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 مؤتمرات هيرتسليا األربعة السابقة

  الياس شوفاينإعداد وترجمة: 
)، على الرغم من حداثته، بســـرعة 1994برز مركز هيرتســـليا (تأســـس ســـنة 

جميعًا  فائقة بين أقرانه من مراكز البحث االســــــتراتيجي يف إســــــرائيل، فتقدمها
. ويف التعريف بــــاملركز، جــــاء يف موقعــــه يف  بال منــــازع، شـــــــكالً ومضـــــــمونــــاً

املؤســـــــســـــــة التربوية اخلاصـــــــة واملبدعة، األوىل والفريدة يف "أنه    )1(اإلنترنت
وقد أنشـــــــئ على نمط اجلامعات اخلاصــــــــة املتميزة يف  "نوعها يف إســـــــرائيل.

  .الواليات املتحدة
الربح، وال تتلقى مســـــــــاعـــدات مـــاليـــة هيئـــة مشـــــــتركـــة ال تتوخى "واملركز 

 "حكومية مباشرة، وهي تكرس جهدها للسعي وراء التميّز يف البحث والتثقيف.
بهدف "وقد أســـس املركز األســـتاذ أوريئيل رايخمن، الذي ال يزال رئيســـه إىل اآلن، 

إيجاد جامعة يف إســـــــرائيل يتقدم فيها اإلجناز الشـــــــخصـــــــي جنباً إىل جنب مع 
املقــاربــة املبــدعــة للمركز "كمــا جــاء يف التعريف أن  "اعيــة.املســـــــؤوليــة االجتمــ

متعدد االختصــــــــاصــــــــات تختلف جذرياً عما هي يف املؤســـــــســــــــات األكاديمية 
  )2(."اإلسرائيلية األُخرى، بسبب روحيتها والتزامها االجتماعي الشديد

يســــــعى هذا املركز لتدريب قادة املســــــتقبل يف إســــــرائيل، ولتنشــــــئة قيادة 
إلدارة األعمال والسياسة والتكنولوجيا والتشريع. ولذلك ففيه  عالية املستوى

؛ "معهــد الســـــــيــاســـــــــة واالســـــــتراتيجيــا"عــدد من الكليــات واملعــاهــد، من أهمهــا: 
كلية الودر للعلوم السياسية "؛ "املؤسسة السياسية الدولية ملكافحة اإلرهاب"

. ولعل من أهم نشــاطات هذا املركز، الذي أصــبح "والدبلوماســية واالســتراتيجية
 "مؤتمر هيرتســليا"، عقد "اليمين الصــهيوين"ملا يســمى  "اخلزان الفكري"بمثابة 

، وإصــــــدار أوراقه ومداوالته يف جملد ضــــــخم، 2000الســــــنوي، منذ نهاية ســــــنة 
  )3("ألهم النقاط والتوصيات، باللغتين اإلنكليزية والعبرية. "ملخص"وكذلك يف 

                                           

)1(  http://www.herzliyaconference.org  
)2(  Ibid.  
)3(  Ibid.  
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ظى هــذا املؤتمر بــاهتمــام املعنيين الشــــــــديــد، ســـــــواء يف إســـــــرائيــل أو ويح
خارجها، ملا يتناوله يف مداوالته من موضـــــــوعات، ولكيفية معاجلة القضـــــــايا 
املطروحة ومســــــتواها العلمي، وخصــــــوصــــــاً بالنظر إىل املشــــــاركين يف أعماله 

الســـــــيــاســـــــيــة واألمنيــة واالقتصـــــــــاديــة  -	وإعــداد أوراقــه من خمتلف القطــاعــات
 قال "هآرتس"االجتماعية واألكاديمية. ويف مقابلة مع يئير شيلغ يف صحيفة و

عوزي أراد، رئيس املؤتمر الذي قام على تنظيمه وإدارته واملســـــتشـــــار الســـــابق 
من مل يكن هناك [يف املؤتمر] كأنه "لرئيس احلكومة السابق، بنيامين نتنياهو: 

  )4("ا.ليس حمسوباً يف عداد القيادة اإلسرائيلية العلي
يف  )املركز متعدد االختصاصات(عقد مؤخراً يف "ويف تلك املقابلة قال أراد: 
. وقد بادر )ميزان املنعة واألمن القومي إلســرائيل(هيرتســليا مؤتمر كبير بعنوان 

إىل عقــده شـــــــخصـــــــيــات بــارزة يف القيــادة األمنيــة ويف النخبــة األكــاديميــة يف 
وجهاز االســـتخبارات العســـكرية، يتســـحاق  )املوســـاد(إســـرائيل، ومنهم رؤســـاء 

حويف ومئير عميت وشـــبتاي شـــفيط، والســـفير زملان شـــوفال، واألســـتاذ حاييم 
هراري، واألســـتاذ إيهود شـــبرينتســـاك. وكان احلاضـــرون فيه من أبرز الوجوه يف 
املؤسسة السياسية واألمنية واألكاديمية، ومثلهم كل من حضر املؤتمر، الذين 

  ."ئة شخصبلغ عددهم ثالثم
ويف تقــديمــه للمجلــد الــذي احتوى أوراق املؤتمر األول ووقــائعــه ومــداوالتــه 

كان الدافع إىل عقد املؤتمر أصــالً اإلحســاس بأن دولة إســرائيل تواجه "قال أراد: 
مشـــــكالت ومســـــارات مصـــــيرية. وكان املالحظ أنه يف أوســـــاط متعددة يف البلد 

ل وحميطها، ومن التحديات التي يســــود القلق من النزعات املتطورة يف إســــرائي
تطرحها أمام وجودها، وأن هناك حتى من يثير أفكاراً قاتمة بالنســـــــبة إىل قدرة 
الدولة على الصـــــــمود. ومع أننا خبرنا يف الســــــــابق أمزجة كهذه، لكن ظهر أن 
معظمهــا ال أســــــــاس لــه، حتى أنهــا ولــدت جتنــداً وتعقالً بــالــذات. ومن املمكن أن 

ه املرة أيضـــاً، لكن ال يجوز جتاهل إمكان أن تكمن فيها يحدث الشـــيء نفســـه هذ
  )5(."أيضاً بذور النبوءة التي جتسّد ذاتها

األول كان  "مؤتمر هيرتســـــــليا"ويســـــــتشـــــــف من كالم أراد أن الدافع إىل عقد 
املزاج العام القائم على اإلحســــاس بأن إســــرائيل، كتجســــيد مرحلي للمشــــروع 

عاً شــبيهاً باحملطات الرئيســية الســابقة الصــهيوين، تواجه يف هذه احلقبة وضــ
                                           

  .23/3/2001"هآرتس"،   )4(
  .7)، ص 2001"ميزان املنعة واألمن القومي، مؤمتر هريتسليا األول" (يديعوت أحرونوت،   )5(
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يف سيرورة هذا املشروع االستيطاين، الذي ال يزال يف طور اإلنشاء. وبناء عليه، 
 "مؤتمر لندن")، أو 1897( "املؤتمر الصهيوين األول" ال بد من عقد مؤتمر شبيه بـ

، لتداول تخطيط "حكماء صــــــهيون")، ويضــــــم 1942( "مؤتمر بلتمور")، أو 1920(
لعمــل الصـــــــهيوين للمســـــــتقبــل، وإن اختلف عنهــا يف ظروف املكــان والزمــان، ا

  .وبالتايل، يف جدول األعمال وطبيعة القضايا املطروحة للمناقشة فيه
، "املسألة الشرقية"عقد يف ذروة احتدام  "املؤتمر الصهيوين األول"وإذا كان 

مؤتمر "وبنـــاء على نتـــائجهـــا، و "احلرب العـــامليـــة األوىل"بعـــد  "مؤتمر لنـــدن"و
وبناء على التوقعات الصـــــــهيونية  "احلرب العاملية الثانية"يف ذروة  "بلتمور

، ويف "العوملة"يف ظل احتدام صـــــــراع  "مؤتمر هيرتســـــــليا"منها، فلماذا ال يعقد 
؟ وإذا كان من الواضــح "اإلرهاب"على ما يســمى  "احلرب العاملية الثالثة"ســياق 

صـــــــهيونية البارزة الســـــــابقة تواكبت مع متغيرات كونية كبيرة، أن املؤتمرات ال
، بهذه القيادات الدولية أو تلك، فلماذا ال "نظام عاملي جديد"اجنلى كل منها عن 

النظام العاملي اجلديد "قضـــايا العمل الصـــهيوين يف  "مؤتمر هيرتســـليا"يعالج 
  ؟!بنائه ، والذي تعمل واشنطن بكل قوة على"بقيادة الواليات املتحدة

مع ذلــك فهــذا املؤتمر يختلف عن األمثلــة املــذكورة أعاله، ســـــــواء لنــاحيــة 
الشكل أو لناحية املضمون. فإذا كانت تلك املؤتمرات عقدت يف حمطات مركزية 
يف ســـيرورة تبلور املشـــروع الصـــهيوين، فإنها كانت تبحث عن الســـبل لتحويل 

فإنه يعقد  "مؤتمر هيرتسليا"ا اجملردة إىل واقع ملموس. أمّ "الفكرة الصهيونية"
واملشـــــــروع قــائم، وإن مل يســـــــتكمــل بعــد بنــاءه الــذاتي أو ينجز دوره الوظيفي، 
ولذلك فهو يبحث يف الســـبل التي تؤهل إســـرائيل الراهنة الســـتكمال التقدم نحو 
حتقيق غايات ذلك املشـروع. هذا باإلضـافة إىل أن املؤتمر مل يقتصـر يف تركيبة 

زعماء احلركة الســـــــياســـــــيين، وإن مل يســـــــتثنهم، بل كان  املشــــــــاركين فيه على
يف شـــتى جماالت التحليل والتخطيط يف العمل  "اخلبراء"الغالب على احلضـــور 

(املركز اإلمبريــايل  "البلــد األم"الصـــــــهيوين عــامــة. وإذا كــانــت مشـــــــــاركــة ممثلي 
 يفواحلركة الصــهيونية العاملية) يف املؤتمرات األُخرى متســترة نســبياً، فإنها 

  .كانت علنية صارخة "مؤتمر هيرتسليا"
يف مسار املؤتمر توخينا "وقال أراد يف تقويمه العام ألعمال املؤتمر األول: 

الوقوف على طبيعة اخملاطر ومداها، وحتى تطلعنا إىل التأشير على اإلمكانات 
املتوفرة واخلطوات املطلوبة من أجل تعزيز قدرة إســـــــرائيل على الصـــــــمود يف 

بعضـــــــهــا ظــاهر للعيــان،  -  خملــاطر. ذلــك بــأنــه، فعالً، قبــالــة اخملــاطرمواجهــة ا
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تتوفر لدى إســـــرائيل كذلك مصـــــادر قدرة  - وبعضـــــها خفي، والقليل منها مراوغ
هي: قوتهــا العســـــــكريــة وكفــاءتهــا الــدفــاعيــة والرادعــة؛ اقتصـــــــــادهــا وطــاقــاتهــا 
ا التكنولوجية؛ تماســـــــكها االجتماعي وغورها االســـــــتراتيجي، الذي يمنحه له

الشـــــــعب اليهودي. وإذا أفلحت إســـــــرائيل يف تنمية هذه املوارد وجتنيدها، فإنها 
  ."تستطيع بالتأكيد أن جتابه بشكل صحيح ما ينتصب أمامها

 : إن امليزان الذي عرضــه املؤتمر مل يكن حســابياً جمردًا، "وأضــاف أراد قائالً
وإنمــا توازنــاً بين ، أو تفحصـــــــــاً مقــارنــاً على حمور الزمن، )تعــداداً للمخزون(أو 

   ) 6("التحـــديـــات التي تواجهنـــا وبين األجوبـــة التي يف اســـــــتطـــاعتنـــا أن نقـــدمهـــا.
تميز  هي التي  متعــــدد "وفعالً، فــــإن هــــذه اخلصـــــــــــائص  ليــــا  هيرتســــــــ مركز 

، وبالتايل املؤتمر الســـــنوي الذي يعقد برعايته، من أقرانه من "االختصـــــاصـــــات
من طبيعة مؤتمراتها وإصداراتها مراكز البحث يف إسرائيل، وهي كثيرة، وكذلك 

  .الناجتة من أعمالها
 املؤتمر األول

، وصـــــدرت عنه وثيقة 2000كانون األول/ديســـــمبر  21 -		19عقد هذا املؤتمر يف 
، وتم تسليمها للرئيس اإلسرائيلي، موشيه 2001جرى تعميمها يف أواسط آذار/مارس 

كتســـــاف، يف طقس احتفايل. وعن هذا املؤتمر يقول رئيســـــه وحمرر وثيقته، عوزي أراد، 
(عبري)، أُقيم مؤتمر كــان موضـــــــــــوعــه  761يف عيــد األنوار (احلــانوكــا) ســـــــــــنــة "مــا يلي: 

 )هيرتســـــــــــليامؤتمر (، وكان هذا املؤتمر، الذي حمل اســـــــــــم )ميزان املنعة واألمن القومي(
األول يف ســـلســـلة مؤتمرات ســـنوية ســـتقام يف املســـتقبل تتناول موضـــوع األمن واملنعة 

  )7("القوميين لدولة إسرائيل.
يف ســـــياق التحضـــــير لعقد املؤتمر أُلّفت طواقم عمل خاصـــــة، قدمت "وأضـــــاف أراد: 

يجيا. تتقارير يف موضوعات: التربية؛ االقتصاد واجملتمع؛ التكنولوجيا؛ األمن؛ االسترا
شـــخصـــية، بمن فيهم  50ويف املؤتمر عُرضـــت نقاط التقارير الرئيســـية، وتكلم فيه نحو 

مشارك، يمثلون الصفوة يف دولة  300رؤوس الدولة وأقطابها. كما ساهم فيه أكثر من 
إســـرائيل يف اجملاالت العســـكرية، واالقتصـــادية، واجملتمعية، والتكنولوجية، والتربوية. 

ن العــامل اليهودي ورجــال الفكر. وجــاء املشــــــــــــاركون من داخــل كــذلــك شــــــــــــارك ممثلون ع
اجلهاز احلكومي وخارجه، ومن السلك األكاديمي، ومن قطاعي االقتصاد واالتصاالت. 

                                           

  املصدر نفسه.  )6(
  .7)، ص 2001ميزان املنعة واألمن القومي، مؤمتر هريتسليا األول" (يديعوت أحرونوت، "  )7(
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.   )8("كما حضر قادة يهود وخبراء من اخلارج، وكانوا ضيوفاً
شـــــــارك يف رعاية املؤتمر وتمويل نفقاته عدد من املؤســـــــســـــــات الصـــــــهيونية منها: 

 -		إدموند بنيامين دو روتشـــــــيلد؛ وزارة الدفاع؛ اللجنة اليهودية -		ق كيســـــــارياصـــــــندو"
جامعة حيفا؛ الوكالة اليهودية واملنظمة الصــــــهيونية  -		األميركية؛ مركز األمن القومي

ديوان رئيس احلكومــــة؛ املركز اإلســـــــــــرائيلي للتقــــدم  -		العــــامليــــة؛ جملس األمن القومي
االســـــــــــتخبارات. وأُلّفت طواقم العمل، التي أعدت  االجتماعي واالقتصـــــــــــادي؛ مركز تراث

) طاقم األمن واالســـــــــــتراتيجيا، برئاســـــــــــة اللواء (احتياط) إيتان 1أوراق أعماله كالتايل: 
إلياهو، قائد سالح اجلو السابق، ومعه عدد من العسكريين واخملتصين بالشؤون  -		بن

لطاقم التربوي، برئاســـة د. ) ا3) الطاقم االقتصـــادي، برئاســـة دانييل دورون؛ 2األمنية؛ 
) طاقم 5) طاقم األمن والتكنولوجيا، برئاســـــة د. شـــــلومو كليش؛ 4شـــــمشـــــون شـــــوشـــــاين؛ 

) طاقم اســـــــــــتطالع املواقف، 6ديموغرافيا، برئاســـــــــــة األســـــــــــتاذ أرنون ســـــــــــوفير؛  -		اجليو
  .دور -	برئاسة األستاذ غبريئيل بن

، الذي يصــــــــــــدر يف عيد كتاب املؤتمر"وعن اجمللد الصــــــــــــادر عن املؤتمر، قال أراد: 
(عبري) قســــــــــم إىل أربعة أبواب: الباب األول من الكتاب يشــــــــــمل  761االســــــــــتقالل ســــــــــنة 

املوضـــــــوعات. وهذا الباب الذي يشـــــــدد على النقاط الرئيســـــــية، ويعرض أبعاد  "ملخص"
املنعــة القوميــة كمــا أثيرت يف املؤتمر، بلوره وكتبــه العميــد (احتيــاط) عــاموس غلبواع. 

لثاين من الكتاب، وعلى أســــــــــاس تفريغ التســــــــــجيالت، تفصــــــــــيالً كامالً، ويفصــــــــــل الباب ا
احملاضــــــــــرات واملناقشــــــــــات كما دارت يف املؤتمر. ويشــــــــــمل الباب الثالث تقارير طواقم 
العمل التي وزعت على احلضـــــــــــور الســـــــــــتخدامها يف مناقشــــــــــــاتهم. ويجمع الباب الرابع 

يف إنتاج الكتاب شــــــــــــاؤول  واألخير، يف داخله، أطر املؤتمر واملشــــــــــــاركين. وقد ســــــــــــاعد
  )9("رحايف، وبوعز زنغر، وطومي شطاينر.

كان من أهم أوراق املؤتمر تلك التي قدمها وعرض نقاطها الرئيســــــــية يف جلســــــــته 
اخملطّطين االســتراتيجيين اإلســرائيليين، البروفســور يحزقيئيل درور، من  "شــيخ"األوىل، 

د الصــــــــــــادر عن املؤتمر بعنوان اجلــامعــة العبريــة يف القــدس، ونشـــــــــــرت كــاملــة يف اجمللــ
افتتح درور مقالته حتت عنوان    )10(."األســـــــــــس الداخلية لألمن القومي لدولة إســـــــــــرائيل"

يف املســـــتقبل املنظور، لنقل خمســـــة وعشـــــرين حتى "قائالً:  "إســـــرائيل كدولة أمن"فرعي 
خمسـين عاماً، سـيكون الشـرق األوسـط وعموم غرب آسـيا غير مسـتقرين، بسـبب مسـارات 

                                           

  .8املصدر نفسه، ص   )8(
  املصدر نفسه.  )9(
  .363 - 342املصدر نفسه، ص   )10(
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وتقلبات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية. كذلك، ليس هناك مؤشرات إىل قيام 
نظام دويل يف اســــــــــتطاعته أن يفرض التهدئة على املنطقة. ويجب أن نضــــــــــيف إىل ذلك 

  )11("استمرار العداء العميق إلسرائيل، على األقل من جانب بعض الدول وطبقات السكان.
، الذي قد يجيء على "الســــــــالم"ورة الســــــــعي إىل وإذ ال يلغي ذلك يف نظر درور ضــــــــر

يف ظل األوضـــــــاع املتقلبة يف املنطقة، وخصـــــــوصـــــــاً انتشـــــــار األســـــــلحة  "مفاجأة"شـــــــكل 
التقدير املتضـــــــــــح هو أن "املتقدمة والقادرة على التدمير الشــــــــــــامل، فإنه يؤكد ما يلي: 

ســـب من ن العالقات بين إســـرائيل ودول غرب آســـيا ســـتكون يف املســـتقبل املنظور مزيجاً
وأشــــــــكال متغيرة من الســــــــالم والعداء والعنف. وينجم عن ذلك نتيجة ال مفر منها، وهي 

. وواضـــــــــح أن هذا ليس هدف )دولة أمن(أن على إســـــــــرائيل أن تبقى، ضـــــــــمن أمور أُخرى، 
دولة إســـــــرائيل وال جوهر كينونتها. لكن، إىل أن يتغير الوضـــــــع يف الشـــــــرق األوســـــــط من 

ارات األمن على رأس األولويات القومية، وال ســـــيما يف ظل أســـــاســـــه، يجب أن تبقى اعتب
.   )12("قيام تهديدات وجودية إلسرائيل، حتى وإن كان احتمالها متدنياً جداً

، كــل حيــاتهــا موجهــة نحو )دولــة ثكنــة(وهــذا ال يعني "لكن درور اســـــــــــتــدرك قــائالً: 
ن األمن من احلاجات األمنية. إنما يتعيّن على إســــــــــرائيل أن تصــــــــــل إىل مســــــــــتوى عال م

خالل االعتماد على جممل ميزاتها وأرصــــــــــــدتها، والتي من جانبها يجب أن تكون، إىل 
هذه الدرجة أو تلك، موجهة، ضــــمن أمور أُخرى، لزيادة األمن القومي. هكذا، على ســــبيل 
املثال، يجب تطوير إســــــــــرائيل لتكون جمتمعاً تكنولوجياً متقدماً ذا اقتصــــــــــاد قائم على 

ل أســــاســــاً حيوياً للقدرات األمنية املطلوبة، كما أنه يخدمها. ومن هنا، العلم، الذي يشــــك
  )13("، تكون متجددة وجذرية إىل درجة كبيرة.)نظرية أمن شاملة(فإسرائيل بحاجة إىل 

وإذ حتاشى درور الغوص يف قضايا معينة، ألسباب ذاتية وموضوعية ليس أقلها 
لطـــــاقـــــة، والعلم والتكنولوجيـــــا، ، مثـــــل جوانـــــب من االقتصــــــــــــــــاد، وا"الســـــــــــريـــــة األمنيـــــة"

واملواصــالت، والتنصــت، ومســتودعات الطوارئ لالســتهالك املدين، فإنه ركز على نقاط 
ســـــأتناول املوضـــــوع من خالل اختيار عشـــــرة أســـــس رئيســـــية "أُخرى، خلصـــــها كالتايل: 

لألمن القومي، هي يف تقديري األهم، ومع ذلك فإنها مهملة يف الواقع اإلســـــــــــرائيلي: أ) 
د؛ د)  -	ة يهوديـــةإراد صـــــــــــهيونيـــة؛ ب) انخراط يف الشـــــــــــعـــب اليهودي؛ ج) جمتمع جمنـــَّ

و) نوعية آراء  مع التطلع إىل الســــالم؛ هــــــــــــــــ) الصــــدمة واخلوف؛ -		اســــتعداد للقتل واملوت
اجلمهور؛ ز) تضــــــامن اجتماعي؛ ح) األقليات؛ ط) كتلة ســــــكانية متعلمة وتمتلك املعرفة 

                                           

  .342املصدر نفسه، ص   )11(
  املصدر نفسه.  )12(
  املصدر نفسه.  )13(
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  )14("نظام حكم وسلطة. وميالة إىل التكنولوجيا والعلم؛ ي)
 -	اإلرادة اليهودية"وتناول درور هذه العناوين يف ورقته، مشدداً يف مطلعها على 

األســــــــــــــاس الـــداخلي الواحـــد األكثر أهميـــة لألمن الطويـــل املـــدى "بقولـــه:  "الصـــــــــــهيونيـــة
 -		الصهيونية، أي اإلرادة إلقامة وتطوير دولة يهودية -		إلسرائيل هو اإلرادة اليهودية

وهو يرى أن على هــذه اإلرادة يتوقف  "يــة يف جوهرهــا على أرض إســـــــــــرائيــل.صـــــــــــهيون
إمكان جتنيد الســـــــكان يف إســـــــرائيل واســـــــتعدادهم للقتل واملوت يف ســـــــبيل احلفاظ على 

ويف مســـــــــــار املداوالت أكد درور أن أهم ما يمكن أن يعلمه حلفيدته هو كيف    )15(الدولة.
  ."لتقاتل وتقتل، وحتى تموت، يف سبيل إسرائي"

 "ملخصاً إدارياً "باإلضافة إىل اجمللد الشامل ألعمال املؤتمر، أصدر القيّمون عليه 
داخلياً، بلوره د. عوزي أراد، وســـــــــــاعده يف ذلك اللواء (احتياط) عاموس غلبواع، واللواء 
(احتياط) أبيعيزر يعري، ود. إيالن عميت. وعدا حملة خمتصــــــــــرة عن النقاط الرئيســــــــــية، 

التالية: املدماك اليهودي، والســـــــــــياســـــــــــي،  "املداميك"لى ما ســـــــــــّماه ع" امللخص"احتوى 
والعسكري، واالقتصادي التكنولوجي، والتربوي، واالجتماعي. وجاء يف النقطة األوىل، 
املأخوذة كما يبدو من ورقة يحزقيئيل درور، واملالحظات عليها خالل املناقشــــات، ما 

ت أمن الدولة وحاجتها إىل املنعة إســــــــرائيل هي دولة الشــــــــعب اليهودي. ومشــــــــكال"يلي: 
العربي، الــــذي رافق احلركــــة الصـــــــــــهيونيــــة من  -		القوميــــة تنبع من الصـــــــــــراع اليهودي

املســـــــــــؤولية (؛ )الذاكرة اجلماعية(؛ )وحدة الهدف(؛ )منعة قومية(بدايتها. واملصـــــــــــطلحات 
، تخص طــائفــة األكثريــة اليهوديــة يف إســـــــــــرائيــل، وليس بــالضـــــــــــرورة الــدولــة )املتبــادلــة

  )16("كلها.
(إســـــــــــرائيل) الذاتية،  "املســـــــــــتوطَن"وكان طبيعياً أن يتعرض املؤتمرون ألوضـــــــــــاع 

ولألخطار التي تتهدده، وأن يحاولوا تقديم احللول لإلشــــكاالت التي يواجهها. وجاء يف 
االجتماعية، هناك  -	من الناحية االقتصــــــــــــادية"ما يلي:  "امللخص"الفقرة الثانية من 

ع، جمموعتان ســـكانيتان: أربعة ماليين نســـمة تعيش يف أغلبيتها يف إســـرائيل، يف الواق
عرب ويهود حريديم (متدينون متزمتون)  -	تكنولوجي، ومليونان -	يف جمتمع غربي

يعيشـــــــــــون يف معظمهم كمجتمع ذي ميزات اقتصــــــــــــاديــة واجتمــاعيــة  -		وعمــال أجــانــب
نيتين هو خــــاصــــــــــــــة بــــالعــــامل الثــــالــــث. والفــــارق املركزي بين هــــاتين الكتلتين الســـــــــــكــــا

ديموغرايف: التكـــاثر الطبيعي لـــدى العرب يف إســـــــــــرائيـــل (ولـــدى احلريـــديم)، كمـــا هو يف 
                                           

  .348املصدر نفسه، ص   )14(
  املصدر نفسه.  )15(
لعربية، ص   )16(   .2ملخص املؤمتر األول، 



ا ة   مؤتمرات هیرتسل   145)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین
 

8 

 

ويزعج املؤتمرين كون نســــــبة الشــــــباب بين  "الشــــــرق األوســــــط كله، من األعلى يف العامل.
. وهم يرون أن التزايد  20 -		15الســــــكان العرب عالية، وأن عددهم يتضــــــاعف كل  عاماً

 ، حتى لو اســــــتلزم"اخلطر الداهم"يجب العمل على التصــــــدي لهذا يشــــــجع الفقر، وبالتايل 
  )17(التشريع غير الديمقراطي (العنصري).

ولعـل التوجهـات التي طرحـت يف املؤتمر كحلول لإلشـــــــــــكـاالت التي تعـاين جراءهـا 
إســــــــرائيل تكمن وراء الســــــــياســــــــة التي تبناها وزير املالية يف حكومة شــــــــارون احلالية، 

مّي بنيامين نتنياهو، في ، الذي أثار ضـــــجة كبيرة ترافقت "اإلصـــــالح االقتصـــــادي"ما ســـــُ
مع إضـــــرابات عمالية شـــــلَّت احلياة العامة يف إســـــرائيل. وقد وصـــــفها زعيم املعارضـــــة، 
شـــــــــــمعون بيرس، يف خطاب أمام الكنيســـــــــــت، ويف ســـــــــــياق مشـــــــــــروع قدم لنزع الثقة من 

على أن تلــــــك . ويف الواقع، هنــــــاك إجمــــــاع "رأســــــــــــمــــــاليــــــة خنزيريــــــة"احلكومــــــة، أنهــــــا 
، التي طرحت وكأنها خشــبة اخلالص لالقتصــاد اإلســرائيلي من االنهيار، "اإلصــالحات"

قد زادت األغنياء غنى والفقراء فقراً. وهناك من وصـــــــــف امليزانية املقدمة على أســـــــــاس 
  .بأنها ميزانية لدولتين خمتلفتين، وهو ليس بعيداً عن الواقع فعالً "اإلصالحات"تلك 

إن سد الفجوة بين الكتلتين السكانيتين "وقد ورد يف امللخص بهذا الصدد ما يلي: 
ال يســـتوجب فقط تغيير الســـياســـة الديموغرافية، بل يســـتوجب أيضـــاً توظيفات كبيرة يف 
التعليم والصـــــــــــحــة والرفــاه االجتمــاعي للســـــــــــكــان. يف املقــابــل، ومن أجــل احلفــاظ على 

حتية املطلوبة جملتمع تكنولوجي وافر العلم، فإن األفضـــــــــــلية النوعية وإعداد البنية الت
املطلوب توظيفـــات كبيرة يف إتقـــان جهـــاز التعليم لكتلـــة الســـــــــــكـــان القويـــة، وكـــذلـــك يف 
حتســــين البنية التحتية القومية يف جمايل املواصــــالت واالتصــــاالت. وبســــبب حمدودية 

د. يف آن واح -	يةســـــــد الفجوات وتطوير النوع -	املوارد، ال يمكن التوظيف يف اجملالين
  )18("لذلك، يجب إعطاء األولوية لتطوير النوعية.

يف جلسة املؤتمر الثامنة، استحوذت كلمة أرنون سوفير، األستاذ يف جامعة حيفا، 
الذي يتهدد إســـــــــــرائيل كدولة  "اخلطر الديموغرايف"على اهتمام كبير، ألنها تركزت على 

إذا ": "امللخص"ة العربية فيها. وجاء يف يهودية جراء التزايد الســـــــــــكاين الطبيعي لألقلي
اســــتمرت االجتاهات الديموغرافية، فإنها ســــتضــــع حتدياً أمام اســــتمرار وجود إســــرائيل 
كدولة يهودية. وأمام هذه الدولة اســـــــــــتراتيجيتان بديلتان: إّما التكيّف والتالؤم، وإّما 

ة نشيطة يونيالكبح والتصدي. وتستوجب استراتيجيا التصدي سياسة ديموغرافية صه
وطويلة املدى، وتؤمِّن تعبيراتها الســــــــياســــــــية واالقتصــــــــادية والتربوية الطابع اليهودي 

                                           

  املصدر نفسه.  )17(
  املصدر نفسه.  )18(
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إلســــرائيل على املدى الطويل. وكذلك، ســــيكون ضــــرورياً العمل ملأســــســــة وتقوية وتمتين 
العالقة بالشـــعب اليهودي يف العامل، الذي يشـــكل املؤخرة والعمق االســـتراتيجي احليوي 

  ."إلسرائيل
 الواقع، فإن كلمة ســـــوفير والورقة التي قدمها إىل املؤتمر تركتا صـــــدى كبيراً، ويف

ال بين املشـــــــاركين فيه فحســـــــب، بل أيضـــــــاً يف األوســـــــاط الســـــــياســـــــية واإلعالمية عامة. 
وتأكيده أنه إذا اســــــــتمر احلال على ما هو عليه اآلن، فإن اليهود ســــــــيصــــــــبحون أقلية يف 

األحمر أمام صــــــــانعي القرار الســــــــياســــــــي يف ، أشــــــــعل الضــــــــوء 2020إســــــــرائيل يف ســــــــنة 
يتداول يف اخلطاب الســــياســــي بصــــورة عادية.  "الترانســــفير"إســــرائيل، وأصــــبح موضــــوع 

وما كان هؤالء يتكتمون عليه ويتحرجون من التصريح العلني به، أصبح أمراً مشروعاً، 
  .عنصرية املستوطَن اليهودي -	كونه يمس قدس األقداس يف الفكر الصهيوين

جلســات املؤتمر التســع تم التطرق إىل موضــوعات متعددة، وعلى درجة عالية  ويف
من األهمية بالنســـــــبة إىل ما تعتبره إســـــــرائيل ركائز يف أمنها االســـــــتراتيجي، منها على 

بـــالواليـــات املتحـــدة، ودور التكنولوجيـــا يف املنعـــة  "العالقـــة املتميزة"ســـــــــــبيـــل املثـــال 
االقتصاد والتربية. كما تخلل اجللسات حماضرات العسكرية، وكذلك األمر بالنسبة إىل 

ألقاها ضــيوف من رجال الســياســة يف إســرائيل، منهم: الرئيس موشــيه كتســاف، ورئيس 
احلكومة الســـــــابق بنيامين نتنياهو، واألســـــــبق شـــــــمعون بيرس، وكذلك أريئيل شـــــــارون، 

اخلتامية ورئيس األركان شاؤول موفاز. كما كان مدرجاً يف جدول األعمال يف اجللسة 
كلمـــة لرئيس احلكومـــة يف حينـــه، إيهود براك، لكنهـــا، لســـــــــــبـــب مـــا، مل تظهر يف وقـــائع 

  .املؤتمر
. "ميزان الدفاع والردع"وتميزت يف املؤتمر اجللســــة الســــادســــة، التي عقدت بعنوان 

وقد حتدث فيها كل من رئيس جهاز االســـــــــتخبارات العســـــــــكرية، عاموس مالكا، ورئيس 
إليــاهو. كمــا شـــــــــــــارك يف النقــاش  -		للمؤتمر، إيتــان بن "تيجيــاطــاقم األمن واالســـــــــــترا"

وتقديم املالحق للورقة األصــــــــــلية عدد من الضــــــــــباط الكبار واحملللين االســــــــــتراتيجيين 
تواجه ": "امللخص"املعروفين يف إســـــــرائيل. وعن املداوالت يف موضـــــــوع األمن جاء يف 

ضـــــــها يف بعض: الدائرة إســـــــرائيل ثالث دوائر صـــــــراع، من شـــــــأنها أيضـــــــاً أن يتداخل بع
راع والصـــ -	الفلســـطينية (وغالباً داخل إســـرائيل بالذات) واجلنوب اللبناين -	املالصـــقة

 -		هنـــا صـــــــــــراع بزخم متـــدنٍ، أي إرهـــاب حرب غوار وعصـــــــــــيـــان مـــدين؛ الـــدائرة القريبـــة
وهي حرب  -	الســــورية، مع إمكان تعزيز من جانب مصــــر والعراق، وربما األردن أيضــــاً

يف عمق األراضــــــي الســــــورية، ويف  -	البر والبحر واجلو؛ والدائرة البعيدة بزخم عالٍ، يف
أرض،  -	وهي حرب اســــتنزاف ضــــد املؤخرة، بواســــطة صــــواريخ أرض -		العراق وإيران
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  )19("مع إمكان تصعيد إىل سالح غير تقليدي.
اجليش اإلســـــــــــرائيلي مبني على أســـــــــــاس التوصـــــــــــل إىل قدرة "وجاء يف امللخص أن 

معينــة يف الــدائرة القريبــة، ومع قــدرة ردع، معــاقبــة ودفــاع يف الــدائرة دفــاعيــة وردعيــة 
. واليوم، كما يف املاضي، جتد إسرائيل نفسها يف ذروة صراع يف الدائرة  البعيدة أيضاً
املالصـــقة، يف حين تســـتخدم خليطاً من الوســـائل العســـكرية واالقتصـــادية والســـياســـية، 

ية السياسية. وقدرة التصدي يف صراع من من أجل التوصل إىل تهدئة وتقدم يف التسو
ويجب اإلشــــارة هنا    )20("هذا النوع تســــتوجب الصــــبر والصــــمود من جانب اجلمهور كله.

إىل أن التســــــــوية مع الســــــــلطة الفلســــــــطينية كانت يف متناول اليد لو توفر لها شــــــــريك يف 
 وجود شـــريكإســـرائيل، األمر الذي قلبه اخلطاب الســـياســـي اإلســـرائيلي إىل االدعاء بعدم 

يف اجلانب الفلســـــــــــطيني، وذلك للتغطية على عدم أهلية إســـــــــــرائيل للتســـــــــــوية املطروحة، 
  .ألسباب ذاتية وموضوعية

)، وضــــــع أحد املشــــــاركين الرئيســــــيين يف تنظيم 2001ويف اإلعداد للمؤتمر الثاين (
رح املؤتمر األول، العميد (احتياط) عاموس غلبواع، تقويماً ألعماله وآثارها على املســـــــــ

ويســــتخلص من مالحظات غلبواع أن املؤتمر،    )21(."اختبار امليزان"اإلســــرائيلي بعنوان 
وعلى الرغم من كونه األول من نوعه، استطاع أن يحدد املوضوعات املهمة والصحيحة 
يف جدول األعمال اإلســــــرائيلي. لكن قراءة متمعنة ملا صــــــدر عن املؤتمر من منشــــــورات 

ياً، لكن من دون التعمق عمودياً يف كل املوضــوعات. مع ذلك، تظهر أنه توســع كثيراً أفق
، فقــد جرى التقــاطــه على أنــه يمثــل "التهمــة"وعلى الرغم من نفي القيمين على املؤتمر 

. وألن هذا اليمين يف احلكم "اليمين الصهيوين"وجهات نظر ما يسمى  ، داخلياً وخارجياً
  .بة إليهاخلزان الفكري بالنس "مركز هيرتسليا"فقد شكل 

ت برزت يف مداوال "الترانسفير"وبصرف النظر عن الذرائعية يف الطرح، فإن مسألة 
املؤتمر، ويف الكالم عنه والتعليق على أعماله. ويف املؤتمر طرحت الفكرة التي تبّناها 

(االنفصــــــــــــال) بــالنســـــــــــبــة إىل البعــد  "االنســـــــــــحــاب من جــانــب واحــد"شــــــــــــارون الحقــاً عن 
اإلســــــرائيلي، علماً بأن براك ســــــبقه إىل طرحها، كما  -	عربيالفلســــــطيني من الصــــــراع ال

فعل حاييم رامون (حزب العمل)، وإن بأســـــلوب خمتلف. واألكيد أن مداوالت املؤتمر يف 
النــاحيتين االقتصـــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة تركــت أثرهــا الواضـــــــــــح يف مشـــــــــــروع نتنيــاهو 

جتماعية وحقوق لإلصالح االقتصادي، وخصوصاً ما يتعلق من بنوده بالضمانات اال
                                           

  املصدر نفسه.  )19(
  املصدر نفسه.  )20(
)21(  http://www.herzliyaconference.org  
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العمــــال واملســـــــــــــــاعــــدات للطبقــــات الفقيرة، وال ســـــــــــيمــــا لألقليــــة العربيــــة يف إســـــــــــرائيــــل 
 ومؤسساتها، بما فيها البلديات واجملالس احمللية.

 املؤتمر الثاين

، أي بعد 2001كانون األول/ديســــمبر  18 -		16الثاين يف  "مؤتمر هيرتســــليا"عقد 
األمر الذي تكرّر يف السنوات الالحقة، وجعله بالتايل مرور عام واحد تقريباً على األول، 

حدثاً ســــــــنوياً مركزياً من نشــــــــاط املركز متعدد االختصــــــــاصــــــــات. وإذ غلب على املؤتمر 
أيلول/ســـــــــــبتمبر، التي  11األول الهاجس الديموغرايف، فإن الثاين عقد يف ظل تداعيات 
ن على املؤتمر األول، ألّف فرضت نفسها على أعماله ومداوالته. وأسوة بما فعله القيمو

القيمون على املؤتمر الثاين طواقم عمل دأبت على إعداد أوراق عمل شـــــــــــكلت منطلقات 
ملناقشــــــــات املؤتمرين. وبذلك، كان هذا املؤتمر، موضــــــــوعياً وذاتياً، أكثر انســــــــجاماً يف 

  .لحماوره مع ركائز األمن االستراتيجي للمشروع الصهيوين مما كان عليه املؤتمر األو
بصـــــــــورة عامة، تمحورت أعمال املؤتمر الثاين حول الركائز الثالث االســـــــــتراتيجية 

، املتعلق باســــــــــتكمال البناء الذاتي "أمن القاعدة") 1ألمن املشــــــــــروع الصــــــــــهيوين، وهي: 
للمســتوطَن (أي دولة إســرائيل)، وبالتايل تأهيله إلجناز املهمات املوكلة إليه يف الفكرة 

 مع "الشـــراكة"للمســـتوطَن الصـــهيوين يف إطار  "الدور الوظيفي" )2الصـــهيونية األصـــلية؛ 
(البلد األم)، الذي يتمثل اليوم يف الواليات املتحدة األميركية، حيث  "املركز اإلمبريايل"

، "البلد األم"		) تطوير العالقة بـــــــــ3احلركة الصهيونية األكثر فعالً يف العامل بعد إسرائيل؛ 
يف املشـــروع الصـــهيوين بين احلركة الصـــهيونية العاملية،  "الشـــراكة"بما يؤمن اســـتمرار 

التي أصـــــــــــبحــــت إســـــــــــرائيــــل مركزهــــا، وبين القطــــب الكوين األوحــــد: الواليــــات املتحــــدة 
  ".العوملة"وذلك يف سياق  -	العاملية

وكــان من أهم األوراق التي أعــدت للمؤتمر قبــل عقــده، تلــك التي قــدمهــا يحزقيئيــل 
. وعنهــا يقول "دينــاميــات إســـــــــــرائيــل: مرايــا خــارجيــة"ن درور وإيفي إفرغــان، حتــت عنوا

هذه املرآة اخلارجية لعدد من التقويمات مقدمة إىل املشــــــــــــاركين يف مؤتمر "مؤلفاها: 
، على أنها ورقة عمل )ميزان املنعة واألمن القوميين(هيرتســـــــــــليا الســـــــــــنوي الثاين [عن] 

يم تقو(ى أمــل االقتراب من أوليــة وخلفيــة موقتــة، كي تُطوَّر أكثر ملؤتمر مســـــــــــتقبلي، عل
 "، يكون، من خالل التقدير التقريبي، مناســــــــــباً لصــــــــــنع الســــــــــياســــــــــة.)خالص للديناميات

والورقة تقوّم وضع إسرائيل بالنسبة إىل دول العامل األُخرى، يف عدد من نواحي احلياة 
ال تعطي التقويمــات املقــدمــة تقــديراً شــــــــــــامًال "املتنوعــة. وجــاء يف خالصـــــــــــتهــا مــا يلي: 

موثوقاً به بالنســـــبة إىل إســـــرائيل، لكنها تؤشـــــر إىل بعض نقاط الضـــــعف اخلطرة فيها، و
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  )22("وهكذا فهي تساعد يف وضع أجندة السياسة وأولوياتها.
  :، جاء يف مقدمة الورقة ما يلي"ملخص االستنتاجات العامة"ويف 

 يف حقل تعليم التكنولوجيا والعلوم احلرج، تبدو إســـــــــــرائيل يف وضـــــــــــع هزيل - 1"
. واالفتراض أن هذا يؤشــــــــر إىل مشــــــــكالت خطرة يف جماالت أُخرى يجعل  ويزداد ســــــــوءاً

  ...النتائج أشد خطورة
  ...نتائج تقويمات الفعالية يف جميع احلقول املتوفرة متدنية - 2"
  ...نتائج تقويمات البيئة كانت، من دون مفاجأة، متدنية جداً - 3"
  ..."مقلقةتقويمات القدرة التنافسية كانت  - 4"

فيما يتعلق بالصــــــــحة والتكنولوجيا  "مثيرة لإلعجاب"وهذا على العكس من نتائج 
وتظهر املقارنة مع الدول العربية تفوقاً إســـــــــــرائيلياً طويل "والتطوير اإلنســــــــــــاين العام. 

وعاد املؤلفان مرة أُخرى فأكدا أن النتائج الواردة يف الورقة  "البقاء وذا أبعاد حاســمة.
ه يجب االســــــتمرار يف جمع معطياتها وحتليلها من أجل احلصــــــول على تقويم أولية، وأن

  .صاف للديناميات اإلسرائيلية
مي عا -	، برئاسـة البروفسـور شـلومو بن"فريق عمل السـياسـة اخلارجية"كذلك قدَّم 

مســــــــتقبل ســــــــياســــــــة إســــــــرائيل اخلارجية: "(وزير اخلارجية الســــــــابق) ورقة مهمة بعنوان 
. وجاء يف مقدمتها ملخص ألهم ما ورد فيها من "ســــــــبل عملها حتديد أهدافها وصــــــــوغ

على إســـــرائيل أن تكيِّف نفســـــها وفق التوتر القائم بين "حتليالت واســـــتخالصـــــات، منها: 
جــدويل أعمــال. فهي ال تســـــــــــتطيع أن تتكئ فقط على القوة مع جتــاهــل عوملــة املعــايير 

ها االتكاء فقط على اإليمان والقيم اخلاصــــة بالقانون الدويل؛ لكن أيضــــاً غير مســــموح ل
فيه،  الثقايف الذي نعيش -		بتلك القيم، وال ســيما يف ضــوء احلقيقة أن احمليط اجلغرايف

إمّا أنه يتجاهلها، وإمّا أن قوته ككتلة ســياســية تســمح له بأالّ يعاقب على جتاوز قواعد 
  ."السلوك الدولية املتفق عليها

ثل إســـــــرائيل يف نظر العامل، وخصـــــــوصـــــــاً تم"ويف هذا الســـــــياق يقول كاتبو الورقة: 
الغربي، قيماً تالقي صــــدى إيجابياً يف وعيه، وهي تالئم املبادئ األســــاســــية لدى األمم 

 -	املتنورة، وعلى رأســــها الواليات املتحدة األميركية. ومع ذلك، فالصــــراع اإلســــرائيلي
 يهدد يفالفلســـــــــــطيني، وثمنه يف جمال الصـــــــــــراع العنيف وتعبيره اإلعالمي القاســـــــــــي، 

أحيــان متقــاربــة بســـــــــــحق هــذا الــذخر القيمي لــدولــة إســـــــــــرائيــل يف نظر الغرب. ويف هــذا 
املفهوم أيضــــاً، كما يف مفاهيم أُخرى، من املناســــب التقاط القضــــية الفلســــطينية كتحدّ 

                                           

)22(  5.-«The Dynamics of Israel: External Mirrors,» pp. 4  



ا ة   مؤتمرات هیرتسل   145)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین
 

13 

 

استراتيجي من الدرجة األوىل. ويمكن لتهدئة ملموسة يف هذا الصراع أن تؤهل إسرائيل 
  ."يف نظر الغرب، أو حتول دون إحلاق األذى بهللحفاظ على ما تمثله 

ويف تقويم ألوضــــــــــاع إســــــــــرائيل اإلقليمية، وبالتايل أجندة ســــــــــياســــــــــتها اخلارجية، 
فلســــــطينية، وإمكان  -		من دون تســــــوية إســــــرائيلية"يخلص واضــــــعو الورقة إىل ما يلي: 

ة يتسوية مع سورية ولبنان، ال يمكن، حتى يف املستقبل املنظور، صوغ سياسة خارج
. ويجب أخذ هذه احلقيقة كفرضـية  إسـرائيلية ال يؤثر الصـراع يف مضـمونها تأثيراً كبيراً
أســـــاســـــية من أجل صـــــوغ برنامج لســـــياســـــة خارجية تكون أقدامها مغروســـــة عميقاً يف 
أرض الواقع... وواضـــح، إذاً، أنه يف املســـتقبل املنظور ســـتقف يف قلب ســـياســـة إســـرائيل 

على رأســـــــــها حتقيق شـــــــــروط تمكن من االســـــــــتقرار يف  ،)تقليدية(اخلارجية موضـــــــــوعات 
منطقتنا، وكذلك من جتميد، قدر اإلمكان، العدوان النشـــــــــيط للدول املتطرفة يف املنطقة. 
ويجب السعي لذلك، لكن من املشكوك فيه ما إذا كان يف اإلمكان، من دون حل الصراع 

  ..".العربي كله مع الفلسطينيين، أن تتوصل إسرائيل إىل عالقات مرضية بالعامل
ويف إطار التوصــــــيات لصــــــوغ أجندة الســــــياســــــة اخلارجية، جاء يف الورقة ما يلي: 

الرد االســـــــــتراتيجي ذو األهمية القصـــــــــوى هو العالقة بالواليات املتحدة. فهذه العالقة "
حيوية جداً إلســـــــــــرائيل، ويجب النظر إليها كعالقة مطلقة. وهذا يعني أن على إســـــــــــرائيل 

األذى بهـــذه العالقـــة من خالل نشــــــــــــــاطـــات مع دول أُخرى. ذلـــك بـــأن احلـــذر من إحلـــاق 
الواليــات املتحــدة هي يف الواقع املتكــأ املركزي إلســـــــــــرائيــل من نــاحيــة إقليميــة، وهي 
الوحيدة التي يف اســـــــــــتطاعتها أن تقلب مســـــــــــاراً يولّد أحداثاً خطرة إىل آخر ينطوي على 

لورقة بانضــــمام إســــرائيل إىل كتلة كما توصــــي ا "أحداث إيجابية بالنســــبة إىل إســــرائيل.
اقتصــــــــادية مثل االحتاد األوروبي. وكذلك تدعو إىل تعزيز العالقات بدول  -		ســــــــياســــــــية

صــــاعدة، مثل الصــــين والهند وتركيا وأملانيا. كما شــــددت على تمتين العالقة بروســــيا، 
  .وخصوصاً من أجل منع حصول إيران على التقنيات النووية

األمنية، برئاســـــــة اللواء (احتياط) أمنون شـــــــاحك (رئيس كما قدم طاقم الدراســـــــات 
. ويف بــاب وإمكــانــات" مهمــات -	فعــاليــة الردع"األركــان الســـــــــــــابق) ورقــة عمــل بعنوان 

ما زالت إســـــرائيل "، جاء يف الورقة: "مركزية عنصـــــر الردع يف األمن القومي إلســـــرائيل"
مواجهة حماولة دائمة منذ إقامتها واقعة حتت تهديد ذي أبعاد وجودية، وهي تقف يف 

ومســـــتمرة لســـــحق قدرتها على الصـــــمود بوســـــائل عنيفة وســـــواها. وال تملك إســـــرائيل إالّ 
إمكاناً ضـــــــئيالً لتحييد احلوافز املعادية لدى األطراف العربية الرئيســـــــية التي توجه إىل 
إســــرائيل هذه التهديدات والتحديات... وألن إســــرائيل راغبة يف البقاء فإنها تســــتطيع أن 

 ، وبالتايل ال بد من"تلبي كل املطالب الســــياســــية املطروحة عليها بمصــــطلحات إنذارية
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  )23("البحث عن وسائل أُخرى للمواجهة.
ويف غياب القدرة على التحكم يف حوافز الســــــــلوك العربي جتاه إســــــــرائيل، ال يبحث 

 دعالر"واضـــعو الورقة عن األســـباب يف ممارســـات إســـرائيل مثالً، وإنما يســـتخلصـــون أن 
ويواصل هؤالء القول:  "يصبح العامل احلاسم يف تأمين بقاء دولة إسرائيل ورفاهيتها.

عندما ال يكون يف اإلمكان إغراء العدو واسترضاؤه بثمن حمتمل كي يتخلى عن نياته، "
فإنه يجب ثنيه قدر اإلمكان عن جتســـــــــــيدها بالفعل، أو على األقل ثنيه عن اســـــــــــتخدام 

ها أن تكون فعالة بصــــــــــورة خاصــــــــــة من أجل حتقيق تلك وســــــــــائل خطرة جداً، من شــــــــــأن
النيات. والوســـــــــــيلة لثنيه عن ذلك هي مواجهته بمعادلة التكلفة واملردود الرادعة، إىل 
حد إيصــــــــــــال األطراف العربية املصـــــــــــطرعة مع إســـــــــــرائيل إىل قناعة فحواها أنهم غير 

لفائدة املرجوة قادرين على الصــــــمود أمام التكلفة و/أو لن ينجحوا يف احلصــــــول على ا
  )24("من اخلطوات التي يفكرون يف اتخاذها.

األول يركز على نفي "ويف الكالم على الردع يتحدث واضـــــــــــعو الورقة عن عاملين: 
اإلجناز املتوقع، من خالل إبراز القدرة على الصــــــــــمود لدى إســــــــــرائيل، حتى يف مواجهة 

 "فته.العناصــر حتمل تكل حتديات صــعبة. والثاين يركز على العقاب الذي ال تســتطيع تلك
 . ويف كلتا احلالتين يكون عامل الزمن حاســـــــــــماً وامتالك قدرة الردع مســــــــــــاراً تراكمياً
ويرى هؤالء أن العرب يفترضـــــــــون أن شـــــــــح املوارد وقصـــــــــر النفس هما نقطتا الضـــــــــعف 
الرئيسيتان لدى إسرائيل، ويف املقابل، فالقدرة على امتصاص الضربات هي األفضلية 

لنســـــبة إليهم. ويشـــــير املؤلفون إىل دأب اجلانب العربي على إيجاد الســـــبل األســـــاســـــية با
فبعد أن رسخت إسرائيل إجنازاتها وقوة "لالستمرار يف الصراع مع إسرائيل، ويقولون: 

ردعهـــا يف مواجهـــة التهـــديـــد التقليـــدي من جـــانـــب اجليوش النظـــاميـــة... يحـــاول العرب 
يواجهونها بتهديدات ذات زخم متدن، على مواجهتها بتهديد غير تقليدي... وكذلك فهم 

  .وعليها أن تستعد لكل االحتماالت "افتراض أن إسرائيل عرضة للتأذي جراءها أكثر.
وكمــا فعــل القيمون على املؤتمر األول، أصــــــــــــدر القيمون على املؤتمر الثــاين جملــدًا 

ة. زية والعبريباللغتين اإلنكلي "ملخصـــــــــــاً إدارياً"يحتوي وقائع املؤتمر وأوراقه، وكذلك 
وقد ناقش املؤتمرون القضـــايا التالية: اختبار ميزان مؤتمر هيرتســـليا الســـابق بمنظور 
عام؛ هندســــة عالقات إســــرائيل اخلارجية؛ الشــــعب اليهودي كذخر اســــتراتيجي؛ ســــياســــة 

املهمـــات واإلمكـــانـــات؛ القوميـــة والتعليم؛  -		اإلعالم يف عصـــــــــــر اإلعالم؛ فعـــاليـــة الردع
وجودية، وقدرة تنافس وإجنازات ســـــــــــياســـــــــــية واجتماعية؛  -	اقتصـــــــــــاديةحتقيق منعة 

                                           

ت"، ورقة عمل، ص  -  فعالية الردع"  )23(   .1مهمات وإمكا
  املصدر نفسه.  )24(
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بحــث مقــارن؛ مرايــا  -		القــاعــدة االجتمــاعيــة لألمن القومي؛ الفصـــــــــــــل األحــادي اجلــانــب
  .إسرائيل بمعايير مقارنة مع دول الغرب والشرق األوسط -		خارجية

مل تكن أيلول/ســـــــــــبتمبر التي  11وكمــا ذكر أعاله، فقــد عقــد املؤتمر يف ظــل أحــداث 
متوقعة يف مرحلة إعداد أوراقه، لكنها فرضـــــــــــت نفســـــــــــها على جدول أعماله، وبالتايل، 

، جاء يف "عام"تصــــــــدّر احلديث عنها املنشــــــــورات الصــــــــادرة عن املؤتمر. وحتت العنوان 
نقطة  2001أيلول/ســـــــــبتمبر  11يشـــــــــكل تاريخ ": "النقاط الرئيســـــــــية"مطلع احلديث عن 

انطالق املعركة الكونية ضـــــد اإلرهاب بقيادة الواليات  انعطاف يف النظام العاملي، مع
املتحدة. وهذه معركة ســـــــــــتصـــــــــــوغ نظاماً عاملياً جديداً، وهي يف جوهرها حرب قيم. 
وهدفها االنتصـــار على اإلرهاب وإبادته وإزالة أخطاره على العامل، فاخلطر األكبر على 

اعي وبين منفـــــذين العـــــامل موجود يف اإلرهـــــاب الـــــذي يجمع بين ســـــــــــالح القتـــــل اجلمـــــ
متطرفين وانتحاريين. ويف هذه املرحلة، تقترب من نهايتها يف أفغانســـــــــــتان املرحلة 

  )25("األوىل من هذه املعركة.
تخـــدم مصــــــــــــــالح  "اإلرهـــاب"ورأى املؤتمرون أن حرب أميركـــا على مـــا يســـــــــــمونـــه 

. اإســــــــــرائيل، ألنها تعزز قوتها االســــــــــتراتيجية، وتغير ميزان القوى اإلقليمي ملصــــــــــلحته
يجب القبول  "ال فارق بين إرهاب جيد"فبحســــــــــــب املفهوم الذي روجته أميركا حلربها، 

فـإن إســـــــــــرائيـل مل تعـد تقف وحـدهـا يف "جتـب هزيمتـه. كـذلـك  "إرهـاب ســـــــــــيئ"بـه، وبين 
واملهم بــالنســـــــــــبــة إىل  "مواجهــة دول إرهــابيــة يف املنطقــة، تمتلــك قــدرات غير تقليــديــة.

تعزيز الشــــــــراكة االســــــــتراتيجية مع "كة األســــــــاســــــــية املشــــــــاركين أن من نتائج هذه املعر
أن على إســــــــرائيل أن تقوم بكل ما يلزم من أجل احلفاظ على "وأكدوا  "الواليات املتحدة.

الشــراكة االســتراتيجية مع الواليات املتحدة، وعليها أن تعرف كيف تنخرط يف املعركة 
ؤالء ورأى ه "واليات املتحدة.العاملية، وكذلك يف النظام العاملي اجلديد الذي ستبنيه ال

من التحــديــات:  "عنــاقيــد"االســـــــــــتراتيجي، تواجــه ثالثــة  "الغالف"أن إســـــــــــرائيــل، يف هــذا 
  )26(الفلسطيني، واالستراتيجي، والعوملي.

الثالثة من التحديات يظهر بكل وضـــــــــــوح أنها تتعلق  "العناقيد"إن التمعن يف هذه 
للمشـــــــــروع االســـــــــتيطاين الصـــــــــهيوين. فالعنقود  "األمن االســـــــــتراتيجي األعلى"بمرتكزات 

إالّ  ، الذي ال يســــــــتتب"أمن القاعدة االســــــــتيطانية"الفلســــــــطيني يتعلق بما يمكن تســــــــميته 
بتهويد فلســــــــطين واســــــــتكمال بناء املســــــــتوطَن اليهودي فيها، بحيث يصــــــــبح قادراً على 

. إنتاج وإعادة إنتاج احلياة فيه، بما يؤهله لتحقيق األهداف الكامنة ور اء إنشــائه أصــالً
                                           

لعربية، ص   )25(   .3ملخص املؤمتر الثاين، 
  املصدر نفسه.  )26(
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 "أمن الــــدور الوظيفي"وعنقود التهــــديــــدات االســـــــــــتراتيجيــــة يتعلق بمــــا يمكن تســـــــــــميتــــه 
للمشــروع الصــهيوين، الذي هو القاســم املشــترك بين شــقيه: اليهودي واإلمبريايل، والذي 
ال يســــــــــتتب إالّ عندما ترســــــــــخ إســــــــــرائيل دورها كشــــــــــرطي املنطقة، يف خدمة املصــــــــــالح 

ا عن بين املســـــــــــتوطَن  "العالقــــة املتميزة"قود العوملــــة فيتعلق بتــــأمين األميركيــــة. وأمــــّ
(الواليات املتحدة)، ســـواء ألنها حتتضـــن ذلك املشـــروع، أو ألنها  "البلد األم"(إســـرائيل) و

  .تضم الكتلة اليهودية األكبر واألكثر فعالً يف العامل بعد إسرائيل ذاتها
نســـــــــــتان، هكذا فعلوا أيضــــــــــــاً وكما أخطأ املؤتمرون يف تقويمهم للوضـــــــــــع يف أفغا

ة يف االنتفاضــــــ "شــــــروخ"بالنســــــبة إىل االنتفاضــــــة الفلســــــطينية. فقد الحظ هؤالء وجود 
شـــهراً على نشـــوبها، ورأوا أن الفلســـطينيين فشـــلوا يف حتقيق الهدف  15الفلســـطينية بعد 

وأكــــد هؤالء أن اجليش  "كســـــــــــر قــــدرة الصـــــــــــمود لــــدى اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي."املركزي: 
ي وجد نفســــه مســــتعداً كما يجب لهذه املعركة املتعددة األبعاد، إالّ إنه يســــتمر اإلســــرائيل

بصــــورة عامة،  "اإلرهاب"يف التخبط يف مســــألة الردع والتصــــدي الصــــحيح يف مواجهة 
. يف املقابل، رأى املؤتمرون أن "االنتحاريون"وال ســــــيما يف مواجهة ذلك الذي يقوم به 

ما إذا كان على إسرائيل أن تقيم جهاز "ية، وتساءلوا إسرائيل فشلت يف املعركة اإلعالم
والالفــــت للنظر يف مــــداوالت املؤتمر خلوهــــا من اإلشـــــــــــــــارة إىل  "إعالم قومي مركزي.

االحتالل وممارســاته، وبالتايل إىل صــمود االنتفاضــة واســتعداد جماهيرها للتضــحية، 
ب العنف لتحقيق األمر الذي عبروا عنه بامتناع ياســـــــــــر عرفات من التخلي عن أســــــــــــالي

  )27(أهدافه السياسية.
يف املقابل، كان هناك إجماع بين املؤتمرين على مســـــــــألة ســـــــــلوك إســـــــــرائيل جتاه 

ال خيار إلسرائيل إالّ االنخراط "كما يلي:  "امللخص"مسار العوملة، األمر الذي اختزل يف 
ج يف ثقافة واالندما   )28()شـــــــــــعب يعيش منفرداً(يف العوملة، والتخلي املطلق عن مفهوم 

ورأى هؤالء أن ذلك يتطلب ســــــــياســــــــة  "الغرب، من خالل احملافظة على خصــــــــوصــــــــيتها.
وهــذا يعني الســـــــــــعي لــدخول الســـــــــــوق األوروبيــة، "خــارجيــة خمتلفــة تمــامــاً عن الراهنــة. 

واالندماج يف الهيئات الدولية، وحتويل االقتصــــــــــــاد إىل حمور الدبلوماســـــــــــية وصـــــــــــوغ 
تكون خبرته يف االقتصـــاد ويف عصـــر املعلومات شـــخصـــية جديدة للدبلوماســـي، بحيث 

وعاد املؤتمرون إىل طرح الســــؤال القديم جمدداً، لكنهم اختلفوا مرة أُخرى فيما  "اجلديد.
هل األمر يســـــــــــتوجب أيضـــــــــــاً عقد حلف دفاعي رســـــــــــمي مع "بينهم بشـــــــــــأن اإلجابة عنه: 

                                           

  املصدر نفسه.  )27(
  .9، 13التوراة، سفر اخلروج   )28(
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  )29("؟الواليات املتحدة، التي يجب أن تكون العالقة بها إطالقية
فقد أطلق املؤتمرون العنان  "عنقود التهديدات االســـــــــــتراتيجية"ا بالنســـــــــــبة إىل أمّ 

لتخيالتهم، األمر الذي قد يكون من أجل خمططات إســـــــــــرائيل العدوانية يف املســـــــــــتقبل. 
األخطـــار غير التقليـــديـــة (ويف هـــذه املرحلـــة الســـــــــــالح الكيمـــاوي ": "امللخص"وورد يف 

أرض من  -	ي أيضاً، حتمله صواريخ أرضوالبيولوجي، وخالل بضعة أعوام سالح ذر
مـــدى بعيـــد) تتحول إىل خطر مركزي على دولـــة إســـــــــــرائيـــل. وإيران، التي تهـــدد بتـــدمير 

ورأى املشـــــاركون أن احلرب املقبلة لن تكون  "إســـــرائيل، تتحول لتصـــــبح يف قلب اخلطر.
وم هذلك يســـــــــــتوجب تغييرات يف مف"على احلدود، وإنما يف اخللفية والعمق اجلغرايف، و

وطرح املؤتمرون أجوبة متعددة: التشــديد على الدفاع  "األمن وتقديم األجوبة املناســبة.
عن املؤخرة؛ القــدرة يف الفضـــــــــــــاء واألقمــار الصـــــــــــنــاعيــة؛ التعــاون مع جيوش أجنبيــة؛ 

  )30(انقالب يف أهداف سالح البحر، وغير ذلك.
 "التربية القومية"، وأكدوا حيوية "اجملتمع والتعليم"كما تناول املؤتمرون قضـــــــايا 

وضـــرورة زيادة موارد التعليم، وخصـــوصـــاً يف املناطق الريفية. كما تطرقوا إىل قضـــية 
التي برزت بوضــوح كأحد التحديات اخلطرة "العالقات بين اليهود والعرب يف إســرائيل، 

كما عرجوا على نظام احلكم، حيث  "جداً التي تواجه إســــــــرائيل اليوم، وتســــــــتوجب العمل.
. ولذلك تقدموا بعدد من التوصــــــــيات، كان من أبرزها: "أزمة جدية جداً"رائيل تواجه إســــــــ

نظام شــبه رئاســي يمكّن الســلطة التنفيذية من العمل؛ إصــالح  -	إصــالح شــامل للنظام"
مكمــــل يف أســـــــــــلوب االنتخــــابــــات؛ إصـــــــــــالح يف احلكم احمللي؛ تفحص جميع األجهزة 

انت التوصــــــــــيات األهم تلك التي جاءت وك "املعيارية يف الدولة، بما فيها االتصــــــــــاالت.
يف حقل االقتصاد، والتي تبناها، كما يبدو، وزير املالية بنيامين نتنياهو يف برناجمه 

  الذي ال يزال يف قيد التطبيق، ألنه يطال جوانب احلياة االقتصادية كافة.

  املؤتمر الثالث
 763ليهودي، سنة ، (عيد األنوار ا2002عقد هذا املؤتمر يف كانون األول/ديسمبر 

، فكــان طبيعيــاً أن يلقي بظلــه الثقيــل على "الغزو األميركي للعراق"عبري)، حتــت شـــــــــــبح 
أعمال املؤتمر واســــتخالصــــاته. وأســــوة بســــابقيه، ألّف القيمون عليه طواقم عمل إلعداد 
أوراقه األســـــــــــاســـــــــــية، وكذلك إلدارة وقائعه وحترير وإصـــــــــــدار املنشـــــــــــورات املتعلقة به، 

 ة، تتعلقبـــاللغتين اإلنكليزيـــة والعبريـــة. وكـــالعـــادة، نـــاقش املؤتمرون قضـــــــــــــايـــا متعـــدد

                                           

  .3لعربية، ص ملخص املؤمتر الثاين،   )29(
  .4املصدر نفسه، ص   )30(



ا ة   مؤتمرات هیرتسل   145)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین
 

18 

 

نماذج احلمالت العســــــكرية البعيدة املدى؛ "باألمن االســــــتراتيجي لدولة إســــــرائيل، منها: 
كما  " جبهة إســـــــــرائيل الداخلية؛ احلملة الدبلوماســـــــــية على اجلبهتين الدولية واإلقليمية.

تناول النقاش القضــــــــــــايا الديموغرافية ليهود العامل، ومشـــــــــــكالت احلكم يف إســـــــــــرائيل، 
  )31(ادها يف ظل املتغيرات االجتماعية والتكنولوجية.وتنافسية اقتص

أنتج "وعن أعمال املؤتمر واملنشـــــــــــورات الصـــــــــــادرة عنه، قال رئيســـــــــــه، عوزي أراد: 
املؤتمر قائمة طويلة من التوصيات واخليارات للسياسة اإلسرائيلية. وبعمله هذا ساهم 

ها، ولصانعي القرار في املؤتمر يف اجلدل العام، كما قدم خملططي السياسة يف إسرائيل،
لكنه نوه بصــــورة خاصــــة بعمل  "الئحة من اخليارات أغنى مما كان متوفراً يف الســــابق.

الذي ســـــــيصـــــــبح بعد تطويره جزءاً من "، "مقياس هيرتســـــــليا"املؤتمر على صـــــــعيد إنتاج 
يشـــــــــكل "وهو بذلك  "، وســـــــــيرســـــــــم ميزاناً كمياً موحداً ألمن إســـــــــرائيل.)مؤتمر هيرتســـــــــليا(

وىل يف تطوير منهج لتقويم وتصــــــنيف موقع إســــــرائيل العســــــكري واملدين يف اخلطوة األ
. وأشـــــــــــار  "فترة زمنية حمددة، مقارنة بحلبات أُخرى ذات صـــــــــــلة باألمر، إقليمياً ودولياً

رئيس املؤتمر بصفة خاصة إىل كلمة ضيف الشرف لتلك السنة، رئيس احلكومة أريئيل 
نيســـت وال احلكومة، إلعالن موقفه من مشـــروع شـــارون، الذي اختار منبر املؤتمر، ال الك

  )32(."خريطة الطريق"الرئيس األميركي، جورج بوش، املعروف باسم 
ويف تقويم وضـــــــــــع إســـــــــــرائيل الراهن إزاء التطورات الدولية املشـــــــــــحونة باخملاطر 
والصـــــــعوبات من جهة، والتي قد تفتح اجملال أمام إســـــــرائيل لتحقيق إجنازات من جهة 

   )33(، الصــادر عن املؤتمر"امللخص اإلداري"يف  "النقاط الرئيســية"مقدمة أُخرى، ورد يف 
إن موقع إســــــــرائيل االســــــــتراتيجي يف حميطها اإلقليمي والكوين مؤات نســــــــبياً، "ما يلي: 

وجمال الفرص مفتوح أمامها. فعالقاتها االســـــــــــتراتيجية باإلدارة األميركية أقوى مما 
ائيل حربها ضــــــد اإلرهاب عامة، وضــــــد اإلرهاب كانت عليه أبداً، وهذا يســــــهل على إســــــر

إن الهجوم األميركي املتوقع على العراق "وأضــــاف كاتبو التقرير:  "الفلســــطيني خاصــــة.
ســــيزيح أكثر األنظمة العربية عداوة إلســــرائيل وخطورة عليها؛ وإســــرائيل حتتفظ بقوتها 

فالتحديات مل تتغير: خطر تصــعيد عســكري أوســع؛ "يف املقابل،  "الرادعة جتاه جيرانها.
تدهور يف الوضــــــع جراء املواجهة اجلارية مع الفلســــــطينيين؛ مســــــألة تســــــوية ســــــياســــــية 

؛ شكل جديد )إرهابية ضخمة(معهم؛ تطور التهديد النووي اإليراين... وتهديدات بهجمات 
  ."من الالسامية

                                           

إلنكليزية، ص   )31(   .2ملخص املؤمتر الثالث، 
  املصدر نفسه.  )32(
  .4املصدر نفسه، ص   )33(
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فيما ": )34(ما يلي "مللخصا"أمّا بالنســـــــــــبة إىل وضـــــــــــع إســـــــــــرائيل الداخلي، فجاء يف 
 -	اجملتمع واالقتصــــــــــــاد واحلكم -		يتعلق بالقضــــــــــــايا األســــــــــــاســـــــــــية يف احلياة القومية

فالصــــــورة قاتمة: االقتصــــــاد اإلســــــرائيلي يف تراجع حاد، ويعود ذلك جزئياً إىل قصــــــور 
ســــــياســــــي، كما إىل بنية غير مالئمة يف الســــــوق؛ اخلدمات احلكومية والعامة على حافة 

لفوارق االجتماعية تتنامى، واجلمهور فقد الثقة باحلكومة (فيما خال الشرطة االنهيار؛ ا
وبعد رســم هذه الصــورة القاتمة، اســتدرك  "وأجهزة األمن والدفاع) وبالنظام الســياســي.

ومع ذلك، فاجملتمع اإلســـــــــــرائيلي قد أثبت صـــــــــــموده يف مواجهة "كاتبو التقرير بالقول: 
. وهنـــاك عالقـــة واضـــــــــــحـــة ووثيقـــة بين هـــذين أكثر من عـــامين من اإلرهـــاب املســـــــــــتمر

الركنين. ويف كليهما، مطلوب من إســرائيل اتخاذ قرارات صــعبة: أوالً وقبل كل شــيء يف 
  ".القواعد األساسية للدولة، لكن أيضاً يف استراتيجيتها جتاه التسوية مع الفلسطينيين

إن إســـــــــــقاط ": )35(، جاء ما يلي"املعارك االســـــــــــتراتيجية يف امللخص"وحتت عنوان 
صـــدام حســـين ســـيشـــكل مفصـــالً اســـتراتيجياً إيجابياً بالنســـبة إىل إســـرائيل: إزاحة تهديد 

ومن إيجابيات  "وجودي حمتمل؛ فالعراق ســــــيخرج من احللبة كتهديد عســــــكري حمتمل.
غزو العراق التي يعــــــددهــــــا واضــــــــــــعو التقرير التغيرات بعيــــــدة املــــــدى يف املعــــــادلــــــة 

عزل ســـــــورية، وإضـــــــعاف إيران، األمر الذي ســـــــيحســـــــن "االســـــــتراتيجية يف املنطقة، مثل 
ا فيمـــــا يتعلق بـــــأثر هـــــذا الهجوم يف الصـــــــــــراع  " ميزان األمن القومي إلســـــــــــرائيـــــل. أمـــــّ

اإلسرائيلي، فقد انقسمت اآلراء يف املؤتمر. وفعالً، خابت تقديرات خمتلف  -		الفلسطيني
ســــــــــتتوقف جراء انقطاع الدعم املايل  "االنتفاضــــــــــة"األطراف. لقد كان هناك من قدّر أن 

 -		العراقي. وكــان هنــاك من رأى أن إدارة بوش ســـــــــــتتفرغ حلــل الصـــــــــــراع الفلســـــــــــطيني
اإلسرائيلي بعد استقرار الوضع يف العراق. ويف الواقع، ثبت أن هذه التقديرات كانت يف 

  .غير حملها
املتحدة  يف جناح الواليات "مصـــــلحة حيوية"وأجمع املؤتمرون على أن إلســـــرائيل 

األنظمة الدكتاتورية التي تمتلك أســـــــــــلحة دمار  -		"اإلرهاب": "الثالثي"يف حربها على 
مل يســــــبق يف تاريخ الواليات "   )36(:"امللخص". وجاء يف "اإلســــــالم األصــــــويل" -		شــــــامل

املتحدة وإســـــــــــرائيل أن كان هناك تطابق كهذا يف املصـــــــــــالح بينهما. ولذلك، أصـــــــــــبحت 
واســـــتخلص هؤالء  "مركّباً يف ميزان األمن القومي اإلســـــرائيلي. قدرات أميركا وأهدافها

أن تتفحص ســــــياســــــتها اخلارجية يف ضــــــوء مصــــــالح "أنه نتيجة ذلك ينبغي إلســــــرائيل 
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إن اإلسالم األصويل يشكل تهديداً "ويف تعليل ذلك قالوا:  "الواليات املتحدة وحاجاتها.
جية يف اجلوهر، وبقيادة الواليات شديداً إلسرائيل، واحلرب ضده يجب أن تكون أيديولو

الـــدويل، الـــذي ال يميز بين املقـــاتلين  "اإلرهـــاب"وكـــذلـــك األمر بـــالنســـــــــــبـــة إىل  "املتحـــدة.
  .واملدنيين

، قدّر املؤتمرون أن إســـــــــرائيل حققت إجنازات "االنتفاضـــــــــة"يف ميزان املواجهة مع 
) مل يحقق الفلســــــطينيون 1كبيرة بعد عامين من الصــــــراع، وأشــــــاروا إىل النقاط التالية: 

تصـــاعد  3) فقد ياســـر عرفات شـــرعيته الســـياســـية يف نظر اإلدارة األميركية؛ 2أهدافهم؛ 
مع أنه مل يهزم؛  "اإلرهاب") تقلص 4النقد لعرفات وســــياســــته يف اجملتمع الفلســــطيني؛ 

ئر حتملت إســـرائيل خســـا") أثبت اجملتمع اإلســـرائيلي قدرته على الصـــمود. يف املقابل، 5
مليار شـــــــــــيكل جديد  14هائلة يف األرواح واألموال. وكانت اخلســــــــــــائر املباشـــــــــــرة نحو 

ســـــــنوياً، واالســـــــتثمارات هبطت عمودياً، وموقع إســـــــرائيل الدويل، وال ســـــــيما يف أوروبا، 
ويف مواجهة االنتفاضة، كان هناك أطروحات، أبرزها اثنتان: األوىل،  "ت.يواجه مشكال

، كشــــــــرط ال بد منه ألي حل "اإلرهاب"وهي الغالبة، تشــــــــدد على ضــــــــرورة القضــــــــاء على 
، لكنها ال ترى إمكان التغلب "حماربة اإلرهاب"ســياســي. والثانية ال جتادل يف ضــرورة 

  )37(مل العسكري بتحرك سياسي.عليه عسكرياً، األمر الذي يستوجب رفد الع
خريطة "وتداول املؤتمرون عدداً من مشـــــاريع احللول الســـــياســـــية، كان على رأســـــها 

. كمـــــا طرح مشـــــــــــروع 2002، التي طرحهـــــا الرئيس بوش يف حزيران/يونيو "الطريق
(انتداب)  "وصـــــاية"، وبال اتفاق ســـــياســـــي. وكذلك مشـــــروع "االنفصـــــال من جانب واحد"

الفلســـــــــــطينية. ويف املقابل، كان هناك أطروحات ترفض فكرة  أميركية على األراضـــــــــــي
الدولة الفلسطينية، وتقترح حالً يقوم على إنشائها يف األردن، أو يف سيناء. كما طرحت 

) إزاحة عرفات من الســــــلطة واســــــتبداله 1شــــــروط للعودة إىل طاولة املفاوضــــــات، منها: 
ونبذه؛  "اإلرهاب") وقف 2 "لطة؛جذرية على بنية الس"بقيادة أُخرى، وإدخال إصالحات 

) 5) االعتراف املتبادل بين الطرفين؛ 4) البدء بإعادة تأهيل الالجئين الفلســـــــطينيين؛ 3
  )38(".كهمحسن سلو"طويلة املدى يمتحن فيها  "اختبار"على الفلسطينيين القبول بفترة 

منزلة متميزة يف مداوالت املؤتمر، وخصــــــوصــــــاً أن رئيس  "خريطة الطريق"احتلت 
احلكومــة، أريئيــل شــــــــــــارون، اختــار املؤتمر منبراً إلعالن قبولــه املشـــــــــــروط بــاملشـــــــــــروع 
األميركي. وكــان طبيعيــاً أن يويل املؤتمرون اهتمــامــاً خــاصــــــــــــاً للصـــــــــــيغــة التي طرحهــا 

رى، على أســـاس األداء شـــارون، واملنطلقة من مبدأ املراحل، التي تصـــب إحداها يف األُخ
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بقيــادة فلســـــــــــطينيــة "وتنفيــذ االلتزامــات. ويف املرحلــة األوىل، يجري اســـــــــــتبــدال عرفــات 
وتتم إصـــــالحات جذرية يف بنية الســـــلطة، وال ســـــيما يف أجهزة  "مســـــؤولة وغير فاســـــدة.

األمن واملؤســـســـات االقتصـــادية والســـياســـية األُخرى. ويف هذه املرحلة حتارب الســـلطة 
مع الســـــــــــالح غير الشـــــــــــرعي، وتصـــــــــــفي بنية التنظيمات املســـــــــــلحة. ويف ، وجت"اإلرهاب"

املرحلـة الثـانيـة، تعلن الـدولـة الفلســـــــــــطينيـة يف حـدود موقتـة، وتكون جمردة تمـامـاً من 
الســــــــــالح، وتبقى مســــــــــؤولية احلدود يف يد إســــــــــرائيل، وكذلك األمر بالنســــــــــبة إىل اجملال 

  .احلدود النهائية اجلوي. ويف املرحلة الثالثة، تبدأ املفاوضات بشأن
، "االنفصـــال األحادي اجلانب"وعلى نوع من االســـتحياء، طرح يف املؤتمر مشـــروع 

الذي ســــــــبق أن طرحه رئيس حكومة إســــــــرائيل، إيهود براك، والوزير يف حكومته، حاييم 
رامون (حزب العمل) بشـــكل أو بآخر. لكن األهم من ذلك هو تبني شـــارون ذلك املشـــروع 

ؤتمر الرابع. وبصـــــــرف النظر عن الذرائع لطرح هذا املشـــــــروع، فإن وطرحه الحقاً يف امل
اجلوهر يف تبنيه هو عدم االعتراف بشريك فلسطيني، والتعامل معه على أساس الندية، 
كما فعل رابين بعد اتفاق أوسلو. أمّا الذريعة املعلنة فهي غياب قيادة فلسطينية مؤهلة 

كـدولـة "ة، والتهـديـد الكـامن إلســـــــــــرائيـل للتفـاوض اجلـدي بغيـة إنهـاء الصـــــــــــراع، من جهـ
جرّاء استمرار االحتالل. ويرى واضعو التقرير إيجابيات هذا املشروع كالتايل:  "يهودية

ن الفصـــــــــل األمن، ويمكّن إســـــــــرائيل من حتويل املوارد إىل " على املدى القريب، ســـــــــيحســـــــــِّ
ظة على الدولة األجندة املدنية... وعلى املدى البعيد، ســـــــــيســـــــــمح هذا إلســـــــــرائيل باحملاف

  )39("بالهوية اليهودية...
تم التطرق إىل أوضـــــــــــاع البنية الذاتية إلســـــــــــرائيل،  "امللخص"ويف اجلزء الثاين من 

تتفق دوائر واســـــــعة من األكاديميين، "ما يلي:  "الســـــــمات الرئيســـــــية"وجاء فيه حتت بند 
احلكم.  والتنفيذيين، واالقتصـــاديين، والســـياســـيين، على الضـــرورة امللحة لإلصـــالح يف

وهذا اإلجماع ظاهر أيضاً يف الرأي العام، إذ تشير االستطالعات إىل عدم رضا اجلمهور 
أى فبالنســــــــبة إىل الكنيســــــــت، ر "عن عمل الســــــــلطة التشــــــــريعية وأغلبية الفروع التنفيذية.

يجب حتســــــــين نوعية تشــــــــريعاته وقدرته على مراقبة الســــــــلطة التنفيذية "املؤتمرون أنه 
) 1وبالنســــبة إىل احلكومة طرحت مقترحات متعددة، منها:  "ســــتقرار.بطريقة تضــــمن اال

) التحول إىل نظام 3) إصـــــــــــالح نظام احلكومة الراهن؛ 2تعزيز ســـــــــــلطة رئيس احلكومة؛ 
) إصــــــــالح اخلدمات املدنية. وقدم املؤتمرون توصــــــــيات كثيرة، ســــــــتبقى يف 4رئاســــــــي؛ 

ليســــت معنية باالنقالب على  املســــتقبل املنظور حبراً على ورق، ألن املؤســــســــة احلاكمة

                                           

  .35املصدر نفسه، ص   )39(



ا ة   مؤتمرات هیرتسل   145)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین
 

22 

 

  )40(نفسها.
وتطرق املؤتمرون إىل األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف إسرائيل، وورد عنها 

إن املؤشرات االقتصادية تظهر أن اقتصاد إسرائيل يف ركود عميق، وال ": "امللخص"يف 
وبينمـــا رأوا أن أســـــــــــبـــاب ذلـــك تكمن يف الوضـــــــــــع األمني  "خالف يف خطورة الوضـــــــــــع.

فإن األزمة تتفاقم جرّاء العيوب "االنتفاضـــــــــة) واألزمة العاملية للتكنولوجيا املتقدمة، (
) 1وقال هؤالء إن العلة تتجلى يف:  "املتأصـــلة يف الســـياســـة االقتصـــادية وبنية الســـوق.

) الدين اخلارجي 3) املســـــــــــتوى املتدين يف النمو االقتصــــــــــــادي؛ 2اإلنفاق العام العايل؛ 
أشــــــــير على مواطن الضــــــــعف، تقدم املؤتمرون بعدد من التوصــــــــيات، والداخلي. وبعد الت

) 3) تقليص عـــدد العـــاملين يف القطـــاع العـــام؛ 2) تخفيض اإلنفـــاق احلكومي؛ 1منهـــا: 
) احلفــــــاظ على 5) تقليص التــــــدخــــــل احلكومي يف النفقــــــات؛ 4تقليص الــــــدين العــــــام؛ 
ئب. ويجب اإلشــارة ) تخفيض الضــرا7) تقليص عجز املوازنة؛ 6االســتقرار االقتصــادي؛ 

، لوزير املالية "اإلصالح االقتصادي"إىل أن هذه التوصيات شكلت األساس يف برنامج 
  )41(بنيامين نتنياهو.

اط النق"لليهود يف العامل، وجاء يف  "املسألة الديموغرافية"	وتعرض املؤتمرون لــــــــــ
إننا نشــــــــهد حالياً مســــــــاراً مقلقاً من تناقص عدد اليهود يف ": "امللخص"من  "الرئيســــــــية

ويف  ".21العامل. وتواجه هوية الشـــــــــــعب اليهودي واســـــــــــتمراريته حتدياً هائالً يف القرن 
منذ احلرب العاملية الثانية، فإن الزيادة  %60املقارنة مع ســـــــــــكان العامل، الذين زادوا 

فصيالت، عزا املؤتمرون األسباب إىل: . وبصرف النظر عن الت%2لدى اليهود ال تتجاوز 
) 2) نســـــــــــبة عالية من الزواج اخملتلط، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً يف روســـــــــــيا والواليات املتحدة؛ 1

) 4) حصـــــــــــول اليهود على املســــــــــــاواة يف احلقوق املدنية؛ 3معدالت والدة متدنية جداً؛ 
ة . وقدم املؤتمرون عدداً من التوصـــــــــــيات، تبنت الوكالة اليهودي"الالســــــــــــامية"مظاهر 

ليهود بين ا "التثقيف العبري"بعضـــها، مثل: العمل على تهجير اليهود من روســـيا؛ تعزيز 
  )42(؛ تقديم الدعم اإلسرائيلي للطوائف اليهودية يف اخلارج."الشتات"يف 

  املؤتمر الرابع
الرابع، الذي  "مؤتمر هيرتســــــــليا"، عقد 2003كانون األول/ديســــــــمبر  18 -		16يف 

مضـــموناً، إذ أصـــبح أكثر تعبيراً عن الفكرة الكامنة وراء عقده تميز من ســـابقيه، شـــكالً و

                                           

  .51 - 44املصدر نفسه، ص   )40(
  .58 - 51املصدر نفسه، ص   )41(
  .64 - 61املصدر نفسه، ص   )42(
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. ففي مقابل تراجع مشاركة األكاديميين واخلبراء ورجال االختصاص يف أعمال  أصالً
  .املؤتمر، برز تمثيل التيارات السياسية ورجال السلطة واملؤسسة احلاكمة يف مداوالته

مر، فإن األهم فيه كانت الكلمات التي ومع أنه أُلّفت طواقم عمل إلعداد أوراق املؤت
ألقـــاهـــا الرســـــــــــميون، ويف مقـــدمهم رئيس احلكومـــة شـــــــــــــارون. وحلـــت كلمـــات املـــدعوين 
والضيوف حمل أوراق العمل، واستحوذت على مناقشات املؤتمرين، كما على منشورات 

 استخالصات"املؤتمر وتعليقات وسائط اإلعالم عليه. وعنه قال رئيسه أراد يف مقدمة 
عكســــــــــــــت مـــداوالت املؤتمر برنـــامج "(بـــاللغتين اإلنكليزيـــة والعبريـــة) مـــا يلي:  "ؤتمرامل

  ."إسرائيل احلايل يف خمتلف احلقول: األمن، والسياسة، واالقتصاد، واجملتمع
حتتوي الوثيقة االســـــــــتخالصـــــــــات "قال أراد:  "اســـــــــتخالصـــــــــات املؤتمر"وعن وثيقة 

املؤتمر، وقـــد جرى تقـــديم األفكـــار والتوصـــــــــــيـــات الرئيســـــــــــيـــة التي أثيرت خالل أعمـــال 
املتضــمنة وفقاً ملوضــوعات املؤتمر الرئيســية، من دون تمييز بين أصــول املواد: نتائج 
تقـــــارير طواقم العمـــــل؛ حمـــــاضـــــــــــرات اخلبراء من إســـــــــــرائيـــــل واخلـــــارج؛ كلمـــــات القـــــادة 

ا هإالّ إنه بصــــــرف النظر عن لغة أراد االعتذارية، فإن اخلطابات التي ألقا "الســــــياســــــيين.
الســياســيون، ســواء من االئتالف احلكومي أو من املعارضــة، هي التي أعطت هذا املؤتمر 
أهميته. فباإلضــــــــافة إىل شــــــــارون، الذي اختار منبر املؤتمر مرة أُخرى لطرح مشــــــــروعه 

، بدالً من الكنيســـــت أو احلكومة، تكلم نائبه إيهود أوملرت، "االنفصـــــال األحادي اجلانب"
نتنيــاهو، ووزير خــارجيتــه ســـــــــــيلفــان شـــــــــــــالوم، وكــذلــك الوزير  ووزير مــاليتــه بنيــامين

شيطريت (املالية). ومن االئتالف احلكومي أيضاً تكلم وزير العدل يوسف (طومي) لبيد، 
ووزير الشـــــؤون االجتماعية زفولون أورليف. ومن املعارضـــــة، رئيســـــها شـــــمعون بيرس، 

  .هم كثروكذلك النواب يف الكنيست حاييم رامون ومتان فيلناي، وغير
إن مقيــاس املنعــة القوميــة يشـــــــــــير إىل هبوط يف االقتصــــــــــــاد ": ) 43(وجــاء يف التقرير

وكان التقويم العام يشــــير إىل هبوط يف الناجت القومي،  "والتماســــك االجتماعي واحلكم.
وبــالتــايل يف مســـــــــــتوى املعيشــــــــــــة، األمر الــذي جرى التعبير عنــه يف زيــادة الــدين العــام 

ق االجتمــاعيــة. كــذلــك الحظ املؤتمرون تراجعــاً يف االســـــــــــتقرار والبطــالــة والفقر والفوار
الســــــياســــــي، كما يف رقابة اجلمهور على أعمال املؤســــــســــــة احلاكمة، ويف حكم القانون، 
ويف جنـــاعـــة األداء احلكومي واحلقوق املـــدنيـــة. وأشــــــــــــــار التقرير إىل هبوط يف وطنيـــة 

ات . وقد بنيت هذه التقويماجلمهور اإلسرائيلي ويف ثقته بمؤسساته السياسية والعامة
، الذي يقارن أوضاع إسرائيل "مقياس هيرتسليا") 1العامة على املعلومات الواردة من: 

                                           

إلنكليزية، ص   )43(   .3ملخص املؤمتر الرابع، 
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، الـذي يعنى بقيـاس املشــــــــــــاعر واملواقف لـدى "مقيـاس حيفـا") 2بـدول أوروبـا الغربيـة؛ 
، الــــــذي يركز على صـــــــــــمود "مقيــــــاس جملس األمن القومي") 3اجلمهور اإلســـــــــــرائيلي؛ 

  )44(اإلسرائيلي يف مواجهة االنتفاضة. "اجملتمع"
ورأى املؤتمرون أن وضــــع إســــرائيل االســــتراتيجي قد حتســــن خالل الســــنة األخيرة، 
وأوالً وقبل كل شــــــــيء نتيجة اســــــــتراتيجيا الواليات املتحدة يف الشــــــــرق األوســــــــط: إزاحة 

ه ذصــدام حســين؛ تفكيك برنامج ليبيا النووي؛ اســتمرار الضــغط على ســورية. ورأوا أن ه
التطورات تفتح أمــام إســـــــــــرائيــل خيــارات لتوجهــات متعــددة ليس أقلهــا، يف ظــل تراجع 
التهديد العســـــــــــكري، حتويل املوارد من اجلانب األمني إىل اجلانبين املدين واالجتماعي. 
وهذا طبعاً إىل جانب انعكاس هذه التحوالت على حسـابات الفلسـطينيين لالسـتمرار يف 

، "مع الفلســــطينيين بقيادة عرفات"ان التوصــــل إىل تســــوية املقاومة. ويف ظل غياب إمك
ثــار جــدل بين املؤتمرين بــالنســـــــــــبــة إىل اخليــارات املتوفرة. وإذ أجمعوا على ضـــــــــــرورة 
االســــــــــتمرار يف قمع انتفاضــــــــــة الشــــــــــعب الفلســــــــــطيني، انقســــــــــموا يف الرأي بشــــــــــأن العمل 

دم اللجوء إىل الســـــــــــياســـــــــــي، فكان من دعا إىل االســـــــــــتمرار يف التزام خريطة الطريق، وع
  )45(خطوات من جانب واحد، بينما دعا آخرون إىل العكس من ذلك بشكل أو بآخر.

أهم النقاط يف كلمة شـــــــــــارون، التي ألقاها يف جلســـــــــــة    )46("الوثيقة"وقد خلصـــــــــــت 
املؤتمر اخلتامية، بالنقاط التالية: إعادة نشـــــــــــر اجليش اإلســـــــــــرائيلي؛ إعادة تموضـــــــــــع 
املســــتوطنات؛ اســــتكمال بناء اجلدار العازل؛ التمييز بين اخلط األمني واحلدود النهائية؛ 
تعزيز الســـــــــــيطرة اإلســـــــــــرائيلية على املناطق التي ســـــــــــتبقى يف أيد يهودية؛ تنفيذ اخلطة 
بالتنســـــــــــيق مع الواليات املتحدة. وهذا ما يحاول شــــــــــــارون، فعالً، تمريره يف احلكومة 

)، يف مواجهة معارضـــــة قوية داخل حزبه، ناهيك 2004ســـــنة  والكنيســـــت حالياً (نهاية
عن مقـــاومـــة املســـــــــــتوطنين وأحزاب اليمين املتطرف، من جهـــة، وتـــأييـــد حزب العمـــل، 

  .ياحد، من جهة أُخرى -	وشينوي، وكتلة ميرتس
يف املقابل، رأى املؤتمرون أن حصـــــــــول إيران على أســـــــــلحة نووية ســـــــــيغير بشـــــــــكل 

الشـــــرق األوســـــط، وما وراءه. وإزاء النشـــــاط اإليراين يف جذري الوضـــــع االســـــتراتيجي يف 
) التوصل إىل اتفاق رزمة بين الواليات 1احلقل النووي، رأى املؤتمرون ثالثة خيارات: 

) العمل العســـــكري، أو عدد 2؛ "اإلرهاب"املتحدة وإيران، يشـــــمل أســـــلحة الدمار الشـــــامل و
مج النووي اإليراين، أو إعاقته. ) ردع البرنا3من األعمال ضــــــــــــد أهداف نووية إيرانية؛ 

                                           

  .12املصدر نفسه، ص   )44(
  .4 - 3املصدر نفسه، ص   )45(
  .29املصدر نفسه، ص   )46(
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) تفكيك برنامج تخصـــــيب الوقود 1ومهما تكن اخليارات، فاملؤتمرون أوصـــــوا بما يلي: 
) إخراج دائرة الوقود النووي بكاملها من السـيطرة اإليرانية، كي ال 2النووي، ال تعليقه؛ 

خلطوات، يكون يف قدرة إيران إنتاج مواد انشــــــطارية. وعلى افتراض عدم ضــــــمان هذه ا
يجب اللجوء إىل مقاربة أُخرى، تتمثل يف املبادرة إىل خطوات تقود إىل تغيير النظام "

ويجب أالّ تتوقف إســــــــرائيل عن حتريض واشــــــــنطن على االســــــــتمرار يف العمل  "يف إيران.
  )47(للحؤول دون امتالك إيران أسلحة نووية.

نـــاجمـــه لإلصـــــــــــالح وكـــان من أبرز مـــا ورد يف كلمـــة وزير املـــاليـــة نتنيـــاهو عن بر
اقتصـــــــــــادياً، كنا "، قوله: "اإلرهاب العاملي"عن  "عرض فكري"االقتصـــــــــــادي، وذلك بعد 

) كســـــــــــر مثلث الفقر، وحصـــــــــــر 1: "فعلينا"، "توقف الركود"أّما وقد  "على حافة االنهيار.
) كسر االحتكار وفتح قطاع البترول، وحتى البريد، 2الدعم احلكومي باحملتاجين فعالً؛ 

ثورة يف نظام ") خفض الضـــــــــــرائب. ورأى نتنياهو ضـــــــــــرورة إحداث 3افســـــــــــة؛ أمام املن
إن نوعية املدرسة تتقرر من خالل مدير جيد، يستطيع أن يرفِّع أو يطرد "، وقال: "التعليم

وهــذا مــا دعــا إليــه نتنيــاهو يف برنــاجمـه  "معلمــاً بحســــــــــــب قــدراتــه وحــاجــات املــدرســــــــــــة.
العمال (الهســــــــتدروت). وأكد نتنياهو لإلصــــــــالح االقتصــــــــادي، الذي أثار ضــــــــده نقابات 

إن "ضـــــــــــرورة تقليص امليزانيــة احلكوميــة وتخفيض العجز فيهــا. وختم كلمتــه بــالقول: 
مشـــــكلة العامل اليوم تتمثل يف اإلســـــالم األصـــــويل... وكما فشـــــلت الشـــــيوعية يف موســـــكو 

  ."وتقدم االقتصاد العاملي، فسوف ننتصر نحن، ال اإلسالم الراديكايل
 ال شــــك يف"ة اجليش تكلم رئيس أركانه موشــــيه (بوغي) يعلون، فقال: وعن بناء قو

أن إســرائيل تعتبر قوة إقليمية، لكن حقها يف الوجود كدولة يهودية ال يزال غير معترف 
اإلســـــــــــرائيليــــة، التي تعبر عن نفســـــــــــهــــا، يف نظره،  "قوة الردع"وتطرق يعلون إىل  "بــــه.

التجارب الســــــــابقة والهزائم التي خبرتها األنظمة تقوم على "بطريقتين: األوىل تقليدية، 
؛ الثانية غير تقليدية، وهي منذ قيام إســــــرائيل مل تســــــتخدم. وهذا الردع مشــــــتق "العربية

تعزى إىل إســـــرائيل. ويف املقابل، هناك قوى ترى أن جبهة إســـــرائيل  "قدرات معينة"من 
ى أنواعها. وأكد يعلون أنه أرض عل -	والصواريخ أرض "اإلرهاب"		الداخلية أشد تأثراً بـ

ال يرى يف اجلانب الفلســــــــــطيني شــــــــــريكاً للمفاوضــــــــــات على أســــــــــاس دولتين: إســــــــــرائيل 
، فهذه "حزب الله"وفلســـــــــــطين. أّما بالنســـــــــــبة إىل جبهة الشـــــــــــمال، وحتديداً يف مواجهة 

  .مسؤولية سورية. وعارض يعلون فكرة إلغاء التجنيد اإللزامي وخدمة االحتياط
إن العالقــات "ر وزير خــارجيــة أملــانيــا، يوشـــــــــــكــا فيشـــــــــــر، فقــال: وحتــدث يف املؤتم
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اإلسرائيلية يجب أالَّ تؤخذ على أنها أمر مسلم به. فأملانيا تتحمل مسؤولية  -	األملانية
أخالقية عن أهوال الهولوكوســــــــت... ولهذا الســــــــبب ســــــــندعم دائماً حق دولة إســــــــرائيل يف 

، وأكــد التزام حكومتــه "اإلرهــاب"وتطرق فيشـــــــــــر إىل موقف بلــده ممــا ســـــــــــمــاه  "الوجود.
يف أوروبا. وأكد فيشـــــــــــر أن  "مظاهر الالســـــــــــامية"بمكافحته، وكذلك األمر بالنســـــــــــبة إىل 

أوروبا تتفهم قلق إسرائيل من امتالك إيران أسلحة دمار شامل، لكنه مل ير استقراراً يف 
ؤيد روبا تاإلســرائيلي، وبالتايل، فأو -	املنطقة من دون إيجاد حل للصــراع الفلســطيني

. وهي ترى وجوب قيام الواليات املتحدة بدور قيادي يف جتســـــــــــيدها "خريطة الطريق"
واقعاً يف املنطقة، وعلى أوروبا مســــــــــــاعدتها يف هذا اجملال، من دون حماولة احتالل 

 .مكانها



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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