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مخطط "إرسائيل  "2020عقب ربع قرن

قراءة يف كتاب إرسائيل  :2020خطتها التفصيلية ملستقبل الدولة واملجتمع

The Israel 2020 Plan after 25 years

A reading of the book Israel 2020: Detailed Plan for the Future of State
and Society

إرسائيل  :2020خطتها التفصيلية ملستقبل الدولة واملجتمع
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية 6 ،)2005-2004 ،مجلدات.
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مقدمة
رؤية "إرسائيل  "2020هي خطة تفصيلية وضعتها إرسائيل السترشاف مستقبل الدولة واملجتمع
اإلرسائيليني عىل مدى ربع قرن ،من منتصف تسعينيات القرن العرشين إىل حدود عام  .2020وقد ساهم
يف إعدادها نحو  250خب ًريا إرسائيل ًيا متنوعي االختصاصات من مختلف الوزارات واملؤسسات الرسمية
واألكادميية يف داخل إرسائيل ،من كل الجامعات ،ومن الوزارات األساسية العرش ،والجيش ،واملخابرات،
والوكالة اليهودية ،وسلطة املياه ،ودائرة أرايض إرسائيل ،ومن بني الجاليات اليهودية يف العامل ،وخرباء من
عدة دول كالدمنارك ،وبريطانيا ،والسويد ،واليابان ،وهولندا ،وأملانيا ،وفرنسا ،والواليات املتحدة األمريكية.
صدرت الرؤية باللغة العربية يف عام  1997عن معهد إرسائيل للتكنولوجيا (التخنيون) يف  17مجل ًدا(((،
تغطي ش ّتى
التخصصات واملجاالت((( .وقد أوالها مركز دراسات الوحدة العربية أهمي ًة كبرية ،من باب
ّ
أنها األشمل عن تصورات العدو اإلرسائييل ملستقبله ،والتي يتناول فيها جوانب الحياة يف الدولة العربية
كافة ،مر ّك ًزا عىل األرض واالستيطان واملصادر البرشية والطبيعية ،وأنها األبعد مدى زمن ًيا ،واألكرث اعتام ًدا
عىل سيناريو سالم عريب  -إرسائييل((( .وقد انتقى مركز دراسات الوحدة العربية بعض مضامني الدراسة
(املجلدات  )6-1وترجمتها إىل العربية ونرشها يف ستة أجزاء(((.
تعالج الدراسة ثالثة مسارات رئيسة تتعلق ً
أول بإرسائيل يف عام  2020يف حال استتباب السالم أو عدمه؛
وثان ًيا باإلمكانيات والرشوط التي من شأنها أن ترفع إرسائيل يف عام  2020إىل مصاف الدول الصناعية
األكرث تقد ًما؛ وثال ًثا بالعالقة املثىل بني إرسائيل والشتات اليهودي .وقد لجأ املخططون اإلرسائيليون إىل
وضع أربعة سيناريوهات للحالة الواحدة :سيناريو بقاء اليشء عىل أصله ،وسيناريو تحقيق سالم شامل،
ترجيحا من وجهة نظر املخططني.
وسيناريو متشائم بالنسبة إىل أهداف الخطة ،وأخ ًريا السيناريو األكرث
ً
وتجدر اإلشارة إىل أنه بالنظر إىل أهمية املخطط ،فقد تب ّنت الحكومة اإلرسائيلية توصياته جزئ ًيا يف عام
 2005ضمن املخطط التوجيهي التنظيمي الخامس والثالثني ،وعليه اعتمدته قانون ًيا(((.
 1يف الواقع كانت  18مج ّلدًا ،لكن أحدها حول األمن مل يوزّع إال يف إطار مغلق عىل النخبة.
 2وهي عىل النحو التايل .1 :موجز؛  .2صورة املستقبل؛  .3االحتامالت :البدائل وتقييمها؛  .4إرسائيل يف أجواء السالم؛  .5إرسائيل يف
مصاف الدول الصناعية؛  .6إرسائيل والشعب اليهودي؛  .7استمرارية الوضع القائم؛  .8البديل االقتصادي؛  .9البديل االجتامعي؛  .10البديل
الطبيعي البيئي؛  .11املواصالت واالتصاالت؛  .12الطاقة؛  .13نظام املساحات املفتوحة؛  .14نظام التعليم؛  .15توجهات لتطور مستدام؛ .16
اعتبارات مالية اقتصادية وبلدية؛  .17عملية التنفيذ وساسة األرض.
 3انظر يف ذلك مقدمة الطبعة العربية لسلامن أبو ستة (مج  :1مبادئ التخطيط البعيد املدى).
 4إرسائيل  :2020خطتها التفصيلية ملستقبل الدولة واملجتمع [ 6مجلدات] ،راجع الرتجمة عن العربية إلياس شوفاين وهاين عبد الله
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية :)2005-2004 ،مج  :1مبادئ التخطيط البعيد املدى ()2004؛ مج " :2صورة املستقبل" وسبل
تحقيقها ()2004؛ مج  :3الخطة الشاملة إلرسائيل :تقييم البدائل االقتصادية واالجتامعية والبيئية ()2004؛ مج  :4إرسائيل يف محيط يسوده
السالم ()2005؛ مج  :5إرسائيل يف مسار الدول املتقدمة ()2005؛ مج  :6إرسائيل والشعب اليهودي (.)2005
 5راجع يف ذلك :مجموعة مؤلفني ،قضية فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،ج  :2الكولونيالية االستيطانية وإعادة تصور
مستقبل املرشوع الوطني (الدوحة؛ بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
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املعامل العامة ملخطط "إرسائيل "2020
ميكن تجميع أهم األهداف الرئيسة التي اعتمدها مخطط "إرسائيل  "2020يف ثالثة أبعاد رئيسة تش ّكل
قطب رحاه وخيطه الناظم ومدار السيناريوهات التي تض ّمنها ،وهي يف املقام األول البعد الدميوغرايف،
ثم البعد االقتصادي والتنموي ،وأخ ًريا األبعاد السياسية والجيوسياسية واألمنية الكامنة وراء رهانات
تحقيق سالم شامل ودائم مع الفلسطينيني والعرب.
 .1مسألة السكان والشتات اليهودي

املسألة الدميوغرافية مركزية يف هذه الرؤية ،عىل نحو موصول مبركزيتها يف الرؤى الصهيونية التبشريية،
مع تركيز املخطط عىل قضية جاذبية إرسائيل للشتات اليهودي يف العامل لهجرة يهودية جامعية إىل
متجانسا ولكنه
إرسائيل .ويف هذا الصدد ،يجري الحديث يف هذا املخطط عن اليهود بوصفهم شع ًبا واح ًدا
ً
موزع جغراف ًيا .كام ال يغيب عن املخططني طرح السؤال األسايس املتمثل يف املوازنة بني فائدة هجرة
ٌ
يهود العامل إىل إرسائيل وبقائهم يف بلدانهم الغربية األصلية حيث مكانتهم راسخة وحيث هم مسيطرون
عىل املال والسياسة ،ويحققون إلرسائيل فوائد ومصالح قد تكون أكرب من فوائد هجرتهم ومصالحها.
وتراوح اإلسقاطات الدميوغرافية يف املخطط بني سيناريوهني رئيسني ،هام سيناريو استئناف حالة العداء،
الذي من شأنه أن يرى حجم السكان العرب يف "أرض إرسائيل الكاملة" يف نهاية فرتة املخطط يتساوى
مع حجم السكان اليهود ،إذ يتضاعف السكان العرب يف املناطق املدارة ويصل إىل  4ماليني نسمة ،بينام
يصل عدد العرب يف إرسائيل إىل مليوين نسمة ،يف حني سيزداد عدد السكان اليهود داخل الخط األخرض
ّ
للمخططني ،أن تكون له عواقب كثرية عىل قوة العمل
ليصل إىل  6ماليني نسمة؛ وهو ما من شأنه ،وف ًقا
داخل إرسائيل وعىل طبيعة العمل املوكل لكل فئة.
أما سيناريو اتفاق السالم الشامل ،فريى أن عدد السكان اليهود سيصل أيضً ا إىل  6ماليني نسمة ،يف
مقابل نحو مليوين نسمة لألقلية العربية ،أي ربع سكان إرسائيل .وهو ما يش ّكل تحس ًنا جوهر ًيا مقارن ًة
محس ًنا أيضً ا العالقات بالطائفة الدرزية ،وظروف الهجرة إىل إرسائيل
بسيناريو تجدد حالة العداءّ ،
عقب تحقيق السالم.
 .2إرسائيل يف مصاف الدول الثامين األوىل يف العامل

يتمثل الهدف الرئيس الثاين ملخطط "إرسائيل  "2020يف السعي إىل وضع إرسائيل يف مصاف الدول الثامين
األوىل يف العامل .ويث ّمن املخطط إنجازات إرسائيل ،وال سيام يف مجال التحديث التكنولوجي بوصفه قو ًة
دافعة يف الصناعة العسكرية والصناعات األخرى ،بيد أنه يدعو إىل تكثيف الجهود من أجل تحقيق
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قفزة كمية ونوعية إضافية خالل مداه الزمني ،بحيث يصل الناتج القومي اإلجاميل إلرسائيل إىل 220
مليار دوالر يف عام ( 2020نحو  27ألف دوالر للفرد يف السنة) ،أي بزيادة أكرث من ضعف الناتج القومي
اإلجاميل إلرسائيل يف بداية املخطط.
ويلجأ املخطط إىل القياس بأربعة مسارات ،هي مسار الدول املوجودة عىل هامش العامل الصناعي،
ومسار أوروبا الغربية ،ومسار أمريكا الشاملية ،ومسار اليابان .ويح ّبذ املخطط اقتداء إرسائيل أكرث مبسار
أوروبا الغربية بوصفه األقرب إليها وإىل بنيتها .وهو يؤ ّكد ،يف هذا الصدد ،أنّ الخلل يف الفارق مع
النموذج األورويب ال يكمن يف جانب التطور الصناعي فحسب ،بل أيضً ا يف الجانب الدميوغرايف ،ر ً
ابطا
ذلك مجد ًدا بأهمية الهجرة الجامعية للشتات اليهودي إىل إرسائيل.
 .3إرسائيل يف أجواء السالم

ينظر املخططون إىل هذا السيناريو ،سيناريو تحقق السالم ،مستحرضين مبدأين مهمني :تعزيز األمن
القومي إلرسائيل ،وضامن استمرار التفوق العسكري اإلرسائييل عىل العرب وتعزيزه ،وال سيام من أجل
ضامن السيطرة عىل األرض.
ويتوقع املخطط يف هذا الصدد أنه خالل  30عا ًما ،سيوجد يف فلسطني ،بني البحر والنهر ،دولة إرسائيل
وكيان فلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،له إدارة ذاتية ،مع تقييد بارز يف مجال الجيش
واألمن ،مع احتامل أن يشرتك يف تركيبة فدرالية أو كونفدرالية مع األردن .وهذا معناه الرفض لدولة
فلسطينية عاصمتها القدس وعدم عودة الالجئني .ويرى املخططون أنّ سيناريو السالم من شأنه أن
يعود عىل إرسائيل بفوائد خارجية كثرية منها زيادة االستثامرات (األجنبية وليست بالرضورة العربية)،
وجذب املهاجرين اليهود.

ماذا تحقق من املخطط بعد ربع قرن؟
بعد نحو ربع قرن من وضع املخطط بني عامي  1994و ،1995ماذا تحقق منه عىل أرض الواقع؟ عىل
املستوى الدميوغرايف ً
أول ،من املهم أن نلحظ أنّ أهم اإلسقاطات الدميوغرافية للمخطط قد تحققت،
إذ انتقلت ساكنة إرسائيل من  5ماليني و 200ألف نسمة يف بداية املخطط يف عام  1995إىل  8ماليني
ونصف يف نهايته تقري ًبا (يف عام .)2019
كام نلحظ أيضً ا أنّ القضية الدميوغرافية ال تزال إشكالية داخل الكيان الصهيوين إىل اليوم ،سواء من جهة
طغيان فكرة أغلبية العنرص اليهودي يف الدولة عىل حساب دولة الحق والقانون ،أو من جهة استفحال

ريرحتلا ةئيه

253

ليئارسإ" ططخمططخمليئارسإ" ططخم

الشكل ()1
تطور ساكنة إرسائيل يف ربع قرن ()2019-1995

املصدر:
World Population Review, "Israel Population 2019," accessed on 22/6/2019, at: https://bit.ly/1rpAoK3
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إشكالية تزايد العنرص اليهودي املتدين ("الحريديم")((( .ويبقى املوضوع الذي طرحه املخطط بشأن
املوازنة بني فائدة هجرة يهود العامل إىل إرسائيل وبقائهم يف بلدانهم الغربية األصلية ،حيث مكانتهم
ّ
ويظل االتجاه السائد هو زيادة الهجرة إىل إرسائيل من الجاليات التي ال تنفع
راسخة ،سجال ًيا إىل اليوم.
إرسائيل كث ًريا ،واملحافظة عىل وجود اليهود يف البالد املهمة(((.
من جهة التنمية االقتصادية والتكنولوجية واللحاق بركب الدول الثامين األوىل يف العامل ،حققت إرسائيل
نتائج فاقت حتى توقعات السيناريو التفاؤيل يف مخطط "إرسائيل  "2020مبضاعفة الناتج املحيل اإلجاميل؛
إذ انتقل األخري من  100مليار دوالر يف عام  1995إىل أزيد من  353مليار دوالر يف عام ( 2017بالقيمة
االسمية) ،مبا ميثل أزيد من  42ألف دوالر للفرد ،ومبا يضعها يف املرتبة  22عامل ًيا من جهة الدخل.
وتتوزع هذه النتائج االقتصادية البارزة عىل مجاالت عدة ،ومنها املجال الجامعي والبحث العلمي
ست جامعات إرسائيلية ضمن الـ  500جامعة األوىل يف
واالبتكار التكنولوجي .ففي عام  ،2018أتت ّ
العامل يف "التصنيف األكادميي لجامعات العامل" ،املعروف باسم "تصنيف شانغهاي"((( ،منها اثنتان ضمن
الـ  100األوىل يف العامل .أما الدول العربية مجتمعة ،فلم تُدرج سوى خمس جامعات فقط((( .ويف مجال
العلوم والتكنولوجيا ،أصبحت إرسائيل من بني أكرث الدول تطو ًرا عىل املستوى العاملي؛ فقد أنفقت
 4.3يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل عىل البحث والتطوير املدين يف عام  ،2015وهي أعىل نسبة يف
العامل( .((1ويف عام  ،2019احتلت إرسائيل املرتبة الخامسة بني أكرث دول العامل ابتكا ًرا من خالل مؤرش
(((1
مقيسا بعدد
بلومبريغ لالبتكار  .وهي تحتل املرتبة الثالثة عرشة يف العامل بالنسبة إىل اإلنتاج العلمي ً
املنشورات العلمية لكل مليون مواطن( .((1ويف عام  ،2014كانت حصة إرسائيل من املقاالت العلمية
 6ينظر يف ذلك :مهند مصطفى" ،قراءة يف التحوالت الدميوغرافية والسياسية والفكرية للمتدينني يف إرسائيل واسترشاف تأثرياتها
املستقبلية" ،ضمن هذا العدد.
 7بخصوص الواقع الدميوغرايف الحايل وإسقاطاته املستقبلية ،انظر :يوسف كرباج" ،الدميوغرافيا والرصاعات يف إرسائيل  -فلسطني:
توقعات للمستقبل" ،يف :الكولونيالية االستيطانية ،ص .161-141
 8وهي يف عام :2018
Technion-Israel Institute of Technology, The Hebrew University of Jerusalem, Weizmann Institute of Science, Tel
Aviv University, Bar-Ilan University, Ben-Gurion University of the Negev.
انظر:
"Academic Ranking of World Universities," ShanghaiRanking (2018), accessed on 28/6/2019, at: https://bit.ly/2MqbFZo
 9وهي يف عام  2018أربع جامعات سعودية (جامعة امللك عبد العزيز ،وجامعة امللك سعود ،وجامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية،
وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن) ،وجامعة القاهرة مبرص.
10 "Gross Domestic Spending on R&D," OECD, accessed on 28/6/2019, at: https://bit.ly/1RLTs0e
11 Michelle Jamrisko, Lee Miller & Wei Lu, "These are the World's Most Innovative Countries," Bloomberg,22/1/2019,
at: https://bloom.bg/2U5Fi27
12 Yarden Skop, "Israel's Scientific Fall from Grace: Study Shows Drastic Decline in Publications per Capita," Haaretz,
2/9/2013, accessed on 28/6/2019, at: https://bit.ly/2FsEsHT
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)2( الشكل
)2017-1995( تطور الناتج املحيل اإلجاميل إلرسائيل يف ربع قرن

:املصدر
Worldometers, "GDP by Country," accessed on 22/6/2019, at: https://bit.ly/2X1NFSr

 يف0.1(  أي عىل نح ٍو أعىل بكثري من نصيبها من سكان العامل، يف املئة0.9 املنشورة يف جميع أنحاء العامل
 كام تضم.((1( كام أنّ لديها واح ًدا من أعىل معدالت نصيب الفرد من براءات االخرتاع املودعة.((1()املئة
10  لكل85  فهناك. وهي نسبة من أعىل النسب يف العامل، آالف موظف10  عاملًا وفن ًيا لكل140 إرسائيل
 باح ًثا8337  أحصت إرسائيل،2012  ويف عام.((1( آالف يف اليابان10  لكل83 و،آالف يف الواليات املتحدة
13 "Gross Domestic Spending on R&D"; Ofri Ilani, "Israel Ranks Fourth in the World in Scientific Activity, Study
Finds," Haaretz, 17/11/2009, accessed on 28/6/2019, at: https://bit.ly/2Y91F9w
14 Steven Karr, "Imagine a World Without Israel - Part 2," Huffington Post, 24/10/2014, accessed on 28/6/2019, at:
https://bit.ly/2N7j29w
15 Eduard Shteinbuk, "R&D and Innovation as a Growth Engine: The Israeli Model and the Role of the OCS,"
National Research University – Higher School of Economics, 22/7/2011, accessed on 28/6/2019, at: https://bit.ly/2RzL24k
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متكافئًا بدوام كامل لكل مليون نسمة ،مقارن ًة بـ  3984يف الواليات املتحدة ،و 6533يف جمهورية كوريا
الجنوبية ،و 5195يف اليابان(.((1
وأخ ًريا ،من جهة تحقيق السالم واالستقرار يف املنطقة ،وجذب االستثامرات األجنبية ،وهجرة يهود
الشتات ،فإنّ هذا هو البعد األقل تحق ًقا يف املخطط ،وف ًقا للسيناريو املرغوب فيه .إذ ظ ّلت إرسائيل
مفعم ًة بروح كولونيالية إحاللية عدائية تجاه الفلسطينيني .وخاضت يف هذا الصدد ،أي منذ بدء
املخطط ،عدة حروب يف لبنان ( ،)2006 ،2000ويف غزة ( .)2014 ،2012 ،2008ونرى جل ًيا اليوم استمرار
النـزعة العسكرية العدوانية يف إرسائيل التي ما فتئت تقود املنطقة إىل الدمار وعدم االستقرار وانسداد
ثم ،فالتفاؤل الذي يسم السيناريو املرغوب فيه يف املخطط،
آفاق املصالحة وعودة الفلسطينيني .ومن ّ
باستقرار الوضع الجغرايف والسيايس وتطبيع العالقات مع كل الدول العربية واإلسالميةّ ،
يظل بعيد املنال.

مخطط "إرسائيل  "2020بعد ربع قرن
ومع وصولنا تقري ًبا إىل نهاية األمد الزمني ملخطط "إرسائيل  ،"2020يربز إىل الوجود مخطط "أمرييك
 إرسائييل" جديد تحت مس ّمى "صفقة القرن" .وهو يسعى إىل تكريس األهداف ذاتها املدونة يفمخطط "إرسائيل  ،"2020بصورة ومبس ّميات جديدة .وإن كانت هذه الصفقة محكومة بالفشل حتى
اآلن ،فإنها تتضمن عد ًدا من الرتتيبات التي تخدم مرام مخطط "إرسائيل  ،"2020من نقل السفارة
األمريكية إىل القدس ،إىل االعرتاف بالسيادة عىل هضبة الجوالن ،إىل السعي إىل تصفية املرشوع الوطني
الفلسطيني ،وغري ذلك.
ثم ،من املهم طرح أسئلة من قبيل :ماذا يعني هذا كله بالنسبة إىل العرب؟ وماذا ميكن أن يقوموا
ومن ّ
به مام من شأنه أن يواجه هذه الخطط اإلرسائيلية؟ وهل توجد لديهم ٌ
خطط تسعى إىل تطوير قدراتهم
الذاتية لتحسني أوضاعهم الداخلية ملجابهة خطط إرسائيل؟ فإن كانت خطط إرسائيل املستقبلية تتميز
بتضمينها ثوابت العقيدة الصهيونية املتمثلة يف هوس السيطرة اإلحاللية عىل األرض وضامن األغلبية
الدميوغرافية ،وال سيام من خالل منع عودة الالجئني إىل ديارهم ومنع قيام دولة فلسطينية ،وغري ذلك،
ينبغي التأكيد أنّ مخطط "إرسائيل  "2020مثل غريه من املخططات اإلرسائيلية االسترشافية ال ينطوي
عىل يشء خارق للعادة ،بل يندرج ضمن األنساق االعتيادية لالسترشاف وفق ما تقوم به جميع البلدان
املتقدمة ،ووفق ما تقوم به أيضً ا بعض البلدان العربية يف رؤاها القومية (رؤية السعودية  ،2030رؤية
اإلمارات  ،2021رؤية مرص  ،2030وغريها) ،بيد أنّ الفارق الجسيم يكمن يف اإلرادة السياسية الفعلية
"16 "Gross Domestic Spending on R&D.
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لتحقيقها وإعامل السياسات العمومية الناجعة لذلك ،عىل نحو مرتابط بوجود دول عربية دميقراطية
تسعى إىل مصلحة مواطنيها وإىل مصالحها القومية ،وليس الستدامة حكم األوليغارشية الحاكمة.
وإذ ُيختتم املخطط اإلرسائييل "إرسائيل  "2020باالقتباس الشهري لروبرت كينيدي" :رمبا يتجاوز املستقبل
مرمى برصنا ،لكنه ال يتجاوز نطاق سيطرتنا"( ،((1فرمبا آن األوان بالنسبة إلينا نحن العرب أن نستحرض
أيضً ا هذا املبدأ ،ونبني رؤى استرشافية خاصة بنا تنسف الرؤى اإلرسائيلية.

17 Robert F. Kennedy, "Our Future may Lie Beyond our Vision, But it is not Completely Beyond our Control," in:
Robert F. Kennedy, To Seek a Newer World (Garden City, NY: Doubleday, 1967).

