغيرات الدولية، وأيضا 

في ظل تبدل اإلدارة األميركية، وتعاملها في الشرق األوسط.
اجلديدة  اإلدارة  "وص��ول  أن  التقرير  يرى  اإليراني  الشأن  في 
برئاسة باراك أوباما إلى البيت األبيض، من شأنه أن يجّر إلى إعادة 
تقييم شامل في كل ما يتعلق بإيران، ألنه يجب األخذ باحلسبان، أن 
قضية إيران قد يتم اعتبارها مفتاحا لالستقرار في الشرق األوسط، 
وأن تتبلور إستراتيجيا تسعى إلى "صفقة إقليمية شاملة"، تشمل 
أيضا اجلهود املكثفة حلل الصراع العربي اإلسرائيلي، وحتى نزع 

السالح النووي من الشرق األوسط".
وبالنسبة للشرق األوسط عامة، فإن التقرير يتوقع أن تؤثر األزمة 
االقتصادية العاملية بشكل سيء على كل الشرق األوسط، فإضافة 
إلى الشروخ القائمة، فإن األزمة قد تساهم في زيادة الضغط على 
أخرى  مجموعات  مشاركة  خالل  من  وإضعافها،  املعتدلة  األنظمة 

في احلكم.
ويطرح التقرير فرضية أن تقود األزمة إلى تزايد النقمة على أنظمة 
حكم، بزعم أنها ضعيفة وليست ناجحة اقتصاديا، وهذا ما قد يقود 

إلى انهيار أنظمة في الشرق األوسط.

ويستعرض التقرير التطورات على صعيد املفاوضات التي جرت 
احلرب  إل��ى  حتى  ويصل  واإلسرائيلي،  الفلسطيني  اجلانبني  بني 

األخيرة على غزة، التي تزامن انتهاؤها مع إعداد التقرير.
ويتوقع التقرير "أنه على ضوء تراجع مكانة الواليات املتحدة، 
إضافة إلى االستنتاجات التي استخلصتها من عملها بشكل أحادي 
حلل  احمل��اوالت  تعكس  أن  املتوقع  فمن  دولية،  قضايا  في  اجلانب 
عدة  خ��الل  من  للعمل  وميال  توجها  العربي  اإلسرائيلي  ال��ص��راع 
متطرفة،  أنظمة  مع  للتعامل  املسبقة  ال��ش��روط  وتخفيف  أط���راف، 
اإلسرائيلي  ال��ص��راع  ب��ني  عالقة  ن��رى  وأن  وس��وري��ة،  إي���ران  مثل 
تقلق  األوس���ط،  الشرق  في  أخ��رى  مركزية  قضايا  وب��ني  العربي، 
اإلسالمي،  والتطرف  واإلره��اب  وإي��ران  العراق  املتحدة:  الواليات 

وما شابه".
احلل  حول  مفاوضات  إلى  إسرائيل  دخول  "إن  التقرير  ويرى 
على  وعزيزة  حساسة  قضايا  األعمال  ج��دول  على  يطرح  ال��دائ��م، 
اآلمنة،  إسرائيل  دول��ة  وج��ود  ضمان  عامة:  اليهودي  الشعب  قلب 
وطبيعة االتفاق في ما يتعلق بالقدس، واملكانة املستقبلية لألماكن 
الغربية  )الضفة  والسامرة  يهودا  التاريخية في  واألماكن  املقدسة 
احملتلة(، وإخالء وتفكيك املستوطنات، واحلفاظ على أغلبية يهودية 
في إسرائيل، والطابع اليهودي الدميقراطي لها، فكل هذه القضايا 
تعيق وتهدد الوحدة الداخلية في إسرائيل واملهجر، وقد تقود إلى 

سفك دماء".
أوباما  ب��اراك  األميركي  الرئيس  فترة  في  "إذن  التقرير  ويتابع 
إسرائيلي  سالم  إلى  التوصل  إمكانية  نحو  حقا  احملادثات  تنضج 
فلسطيني، فمن املمكن أن نتوقع أن متارس الواليات املتحدة ضغطا 
السماح  أجل  من  أخيرة،  تنازالت  عدة  على  لتوافق  إسرائيل  على 
للطرفني التوقيع على االتفاق، وهذا ما قد يقود إلى توتير األجواء 
بني إسرائيل والواليات املتحدة، وهذا التوتر قد ينشأ أصال في حال 

رفضت احلكومة اجلديدة في إسرائيل مسار أنابوليس".
ومن هنا يتوقع التقرير بأن حالة كهذه بني إسرائيل والواليات 
املتحدة قد تقود إلى وضع غير مريح بالنسبة لليهود في الواليات 
املتحدة، وهذا خاصة على ضوء "ادعاءات" بأن "السياسة اخلارجية 
للواليات املتحدة في الشرق األوسط متأثرة من إسرائيل واللوبي 

اليهودي، بشكل يتعارض مع املصالح األميركية ذاتها".
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اليهود واالنتخابات األميركية
يركز  وإسرائيل  املتحدة  الواليات  في  القيادتني  تبدل  بند  حتت 
األميركية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ال��ي��ه��ود  تصويت  شكل  على  التقرير 
األخ���ي���رة، م��ش��ي��ًرا إل���ى أن���ه ل��م يتغير إط��الق��ا ع��ن ن��ه��ج ال��ي��ه��ود في 
إلى  بغالبيتهم  يصوتون  ال��ذي  السنني،  عشرات  منذ  االنتخابات 

احلزب الدميقراطي.
وجاء في التقرير "مع نهاية العام 2008، كانت الواليات املتحدة 
وإسرائيل، كل من جانبها، أمام تبدل قيادتيهما، ففي الواليات املتحدة 
جرى هذا مبوجب الدستور األميركي، وجرى في إسرائيل في أعقاب 
عدم االستقرار املزمن في طريقة احلكم، يضاف إليه قضية الفساد 

املتواصلة".
ويقول التقرير إنه حسب التقييمات التي كانت جاهزة حتى إعداده، 
فإن طابع التصويت بني اليهود في الواليات املتحدة لم يتغير، إذ أن 
تأييد اليهود التقليدي للحزب الدميقراطي، بقي على حاله، "فعمليا، 
آخر مرة جنح فيها مرشح جمهوري أن يحصل على أكثر من %40 
من أصوات اليهود، كان في انتخابات العام 1920، ومن بعده، جنح 
املرشح اجلمهوري رونالد ريغان باحلصول على ما بني 38% إلى 

39% من أصوات اليهود في انتخابات العام 1980".

الداعم  اعتباره  مت  )االب���ن(  ب��وش  ج��ورج  أن  من  الرغم  "وعلى 
في  يحصل  لم  فإنه  املتحدة،  الواليات  تاريخ  في  إلسرائيل  األكبر 
اليهود، مقابل %19  أكثر من 24% من أص��وات  العام 2004 على 

في العام 2000".
ويتابع "إن ثقة اليهود في الواليات املتحدة باحلزب الدميقراطي 
االجتماعية،  واالق��ت��ص��ادي��ة  ال��دمي��غ��راف��ي��ة،  مكانتهم  م��ع  تتماشى 
والثقافية، فاملجتمع اليهودي في الواليات املتحدة هو جمهور املدن، 
ومرتبط بالتطورات العصرية اجلديدة في االقتصاد والتكنولوجيا، 
وعلى الرغم من أن اليهود هم مجموعة متيل لتكون أكثر ثراء من 
باقي األميركان، فإن اليهود يلمسون أن مصاحلهم على املدى البعيد، 
القائلة  النظر  وجهة  وحتركهم  ليبرالية،  سياسة  خالل  من  تتحقق 
التقليدية، وهذا  اليهودية  القضايا  راية  الدميقراطيني يحملون  بأن 

ما يعارضه بشدة اليهود املؤيدون للحزب اجلمهوري".
الرغم  أنه على  إليه هو  التقرير "إن ما جتدر اإلش��ارة  ويضيف 
من الفروقات العينية في السياسة املؤسساتية للحزبني اجلمهوري 
والدميقراطي، فإن احلزبني ملتزمان بشكل جوهري ببقاء وسالمة 
دولة إسرائيل، ولهذا فإن طابع التصويت لدى اليهود في الواليات 

املتحدة نابع من مواقف اجتماعية، واقتصادية، وثقافية". 


