مؤمتر هرتسليا السادس عرش ( 16 – 14حزيران )2016

حلم رفلن يف مواجهة اليمني
نظري مجيل*

(مؤمتر هرتسليا ألبحاث الحصانة القومية اإلرسائيلية ،قام أول مرة يف سنة  2000ليشكل جبهة
اسرتاتيجية نخبوية هدفها اسقاط حكومة ايهود باراك "اليسارية" واعادة اليمني اىل الحكم .ولكن
املؤمتر السادس عرش ،يجد نفسه يف مواجهة مبارشة مع حكومة اليمني .وإذا كان مؤمتر هرتسليا،
حتى يف السنة املاضية ،قد انتقد حكومة نتنياهو عىل تخريبها العالقات مع الواليات املتحدة
وامتنع عن توجيه انتقاد لها عىل سياستها االقليمية مع املحيط العريب ،فإنه يوجه االنتقادات
بوضوح لها يف هذا املجال ويكاد يقول إنه إذا كان هناك من خطر عىل الحصانة القومية إلرسائيل
فإنه ال يكمن يف ايران والعرب بل يف سياسة الحكومة االرسائيلية نفسها).

نظري مجيل

مقدمة
عىل الرغم من أن مؤمتر هرتسليا السنوي لبحوث "الحصانة القومية" يف ارسائيل فقد الكثري من
بريقه ،منذ تأسيسه يف سنة  ،2000إال أن أبحاثه ما زالت تلقى اهتامما الفتا داخل البالد وخارجها.
والباحثون فيه يسعون باستمرار اىل جعله مؤثرا عىل صانعي القرار يف ارسائيل .ويحسب لصالحه
انه كان اول جسم يف ارسائيل لفت اىل املرشوع النووي االيراين (سنة  ،)2000وجعل منه قضية
* صحايف وباحث يف الشأن اإلرسائييل.
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عاملية .وأنه أوجد تقليدا للعصف الفكري مبشاركة نخبة من الخرباء االسرتاتيجيني العامليني ،الذين
يحرصون عىل بث الرسائل والنصائح اىل القيادة االرسائيلية ،التي تعمي أبصارها عن رؤية ما يدور
حولها ومتتنع عن القراءة املهنية واملوضوعية للساحة الدولية واالقليمية بل وحتى املحلية وتضيع
البوصلة يف كثري من القضايا.
لقد تأسس املؤمتر يف حينه بغرضني :األول هو إعطاء زخم للمؤسسة األكادميية الحديثة العهد،
التي أرادت أن تكون مؤسسة اكادميية فخمة ونخبوية (رسوم التعليم يف هذه الجامعة يبلغ ثالثة
أضعاف الرسوم يف الجامعات الرسمية وضعفي الرسوم يف الكليات األكادميية األخرى) .والثاين
مقارعة حكومة "اليسار" برئاسة ايهود باراك ،وخلق جبهة أكادميية اسرتاتيجية ضدها للمساهمة
يف اسقاطها واعادة اليمني اىل الحكم .وقد بادر اىل هذا املؤمتر يف ذلك الوقت الربوفسور عوزي
أراد ،أحد أيديولوجيي اليمني ،الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو لعدة
سنوات .وقد رُصفت ميزانية دسمة إلرشاك شخصيات عاملية فيه ،عىل طريقة مؤمترات مراكز
األبحاث العاملية .وعندما جاء املؤمتر الثاين يف ظل حكم الليكود برئاسة ارئيل شارون ،بدأ املؤمتر
يتخذ طابعا أكادمييا أكرث بانسجام ملحوظ مع مؤسسة الحكم .ولكن "شهر العسل" هذا مل يطل
زمنه ،وصارت أبحاث مؤمتر هرتسليا تصطدم مع الحكومة يف العديد من املواقف ،إذ ان استخدام
املنطق العلمي صار يبدو مناقضا أكرث فأكرث لسياسات حكومات ارسائيل ،مع ان رؤساء الحكومات
والعديد من الوزراء حرصوا عىل املشاركة فيه بال توقف ،جنبا اىل جنب مع ممثيل املعارضة.
ومنذ سنة  ،2006بدأت سمعة مؤمتر هرتسليا ودوره يف الرتاجع ،عندما تأسس معهد أبحاث األمن
القومي يف تل أبيب ،الذي اكتسب سمعة محلية وعاملية كمعهد جاد ومهني وبعيد عن االنتامءات
الحزبية والسياسية .وبدا ان التنافس بني املنتديني ،مييل يف غري صالح مؤمتر هرتسليا.

املؤمتر هذه السنة ( )2016
أمران مهامن وجوهريان ميزا مؤمتر هرتسليا السادس عرش ( 16 – 14حزيران  ،)2016لكنهام
ضاعا بحدثني سياسيني .فكام هو معروف ،بدأ تنظيم هذا املؤمتر منذ سنة  2000للبحث يف األسس
الالزمة للحصانة القومية يف ارسائيل ومستقبلها .ولكن ما غطى عىل أبحاثه الجوهرية وأخباره
يف ارسائيل ،كان إعالن موشيه يعلون نيته التنافس عىل رئاسة الحكومة إلسقاط بنيامني نتنياهو،
واالنتقادات الشديدة التي وجهها كل من يعلون وسلفه ايهود باراك لنتنياهو والتي وصلت حد
القول إنه يدير سياسة هتلرية .وأما يف فلسطني ويف العامل العريب ،فقد غطى عليهام أمر مشاركة

28

نظري مجيل

أحمد مجدالين( ،مع العلم ان هناك مشاركني فلسطينيني آخرين ،مثل الياس زنانريي والنائب امين
عودة رئيس القامئة املشرتكة) ،وكذلك مشاركة سفريي مرص واألردن يف تل ابيب .فمع ان هذه
املشاركة كانت تفصيال صغريا يف املؤمتر ،وخطابات أصحابها كانت معربة عن املوقف الفلسطيني
الوطني الراسخ ،إال أن االنتقادات مل تأخذ باالعتبار هذه الحقيقة وتشبثت مبسألة املشاركة بوصفها
تطبيعا .وهكذا ،فإن األمور الجوهرية يف املؤمتر غابت عن هؤالء.
وأما األمران األشد أهمية ،واللذان ميكن اعتبارهام جوهريني يف مؤمتر السنة هذه ،فهام:
أوال :النداء الذي خرج به املؤمتر يف ضوء أبحاثه املهنية املعمقة ،ومضمونه ان هناك فرصة تاريخية
الرسائيل يف منطقة الرشق األوسط ينبغي اقتناصها لعملية سالم.
وثانيا :التوصيات التي خرج بها املؤمتر ووجهت اىل رئيس الدولة ،رؤوبني رفلني وقادة األحزاب
السياسية واملؤسسات الرسمية وتتعلق مبستقبل ارسائيل ،وتطالب بخلق قاسم مشرتك بني جميع
"األسباط" التي يرتكب منها املجتمع ،اليهودية والعربية.
ففي املوضوعني يوجد جديد .والباحثون يف املؤمتر بدوا كمن ينظر بقلق بالغ اىل مستقبل ارسائيل ،بسبب
القيادة السياسية الحالية برئاسة نتنياهو وأخطار السياسة التي يديرها ،والتي تنطوي عىل تراجع كبري
يف القيم الدميقراطية ويف معالجة الرصاعات الداخلية ويف قراءة الخريطة السياسية االقليمية والعاملية.
ولذلك مل يكن صدفة أن نتنياهو ألغى مشاركته يف املؤمتر ،بعدما كان قد أعطى موافقته عىل إلقاء كلمة
الختام فيه .وفقط بعد مداوالت ممضة ،شارك فيها بعض منظمي املؤمتر األمريكيني ،وافق نتنياهو عىل
ارسال خطاب مصور بالفيديو ،حاول فيه الرد عىل ما قيل ضده يف املؤمتر.

وقائع املؤمتر
كالعادة ،حرص القيمون عىل املؤمتر عىل جعله واسع التمثيل املحيل والدويل .فشارك فيه هرني
كيسنجر ،الذي وصف بأنه "عميد الدبلوماسيني يف العامل" (عمره اليوم  93سنة) ،الذي عاد اىل موقفه
التقليدي القديم ،فشكك يف جدوى فكرة املؤمتر الدويل للسالم لتسوية الرصاع االرسائييل الفلسطيني
ودعا اىل العودة لسياسته األصلية "سياسة الخطوة خطوة" املسنودة بضامنات دولية ،وانتقد سياسة
الرئيس اوباما قائال" :ينبغي عىل األمريكيني ان يتذكروا ان ارسائيل دولة صغرية وعدد سكانها قليل
واملعارك التي تخوضها وتبدو لألمريكيني صغرية ،تعترب عمالقة بالنسبة لإلرسائيليني" .ولكنه نصح
االرسائيليني بأن "يدركوا ان الرتتيبات األمنية التي يطلبونها من الفلسطينيني يجب أال تكون مهينة".
ومن الشخصيات البارزة األخرى ،مايك هاكبي ،السيايس الذي رشح نفسه لالنتخابات الرئاسية
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عن الحزب الجمهوري يف الواليات املتحدة ،نائب رئيس حكومة بلجيكا وزير الداخلية ،جان
جمبون ،الربوفسور سو هاو ،وهو دبلومايس سابق يف الصني ،يرأس حاليا كلية العلوم السياسية يف
جامعة بكني ،وهياو ليمينغ ،السفري الصيني األسبق يف ايران ،فيليب غويز ،رئيس جمعية الصداقة
االرسائيلية الفرنسية ،السفري األمرييك يف تل ابيب ،دان شبريو ،نائب وزير الخارجية األمرييك ،انتوين
بلينكني ،وزير خارجية بولونيا ،ويتولد فاجيكوفسيك ،سوات كينيليوجلو ،دبلومايس تريك سابق،
الربوفسور دانئيل كورترس ،السفري األمرييك األسبق يف تل أبيب ،ادوارد لوتووك ،نائب وزير الدفاع
األمرييك األسبق ،ايلني بابيت ،دبلوماسية امريكية سابقة ،الدبلومايس الربيطاين سابقا ،نيكوالس
موريو ،والدبلومايس االسباين سابقا ،شارللز بويل ،والدبلومايس األملاين السابق ،جورجني روتغريس،
والدبلومايس األمرييك السابق ،برينارد سابيال ،ورئيس ناسا األمريكية ،جريالد جي ساندرس ،وممثل
عن الجيش السوري الحر ،عصام زيتون ،وسفري مرص لدى ارسائيل حازم خريت ،سفري االردن لدى
ارسائيل وليد عبيدات ،املدير السابق ملركز بروكينغز يف العاصمة القطرية ،سلامن الشيخ.
عمليا ،ال توجد شخصيات دولية أو عربية كبرية ،كام يف املايض.
العنوان الرئييس للمؤمتر هو" :أمل ارسائيل" ،ويقصد به الحلم الذي كان قد طرحه رئيس الدولة
رؤوبني رفلني يف مؤمتر سنة  2015عن رضورة ايجاد القاسم املشرتك لألسباط األربعة يف ارسائيل
(سنتطرق للتفاصيل الحقا) .ولكن أبحاثه تناولت عنارص أخرى من هذا األمل تتعلق يف مسائل
األمن والسياسة الخارجية والقضايا االسرتاتيجية.
الجلسة االفتتاحية للمؤمتر ،عقدت يف مقر رؤساء ارسائيل ،تقديرا للرئيس رفلني عىل طرحه يف سنة
 2015حول أهمية صياغة منوذج جديد من "االرسائييل" .ويف اليومني التاليني ،أقيمت األبحاث يف
قاعة املؤمترات يف الجامعة املتعددة املجاالت يف هرتسليا ،التي أطلقت هذا املؤمتر وأرشفت عىل
ادارته وواكبت أبحاثه التمهيدية والحالية.

مواضيع البحث
بعد جلسة االفتتاح ،انقسم املؤمتر اىل قسمني :القاعة الكربى والقاعات الصغرى .يف القاعة الكربى
قدمت البيانات املركزية والتلخيصات والحوار مع كسينجر وخطابات الشخصيات املركزية :شمعون
بريس وموشيه يعلون والوزراء يوفال شتاينتس ويرسائيل كاتس وأفيغدور لربمان ورؤساء األحزاب
والوزراء والخامتة .فيام متت األبحاث يف الغرف الصغرية.
ومن أهم املواضيع التي تناولها مؤمتر هرتسليا الـ :16
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•عرش سنوات عىل حرب لبنان الثانية
•ارسائيل والحروب القادمة
•سنة عىل االتفاق النووي مع ايران ،فامذا بعد؟
•عملية السالم يف ظل الفوىض االقليمية
•اوروبا بني الهجرة والتطرف
•السياسة األمريكية تجاه ارسائيل ،بعد االنتخابات القادمة
•التغريات الجيوسياسية يف الرشق األوسط
•سوق الغاز يف ارسائيل
•مستقبل الهايتك يف ارسائيل
•الجديد يف حرب السايرب
•مكافحة نشاطات املقاطعة ضد ارسائيل
•األمم املتحدة ،صديق او عدو
•وضع املسيحيني يف الرشق االوسط
•يهود الواليات املتحدة وسياسة ارسائيل الخارجية
استهل املؤمتر بنرش نتائج استطالع رأي تم يف كل من مرص والعربية السعودية حول املوقف من
االنتخابات الرئاسية األمريكية ،أجراه "معهد السياسة واالسرتاتيجيا" يف الجامعة بإرشاف ألكس
مينتس واييل مغريب ،وهام من لجنة التوجيه يف املؤمتر .وقد أجري االستطالع خصيصا لهذا املؤمتر،
كجزء من دراسة األوضاع يف العامل العريب واىل أي مدى تؤثر عىل املواقف السياسية .وقد بلغ عدد
املستطلعني  471شخصا يف مرص و 464شخصا يف السعودية يشكلون عينة متثيلية ،وتم استجوابهم
خالل الفرتة ما بني  17نيسان و 8حزيران .2016
وكان السؤال األول :هل يجب عىل الرئيس األمرييك القادم ان يدفع مببادرة سالم بني ارسائيل
والفلسطينيني؟ فأجاب املرصيون %25 :نعم %32 ،يجب دفع مبادرة سالم اقليمي و %42أجابوا بأنه
ال ينبغي ابرام سالم مع ارسائيل .وأما يف السعودية فاملؤيدون لسالم مع الفلسطينيني كانوا بنسبة
 %18فقط  ،فيام حبذ  %41سالما مع العامل العريب كله وأبدى  %39معارضتهم ألي سالم مع ارسائيل.
وكان السؤال الثاين :هل كان أوباما جيدا للعامل االسالمي؟ والجواب يف مرص :جيد جدا  ،%2.5جيد
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 ، %14.2متوسط  ،%38.1يسء  ،%24.5يسء جدا  .%20.7وأما يف السعودية فأجابوا :جيد جدا ،%2.6
جيد  ،%17.5متوسط  %23.8 ،%36.1يسء و %20.1يسء جدا.
وكان السؤال الثالث عن مدى األمل العريب يف الرئيس/ة القادم/ة إن كان يحسن العالقات مع العامل
العريب .فأجاب املرصيون ال تغيري  ،%49تغيري لألفضل  ،%31تغيري لألسوأ  .%19وأما يف السعودية
فجاءت النتيجة :ال تغيري  ،%45تغيري لألفضل  %27ولألسوأ .%27
السؤال الرابع :هل سيغري الرئيس الجديد اتفاق النووي مع ايران؟ فقال املرصيون  %19سيبطله
و %80لن يبطله ،وقال السعوديون  %12سيبطله و %86لن يبطله.
والسؤال الخامس :هل سريسل قوات برية ملحاربة داعش؟ املرصيون %48 :ال %32 ،نعم %19 ،ال
أعرف .والسعوديون %58 :ال %17 ،نعم %24 ،ال أعرف.
السؤال السادس :أي مرشح تفضل لرئاسة الواليات املتحدة؟ فاختار املرصيون %41 :كلينتون%10 ،
تيد كروز %8.5 ،ساندروس  %3.8 ،ترامب ،و %41ال أحد منهم .وأما السعوديون %30 :كلينتون%7 ،
ساندروس  %6 ،ترامب %6 ،كروز %50 ،ال أحد منهم.
السؤال السابع :ما الذي يجعلك تفضل هذا الرئيس أو ذاك؟ مرص %46 :أن ال يتدخل يف الرشق
األوسط %27 ،مدى استعداده ملحاربة داعش %22 ،مدى استعداده للحرب يف سورية %3 ،مدى
تدخله يف املوضوع االيراين .وأما يف السعودية فأجابوا %52 :أن ال يتدخل يف الرشق األوسط%20 ،
يحارب داعش  %20 ،يحارب يف سورية %7 ،يتدخل مع ايران.

أبرز املواقف خالل األبحاث
ما نرش عن مؤمتر هرتسليا من مواقف ،بات معروفا .ونلخصه فيام ييل ،حتى نتناول القضيتني
األساسيتني فيه:
** رئيس شعبة االستخبارات العسكرية ،الجرنال هرتيس هليفي ،قدم التقرير املركزي حول
التحديات األمنية إلرسائيل والرؤيا االسرتاتيجية والحروب القادمة ،فقال" :املعركة القادمة يف
الشامل ستكون مختلفة ،ايضا عن حرب لبنان الثانية وعن الجرف الصامد ،لكنها مختلفة ايضا عن
حرب يوم الغفران وما قبلها .يف حرب يوم الغفران قتل لدينا مواطن واحد يف الجبهة الداخلية
جراء اصابته بصاروخ سوري .اليوم واضح ان الحرب تصل اىل جبهتنا الداخلية" .وأضاف ان "حزب
الله يعترب اليوم القوة االكرب التي تواجه ارسائيل .وبعد عرش سنوات عىل حرب لبنان الثانية ميكنني
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القول ان الجانبني ال يعارضان عرش سنوات اخرى من الهدوء .نحن ال نريد الحرب ،لكننا مستعدون
لها اكرث من أي وقت سابق ،ونحسن قدراتنا دامئا" .وبخصوص املعلومات االستخبارية املتوفرة
حول حزب الله قال" :انا اقول بالحذر املطلوب انني اعتقد بأنه مل يحدث ابدا ان عرف جيش ما
عن عدوه ما نعرفه نحن عن حزب الله" .وقال ان "الحرب القادمة لن تكون بسيطة وال سهلة.
حزب الله يواجه التحدي يف سوريا ويتدرب عىل الحرب اىل جانب جيوش ويحقق انتصارات .هنا
وهناك يسيطر عىل وسائل قتالية مل يعرفها من قبل .ويف املقابل يواجه التنظيم عقوبات اقتصادية
من قبل العامل العريب والدول السنية .يف سورية يصنعون االسلحة االن لحزب الله وليس للمواجهة
يف سورية ،وامنا للمواجهة مع ارسائيل .وحسب رأيه فان نهاية الحرب االرسائيلية ضد حزب
الله واضحة :اذا وقعت حرب اخرى ،فان الجبهة الداخلية ستواجه تجربة اكرث قساوة .لكن دولة
ارسائيل ستعيد بناء ما تدمر .اما لبنان فسيتحول اىل دولة الجئني ،تواجه صعوبة يف اعادة اعامرها،
وحزب الله سيفقد قاعدة الدعم السيايس يف لبنان" .وقال ان "احتامل وقوع مواجهة بات اكرث
انخفاضا من السابق ،ولكن يف نظرة اىل حجم القوات الشاملة يف الرشق االوسط ،نجد ،من جهة ،ان
الوضع تحسن ،نحن اكرث قوة من الجهات املحيطة بنا .ومن جهة ثانية ،نحن نتواجد يف بيئة معقدة
واكرث قابلية لالنفجار .الرشق االوسط يواجه عدم االستقرار منذ عدة سنوات .نحن اقوى من أي
وقت مىض بالنسبة ألعدائنا وسنواجه كل تح ٍّد .لكن من املهم ان نعرف بأن الطريق لتحقيق هذا
االنجاز لن تكون بسيطة ،ولن تكون سهلة .كام يحدث يف الحروب ،سيكون له مثنه".
** مايك هاكبي ،املرشح الجمهوري ،الذي انسحب بعد فشله ومنح تأييده للمرشح ترامب ،حاول
تفسري موقفه فقال :ستكون هيالري كلينتون مصيبة تحل بإرسائيل .إن سياستها ستشكل مواصلة
لسياسة الرئيس أوباما .وأنا ال أظن بأن أحدا يستطيع القول بأن العالقات بني إرسائيل والواليات
املتحدة كانت جيدة تحت والية أوباما ،التي امتدت عىل مر السنوات الثامين املاضية .أنا أظن
بأنني كنت املرشح األكرث مالءمة ،واألكرث استحقاقا ،واألكرث موهبة ،ولكن بسبب احرتامي العملية
الدميقراطية وآراء الناخبني ،فإنني سأقوم بكل ما بوسعي ليك أساعد ترامب ليصبح الرئيس القادم.
إنني أتساءل ما الذي يفكر به الجمهوريون الذين يتنصلون من أقوال ترامب ،إن مواقفهم ال
تتوافق مع ما يؤمن به أغلبية األمريكيني ،إنهم يؤمنون بأنه يرتتب عىل الواليات املتحدة أن تسيطر
عىل حدودها ،وبأن عىل الشعب األمرييك أن يتأكد ممن يدخل إىل الدولة ومن أهداف دخوله
إليها .ال أستطيع التفكري بدولة واحدة يف العامل تفتح حدودها لكل من يرغب بالدخول إليها ،من
دون أن يكون لديها أية فكرة عن هدف وصوله  .لدينا أحداث إرهابية دامئا ،كام جرى يف ماراثون
بوسطون ،وإطالق النار يف سان براندينو وأورالندو .إن العامل املشرتك بني هذه األحداث جميعها

33

حلم رفلن يف مواجهة اليمني

هو أنها قد نفذت بيد مسلمني متطرفني ،لعلنا إذا ينبغي أن نكون أكرث حذرا من أولئك الذين
يحاولون الدخول ،ويعلنون عن كونهم مسلمني .إن هذا ال يعني بأن علينا منع دخول الجميع ،بل
يعني بأن علينا أن نعرف من هم أولئك ،وملاذا هم آتون ،وما الذي يرغبون يف فعله حني يصلون.
وعىل العكس من هيالري ،فإنني أظن بأن ترامب سيؤدي إىل تعزيز حقيقي للعالقات مع إرسائيل.
إن حقيقة كون ابنته متزوجة من يهودي ،وكون أحفاده يكربون كيهود هام أمران ها ّمان .إنه ليس
شخصا بإمكانه االستخفاف بالعالقات الهامة بني الواليات املتحدة وإرسائيل".
** ايهود باراك ،ألقى خطابا فريدا يف حدته ضد سياسة نتنياهو ،وقال ان "براعم الفاشية" التصقت
بالحكومة ،واضاف" :ادعو الحكومة اىل االستيقاظ والعودة فورا اىل املسار ،واذا مل تفعل ذلك،
فسيكون علينا جميعا ،نعم جميعا ،القيام من مقاعدنا ،املريحة واألقل من مريحة ،واسقاطها،
بواسطة االحتجاج الشعبي وبطاقة االقرتاع – قبل ان يصبح الوقت متأخر جدا .وقال إن نتنياهو
وحكومته يفشالن يف توفري األمن ملواطني ارسائيل ويقوضان نسيج الدميوقراطية يف ارسائيل .وقال
"ان ما يقف حقا يف مقدمة جدول اولويات نتنياهو وحكومته ليس امن ارسائيل ،وليس الحفاظ
عىل الدميوقراطية ،وليس وحدة الشعب الداخلية ،وامنا الدفع الزاحف واملخادع ألجندة "الدولة
الواحدة" ،من األردن حتى البحر – األجندة التي تهدد بشكل مبارش حقيقة هوية ومستقبل
ارسائيل واملرشوع الصهيوين كله .وقال باراك انه وليك يربر اعامله ،يعمل نتنياهو وفقا "للحاجة
القهرية ..من اجل تتويج تهديد االبادة املرة تلو املرة" .وأكد باراك انه من تجربته كرئيس لألركان
ووزير لألمن فانه يحدد بأن ارسائيل ال تواجه اليوم أي خطر امني يهدد وجودها" .السلطة،
وعىل رأسها نتنياهو تعمل من اجل ترسيخ خطر الوجود الفوري والحقيقي ،بني اقواس ،يف وعي
الجمهور .اسلوب الهتلرية الذي يتبعه رئيس الحكومة ،للتخويف من تهديدات اقليمية متوالية،
مهام كانت صعبة ،هو قمة االستخفاف بالكارثة ،وليس شيئاً آخر" .واتهم باراك نتنياهو باملس
املتواصل بالدميوقراطية ،وقال" :ميكن لألعمى او املتظاهر بالحامقة او الجاهل او املرتاخي فقط
ان ال يرى عملية التآكل التي تصيب الدميوقراطية ،وبوادر الفاشية التي التصقت بالحكومة ..اذا
كان هذا يبدو مثل بوادر الفاشية ،ومييش مثل بوادر الفاشية ،وينبح مثل بوادر الفاشية ،فهذه هي
بوادر الفاشية .هذا هو الوضع .هكذا متاما" .واضاف" :التطرف املنغلق ،الغطرسة والعمى سيطرا
عىل رئيس الحكومة وعىل حكومة ارسائيل – وباسم اجندة ،خفية ظاهرا ،مع ملسة تبشريية ،تجرنا
جميعا نحو الهاوية االخالقية والتنفيذية التي لن نعرف من سينقذنا منها" .وحسب اقوال باراك
فان تحقيق اجندة الحكومة الحالية "سيقود اىل دولة واحدة اما ان تكون دولة ابرتهايد يجري
عزلها من قبل العامل كله – ونهايتها االنهيار ،او دولة ثنائية القومية مع اقلية يهودية خالل جيل او
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جيلني ،وتواجه اىل حد كبري حربا اهلية متواصلة بني جزئيها" .واضاف ان "هاتني االمكانيتني ستأتيان
بنهاية املرشوع والحلم الصهيوين .وال توجد امكانية اخرى ،اال بالنسبة ملن ينتظرون التدخل االلهي
الرؤيوي".
** وزير األمن السابق ،موشيه يعلون ،أيضا هاجم نتنياهو ،واتهمه بتأجيج مشاعر الخوف يف
اوساط الجمهور ،ودب الرصاع والشقاق بني اجزاء الشعب ،واملس بالجيش االرسائييل وبقيمه،
وبتدهور ارسائيل نحو الهاوية .واعلن يعلون انه سينافس نتنياهو عىل قيادة الدولة يف االنتخابات
القادمة .وقال انه عىل الرغم من استقالته من الحكومة والكنيست ،اال انه ال ينوي ترك الحياة
السياسية .وقال" :انوي املنافسة عىل قيادة ارسائيل يف االنتخابات القادمة – لزام علينا توفري بديل
للقيادة الحالية" .وأضاف يعلون ان عىل القيادة "التوقف عن تخويف املدنيني والقول لهم بأننا عىل
حافة كارثة ثانية" .وأكد يعلون ان "املرشوع النووي االيراين الذي تم تجميده يف اعقاب االتفاق
املوقع مع ايران ال يشكل تهديدا وجوديا فوريا عىل ارسائيل .يف هذا الوقت ويف املستقبل الظاهر
للعني ،ال تواجه إرسائيل أي تهديد وجودي .من املناسب ان تتوقف القيادة االرسائيلية عن تخويف
املدنيني والقول لهم اننا نقف عىل عتبة كارثة ثانية .هذا مفهوم خاطئ مفاده اننا اذا زرعنا الخوف
يف نفوس املواطنني فان هذا سينسيهم الفساد والفجوات االجتامعية وغالء املعيشة" .وقال يعلون
ان ما يقض مضجعه هو التآكل يف قيم ارسائيل خالل فرتة والية نتنياهو .محاولة التعرض للجيش
بشكل يهدد حصانته ،والهجوم عىل املحكمة العليا ومحاولة رئيس الحكومة "استعباد" وسائل
االعالم" .قيادتنا اصبحت مجرورة ومتطرفة بدال من قيادة مجتمع رائع هنا .القيادة منشغلة يف
تأجيج الغرائز والتخويف بني اليهود والعرب ،بني اليمني واليسار ،وبني الطوائف املختلفة ليك
تحافظ عىل بقائها يف السلطة واكتساب شهر او سنة أخرى .وظيفة القيادة هي تجميع الشعب
وليس متزيقه والتحريض".
** وزير األمن الداخيل ،غلعاد اردان ،قال يف املؤمتر انه "من العبث محاولة القول بأن االرهاب
يف فلوريدا وكاليفورنيا وباريس وبروكسل وكثري من الدول األخرى يف العامل هو نتاج ايديولوجية
اسالمية متطرفة وتحريض وتطرف يف الشبكات االجتامعية واملساجد ،بينام االرهاب يف تل ابيب
هو نتاج الوجود االرسائييل يف الضفة الغربية .االرهاب هو ذات االرهاب" .وحسب اقواله فان
"عامل الدميوقراطية يخوض الحرب امام مجموعة متطرفة من الناس الذين يحاولون خلق نظام
جديد ،يقوم عىل االسالم املتطرف ويتعارض مع القيم االساسية للعامل املتنور".
** وزير الطاقة يوفال شتاينتس ،كشف ان عمليات الفحص والتنقيب ،التي يقوم بها علامء
ارسائيليون وامريك ّيون واوروبيون يف البحر األبيض املتوسط ،تقدر ان هناك ما ال يقل عن 2200
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مليار مرت مكعب من الغاز مل تكتشف بعد يف أعامق األرض ،أي ما يعادل اربعة اضعاف املخزون
يف برئ لفيتان .وأضاف ان احتامالت هذه التقديرات حتى اآلن  ،%50لكن عمليات التنقيب ستبدأ
يف الخريف القادم وعندها نتيقن من النتيجة .فإذا كانت صحيحة ،ستصبح ارسائيل واحدة من أهم
مصدري الغاز .وستعود عالقات التعاون مع تركيا لتصبح اسرتاتيجية للطرفني وكذلك ألوروبا .ويف
هذا السياق ،قال يويس آفو ،مدير رشكة "ديلك" االرسائيلية ،التي متتلك سوية مع رشكة امريكية
امتيازات التنقيب واستخراج النفط يف البحر املتوسط ،إن الغاز بات اكسجني الحياة لالزدهار
االقتصادي يف ارسائيل لعقود طويلة جدا .وقال إن استخراج الغاز سيتم حسب الجدول الزمني
املخطط .ففي هذه السنة سيتم استثامر نصف مليار دوالر يف أعامل التمهيد ،مبا يف ذلك اقامة
الخزان العمالق يف اسدود .ويف سنة  2016سيبدأ الحديث عن غاز ارسائييل لالستخدام.
** قائد سالح الجو ،الجرنال امري ايشل ،كان متحدثا اساسيا يف موضوع الحرب القادمة ،فقال إن ما
حصل من تطور يف قدرات الجيش االرسائييل خالل السنوات العرش املاضية ،هو اقرب اىل الحلم.
انه يشبه التفوق االرسائييل يف الهايتك .وقال :ال شك يف ان سالح الجو بات صاحب املسؤولية األكرب
يف كل حرب قادمة ،أكان ذلك يف املعارك الحدودية مع دول الجوار أو مع دول بعيدة .انه ليس
الذراع الطويلة الكاسحة للجيش االرسائييل فحسب ،بل الجسم الذي يبادر ويقود عمليات من
اولها اىل آخرها .ومهامتنا زادت يف السنوات األخرية مبا ال ميكن قياسه ومقارنته مع مهامت املايض.
ومن ضمن الزيادات الالفتة هي دور استخبارات سالح الجو .طائرات االستطالع التابعة لنا ومعها
طائرات الشحن الخفيفة والطائرات بال طيار ،ترضب أرقاما قياسية يف الطريان .نحن يوميا نجمع
املعلومات عن ألوف األهداف .وأنا أتحدث عن طائرات ومروحيات ووسائل اخرى تطري بعيدا
جدا وفيها برش يعملون وأتحدث يف الوقت نفسه عن السايرب .ومن النتائج العملية لهذه املهامت
ما حصل يف عملية "الجرف الصامد" ،فقد ألقينا عرشات ألوف األطنان من املتفجرات من الجو عىل
ألوف األهداف التي كانت دقيقة ،ما يدل عىل جودة نشاطنا االستخباري ،الذي تعاون بالطبع مع
"أمان" (شعبة االستخبارات العسكرية).
** رئيس الدائرة السياسية األمنية يف وزارة الدفاع ،اللواء عاموس جلعاد ،قال إن ايران كانت
وستبقى التهديد األمني األسايس إلرسائيل .وان هناك احتامال حقيقيا ألن يتحول هذا التهديد اىل
تهديد وجودي ،عىل األقل طاملا بقي عيل خامنئي حيا يرزق .وقال ان التهديد ال يقترص عىل التسلح
النووي ،بل عىل الدور الذي تقوم به يف املنطقة ،بدءا بتسليح حزب الله وحتى دورها يف سورية
ومحاولتها جعل الجوالن نقطة انطالق لعمليات.
** املدير العام لوزارة الخارجية ،د .دوري غولد ،حاول الدفاع عن سياسة الحكومة والرد عىل

36

نظري مجيل

بيان وتوصيات املؤمتر قبل صدورها ،فراح يتحدث عن العالقات الرسية التي تقيمها ارسائيل مع
الدول العربية التي ال تقيم معها عالقات دبلوماسية .وقال" :من تحت الجليد تتدفق كميات كبرية
من املياه الساخنة" .وادعى ان الخوف من ايران هو الذي يقرب الدول العربية من ارسائيل وليس
مفاوضات السالم مع الفلسطينيني .وقال :املوضوع الفلسطيني مل يعد مطروحا عىل رأس سلم
االهتامم العريب ،ال بل انه يف قاع السلم .ومع ذلك ،ارسائيل تحاول ايجاد مخرج إلطالق املفاوضات.
وتحاول االستفادة من عالقاتها الجديدة مع العامل العريب لتحسني العالقات بيننا وبني الفلسطينيني.
فهذه هي رؤيا نتنياهو .قبل  20سنة قيل لنا ان تسوية القضية الفلسطينية ستحقق لنا السالم
مع العامل العريب ،لكن األمر بات عكسيا .اننا نفتش برساج وفتيل عن نقاط الضوء ونالحظ حقبة
تاريخية اسرتاتيجية إلقامة رشق اوسط جديد تكون فيه ارسائيل آمنة أكرث.

النداء والتوصيات
أصدر مؤمتر هرتسيليا بيانا ختاميا تضمن عددا من التوصيات االسرتاتيجية يف عدة مجاالت ،بينها
الدعوة إلدخال أربعة تعديالت عىل العقيدة األمنية والعسكرية اإلرسائيلية هي :تأكيد اهمية
التحالف مع الواليات املتحدة األمريكية واالمتناع عن املساس به ،إنشاء ثالثة مسارات تعاون
اسرتاتيجي إلرسائيل مع دول الخليج ودول الرشق املتوسط (األردن وتركيا واليونان وقربص ودول
البلقان) ورشق افريقيا (أوغندا ،أثيوبيا ،جنوب السودان ،كينيا) ،منع وإحباط التهديدات العسكرية
املحتملة ،وأخريا ً أنشاء آلية داخلية للتكيف مع املتغريات املتالحقة يف املنطقة.
ويويص املؤمتر بقيام حكومة ارسائيل بواجبها يف توفري الظروف املناسبة لهذه األهداف ،من خالل
تغيري املوقف من مبادرة السالم العربية واعتبارها ركيزة أساسية يف توجه إرسائيل نحو الدول
العربية .فمن دون هذه الخطوة لن يتم تشكيل مجال اسرتاتيجي مشرتك.
ويويص املؤمتر يف الناحية األمنية مبواصلة العمل عىل إحباط التهديدات املحتملة املوجهة ضد
ارسائيل ،من خالل الرضبات العسكرية الوقائية خارج الحدود.
ويويص املؤمتر بإنشاء آليات مختلفة واضحة وحازمة لصناعة القرارات يف ارسائيل ،مبا يالئم
املتغريات الرسيعة يف املنطقة ،حيث أن التغريات العاصفة التي شملت املنطقة منذ اندالع أحداث
"الربيع العريب" وحتى اليوم ،ال تلقى ردا ارسائيليا مناسبا .وقد متيز الرد بالتخبط والسري ببطء
شديد واالخفاقات .ويويص بإبداع منظومة لصناعة قرارات تعتمد الرسعة والدقة للتكيف مع
املستجدات يف املحيط العريب إلرسائيل وتقليل األرضار الناجمة عن هذه التغيريات.
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ويف موضوع التحالف مع الواليات املتحدة ،يويص املؤمتر بعدم االكتفاء باملقولة املعروفة عن
العالقة العضوية املتينة والعمل عىل أن تكون إرسائيل رشيكا وضلعا أساسيا يف الرؤية االسرتاتيجية
األمريكية ،خصوصا يف قضايا مكافحة اإلرهاب وامللف النووي اإليراين ،وااللتزام بهذه الرؤية
األمريكية والتعاطي معها والعمل عىل توثيق العالقات العسكرية واألمنية بينهم.

أسباط ارسائيل
يف هذا املوضوع الداخيل ،بدا ان املؤمتر يكرس جل أبحاثه له .وهو يعتمد عىل ترصيحات رئيس
الدولة ،رويب رفلني ،خالل مؤمتر هرتسليا الخامس عرش ( ،)2015التي حذر فيها يومها من تفيش
العنرصية ودعا اىل تنفيذ سياسة تسامح وتآخ حقيقية محذرا من ان السياسات الحالية تدمر
ارسائيل واملرشوع الصهيوين .ومام قاله رفلني يف حينه" :وجه املجتمع االرسائييل يختلف عام ينظر
اليه الجمهور االرسائييل ،إذ ان عدد املتدينني والعرب يتزايد بشكل ملموس يف السنوات األخرية
ويقرتب من عدد العلامنيني وجمهور املتدينني القوميني ،بحيث اصبحت إرسائيل تقرتب من وضع
ال توجد فيه اغلبية واضحة او اقلية واضحة" .واعترب الخطوات الدميوغرافية التي تعيد صياغة وجه
املجتمع االرسائييل تخلق عمليا "ترتيبا ارسائيليا جديدا" .وقال ريفلني ان "االسباط" االربعة (اليهود
العلامنيون واليهود الحريديم واليهود من التيار القومي الديني والعرب) ستتقارب يف السنوات
القريبة من بعضها وستحتم نظرة اخرى اىل املجتمع االرسائييل ،مشريا اىل ان املجتمع االرسائييل
يف التسعينات كان مجتمعا يقوم عىل غالبية واضحة وراسخة ،واىل جانبها اقلية واضحة .غالبية
للصهيونية الرسمية اىل جانب ثالث اقليات :اقلية دينية قومية ،اقلية عربية ،واقلية دينية متشددة.
وحسب رأيه فان هذه الصورة قد تكون رسخت يف ذهن غالبية الجمهور ووسائل االعالم والجهاز
السيايس لكنها تختلف يف الواقع جوهريا .وقال ريفلني" :علينا ان نسأل بصدق عن املشرتك بني هذه
القطاعات .فهل هناك لغة مشرتكة او روح مشرتكة؟ وهل لدينا عامل قيم مشرتك ميكنه الربط بني
كافة القطاعات سوية مع دولة ارسائيل اليهودية والدميوقراطية؟ وحسب رأيه فقد شكل الجيش
يف السابق االدارة الرئيسية لصياغة اإلرسائيلية ،ولكن يف الواقع االرسائييل الحايل ،ال يخدم نصف
الجمهور تقريبا يف الجيش (العرب والحريديم) .وتساءل ريفلني" :هل ميكننا ،نحن ابناء الجمهور
الصهيوين ،اليوم ،التسليم بحقيقة ان مجموعتني اساسيتني يف املجتمع االرسائييل ،تشكالن نصف
الجمهور ،ال تعرفان نفسيهام كإرسائيليتني؟ وال تشاهدان مراسم ايقاد الشعل عىل جبل هرتسل
يف يوم االستقالل؟ وال تؤديان النشيد القومي بأعني مشعة؟ هل ميكننا التنازل عن الخدمة يف
الجيش "كبطاقة دخول اىل االرسائيلية" واالقتصاد االرسائييل؟ وهل ميكن االكتفاء بأدائها للخدمة
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املدنية او املجتمعية؟ ويف املقابل هل يؤدي الوسطان العريب واملتدين املتشدد مساهمتهام يف بلورة
هذه اإلرسائيلية واالقتصاد االرسائييل والخدمة املدنية واملجتمعية ،من خالل الشعور باملسؤولية
وااللتزام؟" وحسب رأي ريفلني فان غري املستعدين لطرح هذه التساؤالت اليوم ليسوا صهاينة أكرث
وال وطنيني اكرث ،وامنا يتجاهلون التحدي الكبري الذي يواجه املرشوع الصهيوين اليوم .وقال" :اذا
شئنا الحياة ،واذا كانت رؤية الدولة اليهودية الدميوقراطية هي حلم حياتنا وطموحنا فان املطلوب
منا اليوم هو توجيه نظرة شجاعة اىل هذا الواقع ،من خالل االلتزام العميق بالعثور معا عىل اجوبة
لهذه التساؤالت من خالل االستعداد لرسم كل اسباط ارسائيل ،ورؤية مشرتكة لألمل االرسائييل".
وانهى ريفلني خطابه قائال :اقف اليوم امامكم بشعور عميق بان املجتمع االرسائييل يحتاج اىل
يقظة .وانا ادعو الجميع للتجند معا من اجل هذا التحدي .انا رشيك لكل من يبدي استعدادا
لتقديم مساهمته يف هذه املهمة .انا هنا يف خدمتكم ،ويف خدمة املجتمع االرسائييل كله ،فهكذا
فقط ميكننا تجديد االمل االرسائييل".
بعد هذا الخطاب ،قررت ادارة مؤمتر هرتسليا قبول التحدي وتبني رؤيا رفلني وتحويل حلمه اىل
برنامج عمل .فأقامت لجنة توجيه من مجموعة باحثني برئاسة الربوفسور الكس مينتس ،تضم عددا
من الباحثني اليهود والعرب واألجانب ،عملت طيلة السنة عىل اجراء االبحاث إلطالق الربنامج.
وتعبريا عن االحرتام لوجهة نظر رفلني ،تقرر عقد الجلسة االفتتاحية للمؤمتر يف مقر الرئاسة يف
القدس الغربية .وجلس عىل املنصة ممثلون عن األسباط األربعة :النائب العريب امين عودة ،رئيس
القامئة املشرتكة ،ووزير التعليم نفتايل بنيت ،رئيس حزب املستوطنني "البيت اليهودي" بوصفه
ممثال عن التيار الديني القومي الصهيوين ،وزير الداخلية وتطوير النقب والجليل ،أريه درعي
بوصفه ممثال عن أحد تيارات الحريديم (الرشقيني) ،ورئيس حزب املعسكر الصهيوين املعارض،
يتسحاق هريتسوغ ،ورئيسة حزب مريتس اليساري الصهيوين ،بوصفهام ممثلني للتيار العلامين.
وألقى كل منهم كلمة مقتضبة أكد فيها عىل أهمية البحث عن قواسم مشرتكة ورضورة تصفية
هوة التمييز وتحقيق املساواة وتثبيت الهوية القومية او الدينية او الثقافية لكل سبط.

استطالع رأي
وطرحت يف البداية نتائج استطالع رأي شارك فيه  1231مواطنا ميثلون عينات من األسباط األربعة:
 297علامنيا 320 ،متدينا قوميا 311 ،حريديا و 303عرب .نصف العرب عرفوا انفسهم عىل انهم
من جناح الوسط و %46من اليسار و %3من اليمني .أما الحريديم فعرف غالبيتهم ( )%72أنفسهم
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ميني و %24وسط و %4يسار واملتدينون القوميون  %88ميني و %10وسط و %2يسار .وأما العلامنيون
فقد اعترب  %46أنفسهم وسطا و %35ميينا و %19يسارا.
حسب الدراسة التي اجريت قبيل االستطالع يتضح انه يف سنة  2018سيكون تقسيم األسباط عىل
النحو التايل %38 :علامنيون %25 ،عرب %22 ،حريديم %15 ،متيدنون قوميون .عندما سئلوا عن رؤيا
رئيس الدولة حول القواسم املشرتكة قال  %70من العلامنيني انهم يؤيدون هذه الرؤيا وقال %54
من املتدينني انهم يؤيدونها ،بينام بلغت نسبة تأييد العرب لها  %66والحريديم .%56
وسئل املستطلعة آراؤهم ما هي أهم ثالثة مواضيع بالنسبة اليهم ،فأجاب العلامنيون أوال تصفية
الفقر ( )%25وثانيا الخدمة العسكرية يف الجيش ( )%23وثالثا تعلم اللغات والعلوم ( .)%11وأجاب
املتدينون :الحفاظ عىل قدسية يوم السبت ( )%20ثم الخدمة العسكرية ( )%18ثم تصفية الفقر
( .)%17وأما الحريديم فاختاروا أوال تعلم التوراة ( )%37ثم الحفاظ عىل قدسية السبت ()%20
ثم تصفية الفقر ( .)%17وأما العرب فاختاروا أوال تصفية ظاهرة العنف داخل املجتمع ( )%28ثم
تعلم اللغات والعلوم ( )%19ثم وقف سياسة التمييز العنرصي وانهاء االحتالل االرسائييل لألرايض
الفلسطينية (.)%16 - %15
وعندما سئلوا :عام ال ميكنك ان تتنازل وما الذي ميكن ان يكون لديك االستعداد للمرونة فيه ليك
يتم بناء معسكر مشرتك؟ فجاءت االجابات عىل النحو التايل :العرب – ال تنازل عن تصفية العنف
( ،)%43ال تنازل عن دراسة اللغات والعلوم ( )%35وال عن انهاء االحتالل ( .)%32ومستعد للمرونة
يف قضية الخدمة العسكرية او املدنية ( )%40وعن موضوع االستيطان (تبادل أراض) ويف مسألة
عدم تفعيل املواصالت العامة ايام السبت .أما العلامنيون فرفضوا التنازل عن الخدمة العسكرية
( )%59وتصفية الفقر ( )%44وأبدوا مرونة يف منع سفر املواصالت العامة ايام السبت ويف موضوع
ازالة االستيطان .وأما املتدينون فال يتنازلون عن قدسية السبت ( )%58والخدمة العسكرية ()%46
وتعلم التوراة ( )%44ومرشوع االستيطان ( ،)%40ومستعدون للمرونة يف دراسة اللغات والعلوم
( )%33ويف التمييز ضد املرأة ( )%29ويف املواصالت الشعبية ايام السبت والتمييز العنرصي وتصفية
الفقر ( .)%24 -%22وأما الحريديم فال يتنازلون عن قدسية السبت ( )%82وتعلم التوراة (.)%81.5
ومستعدون للمرونة يف كل يشء آخر.
وسئلوا إن كانوا راضني عن أحوالهم ،فأجابوا :العرب –  %16راضون بدرجة عالية %30 ،بدرجة
متوسطة و %54غري راضني .الحريديم –  %13راضون جدا ً و %47متوسط و %40غري راضني .واملتدينون
 %38راضون جدا و %42متوسط وفقط  %20غري راضني .وأما العلامنيون فأجابوا %10 :راضون جدا،
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و %32متوسط و %58غري راضني.
وسئلوا إن كانوا يرون امكانية النشاء رشاكة حقيقية يف املجتمع االرسائييل .فتبني ان العرب هم
أكرث املقتنعني بهذا .وأجابوا :العرب  %49والحريديم  %23واملتدينون  %42والعلامنيون .%47
وسئلوا إن كانوا يرون رضورة يف توحيد منهاج التعليم يف حال تحقيق حلم الرشاكة ،فأيد العرب
ذلك أكرث من الجميع ( )%65يليهم العلامنيون ( )%40ثم املتدينون ( )%11وأما الحريديم فـ %3
منهم فقط يؤيدون التوحيد.
العرب أيضا كانوا أكرث من يؤيد االعالن عن عيد ارسائييل مشرتك يف حال نجاح فكرة الرشاكة
املجتمعية (بلغت نسبة التأييد  ،)%45يليهم العلامنيون  %31ثم املتدينون  %16فالحريديم .%6
كذلك كان العرب أكرث املتحمسني للتعرف عىل ثقافة اآلخر ( /)%63مقابل  %31العلامنيني%20 ،
املتدينني و %10الحريديم.
وسئلوا :هل تؤيد أن تفرض املساواة فرضا عىل وبني األسباط ،فأجابوا %68 :من العرب%47 ،
العلامنيني و 18,5من املتدينني و %7من الحريديم.
وسئلوا :هل توجد رضورة يف اجراء لقاءات تعارف تهدف اىل انشاء قيم مشرتكة يف الرتبية .فأجاب
العرب  ،%84والعلامنيون  %66واملتدينون  %41والحريدديم .%18

توصيات
بعد الجلسة الخاصة بهذا الشأن ،أقرت التوصيات التالية:
•ان يقيم رئيس الدولة سلطة لتطبيق الحلم االرسائييل بإقامة مجتمع رشاكة كاملة هدفها رفع
مستوى الحوار بني األسباط األربعة لتفادي خطر متزق هذا املجتمع.
•إنشاء آليات ومناهج للرشاكة ،برشط ان ال يشعر أي سبط بأي تهديد لثقافته وميزاته
•االعالن عن عيد رسمي يحتفل به جميع املواطنني يف ارسائيل ،يكون مناسبة لتقييم مدى
التقدم يف تحقيق املساواة ويتم فيه عرض التميز لكل سبط باعتزاز.
•تقوية مكانة اللغة العربية والسعي لتعليمها يف جميع املدارس يف البالد.
•العمل عىل تحقيق املساواة يف جميع املجاالت لجميع املواطنني ،وذلك عن طريق التمييز
االيجايب لكل الفئات املظلومة ،مبا يف ذلك تخفيض الرضائب وزيادة امليزانيات.
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خامتة
مؤمتر هرتسليا هذه السنة ،ورغم الطابع العسكري االسرتاتيجي الذي مييزه ،خطا خطوتني كبريتني
يف نهجه التقليدي .األوىل يف مجابهته للسياسة الحكومية وانتقاداته الشديدة لها ،وطرح البدائل
عنها ،خصوصا يف تبنيه مبادرة السالم العربية ودعوته اىل استغالل فرصة األوضاع االقليمية لتحقيق
السالم واقامة عالقات جديدة مع املحيط العريب .فقد أثار هذا التوجه غضب نتنياهو ،فألغى
مشاركته فيه وأرسل خطابه مسجال.
والثانية ،يف دعوته اىل املساواة الكاملة للمواطنني العرب وغريهم من املظلومني والتعلم كيف تقبل
اآلخر ومكافحته السياسة العنرصية.
فإذا أخذنا باالعتبار ان املشاركني االرسائيليني يف املؤمتر هم مجموعة كبرية من العلامء والخرباء
االسرتاتيجيني وهم مجموعة من السياسيني والعسكريني ،الفاعلني واملتقاعدين ،الذين ما زالوا
يؤثرون عىل الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،فإن أبحاثهم هذه املرة عالمة مميزة
ورمبا فارقة .فمؤمتر هرتسليا قام أول مرة يف سنة  ،2000كام أرشنا آنفا ،ليشكل جبهة اسرتاتيجية
نخبوية هدفها اسقاط حكومة ايهود باراك "اليسارية" واعادة اليمني اىل الحكم ،وها هو اليوم يجد
نفسه يف مواجهة مبارشة مع حكومة اليمني .وإذا كان مؤمتر هرتسليا ،حتى يف السنة املاضية ،قد
انتقد حكومة نتنياهو عىل تخريبها العالقات مع الواليات املتحدة وامتنع عن توجيه انتقاد لها عىل
سياستها االقليمية مع املحيط العريب ،فإنه يوجه االنتقادات بوضوح لها يف هذا املجال ويكاد يقول
إنه إذا كان هناك من خطر عىل الحصانة القومية الرسائيل فإنه ال يكمن يف ايران والعرب فحسب،
بل يف سياسة الحكومة االرسائيلية نفسها.
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