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 ومخططات هواجس: عشر السابع هرتسليا مؤتمر

 

 ـ مقدمة: 1

 متتمتمر" اإلستترا يلي القتتومي األمتتن متتمتمر أعمتتا  وقتتا ع ،2017 حزيتترا  20 الثالثتتاء عصتتر انطلقتت 

 عمتتر ستتيعينيات فتتي والمختتاطر الفتتر  ميتتزا " عنتتوا  ايام،حتتاماًل  ثالثتتة ولمتتدة عشتتر الستتابع" هرتستتيليا

 شخصتتيات عتتن فضتتالً  وأمنيتتة، وعستتيرية سياستتية شخصتتية وثمتتانين مئتتة علتتى يزيتتد متتا فيتت  ويشتتار "الدولتتة

 السياسات فيها تحدد التي الممتمرات أهم الممتمرأحد ويعتير.وخارجها إسرا يل من وقانونية وإعالمية أكاديمية

 ومتن. أتختتت التتي والخطتوات السابقة السياسات نجاعة تقاس أيًضا وب  المختلفة، واإلستراتيجيات ا يليةاإلسر

 العمليتتة السياستات فتي لليحت  مرجعيتة ويشتيل العيريتة، للدولتتة اإلستتراتيجي األعمتا  جتدو  يحتدد أنت  أهدافت 

 .الصهيوني القومي للمشروع األولويات وتحديد

 الستاب،، للعتام اإلسترا يلية واالستتراتيجية األمنيتة السياستات مراجعتة إلتى المتمتمر علتى القا مو  ويهدف

 القتتومي األمتتن وتعزيتتز بتطتتوير يُعنتتى وهتتو مقيلتتة، أختتر  ومراحتتل المقيتتل، للعتتام السياستتات معتتالم وتحديتتد

 متتن  بتوجيتت وذلتت  الغاصتتب، للييتتا  الخارجيتتة والعالقتتات والدفاعيتتة األمنيتتة السياستتات وبحتت  اإلستترا يلي،

 التحتتديات متتن ال حتتة لمواجهتتة نجاًحتتا  األكثتتر والوستتا ل الطتتر  تحديتتد أجتتل متتن المتطرفتتة، اليمينيتتة التيتتارات

 متا فتي المتمتمرات هتت  هتدف تلختي  ويميننتا. الييتا  دولة ومصير بمستقيل تحد  التي والمصيرية الخطيرة

 المجتاالت، متعتدد هرتستيليا بمركتز واالستتراتيجية، السياسة معهد في اليحوث مدير ألتما ، إلعاد يسرا يل قال 

 خلفيتة مشتياًل  العيرية، للدولة االستراتيجي األعما  جدو  الممتمر يرسم: "قا  إذ الخامس هرتسيليا ممتمر في

 المتمتمر، ويرصتد". الصتهيونية الوطنيتة األولويتات ستلم تحديتد لغتر  العمليتة  السياستية بالمقتضيات لليح 

 ومتن االحتتال ، دولتة داختل متن والجامعــتـات والمخابــتـرات والجتي  الحيومتة في اإلسرا يلية للنخب الجامع

 عتن يُعيتر وهتو.والخــتـار  التداخل متن االحتتال  بمشتاريع المحيطــتـة األخطتار  العربية، والدو  الحلفاء دو 

 فتر  أمتام نفست  يجد إن  إذ. حاليًا الييا  يعيشها التي والمصيرية المفصلية والمرحلة نوعها من الفريدة الحالة

 الجيوستتتتراتيجية ميانتتتت  صتتتيا ة إلعتتتادة اإلميتتتا  قتتتدر منهتتتا واالستتتتفادة الستتتتغاللها يستتتعى وذهييتتتة نتتتادرة

 قتد المنطقتة فتي االستتقرار عتدم وحالتة المتستارعة التغيترات أ  إال. والعتالم المنطقتة في الجديدة والجيوسياسية

 .و ربًا شرقًا الممتدة وأذرع  وأشرعت  سفن  تشتهي  ال بما تأتي قد وميا تة عاصفة رياحا ثناياها في تحمل

 الهوية تعزيز إلى سعى وقد ،"إالسرا يلية الهوية" بعنوا  وعقد عشر الـسادس الممتمر كا  الماضي العام

 رأستتهم وعلتتى والسياستتيين األمنيتتين المستتمولين متتن نخيتتة لتتتل  وحشتتد عالميتتاً، وتستتويقها الجامعتتة اإلستترا يلية

 مشتتركة، عالميتة إسترا يلية هوية تيوين إسرا يل على إ " خطاب  في قا  التي ريفلين، رؤوفين الدولة، ر يس

 تتيتو  بحيت  والعتر،، المتشتددة اليهوديتة الحديثتة، اليهوديتة العلمانيو ،: المجتمع في األربعة العناصر ودمج

 يتزا  وال المتمتمر وكتا ". القتومي التوطن مفهتوم لتدعم اإلسترا يلية، الهويتة بنتاء علتى قا مة مجتمعية، شراكة

 ستيناء، مشتروع ودفتع إلطتال  منصتة شيل أعوام مد  وعلى. للفلسطينيين بديل وطن مشروع إلطال  منصة

 الفلستطينيين نقل خيار نجاعة على تشدد التي والتوصيات اليحثية األورا  تيررت إذ. للفلسطينيين بديل كوطن

 .اإلسرا يلية للسيادة المحتلة الغربية الضفة وضم مستقلة، دولة ومنحهم سيناء إلى
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 فتي واألكاديميتة األمنية النخية في اليارزة الشخصيات من كييرة مجموعة هم الممتمر هتا لعقد الميادرو 

 آراد عتوزي المتمتمر ويترأس المتطترف، اليمينتي المعستير على أ ليها في محسوبة ولينها الصهيوني، الييا 

 السياستتية الواجهتتة يمثتتل التتتي وهتتو نتنيتتاهو، بنيتتامين اإلستترا يلي التتوزراء لتتر يس األستتي، السياستتي المستشتتار

 وهتت . واألمنيتة العستيرية الواجهتة القومي األمن مجلس ر يس آيالند  يورا احتياط اللواء يمثل بينما للممتمر،

 والوجت  السياستي الوجت  متيتامال ، وجهتا  للمتمتمر يظهتر وبها تنفصل، وال دا مة العسيرية السياسية الثنا ية

 .واألمني العسيري

ً  عمتالً  هرتستيليا متمتمر يشّيل ً  استتراتيجيا ً  يشتيل نفست  الوقت  وفتي نوعيتاً، صتهيونيا ً  تحتديا  متجتدداً  ستنويا

 فتي يستتطيع بمتا طرف كل ليساهم اإلسرا يلية، واالستراتيجية السياسية والدراسات اليحوث ومراكز للجامعات

 أ  أردنتا فتذذا. والخارجيتة الداخليتة مناعتت  وتحصتين منت ، النيتل محتاوالت ليتل تصتدي  وضما  الييا  حماية

 نستتطيع فذننتا المقيلتة، القريية السنوات مد  على اإلسرا يلية الحيومات ستنتهجها التي السياسات حقيقة نعرف

ً  كييرة درجة إلى ذل   على نيرهن أ  ونستطيع السنوية، هرتسيليا ممتمرات مقررات متابعة خال  من ما، نوعا

 مستتتقيلية توصتتيات   اإلستترا يلية للحيومتتة وضتتع  التتتي الستتابقة المتتمتمرات ليافتتة مراجعتنتتا ختتال  متتن ذلتت ،

 .استراتيجية

 كييتترة   فضتتا   ظتتل فتتي ينعقتتد وهتتو. اإلستترا يليين واألمتتن الجتتي  أزمتتة مواجهتتة ايضتتا المتتمتمر يحتتاو 

  زة على للعدوا  المدوية االخفاقات نتيجة كيار، إسرا يليين وعسيريين سياسيين لمسمولين واسعة واستقاالت  

 الجتتي  صتتورة أمامتت  وتيتتدت واإلحيتتاط، اليتتأس روح األخيتتر المتتمتمر علتتى هتتيمن لتتتا لينتتا ، علتتى قيتتل ومتتن

 نتيجتة مخيت  اجتمتاعي تفست  ظتل فتي مستقيلها، وضمانة وجودها وأساس العيرية الدولة عماد وهو المهزوم،

ً  المتمتمر ويركتز. المتفاقمتة الداخليتة والصراعات الحر،  المركزيتة إسترا يل ستيطرة تعزيتز أهميتة علتى دا متا

 وفتي العيرية، الدولة إسناد في الييير دورها على والتأكيد العالم، في والصهيونية اليهودية المنظمات كافة على

 ، الدولي المستو  على إلسرا يل الحليفة المنظمات كل مع وكتل  اإلسرا يلية، الخارجية الدبلوماسية دور لعب

 المعنويتتة بتتالروح للنهتتو  الصتتهيوني، الييتتا  إلتتى الهجتترة علتتى العتتالم فتتي اليهتتود كتتل حتت  إلتتى باإلضتتافة

 .المتهالية اإلسرا يلية

 بتياينتات عقتود، ستيعة منتت التيترار دا متة وهتي معهتودة اإلسترا يلية اإلستطوانة باتت  األخطتار، بتا، في

 والصتراع بالفلستطينيين تختت  داخليتة: ثتالث جيهتات على المخاطرالموزعة عن الحدي  مستويات في نسيية

 االشتتيا  ومستتويات الغربيتة الضتفة في االحوا  خارطة تحليل نسيا  دو  من  زة، جيهة على السيما معهم،

 باتستاعها الدوليتة الستاحة علتى الثالثتة والجيهتة الُمحتل، والجوال  لينا  جنو، مع الحدود على شماالً  ثم. هنا 

 كجتتزء إستترا يل تختصتترها متتا عتتادة التتتي واالقتصتتادية الدبلوماستتية والتحتتديات إستترا يل بصتتورة يختتت  فيمتتا

 الحر، منت ل  والعداء استهداف  أنشودة على الصهيونية السردية تحافظ التي" اليهودي الشعب" أمن من أصيل

  .اللحظة حتى الثانية العالمية

 الملت  عهتد منتت عربتة وادي بمعاهدة ميفولة الشرقية، فالجيهة:وجل وال فيها خوف فال الجيهات، باقي أما

 وتقتوي  ستيناء  علتى الستيطرة استتعادة ومشتروع مصتر فتي السيستي يجتثم الجنو،، وأقصى حسين، الراحل

 لقيتادة فهنيئًتا" األرحتب" العربتي للفضتاء الحتدي  إطتال  تتم إذا أمتا.  زة قطاع حصار عن ناهي  فيها، الحياة

 أبيتب تتل تفهتم التتي الحقيقيتة" الفتر " عتن الحدي  ييدأ حي .الخارجية لوزارة كما اإلسرا يلي الجي  أركا 

 ستاحة وتير تة" اإلرهتا،" بوصمة ونعت  ومحاصرت  الفلسطىني تجريم على لعب مستويات من تتيح  ما تماًما

 .منها الصهاينة المجرمين
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ً  الممتمر وينشغل  إسترا يل، علتى التداخلي العربتي التديمو رافي الخطتر متن التتخل  كيفية في ايضا دا ما

ً  ظل ما إذا والتي  عتدد ستيفو  إسترا يل فتي الفلستطينيين الستيا  عتدد فذ  والتياثر، للنمو الحالية للمقاييس وفقا

 يستعى التتي إسترا يل، دولة يهودية على بالضرورة سيمثر ألن  منع  يجب خطر وهتا ،2025  عام في اليهود

 نظتتر وجهتتة متتن يتركتتز الحتتل فتتذ  الخطتتر، هتتتا ولتالفتتي الشتتوا ب، متتن وخاليتتة نقيتتة تيتتو  أل  اإلستترا يليو 

 المنتاط، ميادلتة وفتي ،"إسترا يل أر "مايسمون  خار  الفلسطينيين من جزء ترحيل: اتجاهين في الممتمرين

 .الفلسطينية للسلطة تابعة بمناط، إسرا يل في العالية العربية السيانية اليثافة ذات

 مرجتع"و" إسترا يل مستتقيل فتي المفير االستراتيجي الجماعي العقل" بان  يوص  اخيرا هرتسليا ممتمر

 2000 عتام تاستس وقتد"المقيلتة حروبهتا وتحديتد العدوانيتة، قراراتهتا اتختاذ فتي اإلسترا يلية للحيومات أساسي

 االستم اختارهتتا التتي أراد، الستابقعوزي الموساد وضابط ،«IPS» واالستراتيجية السياسة معهد ممسس بجهد

 وشتعيها دولتت  تأختت أ  أجتل متن عمتل والتتي الحديثتة، الصتهيونية الرؤية صاحب هرتسل، تيودور باسم تيمنا

 .مصيرهما زمام

 

 :سابقة مؤتمرات مقررات مراجعة ـ 2

 ولم  زة، قطاع لسيا  ،"اليديل الوطن سيناء" لمشروع 2000 العام السابقةمنت هرتسليا ممتمرات سوق 

 الستتة المتمتمر أعتوام متن واحتد، عتام علتى ر يستة كتوصتية بت ، والتوصتية المشروع ومناقشة عر  يقتصر

 الينتى وزيتر دعتا ،2002 عام هرتسيليا ففي. عام من أكثر مدار وعلى مرة، من أكثر األمر تيرر وإنما عشر،

 ستيناء أل  األمثتل، الحتل ذلت  معتيًرا ،"سيناء جزيرة شي  في فلسطينية دولة" إلقامة إيتام، إيفي آنتا ، التحتية

 القتتومي األمتتن مستشتتار طتترح ،2003 للمتتمتمر، التتتالي العتتام وفتتي ،"الستتيا  متتن وفار تتة وكييتترة  نيتتة"

 كيلتتومتر600 بتتـ مستتاحت  تقتتدر متتا مقايضتتة علتتى يتتن  مشتتروًعا أيالنتتد،  يتتورا الجنتترا  الستتاب،، اإلستترا يلي

 الالجئتين لتتوطين المصترية، ستيناء شتما  ومتن األردنيتة، األ توار منطقتة فتي الزراعيتة األراضي من مربع،

 جنتو، متن مربتع، كيلتومتر 100و  تزة، قطتاع إلتى الغربتي، النقتب متن أجتزاء نقتل مقابل وذل  الفلسطينيين،

 .األرد  إلى المي  اليحر

 خطتتة ضتتمنها ومتتن النهتتا ي، الحتتل ضتتمن األراضتتي، تيتتاد  خطتتط ُعرضتت  ،2004 التتتالي، العتتام وفتتي

 كيلتومتر 600 مستاحتها  زة، قطاع إلى تُضم سيناء، من جغرافية قطعة بتخصي  بنودها أحد يقضي تسوية،

 .كيلومتًرا 20 وبعر  كيلومتًرا 30 بطو  مربع،

 لتيتتتاد  تصتتتور حتتتو  مقترًحتتتا اليحثيتتتة األورا  إحتتتد  فتناولتتت  ،2008 عتتتام الثتتتامن، المتتتمتمر فتتتي أمتتتا

 الجنـتـرا  خطـتـة الممتمر وناق  الفلسطينيين، إلى سيناء من أرا    بنقل مصر تقوم أ  على ين  األراضي،

 متن جتـزء إبقتاء يشتمل التيتاد . سياستية تستويات إطتـار فتي األراضتي، بتيتاد  اقتراًحتا قدم التي أيالند،  يورا

 بصتحراء فيرا ، وادي منطقـة فـي أراضي   االحتال  دولة تنقل بينما اإلسرا يلية، السيادة تح  الغربية، الضفة

 ريو المصتت ينقتتـل أ  علتتى واألرد ، مصتتر بتتين الحتتر بتتالعيور تستتم  أختتر  ومنطقتتة مصتتـر، إلتتى النقتتب

 .الخطة بحسب  زة، قطاع إلى العري ، –رف  محور في أراضي   للفلسـطينيين

 الملخت  وثيقتة وفي العربي، النفط على العالم اعتماد تحجيم الى الدعوة تم .2011 هرتسيليا ممتمر في

 ،"االستتراتيجية المختاطر" أسمت  مما اإلسرا يلي االحتال  دولة خوف ظهر ،11 الـ هرتسيليا لممتمر التنفيتي

 ارتياط تقلي  أ  تر  االحتال  فدولة العر،، وبالتالي النفط، على العالم في الدو  جميع اعتماد على المترتية

 بدو  الغربي العالم تعل، إلى يمدي العربي النفط على العالم فذدما   "لها استراتيجي قومي هدف" بالنفط العالم
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 رأس تعزيتز أ  متن االحتتال  دولة تتخوف السيا  هتا وفي. وأمنها «أبيب تل» ميانة يمس مما العربية، النفط

 الشر  منطقة تشهدها التي المتتابعة األحداث تزامن مع للنفط، المنتجة للدو  ،«االستراتيجي -السياسي» الما 

 إذ لالحتتال   حتديثًا الُمتسلّحين العر، النفط منتجي تهديد من ـ اإلسرا يلية النظر وجهة بحسب ـ يزيد األوسط،

  «إسترا يل أعتداء: »هتم العالم في للنفط مصدرين تسعة أصل من ستة يوجد اإلسرا يلية، المصادر بحسب إن ،

 الرؤيتتة وتقتتوم ،«العربتتي للتتنفط العتتالم عيوديتتة» تعتيتتر  ممتتا العتتالم تحريتتر إلتتى االحتتتال  دولتتة تستتعى لتتتل 

 ارتفتتاع وبالتتتالي العتالمي، التتنق  مختاطر متتن يزيتد العتتر ، نطتتا  ختار  التتنفط، زيتادة أ  علتتى اإلسترا يلية

 .االحتال  دولة على واقتصادية، استراتيجية مخاطر إضافة يعني ما وهو ملحوظ، بشيل األسعار

 تهدف ،«عالمية حملة» يتصدروا أ  وحلفا ها، االحتال  دولة على يتعين، أن  الممتمر ذا  أورا  وأكدت

. العربيتة التدو  األستاس وفتي لت ، المنتجتة التدو  ونفتوذ ميانتة وتحجتيم النفط على الدولي االعتماد تقلي  إلى

 فتي يتحقت،، أ  يجتب الهدف هتا أ  والميينة ،"إسرا يل دور: النفط من العالم فطام" بـ المعنونة الممتمر فورقة

 يتمثتل العمليتة هتت  فتي إسترا يل دور» أ  علتى ركزت سنوات، وعشر سنوات، خمس بين يتراوح زمني مد 

 والمتتوارد القتتدرات تمتلتت  ال إستترا يل أ  ومتتع. استتتعمال  متتن الحتتد أو للتتنفط، بتتدا ل إلنتتتا  تقنيتتات تطتتوير فتتي

 مصتدر لييتو  والطاقتة، القتدرة يمتلت  نموذجيًتا، مختيتًرا تشتيل إنهتا إال ضتخمة، عظمى لقوة المملوكة المالية،

 متن االنطتال  يجتوز ال أنت  علتى اإلسرا يلية الرؤية وتقوم. الورقة بحسب «تينولوجية اختراقات لتحقي، إبداع

 بحجتتم اإلستترا يليين، حتتوزة فتتي تتتتوفر أ  ييفتتي بتتل كلتت ، التتنفط ميتتا  ستتتحل الوقتتود بتتدا ل أ  ممداهتتا فرضتتية

 األستعار، خفت  إلتى وتتمدي ذاتها، السو  في مهم عامل إلى تتحو  كي وذل  ،%30 إلى% 20 بين يتراوح

 إلسترا يل» «يتادلين عاموس» العسيرية االستخيارات شعية ر يس يقو  السيا  هتا في. للنفط التيعية وتقلي 

 متا إلتى التنفط، برميتل أستعار فتي انخفتا  هنا  كا  إذا أن  والسيب للنفط  بدا ل خل، في أمنية قومية مصلحة

 إلتتى األمتتوا  نقتتل صتتنيور إ تتال  إلتتى وتضتتطر ذلتت ، جتتراء ستتضتترر إيتترا  فتتذ  دوالر، 60 أو 50 دو 

 اإليرانيتة، الماليتة التحتويالت حجتم فتا  دوالر، 65 فتو  ما إلى النفط برميل سعر وبارتفاع العالمي، اإلرها،

 .«كيير بشيل يزداد لها، المميدة المنظمات إلى

 فتي أي ،2012 عتام هرتستيليا متمتمر عقتد ،«األوستط والشر  إسرا يل: العاصفة عين في» عنوا  تح 

 السياستيين المستمولين كيتار اهتمتام متن كييتًرا حيتًزا أختتت التي ،«العربي الربيع ثورات» الندالع األو  العام

 ،عن«بارا  أيهود» آنتا ، اإلسرا يلي الدفاع وزير تحدث وقد. الممتمر منصة على اإلسرا يليين، والعسيريين

 يحمتتل» العربتتي الربيتتع بتتأ  بتتارا  إقتترار متتن وبتتالر م والمستتتقيلي، اآلنتتي ستتياقها فتتي العربتتي الربيتتع ثتتورات

 «المختتاطر» متتن اليثيتتر إلتتى أشتتار أنتت  إال قولتت ، حتتد علتتى ،«الطويتتل المتتد  علتتى ملهمتتة تيتتو  قتتد متغيتترات

 للمشتهد «اإلستالمية الحركتات» تصتدر بستيب والمتوستط  القصتير المتد  علتى االحتال ، دولة على المنعيسة

 األمنيتتة النتتاحيتين متتن تتتمثر «اإلستترا يليين عتترف فتتي» مصتتر فتتي فتتالتحوالت.العربيتتة التتدو  فتتي السياستتي

 بدولتتة سيضتتر مصتتر، جانتتب متتن أمنتتي اختتتال  وإحتتداث كيانتت ، وجتتود وتهتتدد االحتتتال ، علتتى واالستتتخيارية

 لتتل  ،«ميتار  حستني المتنحتي التر يس» األقتر، حليفها وخلع المصرية، الثورة اندالع مع الخاسرة االحتال 

 بتين الرابطتة ،«الستالم معاهتدة» وخاصتة الدوليتة، مصتر التزامتات علتى الحفتاظ أهميتة علتى يمكتد بتارا  أخت

 تتتتواز  كيتتتتل» المصتتتري، والجتتي  المقيتتتل، التتتر يس يعمتتل أ  أهميتتتة إلتتتى وألمتت  االحتتتتال ، ودولتتتة مصتتر

 للثتتورات تطرقتت  هرتستتيليا متتمتمر وثيقتتة أ  نجتتد ،2011 عتتام فتتي المتتمتمر، أورا  إلتتى وبتتالعودة.«المعادلتتة

 أوستتاط وفتتي األوستتط، الشتتر  فتتي ،«الراديياليتتة اإلستتالمية» القتتو  علتتى الطريتت، قطتتع أ  ورأت العربيتتة،

 األنظمتة متن تيقّتى ومتا الغتر،، متن كتل لتد  المشتتر ، االستتراتيجي الهتمّ  يمثّل الغر،، في المسلمة الجاليات

 األمر بهتا االسترشاد يجب ،«شلح  أنطو » اإلسرا يلي، المحلل بحسب لتل . وإسرا يل ،«المعتدلة» العربية

 الناحية من المنطقة، في والرادييالية الرجعية القو  احتواء» على تقوم مشتركة، دولية استراتيجية صيا ة في
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 الغربيتتة، القتتو  إدارتتت  تتتتولى إقليمتتي إطتتار وإعتتداد األمتتر، استتتدعى إ  العستتيرية الناحيتتة ومتتن السياستتية،

 العتتر، بتتين الستتالم عمليتتة دفتتع أجتتل متتن المنطقتتة، فتتي الراديياليتتة و يتتر المعتدلتتة، القتتو  متتع باالشتتترا 

 العربيتة التدو  فتي محتددة، مراحتل وف، التامة، التدريجية االنتقا  عملية رعاية» شلح  وأضاف ،«وإسرا يل

 الحيتم أنظمة قيام وتيفل واالقتصادية، االجتماعية المعيشية باألوضاع باالرتقاء والقاضية األوسط، الشر  في

 .«أمامهم وتصرفاتها أعمالها عن للمساءلة وتخضع ومطاليهم، رعاياها لر يات المستجيية

 أفيت » اللتواء اإلسترا يلية، العستيرية االستتخيارات شتعية ر يس ليتوقع ،2013 العام في الممتمر جاء ثم

 حينتتا  كوختافي وقتا  ،«المستلمين اإلختوا » حيتم سياستة بستيب مصتر  في «ثانية هزة» حدوث ،«كوخافي

 متن لينت  األوستط، الشتر  فتي المستلمين اإلختوا  قتوة يعزز وهتا وتركيا، مصر سجو  في صحافيو  هنا "

 فتي لتتل  ممشترات وهنتا  محيًطتا، لييو  عاد فالمواطن ثانية  هزة لحدوث ممشرات يستدعي األخر  الجهة

 ."هنا  المواطن شعور يتحسن لم إن  إذ أيًضا  وتونس مصر

 الفلسطينية، القضية عن حديث  إلى اإلشارة دو  ،2012 هرتسيليا ممتمر في بارا  حدي  تر  يمينا وال

 القاستم» فقتا  نفستها المشتياة أومتن واحتدًا، نستيًجا اختالفاتهمتا، من بالر م ،«فت »و «حماس» حركة واعتيار

 فلستطينية، قيتادة تتقيتل أ  يمينهتا ال وإسترا يل تقتدير ، علتى اعتتدنا ممتا بيثيتر أكير وفت  حماس بين المشتر 

 .«سالحها تنزع وأ  الدولية، الرباعية قرارات على الحركة تواف، أ  دو  حماس، حركة بمشاركة

 قتتا  ،«حمتتاس تيتتو  بتتأ  لحمتتاس تستتم  لتتن» دولتتت  إ  وقتتا  حمتتاس، قتتدرات يشتترح أختتت التتتي بتتارا 

 بشتهور المتمتمر فتي كلمتت  بعتد بالفعتل، حدث ما وهو ،«مهملة وليس  قا مة، حماس مع المواجهة احتماالت»

 حمتتاس قتتادة أبتترز فيتت  وقتتتل ،«الستتحا، عتتامود» عتتدوا   تتزة شتتهدت إذ الثتتاني  تشتترين فتتي وتحديتتدًا قليلتتة،

 .«الجعيري أحمد» العسيريين

 الجمهوريتة متع النتووي االتفتا  توقيتع قييتل األمريييتة اإلدارة على بالضغط تميز2014 هرتسيليا ممتمر

 التستوية، وهتت  وتستوية، اتفتا  نحتو تتقتدّما  وواشتنطن طهترا : » الستما  طترح وهنتا.  ايترا  في االسالمية

 يتوم بعتد ستنفعل متاذا: هتو جوهري، سما  طرح تفر  أنها إال بعد، بوضوح تتجلّ  لم مالمحها أ  من بالر م

 عتام هرتستيليا، متمتمر فتي ،«شتتاينر تومي» اإلسرا يلي، الياح  قيل من التساؤ  هتا طرح ،«ذل ؟ من واحد

 فقد والغر،، إيرا  بين ومستقيلها المفاوضات، تفاصيل ألد  االحتال  دولة إدرا  إلى األمر ليخل  ،2014

 .منها ومتوقعا لها مخططا كا  كما المرحلية، االتفاقية سير الممتمر هتا في اإلسرا يليو  رسم

 التتي االستتراتيجية التهديتدات بقا متة المعتتادة  االهتمتام زاويتة فتي الصتدارة، موقتع النووي تصدراالتفا 

 التحتتدي هتتي إيتترا  أ  اعتيتتار الستتنوي،على المتتمتمر هتتتا فتتي اإلستترا يليو ، واليتتاحثو  المستتمولو  يرصتتدها

 علتتى تجسستتوا التتتين اإلستترا يليو ، ووظتت . النتتووي الســتتـالح بتتامتال  الييتتا  علتتى للقضتتاء بستتعيها األكيتتر 

 دولة مخاوف ألخت الغر،  وقادة األميركية اإلدارة على كيير ضغط لممارسة الممتمركمنصة االتفا ، تفاصيل

 العتام، ذلت  فتي يتتم لتن أنت  المتمتمر فتي المتحتدثو  قتا  اتفتا  االتفتا ، هتتا توقيع عند اعتيارهم، في االحتال 

 .فعاًل  حدث ما وهو ،2014

 دو  مجموعتة أبرمت  إذا» «شتتاينيتس يوفا » اإلسرا يلي، المخابرات شمو  وزير قا  الممتمر ذا  في

 ال إيترا ، متع ُمترض     يتر اتفاقًتا وألمانيتا، والصتين، وفرنستا وبريطانيا وروسيا المتحدة الواليات وهي ،5+1

 100 إلتى 50 بتين متا امتتال  علتى قتادرة تيتو  قتد طهرا  فذ  النووي، برنامجها إلغا ها ضرورة على ين 

 نحن إيرا ، مع لألزمة دبلوماسيًا حاًل  تعار  ال إسرا يل» وأضاف ،«2024 عام بحلو  نووي، حربي رأس

 .«النظر قصير اتفاقًا نميد لن ليننا ومرضية، كاملة صفقة كان  إذا الحل  هتا مثل نحيت
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 الييتا  فتي األردنتي الستفير أبرزهم عر،، وأكاديميين سياسيين من كييرة تميزبمشاركة 2016 هرتسيليا

 األردنتي، واألكتاديمي االقتصتادي إلتى إضتافة ،«خيترت حتازم» المصري، والسفير ،«عييدات وليد» المحتل،

 التتوزراء ر تيس فتي تمثلتت  عربيتة، مشتاركة شتتهدت للمتمتمر الستابقة التتدورات أ  فتر م ،«الختوري ريتا »

 المترة أنهتا إال ،«طتال  بتن حستن» األميتر األستي،، األردنتي العهتد وولتى ،«فيتا  سالم» الساب،، الفلسطيني

 الخطوط تراجع يعني ما وهو واسعة، عربية مشاركة اإلسرا يلي األمني هرتسيليا ممتمر فيها شهد التي األولى

 تين ولم.اإلسرا يلي القومي األمن تناق  ممتمرات في للمشاركة العربية، األحزا، تضعها كان  التي الحمراء

 عالميتة إسرا يلية هوية تيوين» بأهمية «ريفلين رؤوفين» اإلسرا يلي، الر يس قال  لما تحقيقًا إال المشاركة تل 

 المتشتتددة األرثوذكستتية الحديثتتة، األرثوذوكستتية العلمانيتتة، المجتمتتع، فتتي األربعتتة العناصتتر ودمتتج مشتتتركة،

 ،»القتومي التوطن مفهتوم لتدعم اإلسترا يلية، الهويتة بنتاء علتى قا متة مجتمعيتة، شتراكة تتيتو  بحي  والعر،،

 عنت ، ينتو، متن أو بنفست ، يرأست  عام للقاء األربعة، العناصر ممثلي من محدود، عدد دعوة «ريفلين»واقترح

 األقليتة» وعنتوا  ،«جديد إسرا يلي نظام نحو ميادرة» عنوا  تح  ندوات الممتمر شمل وقد بينهم، حوار لعقد

 اجتماعيتة استقصا ية دراسات.. هرتسيليا ممشرات» بعنوا  وثالثة ،«اإلدرا  و اإلدما .. إسرا يل في العربية

 «.واقتصادية

 

 :وآراء مواقف:  2017 هرتسلياـ  3

 اإلسترا يلية، ـتـ العربية والتحالفات هللا حز، وتهديد اإليراني التهديد مثل مواضيع الممتمر هتا في احتل 

 مواجهتتة عتتن منفتتردة إستترا يل بعجتتز التستتليم متتن قتتدراً  هنتتا  أ  وبتتدا.  التتتوالي علتتى التيالقيتت  اليلمتتات محتتور

 التحتتال  عتتن بمعتتز  وبيتتروت بدمشتت، متترورا فلستتطين التتى طهتترا  متتن المقاومتتة محتتور يشتتيل  التتتي التهديتتد

 الييتا  يعيشتها التي الملحة القضايا عن الممتمر في المتحدثو  أسهب وقد. المتحدة الواليات تقود  التي العربي

 تعتدد متن بتالر م مشتتركة، قواستم عتدة توافقتواعلى جميعتا أنهتم إال ومصتالح ، وأيديولوجيت  رؤيت  حسب كل

 إميانيتة عتدم هتي المتحتدثو  عليهتا أجمع التي األولى والقضية والحزبية، السياسية انتماءاتهم واختالف رؤاهم

 منتزوع كيتا  إقامتة هتو إلي  التوصل يمين ما أقصى وأ  اليمينية، نتنياهو حيومة ظل في فلسطينية دولة إقامة

ي أ    ير الييا  ا  ذل  محدود، ذاتي حيم أو دولة من أقل السالح  كييرة أعداد ،إلخالء الخطياء زعم بحسب ، ُمه 

 مشتاكل متن حصل ما بوضوح يمكد  التي االمر أمنيًا وال اقتصاديًا وال اجتماعيًا وال نفسيًا ال المستوطنين، من

   .عامونة مستوطنة من فقط عا لة 40 إخالء عملية أ ثضناء شغب واعما 

 العربيتتة التتدو " متتع" إستترا يل" عالقتتات لتحستتين الستتعي ايضتاعلى العتتام هتتتا متتمتمر فتتي التركيتتز تتتم لقتد

 عالقتات إلقامتة الستعودي الملت  دعتوة ذل  من المشتركة، المصال  إلى باالستناد معها ا تالف وإقامة ،"السنية

 التهديتد علتى ايضتا ركتز والمتمتمر. االيراني الخطر يسمون  ما لمواجهة"إسرا يل" مع كاملة وامنية دبلوماسية

 قمتتع فتتي السيستتي عيتتدالفتاح المصتتري التتر يس جهتتود االستترا يليوعلىتثمين االمتتن علتتى هللا حتتز، يشتتيل  التتتي

" إسترا يل" مصتلحة متن أ  علتى التأكيتد جتر  الفلستطينية بالقضتية يتعلت، متا وفتي. المسلمين اإلخوا  جماعة

 التستوية الجتل حثيثتا العمتل إلتى اللجتوء متن بتدال بالهتدوء، راهنا تتسم حي  هي، كما األوضاع على المحافظة

 بمحاولتة عيتاس التر يس واتهتام الغربيتة والضتفة" إسترا يل" بتين االقتصتادية العالقتات تعزيز ثم ومن الدا مة،

 لمتا خاصتة جلستة العتام هتتا المتمتمر وخصت .   تزة فتي حمتاس وحركة" إسرا يل" بين جديد صراع إشعا 

 المشتتيلة فتتي للتتتداو  عتتدّة جلستتات المتتمتمر وعقتتد". الرادييتتالي المحتتور ونفتتوذ اإليرانتتي الخطتتر" تعتتاظم ستتما 

 مستتقيل حو  نظرهم وجهات اإلسرا يلية األحزا، ممثلو فيها عر  تقليدية مناقشات جلسة مقابل الفلسطينية،
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 الواليتات لتدور خاصتة وجلستة التدولتين، حتل أو الياملتة فلستطين أر  علتى دولتة بتين الخيتار لمناقشة الييا 

 األميركتي والموفتد الستفير ختا  بشتيل فيهتا شتار  مستتقيلية فلستطينية ـت صهيونية تفاو  عملية في المتحدة

 التوزراء ر تيس لخطتا، خاصتة جلستة أيضاً، العام هتا الممتمر خص  السيا ، هتا وفي.روس دنيس الساب،

 التتي الشتخ  الماضتي العتام فتي كتا  بليتر أ  خاصة اإلقليمية، الميادرة فر " حو  بلير، توني اليريطاني،

 الماضي، العام من أيار في السيسي، الفتاح عيد المصري الر يس خطا، وف، إقليمي ممتمر عقد محاوالت قاد

 المعارضتتة زعتتيم وبتتين نتنيتتاهو، بنيتتامين االحتتتال ، حيومتتة ر تتيس بتتين مفاوضتتات حينتت  فتتي أطلتت، والتتتي

 بعتد المطتاف نهاية في تعثرت المفاوضات أ  إال وطنية، وحدة حيومة لتشييل هرتسوغ، يتسحا  اإلسرا يلية،

 الفرنستية، الميتادرة إفشتا  كتا  األخيتر منتاورة متن األساستي الهتدف أ  وتيين الميادرة، عن نتنياهو تراجع أ 

 مهتتام ترامتتب دونالتتد تستتلم قيتتل إطالقتت  أوبامتتا بتتارا  الستتاب، األميركتتي التتر يس إلدارة يميتتن تحتتر  أي ووأد

ً  منصتتي   فلستتطين حتتو  التتدا ر للصتتراع صتتورة آختتر المتتمتمرين أمتتام وضتتع  كمتتا". المتحتتدة للواليتتات ر يستتا

 نفتها التي الفدا ية العمليات معلوم هو كما حصل  الموضوع، هتا وفي الحالي، العام ففي. الفلسطينية والقضية

  أجهزة كان  والتين ،«2015 او  تشرين هية» منت االحتال  قوات ضد فلسطينيو  شيا 

 الطعتتن أعمتتا  علتتى نضتتاالتهم واشتتتمل  ،«المنفتتردة التتت ا،» استتم علتتيهم أطلقتت  قتتد اإلستترا يلية األمتتن

 أنهتم متن بتالر م أردا ،  لعتاد التداخلي األمتن وزيتر اهتمتام محتور نتار، إطال  األحيا  بع  وفي والدهس،

 العمليات هت  لميافحة وزارت  استراتيجية عن النقا، أردا  كش  فقد. سنتين منت انته  «الهية» تل  أ  ادعوا

ً  المحتلة، القدس في  بتا، منطقتة في المتصاعدة وهي لمواجهتها اآلليات من العديد وضع  الوزارة أ  إلى الفتا

  .العمليات لتقلي  ستتخت «مسيوقة و ير جوهرية تغييرات»و إجراءات بأ  وواعداً  العامود،

 تمديتت  التتتي الخيتتاني التدور إلتتى كلمتتت  فتتي تطتّر  إيزنيتتوت،  تتادي الجنتترا  العتدو، جتتي  أركتتا  ر تيس

 مجتا  فتي نشتاطها أهميتة علتى فتأثنى الشترفاء، المناضلين مالحقة في الفلسطينية للسلطة التابعة األمنية القوات

 اللهتب ألستنة لخفت  بت  تقوم ما على التقدير كل تستح، القوات» هت  إ ّ  وقا  ،«إسرا يل» مع األمني التنسي،

 وقابتتتل للغايتتة هتت »  تتزة قطتتتاع فتتي الوضتتع أ ّ  إلتتى أشتتار إيزنيتتتوت أ ّ  ومتتع «الفلستتطينية األراضتتي فتتي

 متتع عستتيرية مواجهتتة بتتأيّ  الراهنتتة المرحلتتة فتتي معنيتتة  يتتر «حمتتاس» حركتتة أ ّ  اعتيتتر أنّتت  إال ،«لالشتتتعا 

 .«إسرا يل»

 الصتراع» حيتا  نظتر  وجهتة فاستتعر  لييرمتا  أفيجدور الخارجية وزير الثال  اليوم في تحدث بدور 

ً  ،«الفلستتتطيني اإلستتترا يلي  الستتتنية التتتدو  متتتع إقليميتتتة تستتتوية» ختتتال  متتتن إال يتحقتتت، لتتتن حلتتت  أ  إلتتتى الفتتتتا

 أوستلو اتفاقيتات بأ  لييرما  ويعتقد. الفلسطينيين مع اتفا  إلى التوصل يمين ثم ومن قول ، حد ،على«المعتدلة

ً  ،«الستالم مقابتل األر » أستاس علتى اعتمادهتا إلى الفشل هتا وعزا اليداية، منت فاشلة كان   لتم ذلت  أ  ميينتا

! «وستيا  أرا    تياد : »هو الفلسطينيين مع التسوية يراف، أ  يجب التي الميدأ أ  على مشدداً  صحيحاً، يين

ً  اإلقليميتة، هيمنتهتا «إسترا يل» استتيما  دو  اآل  حتتى حالت  التي األسيا، أمام لييرما  وتوق   ذلت  مرجعتا

ً  خمسين منت ينج  لم كيان  أ ّ  إلى   .«حاسم انتصار تحقي،» في عاما

 نصتل لتم ستنوات عشتر قيتل ولمتاذا إقليميتة؟ تستوية توجد ال لماذا: بنفس  طرحها تساؤالت عن إجابة وفي

 عتام حتر، منتت أنت  هتي المشتيالت إحتد » أ ّ  واعتيتر العربيتة؟ التدو  كتل متع كاملتة دبلوماستية عالقتات إلى

 األيتام حتر، هتي مترة آختر فيهتا انتصترنا التتي الحقيقيتة المعركتة وعمليتاً،. معركتة أي فتي ننتصتر لم ،1967

 اإلطيتا  متن اآل  حتتى «إسترا يل» منتع فتي المقاومتة بتدور لييرمتا  أقر األمرين، بين العالقة وبشأ . «الستة

 !إقليمية تسوية صيغة فر  خال  من العربية المنطقة كامل على
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 متمتمر متن األو  اليتوم فتي آيزنيوت،  ادي اإلسرا يلي، الجي  أركا  ر يس بها أدلى التي المواق  بعد

 الوقت  لتديها» إيترا  فتي اإلستالمية الجمهوريتة أ  متن حتّر التي  لعاد عاموس احتياط اللواء جاء ، هرتسيليا

 إيترا  تيلتور  التتي الجديتد التحتال  أ  إلتى  لعتاد ولفت . «إسترا يل تتدمير إلميانيتة يجهزو  وهم والتصميم،

 وهتم» لالستتعداد، الوقت  متن المزيتد طهترا  من  إن  بالقو  اإليراني النووي االتفا  وتناو  ،«القوة يعطيهم»

 .«هنا  الالهستا  حز، ويعززو  الجوال ، في جديدة بجيهة معنيو 

 هتتتا أ  رأ  هرتستتيليا، متتمتمرات وسلستتلة «واالستتتراتيجية السياستتات معهتتد» يتتترأس التتتي  لعتتاد، ليتتن

ً  إسرا يل من  االتفا  . ال أم إسترا يل ستهاجم إذا عّما تساء  لين . «أنفسنا نجهز فنحن لالستعداد، الوق » أيضا

ً  ،«الطاولتة علتتى الخيتارات كتل» إ  القتتو  الضتروري متن أ ّ  وبتيّن  أ  إستترا يل لدولتة األفضتل» أ  إلتتى الفتتا

 مصتدرها إسرا يل في ممتازة استخيارات إلى بحاجة نحن ييفي  ال الردع» أ  خاصة ،«الغمو  على تحافظ

ً  وبارعو  جداً، أذكياء فاإليرانيو  ييفي، ال ذل  لين ،(أما ) العسيرية واالستخيارات الموساد  مجا  في أيضا

 .«السايير

 وزارة في «واألمنية السياسية الهيئة» ر اسة الماضي العام حتى شغل التي  لعاد، احتياط اللواء وأوض 

 من على وردّ . «النظام رأس على الخامنئي( السيد) دام ما األساسي التهديد تشيل» إيرا  أ  اإلسرا يلية، األمن

 نيتتة لديتت  لتتيس اإليرانتتي النظتتام: »بتتالقو  وحريتتة، تغييتتر أجتتواء هنتتا  أل  ستتينهار اإليرانتتي النظتتام بتتأ  يعتقتتد

 التهديتد لمواجهتة المضتادة اإلسترا يلية االستتراتيجية عنتد ايضتا اللتواء توقت .«ستييقى أنت  أعتقد وأنا لالختفاء،

ً  عربية، أنظمة مع بالتحال  وهي اإليراني،  علتى عالقتات لتدينا اليييترة العربيتة المنطقتة كتل فتي» أ ّ  إلى الفتا

 التهديتتد وصت  لينت  ،«مجتمعتين وداعتت ، المستلمين واإلختوا  إيترا  مواجهتتة أستاس علتى مختلفتة مستتويات

 إنتا  على التصميم وتمل  إسرا يل وجود ترف  متطرفة أيديولوجية» من مركب ألن  المركزي بأن  اإليراني

 «.نووية أسلحة

 اآلختتت التحتتال » هتتو األفتتو ، طريتت، فتتي التتتي «داعتت » متتن بتتدالً  ستتيحل متتن إ  بتتالقو  استتتطرد  لعتتاد

 بتين الجيتدة العالقتات بتر م أنت  وتتابع. «وروسيا األسد( بشار الر يس)و هللا وحز، إيرا : أعيننا أمام بالتيلور

ً  قتتراراً  اتختتتت وقتتد التحتتال ، لهتتتا حليفتتة هتتي تخطئتتوا، ال» ليتتن وروستتيا، إستترا يل  هتتت  كتتل بتتدعم استتتراتيجيا

 التتزور ديتتر علتتى) إيتترا  أطلقتهتتا التتتي بالصتتواري  االستتتخفاف تجنتتب إلتتى  لعتتاد دعتتا كتتتل ،. «المنظومتتة

ً  ،(الستتورية  سياستتة تواصتتل» طهتترا  أ  لحقيقتتة تجستتيد هتتي أهميتتة، علتتى ينطتتوي التتتي بالحتتدث ذلتت  واصتتفا

 «.المركزي هدفها هي وإسرا يل التعاظم،

 ـتـ العربي التحال  رأس على يق  بأن  ترامب، دونالد األميركي، الر يس  لعاد، وص  أخر ، جهة من

ً  اإليراني، التهديد مقابل السُّنّي ً  ينعيس التحال  هتا أ  شارحا  اإليرانتي التهديتد أ  خاصتة إسرا يل، على إيجابا

ً  تهديداً  طيات  في يحمل التي الوحيد هو  أنت  علتى شتدد ذلت ، مع. نووية أسلحة امتلي  إذا خاصة علينا، وجوديا

 متن إيترا  ضتد واستع بعمتل القيتام يميتن المواجهتة، علينتا فرض  إذا أن  أعتقد ال الحالي األوسط الشر  في»

 «.وهم هتا رأيي في... المتحدة الواليات دو 

 في االستراتيجي الوضع إلى تسور يل، حغاي االستخيارية، الشمو  وزارة مدير تطر  آخر، صعيد على

 لتدينا لتيس ليتن اإليرانتي، للتهديتد لالستتعداد وقت  لتدينا كتا  ربما: »قا الً  اإليراني، التهديد سيا  ضمن سوريا

 قتادرو  كذسرا يل أننا في التفيير» بأ  أقرّ  لين . «األر  على استراتيجية وقا ع يخلقو  اإليرانيين أل  وق 

 بحاجتة شتيء كتل وقيتل. واإلقليميتة العالميتة الييتر  الدو  لدعم بحاجة نحن خطأ، هو وحدنا هتا مواجهة على

 األولويتتات ستتلم فتتي عاليتتة مرتيتتة لديتت  النتتووي اليرنتتامج: األساستتي االستتتراتيجي التهديتتد هتتو هتتتا أ  فهتتم إلتتى

 «.اإليراني



 
30/07/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(44رقم )                  

    
       
 

11 
 

 التهديتتد هتتي وايتترا .ستتوريا عتتن الحتتدي  يجتتب إيتترا ، عتتن الحتتدي  أردنتتا إذا» أنتت  تستتور يل وأوضتت 

ً  ،«واحدة ساحة في السياسية القو  من العدد هتا على يحتوي العالم في آخر ميا  يوجد ال. المركزي  إلتى الفتتا

 اإليرانيتو  فيت ، نتحتدث التتي الوقت  وفتي... الشتيعي والمحتور إيترا  تعتاظم هتو ستوريا فتي األهتم األمر» أ 

 «.يعملو 

ً  تولى التي سني ، إفرايم احتياط العميد رأ  نفس ، النس، على  العنوا  أ  األمن، وزير نا ب منصب سابقا

 ،«إيترا  متن والرادييتالي المتعتاظم التهديتد لمواجهتة ستنفعل  التتي ما» هو إسرا يل إلى بالنسية اليوم األساسي

 نحتن هتل: »ستني  وتستاء . لينا  في منتشرة صاروخ أل  150 على جوا، لديها ليس إسرا يل أ  إلى مشيراً 

 «.فيها االنتصار من أفضل منعها حر، ردع الى وصوال... اإليراني للتهديد مستعدو 

 المعستير» أ  يعلتو ، موشي  الساب،، األمن وزير أكد المستجد، الصهيوني العربي التحال  موضوع في

ً  ،«نفست  المحتور فتي معنتا هتتو الستعودية تقتود  التتي الستني  مشتتتركو  أعتداء لتدينا: بوضتوح أقولهتا: »مضتتيفا

 متع إسترا يل عالقات أ  يعلو  ورأ . «العالمي الجهاد وعناصر اإلخوا  وهنا  واحد، رقم العدو هي وإيرا 

 تسعى المقابل، وفي. المشتركة المصال  أساس على تعززت سالم، اتفاقات بها تربطهما اللتين ومصر، األرد 

 «.المنطقة في توظف  التي الناج  االستثمار» وتناو . «إقليمية هيمنة» إلى ، قول  حد على ، إيرا 

 إسترا يل بتين التعتاو » موضتوع المتمتمر متن األو  اليتوم فتي تناو  قد( األركا  ر يس) آيزنيوت وكا 

ً  ،«المعتدلتة العربية والدو   فتي يجتري منت  جتزءاً » إ  بتل والعلتن، الستر فتي «بتالتعم، آختت بأنت » إيتا  واصتفا

ً  الحالي الوق   أ  يجب( التي) اإليرانية العسيرية الصناعات تطور وق » ضرورة إلى آيزنيوت ودعا. «علنا

ً  ييو  ً  هدفا  صتواري  إطتال  أ  على مشدداً  ،«الشمالية كوريا مثل إيرا  تصي  ال حتى المنطقة دو  ليل أمنيا

 .خطيرة دالالت على ينطوي سوريا شر  إلى باليستية

 ثي  قد أوسلو اتفاقية علي  اعتمدت التي السالم مقابل األر  ميدأ بأ  اكد لييرما  افيغدور الحر، وزير

 زعيمتة عارضتت  التتي االمتر واألراضتي، الستيا  نقتل تيتاد  هتو رأيت  بحستب اليتديل وأ  سنة، 24 بعد فشل 

 وال تطييقهتا، يُميتن ال وحلتواًل  أقتراحتات تطترح نتنيتاهو حيومتة بتأ  حتددت التتي ليفني، تسييي الحركة حز،

 وعلنتي كامتل وتطييتع شتاملة إقليميتة لتستوية لييرمانالتوصل عر  حين في بها  يقيل أ  اآلخر للطرف يُمين

 الفلستتطينيين، متتع لتستتوية للتوصتتل كمتتدخل" المعتدلتتة" العربيتتة التتدو  متتع واالقتصتتادية الدبلوماستتية للعالقتتات

 .الفشل مصيرها سييو  الرؤية هت  لتجاوز محاولة أي ا  ُمعتيراً 

 المعتدلتة الستنية التدو  متع إقليمتي ستالم تحقيت، أوال علينا فذ  الصراع إنهاء أردنا إذا" لييرما  قال  ومما

 دبلوماستية عالقتات يشتمل إقليمتي ستالم هتو النفت، نهايتة فتي ضتوءا يشيل أ  يمين التي الوحيد والشيء كافة،

 مهتتم بحتت  علتتى اطلتتع أنتت  وأضتتاف".و يرهتتا الخلتتيج دو  متتع تحتهتتا ولتتيس الطاولتتة فتتو  كاملتتة واقتصتتادية

 إستترا يل بتتين اليامتتل االقتصتتادي والتطييتتع اإلقليمتتي الستتالم" تحقيتت، إليهتتا يتتمدي أ  يميتتن التتتي حواللنتتتا ج

 دختل إضتافة إلتى ستيمدي انت  ومنهتا قولت ، حتد على"المعتد  السني المحور ودو  الخليجية والدو  والسعودية

 قطتر متع عالقاتهتا قطتع عربيتة دو  إعتال  متع وبالتزامن. دوالر مليار 45بـ األقل على يقدر إلسرا يل سنوي

 تفهتم العربيتة الدو  حتى أن  على آخر دليل هو حدث ما أ  للجميع الواض  من" إن  الينيس  أمام لييرما  قا 

 اإلستتالمي اإلرهتتا، بتتل الصتتهيونية، وال اليهتتود وال إستترا يل لتتيس بأكملهتتا المنطقتتة علتتى الحقيقتتي الخطتتر أ 

 ميافحتة فتي للمشتاركة إسترا يل أمام اليا، يفت  أ  يمين لقطر الخليجية المقاطعة قرار أ  وأضاف".المتطرف

 ."اإلرها،"
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 العتالي الستد بتدمير سنوات قيل هدد والتي وهمجيت  بعدوانيت  المعروف لييرما  بأ  أحد على يخفى وال 

 :بينها من أهداف عدة تحقي، تصريحاتهالى وراء من يسعى بل وسلمية، إنسانية بدوافع يتحر  ال مصر في

 .والدولية االقليمية ميانتها وترسي  إسرا يل لوجود عربية شرعية على الحصو  ـ 1

 متع لتستوية التوصتل فتي الفشل بأ  إلدراك  العربية الدو  مع التطييع وضما  ُمسيقة إنجازات تحقي، ـ 2

 .االستراتيجي اإلنجاز هتا تحقي، وبين بين  سيحو  الفلسطينيين

 .بالفلسطينيين واالستفراد العربية الدو  تحييد محاولةـ  3

 الفلسطينية السلطة ر اسة على ضغوط بممارسة ومطاليتها العربية الدو  بع  مع العالقات استغال ـ  4

 .ترمب إدارة من بدعم الجوهرية القضايا في للتناز 

 متن ييتن لتم أمتاكن إلتى والوصتو  العربيتة التدو  مع األمني التعاو  وتعزيز استراتيجي بعم، التمتع ـ 5

 .قيل من اليها الوصو  الممين

 .سنويًا$ مليار 45 بـ إسرا يل مدخوالت زيادة الى تمدي اقتصادية عالقات إقامة ـ 6

 نفتتتالي نتنيتتاهو، حيومتتة فتتي المتطتترفين أشتتد قِي تتل متتن حتتتى وتأييتتد بذجمتتاع حظيتت  التتتي الثانيتتة القضتتية

 االستتتخيارات جهتتاز ر تتيس أ  الستتيما اإلميتتا ، قتتدر الهتتدوء وقتت  وإطالتتة الحتتر، تجنتتب ضتترورة بنيتت ،هي

 أمتام العسيري الحسم تحقي، على القدرة عدم عن تحدثوا والعسيريين األمنيين القادة من و ير  هليفي هرتسي

 بيافتتة والمنتتاورات التمرينتتات اجتتراء ضتترورة علتتى أكتتدوا المحاضتترين ليتتن. هللا وحتتز، كحمتتاس تنظيمتتات

 ومتا المواجهتة، انتدالع حتا  فتي وصتاعقة قاستية ضتربة توجي  وبالتالي طارئ أي مع للتعامل اشيالهااستعدادا

 منتع حتو  تتمحتور التتي" المعتار  بتين متا المعركتة" نظريتة تطييت، فتي االستمرار يتم والهدوء المواجهة بين

 التتي بالمهتام للقيتام دوليتة أو عربيتة قتوة لتنصتيب تمهيتدًا جهتود ، وتشتتي  قدراتت  واستتنزاف العدو قوة تعاظم

 .واميركا إسرا يل تحددها

 االقليميتة والقتو  العربيتة التدو  متع المثالية النفعية العالقات استغال  ضرورة على المتحدثو  أجمع وقد

 اللييتود عضتو بوضتوح ذلت  عتن عيتر وقتد المقاومتة، قتوة عوامتل إلضتعاف جيهتة وتشتييل االخر  والمحلية

 قاعتدة بمثابتة لتيتو  بهتا خاصة كيانات إقامة على والطا فية العرقية األقليات لتشجيع دعا حينما ساعر جدعو 

 .وحلفا ها ألمرييا مريحة عمل

 واشتنطن متع االستتراتيجي التحتال  استتمرار وضترورة األمرييتي التدور أهميتة المتحتدثين عتن يغب ولم

 التدعم عن عدا الدولية، وميانت  ردع  قوة كتعزيز اإلنجازات من اليثير تحقي، العدوعلى يساعد كنزا باعتيار 

 وجرا متت  مخططاتتت  تنفيتتت علتتى القتتدرة يمنحتت  التتتي والدبلوماستتي السياستتي والغطتتاء واالقتصتتادي العستتيري

 .الدولي لقانو  موجيات من والتهر،

 أ  سيما ال حاليًا، إسرا يل تعيشها التي االستراتيجية الييئة بقاء عوامل تعزيز بضرورة المتحدثو  وطالب

 متتن اليثيتتر وجنيتهتتا المنتتاورة علتتى قتتدرتها متتن حستتن  السَّتتابِق ةُ  الستتنوات أ ثضنتتاء المنطقتتة شتتهدتها التتتي التغيتترات

 أل  إلسترا يل  بالنستية معجزة يمثل السيسي ب  قام ما إ  قا  التي   لعاد، عاموس أكد  التي االمر المخاطر،

 .انقرة مع بالتعاو  إسرا يل على القضاء من سيُمينهم كا  الحيم في المسلمين اإلخوا  بقاء
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 المعستير' كتلتة متن ليفني، تسييي الينيس  عضو ،(الحركة' )هتنوعا' حز، ر يسة قال  اخر  ناحية من

 كتلتة لتشييل خطة' طرح المقيلة القريية األشهر في تعتزم إنها هرتسيليا ممتمر في مداخلتها خال  ،'الصهيوني

   .'توسيع  اآل  وينيغي العملية هت  بداية كا  الصهيوني المعسير' أ  واضاف  ،'مركزية ديمقراطية

 أجتل متن تحتار، واضحة كتلة وإنشاء والنا م المعتد  المعسير إيقاظ هي اآل  مهمتنا' أ  ليفني واعتيرت

 متتن الطييعيتتين الشتتركاء ا تتتالف طريتت، وضتتد قتتوميتين دولتتتين لقيتتام ومميتتدة والديمقراطيتتة، اليهوديتتة إستترا يل

 كييترين حتزبين تأستيس إلتى ودعت  الدولتين، حل تميد اإلسرا يليين بين أ ليية توجد أن  ليفني وادع '. اليمين

  .المتحدة الواليات في والجمهوري الديمقراطي الحزبين  رار على

 فتتي أ لييتتة وهنتتا . عامتتا 50 طتتوا  تتختتت  لتتم التتتي القتترار اآل  تتختتت أ  إستترا يل علتتى' إ  ليفنتتي وقالتت 

 .الخارجية وزيرة منصب تتولى كان  عندما االتجا  هتا في اليثير تفعل لم ليفني أ  علما' الدولتين تميد الشعب

  

 الحيومتة ر تيس يقتو  كمتا فلستطيني، – إسترا يلي اتفتا  بعتد ولتيس اآل  استتفتاء إجراء إلى ليفني ودع 

 واحتدة دولتة نريتد هتل: واحتد ستما  علتى استتفتاء' ييتو  أ  يجتب هتتا إ  وقالت . نتنياهو بنيامين اإلسرا يلية،

 إسترا يل علتى والحفتاظ التقستيم أم ،(الغربيتة الضتفة أي) والستامرة يهتودا فتي الفلستطينيين ماليتين جميع وضم

 .'أخر  خيارات توجد ال. وديمقراطية يهودية

 أكثتتر تعتيتر التتتي األحتداث عتن  أيزنيتتوت،  تادي اإلسترا يلي، الجتتي  فتي األركتا  هيئتتة ر تيس وتحتدث

 :التالية النقاط في كلمت  وتلخص  المنطقة، في سخونة

 .الثانية الشمالية كوريا تصي  ال حتى إيرا ، قوة تعاظم لمنع عالمي مجهود هنا  ييو  أ  يجب -

  .رسالة مجرد والعملية اإلعالم، وسا ل تناقلت  مما اقل انجازاتها: اليالستية ايرا  صواري  -

                        .المدنيين السيا  وسط من العمل هللا حز، من تعلم  حماس  -

 لينتا ، جنتو، فتي قريتة 200 متن أكثتر فتي منتشر وهو إسرا يل، على المركزي التهديد هو هللا حز، -

  .الصواري  آالف عشرات ويمتل 

 .ساعة 24  زة في اليهرباء تيو  ا  إسرا يل مصلحة من -

 سوريا في االهلية بالحر، تتدخل ال إسرا يل -

 هللا لحز، اإليراني السالح نقل تتجاهل روسيا -

ً  تتتولى التتتي ستتني ، إفتترايم احتيتتاط العميتتد رأ  متّصتتل، صتتعيد علتتى  أ  األمتتن، وزيتتر نا تتب منصتتب ستتابقا

 متن والرادييتالي المتعتاظم التهديتد لمواجهتة ستنفعل  التتي متا“ هتو إسترا يل إلتى بالنسية اليوم األساسي العنوا 

 يعيّتر اليتالم وهتتا. لينا  في منتشرة صاروخ أل  150 على جوا، لديها ليس إسرا يل أ  إلى مشيراً  ،”إيرا 

 متن أفضتل لينتا  متع القادمتة الحتر، منتع» ا  إلتى وخلت .  ساح، انتصار تحقي، عن االسرا يلي العجز عن

 .الحدود جانيي على التحتية الينى في بدمار ستتسيب ألنها ،«فيها االنتصار

 كل ستستخدم إسرا يل إ : إيشل عامير جنرا  الميجر اإلسرا يلية الجوية القوات قا د قا  اخر  ناحية من

 اللهجة شديد تحتير فى وذل  ،"اللينانية هللا حز، جماعة" مع جديدة حر، أي نشو، حا  في اليداية منت قوتها

 القتوات علتى وكيفتا كمتا طترأت التتى التحستينات إ : وأضتاف.الجتانيين بتين صتراع آخر من سنوات عشر بعد



 
30/07/2017  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(44رقم )                  

    
       
 

14 
 

 عتدد شتن فقتط، ثالثتة أو يتومين فتى بذميانهتا، أ  تعنتى 2006 عتام الثانيتة لينتا  حتر، منت اإلسرا يلية الجوية

 .يوما 34 استمرت التى الحر، فى شنتها التى نفسها الجوية الضربات

 الوقتت  لتتديها“ إيتترا  فتتي اإلستتالمية الجمهوريتتة أ  متتن جهتتت  متتن حتتتّر  لعتتاد عتتاموس احتيتتاط اللتتواء

 يتترأس التتي  لعتاد، ليتن.النتووي االتفتا  إلتى إشتارت  في ،”إسرا يل تدمير إلميانية يجهزو  وهم والتصميم،

ً  إسرا يل من  االتفا  هتا أ  رأ  هرتسيليا، ممتمرات وسلسلة ”واالستراتيجية السياسات معهد“  الوقت “ أيضا

 الموستتاد مصتتدرها إستترا يل فتتي ممتتتازة استتتخيارات إلتتى بحاجتتة نحتتن: وتتتابع. ”أنفستتنا نجهتتز نحتتن لالستتتعداد،

ً  وبتتارعو  جتتداً، ذكيتتاء أ فتتاإليرانيو  ييفتتي، ال ذلتت  ليتتن ،(أمتتا ) العستتيرية واالستتتخيارات  مجتتا  فتتي أيضتتا

 .”السايير

 وزارة فتي ”واألمنية السياسية الهيئة“ ر اسة الماضي العام حتى شغل التي  لعاد، احتياط اللواء وأوض 

 وردّ . ”النظتام رأس علتى الختامنئي( االمتام الستيد) دام متا األساسي التهديد تشيل“ إيرا  أ  اإلسرا يلية، األمن

 لديت  لتيس اإليرانتي النظتام: “بتالقو  وحريتة تغييتر أجواء هنا  أل  سينهار اإليراني النظام بأ  يعتقد من على

 .”سييقى أن  أعتقد وأنا لالختفاء، نية

 أنظمتة متع بالتحتال  هتي اإليراني، التهديد لمواجهة المضادة اإلسرا يلية االستراتيجية أ    لعاد وأوض 

ً  عربية،  مواجهتة أستاس علتى مختلفتة مستويات على عالقات لدينا اليييرة العربية المنطقة كل في“ أ ّ  إلى الفتا

 متن مركتب ألنت  المركتزي بأنت  اإليرانتي التهديتد وصت  لينت  ،”مجتمعين وداع ، المسلمين واإلخوا  إيرا 

 .”نووية أسلحة إنتا  على التصميم وتمل  إسرا يل وجود ترف  متطرفة أيديولوجية“

 المحتور فتي معنتا هتو الستعودية تقتود  التتي الستني المعستير“ أ  أّكد يعلو ، موشي  الساب،، األمن وزير

ً  ،”نفس   وعناصر اإلخوا  وهنا  واحد، رقم العدو هي وإيرا  مشتركو  أعداء لدينا: بوضوح أقولها: “مضيفا

 .”العالمي الجهاد

 علتى تعتززت ستالم، اتفاقتات بهتا تربطهمتا اللتتين ومصتر، األرد  متع إسترا يل عالقتات أ  يعلو  ورأ 

 التتي النتاج  االستتثمار“ وتنتاو  ”إقليميتة هيمنتة“ إلتى إيترا  تستعى المقابتل، وفتي. المشتتركة المصال  أساس

 .”المنطقة في توظف 

 ستوريا فتي االستراتيجي الوضع إلى تسور يل، حغاي االستخيارية، الشمو  وزارة مدير أشار المقابل في

 أل  وقت  لتدينا لتيس لين اإليراني، للتهديد لالستعداد وق  لدينا كا  ربما: “قا الً  اإليراني، التهديد سيا  ضمن

 علتى قتادرو  كذسترا يليين أننتا فتي التفييتر“ بتأ  أقترّ  لين . ”األر  على استراتيجية وقا ع يخلقو  اإليرانيين

 فهم إلى بحاجة شيء كل وقيل. واإلقليمية العالمية اليير  الدو  لدعم بحاجة نحن خطأ، هو وحدنا هتا مواجهة

 .”اإليراني األولويات سلم في عالية مرتية لدي  النووي اليرنامج: األساسي االستراتيجي التهديد هو هتا أ 

 المركتتزي التمتتدد فهتتي ستتوريا، عتن الحتتدي  يجتتب إيتترا ، عتتن الحتدي  أردنتتا إذا“ أنتت  تستتور يل وأوضت 

ً  ،”واحدة ساحة في السياسية القو  من العدد هتا على يحتوي العالم في آخر ميا  يوجد ال. اليرا   أ  إلتى الفتا

 اإليرانيتو  نحتن، فيت  نتحتدث التتي الوقت  وفتي... الشتيعي والمحتور إيترا  تعاظم هو سوريا في األهم األمر“

 .”يعملو 

 

 :الفلسطيني الحضورـ  3
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 الفلستطينية الستاحة فتي واختتالف ختالف محتور وكتا « 2017 هرتسيليا ممتمر» في برز آخر موضوع

 دورات جديتدة،وفي ليست  المشتاركة هت  أ  من وبالر م. في  الفلسطينية المشاركة موضوع هو خا ، بشيل

 األميتر الستاب،، األردنتي العهتد وولتي فيتا ، ستالم األستي،، الفلستطيني التوزراء ر يس من كل شار  سابقة،

 الفلستتطينيين المستمولين متتن عتدد القتى واضتت ،حي  بشتيل نتتافرة العتام هتتا جتتاءت أنهتا إال طتتال ، بتن الحستن

 العالقتات ومستمو  الدوليتة للعالقتات عيتاس محمتود الفلستطينية السلطة ر يس مستشار بينهم وخطابات كلمات

 المجتمتتع متتع التواصتتل بلجنتتة يستتمى متتا ر تتيس متتن مداخلتتة جانتتب إلتتى شتتع ، نييتتل فتتت ، حركتتة فتتي الدوليتتة

 المنطقتتة فتتي الميتتا  أمتتن حتتو  مغلقتتة جلستتة فتتي فلستتطينية مشتتاركة عتتن فضتتالً  الزنتتانيري، إليتتاس اإلستترا يلي،

 األردنيتة الممليتة فتي األرد  وادي ميا  هيئة ر يس جدالني، نداء الفلسطينية جانب إلى فيها وشار  وتأثيرات ،

 فتي التحريتر ومنظمتة( فتت ) وحركتة الفلسطينية السلطة باسم كهت  مشاركة ا  تيد  وقد.الحمر سعد الهاشمية،

 وحقوقت  أرضت  على واالستيالء الفلسطيني الشعب قضية على للقضاء والتصورات الخطط وضع هدفة ممتمر

 األهتتداف لخدمتتة واع   وقيتتو  تمثيلهتتا، الحاضتترو  يتتدّعي التتتي للقضتتية إستتقاط إنهتتا فيهتتا يقتتا  متتا أقتتل الوطنيتتة،

 إلتتى الفلستتطينية القضتتية يحتتّو  المختتزي الموقتت  هتتتا ومثتتل. خجتتل أو مواربتتة دو  الصتتهيونية «اإلستترا يلية»

 الستلطة تحويتل بعتد داخليتة «إسترا يلية» قضية إلى بل ،«إسرا يل» تواج  التي األمنية الملفات من مل  مجرد

 تترف  أنهتا اإلسرا يلية القيادة في  تعلن التي الوق  وفي!. اكثر ال" امنيذسرا يلي وكيل" إلى التحرير ومنظمة

 طاولتة علتى الجلتوس مجترد علتى للموافقتة الشروط وتضع االستيطانية، التوسعية أطماعها من أي عن التناز 

 كتل األمريييتة اإلدارة تتينّتى التتي الوقت  وفتي ولمستتوطنيها، لهتا مل  كلها فلسطين أ  تعلن كما المفاوضات،

 التستوية» متن الفلستطينيو  علي  يحصل أ  يمين ما أقصى يصي  بحي  ،«اإلسرا يلية» والشروط االدعاءات

 وتهجيترهم اقتالعهم ساعة ينتظرو  «لهم صفة ال لسيا  محدود ذاتي حيم» على يزيد ال الموعودة «اإلقليمية

 «إسترا يل» أحضتا  فتي االرتمتاء إلتى الفلستطيني الشتعب تمثيتل مدّعيتة الفلستطينية الستلطة تستارع جديتد، من

 آختر طريت، عتن واليحت  النظتر إعتادة الحيتة النضتالية وقتوا  الشتعب على يفر  ما وهو المتحدة، والواليات

 !الح، واسترداد االحتال  لمواجهة

 مّيتن متا الفلستطينية، والستلطة" إسترا يل" بتين القتا م واالستتراتيجي العستيري بالتنستي، الممتمر أشاد لقد

 األمريييتة اإلدارة الخطيتاء وانتقتد. الغربية الضفة في نجاعة بيل العسيري نفوذها على الحفاظ من" إسرا يل"

 وأ  األوستتط، الشتر  فتي «دوليتا شترطيا» باعتيارهتا بفاعليتة بتدورها القيتام عتن عجتزت النهتا بشتدة، الستابقة

 .بالمنطقة يربطها ما كل مع تماما القطع في تر ب أوباما عهد في كان  المتحدة الواليات

ً  كتتتا  المتتتمتمر فتتتي والفلستتتطيني العربتتتي الحضتتتور إ   المتغيتتترات أمتتتا! فهمتتت  يميتتتن وال كييتتتراً  خطتتتأ

 وستتعي. الفلستتطينية القضتتية لتستتوية التتتها، قيتتل أوال العربتتي العتتالم متتع االتفتتا : فهتتي الجديتتدة،" االستترا يلية"

 لوجودهتا، عربتي استتراتيجي عمت، التى العربيتة، التدو  بعت  متع التحتال  إلتى دعوتها خال  من" اسرا يل"

 قدرتت  ومتن المصتري، التدور انحستار متن" اإلسترا يلية" واالستتفادة. كييترة تداعيات مضمون  في يحمل وهتا

 بهتت . المنطقتة فتي القتا م الصتراع فتي الصتغيرة الدولتة مستتو  إلتى األختر ، العربيتة التدو  على التأثير على

 ."اإلسرا يلية" السياسات أسس في مهما استراتيجيا تغييرا اقترح الممتمر إ  القو ، يمين المعاني

 هتتت  مثتتل متتع والتواصتتل واالجتمتتاع المتتمتمرات، هتتت  مثتتل فتتى عربتتي طتترف أي متتن مشتتاركة أي إ 

 أو ستويًا سياستيًا فعتاًل  ييتو  أ  يمين وال الوطنية، من مجردًا موقفا يشيل انما الحاقدة، الصهيونية الشخصيات

 الييتتا  لخدمتتة ميرستتة متتمتمرات فهتتى عربتتة، وواد  وأوستتلو ديفيتتد كامتتب أنظمتتة منظتتور متتن حتتتى عتتاقاًل 

 الستابقة المتمتمرات عتن الصادرة والتوصيات للقرارات وفقا منها القلب فى يأتى والتى ومشروع ، الصهيوني

 التفتو  علتى والحفتاظ الفلستطينية االر  متن مزيد وا تصا، الفلسطينية القضية تصفية: مثل جوهرية قضايا

 وفقتا وتحالفاتهتا وأنظمتهتا بتدولها المنطقتة صتيا ة وإعتادة مجتمعتة، العربيتة التدو  على اإلسرا يلي العسيري
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 الفلستطينية بالمصتال  الضترر شتديدة ومواقت  رستا ل متن فيهتا متا علتى ناهيت .اإلسترا يلية والمصال  لألجندة

 أيتدي علتى يتوم كتل يسقطو  التين وشهدا ها الفلسطينية لالنتفاضة تام تجاهل ففيها والوطنية، القومية والعربية

 للمحتتاوالت وتجاهتتل فلستتطين، متتن تيقتتى متتا البتتتالع الحثيثتتة االستتتيطانية لألنشتتطة وتجاهتتل االحتتتال ، قتتوات

 التتى االخيترة لإلهانتة وتجاهتل االقصتى، المستجد واقتسام القتحام وسا  قدم على القا مة المستميتة اإلسرا يلية

 الستتتالم لميتتتادرة رفضتتت  عتتتن أعلتتتن حتتتين العربيتتتة والتتتنظم السيستتتى وحلفا تتت   الصتتتدقا   نتنيتتتاهو وجههتتتا

 العتام الترأي أمتام االحتتال  علتى الشترعية متن مزيتد إضتفاء متن المشتاركات هتت  فتي ما إلى باالضافة.العربية

 أصتدقاء هتم فهتا: االخيترة اآلونتة فتى اإلسترا يلية للممارستات الحاد والنقد التململ من حالة يعي  التي العالمي

 آخرا، وليس وأخيًرا. مواجهتها على لمساعدتها ويجتهدو  تهددها التي بالمخاطر يعترفو  العر، من إسرا يل

 وعتي تخريتب علتى تعمتل بحيت  والفلستطينية، والعربيتة المصترية الوطنيتة للثوابت  جديتدة طعنتة متن فيهتا لما

 يتحتدثو  حيامنا تر  حين االلغا ي، العدواني ومشروع  الصهيونى الييا  طييعة عن الجديدة العربية األجيا 

 القتومي بتاألمن المعنيتة والمتمتمرات الفاعليتات فتى يشتاركو  خارجياتنتا ووزراء العدو، مع الدافئ السالم عن

 ذل  من الر م وعلى.واإلبادة الحر، جرا م مرتييى من وشخصيات قادة مع يتواصلو  وسفراؤنا اإلسرا يلى،

 الصتهيونية السياستات رستم فتي تخصصتا األكثتر المتمتمر فتي المشتاركة علتى الفلسطينية السلطة قيادة اصرت

 وخططتت  لسياستات  شترعية الييتا  هتتا تمتن  وكأنهتا التوستعي، السرطاني الصهيوني المشروع بناء الستيما 

 علتى يد  هتا. فلسطين احتال  الشرعيةعلى يضفي مما الممتمر حضور خال  من االستعمارية أهداف  وتحقي،

 النيية على عاما 70و بلفور وعد على عام 100 مرور بعد مراحل  بأسوأ يمر الفلسطيني الوطني المشروع ا 

 على أعوام 10و  زة، وقطاع الغربية والضفة القدس في فلسطين من تيقى ما احتال  استيما  على عاما 50و

 .المستمر  زة قطاع وحصار الفلسطيني االنقسام

 

 : الفلسطينية المشاركة على الفعل ردودـ  5

 متياينتة، فعتل ردود17التـ دورتت  فتي االسرا يلي ”هرتسيليا“ بممتمر الرسمية الفلسطينية المشاركة أثارت

 موجتود، الفلستطيني الشتعب إ  والعتالم لإلسترا يليين تقتو  كونهتا مهمتة الفلستطينية المشاركة أ  ير  فاليع 

 لدولتتة خدمتتة المشتتاركة فتتي يتتر  آختتر وبعتت  اإلستترا يلي، العتتام التترأي فتتي المشتتاركة هتتت  تتتأثير إلتتى إضتتافة

 المتمتمر، فتي شتار  قتد شتع  نييتل الدوليتة للعالقتات سالتر ي ومستشتار فت  حركة في القيادي وكا .االحتال 

 المجتمتع متع التواصتل لجنتة ستمي متا ر تيس مشتاركة إلتى إضتافة التدولتين، حتل عتن لت  كلمتة في تحدث حي 

 ختال  شتع  وقتا .المصتري كالستفير المتمتمر هتتا في عر، سفراء شار  كما الزنانيري، إلياس اإلسرا يلي،

 بدولتتتتة“ االعتتتتراف بتتترف  استتتتمرارها ر تتتم ،”استتتترا يل بدولتتتة“ تعتتتترف الفلستتتطينية الستتتلطة إ  كلمتتتت 

 واألمرييية اإلسرا يلية االنتقادات ظل في األسر ، إلى السلطة تدفعها التي الرواتب عن شع  ودافع.”فلسطين

 .عن  السلطة تتراجع ولن اجتماعي واجب هتا إ  قا ال ذل ، بسيب للسلطة الموجهة

 هتتت  أ  وقالتت  ،”هرتستتيليا“ متتمتمر فتتي فلستتطيني رستتمي وفتتد مشتتاركة أدانتت  جهتهتتا متتن حمتتاس حركتتة

 المتواصتلة االحتتال  جترا م متن اليوميتة ومعاناتت  بعتاباتت  واستتخفافا شتعينا، لتضحيات طعنة تشيل المشاركة

 ييحت  والتتي الستنوي، هرتستيليا ممتمر في والعربية الفلسطينية المشاركة إ  الشعيية الجيهة قال  كتل . بحق 

 بالمشتورة واإلدالء السياستي، التعتاو  متن حالة يُشّيل المنطقة في والسياسية األمنية االحتال  إستراتيجيات في

 شتأ  من“ أ  رسمي بيا  في الجيهة وأضاف .االسرا يلي االحتال  يخدم التي التطييع موقع من االحتال  لقادة

 التتي التحترري التوطني النضتا  وطييعتة صتورة الصميم في تضر، أ  الممتمر في الفلسطينية المشاركة هت 
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 طييعيتة دولة بذعتيار  صورت  تسوي، في ويساهم. واإلحاللي اإلستيطاني االحتال  مواجهة في شعينا يخوض 

 .”واإلقليم المنطقة في بالشرعية وتحظى مقيولة

 أ  ممكتتدة المتتمتمر، فتتي الرستتمي الفلستتطيني الوفتتد مشتتاركة  تتزة قطتتاع فتتي المجاهتتدين حركتتة وأدانتت 

ً  يعتد المحاصترة  زة على االنساني التصعيد ظل في هت  المشاركة“  ،”أجمعتين الفلستطينيين بمشتاعر استتخفافا

 التتي السياستي التوهم لمسلسل استيماالً  قضيتنا عمر من الصعب الوق  هتا في المشاركة هت  تأتي: “وأضاف 

 .”اليوم إلى أوسلو منت العقيمة التسوية لمسيرة أيضا واستيماالً  ترامب العصر دجا  ل  يسو  جاء

 االسترا يلي ”هرتستيليا“ متمتمر فتي الفلسطينية السلطة من وفد مشاركة إ  اإلسالمي الجهاد حركة وقال 

 فتتي الستتلطة متتن وفتتد مشتتاركة“ إ  ، صتتحفي بيتتا  فتتي الحركتتة وأشتتارت. الفلستتطيني الشتتعب ليفتتاح ”طعتتن“

ً  يمثل آخر سقوط ، ”هرتسيليا“ في المنعقد ”اإلسرا يلي القومي األمن ممتمر“  تجتاوز علتى اإلصرار في إمعانا

 “.الوطني االجماع

 متتن وبتتدالً  مستتتمر تتتدهور فتتي الفلستتطيني الحتتا  ا   ، لالستت  ، عشتتر الستتابع هرتستتليا متتمتمر كشتت  لقتتد

 التتدهور لمواجهتة وطنتي ونقتا  حتوار وجلستات وطنيتة ممتمرات وعقد الوطني المشروع مستقيل في اليح 

 وصتل  ومتا التاريخيتة، النضتالية التجربتة متن واالستتفادة الفلسطينية، القضية تصفية ومخاطر المستقيل وآفا 

 والعنصتترية االحتتتال  مواجهتتة وعتتدم والضتتياع التيتت  سياستتة نجاعتتة وتفحتت  كارثيتتة أحتتوا  متتن القضتتية اليتت 

 تعميت، فتي الفلستطينيو  يستمر والدولي، العربي والمجتمعين اسرا يل بها تقوم التي التاريخي التزيي  وعملية

 تواجت  التتي والتحتديات للييتا  والختارجي التداخلي الشتأ  فتي ييحت  التي هرتسيليا ممتمر وحضور االنقسام،

 للستيطرة والتطلتع فلستطين متن تيقى ما على السيطرة اجل والخارجمن الداخل التوسعيفي الصهيوني المشروع

 حيثيتات بتا  اكتد قتد المتمتمر فتي والفلستطيني العربي الحضور. الفرات الى النيل من المنطقة انحاء سا ر على

 تيتتو  أ  حتتد التتى واالخالقتتي، والسياستتي التتوطني واالنحطتتاط االنهيتتار درجتتة وصتتل  قتتد الفلستتطينية القضتتية

 المستمولين قيتل متن ينتاق  داخلتي إسترا يلي أمني كمل  المحتلة فلسطين وتحضر ذبحها، على شاهدة فلسطين

 متن تيقتى متا توزيتع فتي اليحت  قيتد وتيتو  وستلخها، ذبحها وتشاهد تيح ، والضحية االسرا يليين، السياسيين

 .اجزا ها

 االحتتال  لدولتة إعتتتار إعتال  تشيل هرتسيليا ممتمر في الفلسطينية الرسمية السلطة مشاركة فضيحة ا 

 لتتتب  والصتتالحية الشتترعية وتمنحهتتا اليتتراءة صتت  إستترا يل تمتتن  وهتتي وحصتتارها، وجرا مهتتا إحتاللهتتا عتتن

 األمني التنسي، شرعنة وتيرس الفدا ية والعمليات المقاومة ونيت الشهداء، لدماء والتنير المناضلين الفلسطينيين

ً  بعتتداً  عليتت  وتضتتفي العتتدو متتع  شتتيل قتتد فلستتطينية رستتمية شخصتتيات قيتتل متتن المتتمتمر حضتتور ا   .وطنيتتا

 استتعادة بتريعتة  تزة قطتاع عقتا، فتي التشتدد متع يتتزامن ميترر  يتر وطنيا وانهيارا الوطنية، اختياراللجدارة

 كحركة وجودها وميرر بل واألخالقية، الوطنية شرعيتها الفلسطينية التحرير منظمة يفقد وهو الوطنية، الوحدة

 للسالم اليد مد بادعاء مصالحها خال  من اإلحتال  مع قيادتها تتماهى وبالتالي للفلسطينيين، ممثل وطني تحرر

 .المصير تقرير أجل من ويناضل للحرية يسعى شعب عن تعير ال بدونية الجيرا  مع والتعاي 

 الستتلطة ر تتيس إ  قتتا  لييرمتتا ، أفيغتتدور اإلستترا يلي، الحتتر، وزيتتر فتتا  شتتيء اي متتن التتر م علتتى

 عتن شتيء كتل قلت  عيتاس ا : “وقا . إسرا يل مع لحر، حماس حركة جر يحاو  عياس محمود الفلسطينية

 وأشتياء بتالوقود،  تزة وامداد واالدوية الرواتب وقل  مصر، مع أو معنا، التنسي، دو  احادية، بخطوة  زة،

 للصتراع بالنستية الحتل: "واضتاف.”إسترا يل متع حتر، في لتدخل حماس، على الضغط ممارسة ألجل كثيرة،

 اليويت  بينهتا ومتن المعتدلتة، الستنية الدو  كل مع شامل إقليمي ترتيب إطار في سييو  اإلسرا يلي الفلسطيني

 الستنية التدو  متع اإلقليمتي الترتيتب ثتانوي، أمتر هتو الفلستطينيين متع الستالم اتفا  سييو  وحينئت والسعودية،
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 ختال  1967 عتام فتي كتا  انتصتاراتنا آختر: "قتا ال وختتم".  دوالر مليتار 45 إسترا يل دولتة ستيمن  المعتدلة

 ."ننتصر أ  علينا مستقيلية مواجهة كل ففي ولهتا الستة، األيام حر،

 ربطتة إحيتام يجيتد فهتو. مميتزا  وهنتدام صتورة هرتستيليا، فتي الحاضتر الرستمي للفلستطيني ظهترت لقد

 وقتد. الستابقين االعتداء متع الدافئة المصافحة بروتوكوالت ويعرف. سيياًل  إلي  ُطلب ما" السالم" ويحب العن،،

 متن أمتن، رجتل أو  مجتدالني أحمتد مثتل وزير ابتعاث يتم أ  هرتسيليا في الفلسطينية السلطة لد  العادة جرت

 يتجتاوز ال متا عموم في ،"االستقرار" حفظ في جهودهم على اإلسرا يلية - األمرييية باإلشادة المحظيين أولئ 

 ليتن. هللا رام فتي المنفوختة بالونتاتهم داختل من ،"األمنية"و الخدماتية السلطة مسمولية أي فلسطين، من٪ 1.7

 شتع  نييتل الفلستطينية الستلطة ر يس مستشار حضر الفلسطينية، الرسمية االريحية أجواء ظل وفي العام، هتا

 لقاء آخر في ل  تعر  سما  كل لد  والتسوي  الوق  إضاعة من ييل لم التي وهو وتضامن، سالم كميعوث

 إنمتا الفلستطينيين معضتالت كتل إ  قتا اًل  سياستتيا ، تتيم مراو ة، األكثر المحاور مراو ة محاواًل  ل ، صحفي

. المعضتالت تلت  رأس علتى القومي وأمنها برمتها، إسرا يل وليس االستيطا ، فقط االستيطا ، وجود من تنيع

 اإلنستا  لحقتو  الجديتة االنتهاكات على الرد عن التضليل ييو  فهيتا اللوم، من معفي الر اسي المستشار لين

 التتتي وهتتي أنفستتهم، اإلستترا يلين حتتتى تقنتتع تعتتد لتتم بتتدواع الستتلطة تستتليها التتتي والصتتحفية الفرديتتة والحريتتات

 وريت  حتتى إذ. وتوابعهتا إسرا يل رف  قضيتهم جل وفلسطينيين، وصحفيين مقاومين بح، لصالحهم ترتيب

 التفييتر قيتل لت  باالنتيتا  ويطاليهتا الحقتوقي، ملفهتا الستلطة علتى يعيتب بتات لييد يا ير األشينازي التفو  داعية

 !إلسرا يل انتقاد أدنى بييل

 

 خاتمةـ  6

 صتناع لتد  صتا ية آذانًتا لهتا ستتجد وتحتيراتت ، وتوصتيات  هرتسيليا ممتمر مخرجات أ  في  ش  ال مما

 قدر؟ من حتر ينفع هل: هو علي  اإلجابة أحد يمتل  ال التي السما  لين إسرا يل، في القرار

 عمتل دليتل تشتيل ومقترحاتت  توصتيات  وبالتتالي الييتا  فتي ستلطة أعلتى متن رسمية برعاية عقد الممتمر

 .المتعاقية الييا  لحيومات طري، وخارطة

ً  الصهيونية والخطابات الممتمرات ً  هو وبالتالي لالنقرا  معر  بأن  الييا  تُظهر أ  تحاو  دا ما  دا متا

 لحفتظ استتياقية كخطتة عتدوا  وشترعن  المجتازر بارتيتا، الحت، لت  ييتو  وبالتتالي التنفس  عن دفاع حالة في

 .امن 

 قتدر علتى خطتوات اتختاذ" المفيتر الييتا  عقتل" يُعتد والتتي هرتستيليا متمتمر مواجت  فتي إذاً  منا المطو،

 :المخاطر

 مقاطعتهتا ختال  ومتن األمتة، علتى مخاطرهتا ابتراز خال  من الصهيونية الممتمرات هت  نتا ج اجها ـ 

 .فيها المشاركة وعدم

 تجمتع مجترد تيتو  فتال هرتستيليا، متمتمر  ترار علتى وحقيقيتة موحتدة وطنية قومي أمن ممتمرات عقدـ 

 التخصصتتات مختلتت  متتن والفيريتتة اليحثيتتة األدمغتتة حشتتد عيتتر قيمتتة  ذات  يتتر أبحتتاث وعمتتل فقتتط، احتفتتالي

 .القيادية والمراكز
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 استتراتيجيات وبناء ورعايتها الوطنية الممتمرات وتوصيات بنتا ج مستويات أعلى وعلى رسمي اهتمامـ 

 .واليحثية االكاديمية التوصيات وف،

 .مواجهتها كيفية عن توصيات وعمل االمة ضد تحا  التي المخاطر دراسةـ 

 وتقتتوم والعربيتتة، الفلستتطينية المشتتاركة باستتتغال  تقتتوم الختتار  فتتي ودوا تتر  االستترا يلي االحتتتال  إ 

ً  بتوظيفهتتا ً  الدوليتتة، المقاطعتتة حركتتة ضتتد واستتع نطتتا  علتتى التتدولي المستتتو  علتتى سياستتيا  بالمشتتاركة متتتترعا

 ظتل في العام هتا لألمن  هرتسيليا ممتمر يأتي.واألكاديمية واألمنية السياسية ممتمرات  في والعربية الفلسطينية

 وحصتار والشتهداء ألستر ا حقتو  وعلتى الوطنيتة حقوقنتا علتى المسعورة االسرا يلية االمرييية الهجمة تزابد

  يتر السياستي واإلنقستام والتفيت  الشترذمة متن حالتة ظل وفي والعدوا ، بالحر،  زة قطاع في شعينا وتهديد

 عمتل فتي تسود التي واإلقصاء التفرد وسياسة والترهل الضع  حالة إ . الفلسطيني النضا  تاري  في مسيوقة

 اإلختراقتتات هتتت  مثتتل فتتي يستتم  التتتي هتتو التحريتتر، منظمتتة رأستتها وعلتتى الفلستتطينية الوطنيتتة الممسستتات

  .الفلسطينية الداخلية للجيهة االسرا يلية

 التنازالت سياسة من و ضيهم سخطهم عن التعيير اجل امتنامن جماهير انشطة تفعيل من البد علي  وبناءً 

 .ومخططات  االحتال  إال تخدم لن التي التطييعية الممتمرات في المشاركة ورف  األمني والتنسي،

 فالخطابتات والصتراحة، والقتوة والشتمولية، والتنوع والتحدي، بالجرأة عشر السابع هرتسليا ممتمر يتميز

 الداخليتتة والتحتديات العيريتة، الدولتة همتتوم جميتع تناولت  فيت  قتتدم  التتي واألورا  والحتوارات، والمتداخالت

 فال الموضوعات، معظم عن السرية وتزو  األشخا ، كل عن الحصانة ترفع وفي  تواجهها، التي والخارجية

 عن عند  ما يقدم كل   وصقور، حما م   المعتدلو ، يناق  كما المتطرفو ، ويتحدث ممنوعات، أو محرمات تعود

 كتتل فتتذ  ومرصتتود، مفتتتوح المتتمتمر أل  ونظتتراً .المفيتترين ومنتتتد  األفيتتار، ستتو  فتتي الموضتتوعات معظتتم

 على يحافظو  فهم اآلخر، بعضها في والوضوح أجزا ها بع  في الغمو  بين تجمع قد ومقترحات  مداوالت 

 الدولتتة متتن يتجتتزأ ال جتتزء هتتم المتتمتمرين وليتتن بخشتتية، ويالمستتونها بحتتتر، منهتتا فيقتربتتو  دولتتتهم، أستترار

ً  ييو  خطابهم فذ  لتا اإلسرا يلية، االستراتيجية من أساس وطرف   العيرية، تا  اآلخترين تجتا  دومتا  أوجت ، حمَّ

 اضتطروا إذا التدولي المجتمتع لتد  دبلوماستي نحتو علتى تفستير  يمين بما المقصود، الغمو  من اليثير وفي 

 كتل يرضتي تيتييتي نحتو وعلتى ر يتوا، إذا العربتي الجتوار ودو  الفلسطينيين لد  ابتزازي نحو وعلى لتل ،

 .والنخيوية والحزبية األمنية بقوا  اإلسرا يلي المجتمع ميونات

 المتمتمر فتي يشتار  حي  والمشاركين، الحضور نوعية هو االعتيار بعين اخت  الواجب الثاني واالعتيار

 وسياستية واقتصتادية وأكاديميتة واستتخياراتية، عسيرية رموز منها والدولية، اإلسرا يلية النخب من كيير عدد  

 متتع المتعتتاطفين متن أحيانتتاً، العتتر، ومتن وأوروبتتا، األمريييتة المتحتتدة والواليتتات إسترا يل متتن وتينوقراطيتة،

 يستمى ولمتا اإلسترا يلي، لليستار متستع ففيت  كلت ، الصهيوني المجتمع شرا   يخاطيو  وهم الصهيوني، الييا 

 ولتتل .و يترهم األمتريييين األمنيتين ولييتار المحافظ، األمرييي ولليمين المتطرف، اليهودي ولليمين بالحما م

 مستتقيل وتحديتد استشتراف في يساهم وأن  المتجددة، الصهيونية التحديات ممتمر بأن  يلياهرتس ممتمر يوص 

 المراقيين من اليثير وبات الصهيوني، الييا  في يعقد سياسي ممتمر وأشهر أهم أصي  وقد والمنطقة، إسرا يل

 ويعرفتتو  المنطقتتة، فتتي السياستتة اتجاهتتات منتت  ويفهمتتو  المعلومتتات، منتت  ويستتتقو  ستتنوياً، انعقتتاد  ينتظتترو 

 فذننتا كلهتا، الستابقة الممتمرات ألعما  وبمتابعتنا.تالي عام   خال  أقلها القادمة، المرحلة في اإلسرا يلية السياسة

ً  الممتمرين نجد  أكتانوا ستواء العربيتة الشتوا ب متن الخاليتة النقيتة العيريتة، الدولتة يهوديتة عتن يتحتدثو  جميعتا

 . 2000 العام في عقد التي األو  الممتمر في تفصيالً  ل  مخطط ا كا  ما وهتا مسيحيين، أم مسلمين
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ً  انعقتاد ، من أيام بضعة بعد الممتمر على المشرفو  يصدر  واليلمتات المتمتمر، أعمتا  جميتع يشتمل كتابتا

 راكمتتت  متتا إلتتى لتضتتاف اليتتاحثو ، إليهتتا خلتت  التتتي واالستتتنتاجات طرحتت ، التتتي واألورا  ألقيتت ، التتتي

 علتى مجملهتا فتي تنصتب جهتود ثمتر  بأنهتا عتادة توصت  والتتي وثا ،، من سيقت  التي الهرتسيلية الممتمرات

 اإلسرا يلية، واألكاديمية واألمنية واالقتصادية السياسية المستويات لقادة واالستراتيجي، اآلني التفيير مواضيع

 الجمعتي العقتل شمل يلتئم  خاللها من والتي النخية، تل  رأي عن المعيرة المختلفة التفيير اتجاهات تعيس التي

 .المفير اإلسرا يلي

 متن العتدو لمعرفتة االشتتراطات أهتم أحتد تشتيل مقرراتها، على واالطالع هرتسيليا ممتمرات متابعة لعل

 للعامتة منت  يظهتر ال التتي التثلج، جيتل متن كثير   عن تيش  مقرراتها، ودراسة الممتمرات هت  فمعرفة داخل ،

 ويعلنتو  كثيت ، دولي إعالمي وجود   ظل في ممتمرهم اإلسرا يليو  يعقد حي  متاح شي  أمر   وهتا قمت  سو 

 حالتة ظتل فتي يحرصتو  وليتنهم دولتتهم، تواجت  التتي التحديات وعن للنقا ، المطروحة القضايا عن صراحةً 

 العتام، الترأي أمتام قضاياها مناقشة من تخ  تعد لم التي القوية، إسرا يل صورة إبراز على والمواجهة التحدي

 متن يتمينتو  ال لينهتمالء مصتالحها، عن والدفاع نفسها، حماية من يمينها ما والجرأة القوة من تمتل  أنها ذل 

 روح تحتتدي خزيهمامتتام المجهولتتوال مستتتقيلهم وال المتتتعور، واقعهتتم وال المنهتتارة المعنويتتة حقيقتتتهم اخفتتاء

 . والعدالة والقانو  الح، قواعد الى وارتيازها وقدراتها وخيراتها واصرارها المتوثية المقاومة

 


