مؤمتر هرتسليا السنوي الخامس عرش [ 9–7حزيران ]2015
إرسائيل يف رشق أوسط منفلت
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 عاملية .وأنه أوجد تقليدا للعصف الفكري مبشاركة نخبة من الخرباء
االسرتاتيجيني العامليني ،الذين يحرصون عىل بث الرسائل والنصائح اىل القيادة االرسائيلية،
التي تعمى 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 حديثة
العهد ،التي أرادت أن تكون مؤسسة اكادميية فخمة ونخبوية (رسوم التعليم يف هذه
الجامعة تبلغ 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
* باحث فلسطيني متخصص يف الشأن اإلرسائييل

35

مؤمتر هرتسليا السنوي الخامس عرش

هذا املؤمتر يف ذلك الوقت الربوفسور عوزي أراد ،أحد أيديولوجيي اليمني ،الذي عمل
مستشارا لرئيس الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو لعدة سنوات .ورصف ميزانية دسمة
الرشاك 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 .ولكنه تغري وصار يصطدم 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.

مؤمتر 2015
عقد املؤمتر الخامس عرش هذه السنة ما بني السابع والتاسع من حزيران  .2015وقد
اختارت إدارة "معهد السياسات واإلسرتاتيجيات يف املركز األكادميي املتعدد املجاالت يف
هرتسليا" للمؤمتر يف هذه السنة ،العنوان" :إرسائيل يف رشق أوسط منفلت (وميكن استخدام
كلمة "مشلط" بالعامية) .لكن أبحاثه مل تقترص عىل هذا املوضوع .وهذا هو برنامج املؤمتر:

اليوم االول ( 7حزيران)
 االفتتاح الرسمي :أعلنت فيه نتائج استطالع رأي جاء فيه ان  %85من االرسائيليني يؤيدونبشكل او بآخر مبادرة السالم العربية %68 //يقولون ان عىل ارسائيل ان تبادر اىل حراك
سيايس ومفاوضات %71 //قالوا ان ايران تهدد السعودية بالخطر و %26قالوا ان عىل
ارسائيل ان تحارب اىل جانب السعودية ضد داعش//
• رئيس الدولة رؤوبني رفلني ،ألقى خطابا مفاجئا يف مضمونه تحدث فيه عن رضورة
مكافحة العنرصية وتنفيذ سياسة تسامح وتآخ حقيقية محذرا من ان السياسات الحالية
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تدمر ارسائيل واملرشوع الصهيوين .ومام قاله رفلني يف هذا املؤمتر" :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 ستتقارب يف السنوات القريبة من بعضها
وستحتم نظرة اخرى اىل املجتمع االرسائييل ،مشريا اىل ان املجتمع االرسائييل يف التسعينيات
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 .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 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 .واذا 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
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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".
 ممثلو االئتالف واملعارضة ألقوا خطابات مدة كل منها عرش دقائق حول موضوع يتعلقمبستقبل البالد وإنهاء الرصاع تحت عنوان "دولة واحدة او دولتني" .وبرز هنا متحدثون من
اليمني ،أمثال موشيه ارنس ،الذين يؤيدون حل الدولة الواحدة التي يتاح فيها للفلسطينيني
سكان الضففة الغربية ،أن يشاركوا يف الحياة السياسية بالتدريج ،مبا يف ذلك التصويت
والرتشيح واالنتخاب للكنيست.
 محارضة نورئيل روبيني حول هزات الرشق األوسط وتبعاتها عىل السوق العاملية. -حفل استقبال

اليوم الثاين  8حزيران
 ارسائيل يف الرشق األوسط :استعراض اسرتاتيجي وتقديرات املخابرات .وهنا برزتترصيحات وزير الدفاع ،موشيه يعلون ،التي كرست للواقع االسرتاتيجي يف املنطقة ،فقال
انه ال يتوقع التوصل اىل اتفاق سيايس مع الفلسطينيني وهو عىل قيد الحياة .واضاف:
"يؤسفني ،وبناء عىل تجربتي الكبرية ،القول انني ال ارى اتفاقا مستقرا سيتم توقيعه وانا
عىل قيد الحياة ،وانا انوي العيش لفرتة اخرى .من الواضح ان التهديد التقليدي تقلص ،لكن
تهديد الصواريخ واالرهاب كبري ،وهناك السعي اىل التسلح النووي ،لكن اكرث سالح يتم
استخدامه اليوم هو سالح نزع الرشعية" .وقال يعلون" :االنباء الجيدة هي انهم يئسوا من
طريق االرهاب ،وال يسود خطر تعرضنا الجتياح عسكري عريب ،كام اننا عرثنا عىل رد جيد
لالرهاب والصواريخ ،رغم انه ليس مطلقا".
 شمعون بريس :سؤال وجواب العالقات بني الدول العظمى تسويق الطاقة يف العامل الرشق األوسط :تطورات واحتامالت -ألجل صفحة جديدة يف العالقات مع الواليات املتحدة واوروبا

38

نظري مجيل

 االسالم وحملة مقاطعة ارسائيل (يب دي اس) هل هي خطر اسرتاتيجي مستقبل عالقات ارسائيل مع اسيا ارسائيل يف األسواق الدولية هل ميكن التخلص من داعش الرئيس الفرنيس السابق ،نيكوال ساركوزي ،الذي انتقد االتفاق املرتقب بني ايران والدولالعظمى ،وانتقد أسلوب املفاوضات واعترب ساركوزي أنه ،بحسب االتفاق ،متنح إيران الحق
يف مواصلة تخصيب اليورانيوم ،إضافة إىل مواصلة أعامل البحث والتطوير ،مشريا إىل أن
املطالب الدولية السابقة كانت تدعو إىل وقف كامل أنشطة التخصيب.
 -حفل استقبال عىل رشف ساركوزي

اليوم الثالث واألخري  9حزيران:
 امن ارسائيل القومي املجتمع الدويل والرشق األوسط :هل ارسائيل كبش فداء قياس الحصانة القومية طريق النقود :متويل الجهاد العاملي يف الرشق األوسط (أرسلت دراسة بشأنه) الرشق األوسط بعد االتفاق املتوقع مع ايران هل ميكن منع حرب لبنان الثالثة القانون والدستور التكنولوجيا يف املجتمع االرسائييل لقاء ارشادي للسلك الدبلومايس برنامج خاص لذكرى روبرت كندي خطاب رئيس الحكومة األسبق ايهود باراك خطاب نتنياهو ،الذي عرض فيه مساره السيايس أمام الفلسطينيني .وقال نتنياهو انه يؤيدحل دولتني ،لكنه اوضح انه يدعم قيام دولة فلسطينية فقط مع "نظام أمني متواصل"،
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إلرسائيل يف الضفة الغربية ومع ترتيبات أمنية حقيقية وفعالة واعرتاف بالدولة الفلسطينية
التي ستقام عىل أرض ارسائيل .وبذلك صادق نتنياهو مجددا عىل ترصيحاته يف خطاب يف
بار ايالن وذكر أيضً ا بتحفظاته :نزع السالح واالعرتاف بدولة ارسائيل يهودية" .هذه ليست
أهواء" قال نتنياهو "كيف ميكن ان نضمن عدم قيامهم بحفر االنفاق من قلقيلية باتجاه
ارسائيل؟ كيف ميكن ضامن اال يقيموا مخارط إلنتاج األسلحة يف رام الله؟ من سيذهب اىل
هناك ويوقف هذا األمر؟" .وقال رئيس الحكومة االرسائيلية انه يوافق مع األمريكيني ،الذين
قدموا حالً سابقًا ملنع تهريب السالح عن طريق األردن اىل الضفة ،لكنه اوضح أنه ال احد
ميلك اجابات حول كيف سيتم منع تحويل املنطقة التي ستسلم للفلسطينيني يف الضفة اىل
منطقة تسيطر عليها حامس أو داعش .واضاف " :املشكلة يف غزة حاليا هي ليست تهريب
السالح وامنا االنتاج الشخيص ،انهم ينتجون أنابيب ذات توجيه دقيق .هذا ال يحصل يف
رام الله ،ألنه يف نهاية األمر ،تعترب قوات األمن االرسائيلية أداة األمن الرئيسية .مسالة
نزع السالح يف الضفة ليست مفهومة ضم ًنا .علينا ضامن نظام أمني متواصل يوفر أجوبة
لهذه اإلشكاليات ،عىل اعتبار أن املنطقة ستبقى مستقرة".وأضاف نتنياهو أنه يف سبيل
الوصول اىل اتفاق ينطوي عىل ترتيبات أمنية حقيقية وفعالة ويجب اجراء مفاوضات" .انا
اقرتح عىل محمود عباس الحوار منذ ست سنوات ونصف السنة .ولصالح هذه املحاولة
عملت الكثري من األمور التي كانت صعبة ج ًدا بالنسبة يل ،لكنني فعلتها .لكنه يهرب من
طاولة املفاوضات ويتهمنا باننا غري معنيني باملفاوضات .إنهم يرفضون البدء باملفاوضات
ويسارعون للعمل ضد ارسائيل يف الدول الغربية ويف دفع املقاطعة".

أوراق العمل التي قدمت اىل املؤمتر
 عقيدة األمن وامليزانية العسكرية للربوفسور الكس مينتس سيناريو حرب لبنان الثالثة سياسة التكنولوجيا يف املجتمع االرسائييل املركب االجتامعي يف الحصانة القومية بعد االنتخابات الرصاعات وعدم املساواة يف ارسائيل -ارتفاع النمو العام يف ارسائيل
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 ما العمل يف مشكلة النسب العالية للفقر وانخفاض االنتاج مؤسسة التأمني الوطني -الفضاء والتعليم

عينات من أبحاث املؤمتر:
تاريخ سياسة الردع :املحارض يف كلية هرتسليا ،د .شاؤول شاي ،افتتح املؤمتر بكلمة تناول
فيها موضوع سياسة "الردع واإلجهاض" االرسائيلية يف مواجهة األخطار األمنية ،فقال إن
دافيد بن غوريون وضع أسس هذه السياسة منذ سنوات الخمسني ،إذ حدد األخطار عىل
النحو التايل :التهديد األول هو يف هجوم عسكري عريب شامل عىل ارسائيل والثاين يف تطوير
وبالتايل استخدام سالح غري تقليدي ضد ارسائيل .وقد ترجمت هذه السياسة يف إعداد
الجيش االرسائييل ملواجهة هذه األخطار والتغلب عليها .فتم بناء قدراته بطريقة يستطيع
فيها التغلب عىل قدرات العرب أجمعني ،وتم تطوير سياسة ضبابية فيام يتعلق بالسالح
النووي االرسائييل واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية ملنع وصول أية دولة
عربية اىل قدرات امتالك سالح غري تقليدي.
واكتشفت ارسائيل آنذاك نشاطا أملانيا قويا يف مرص وعلمت ان علامء أملان يحاولون بناء
قدرات نووية يف مرص .فتم العمل مع هؤالء العلامء لرتحيلهم عن مرص .واتخذ هذا العمل
عدة أشكال بينها االتصال بهم واقناعهم بالقوة او بالحسنى ،وتم تخويف عدد منهم برسائل
تحتوي عىل مواد مشبوهة وكذلك بالضغط عىل أملانيا دبلوماسيا .وتم ترحيلهم جميعا
الحقا وانتهى املوضوع.
وتم تكرار التجربة بطرق أخرى مع العراق صدام حسني ،حيث قرر مناحم بيغن ()1981
قبول توصية الجيش بتصفية املفاعل النووي العراقي .وجرى تدمري املفاعل .وقد نجح الردع
االرسائييل وعندما أطلق صدام حسني صواريخه اىل قلب ارسائيل ابان حرب الخليج ،حرص
عىل ان ال يستخدم ما لديه من أسلحة غري تقليدية (كياموية أو غازية) ،ما يعني ان سياسة
الردع االرسائييل كانت مفيدة.
وتم تكرار هذا الردع الحقا عن طريق تدمري املفاعل النووي السوري يف طور االنشاء ،يف
دير الزور سنة .2007
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وأما يف املوضوع االيراين فلم ينجح الردع مبا فيه الكفاية ،وعىل الرغم من وقوف الغرب ضد
التسلح النووي االيراين ،ورغم ان سياسة الردع واالجهاض نفذت بقوة عىل األرض ،حيث
اغتيل العديد من علامء الذرة االيرانيني وتم تخريب حواسيب عديدة تستخدم يف املرشوع.

تحسن البيئة اإلسرتاتيجية وانهيار الجبهة الرشقية
خالل أبحاث اليومني ،الثاين والثالث ،عن وضع ارسائيل يف الرشق األوسط تم تحديد ثالثة
تطورات ضمنت تحسني البيئة اإلقليمية واملكانة اإلسرتاتيجية يف نظر املتحدثني يف املؤمتر،
وهي" :االنقالب الذي قاده عبد الفتاح السييس عىل الرئيس املرصي محمد مريس" ،و"التقاء
املصالح بني ارسائيل وعدد كبري من الدول العربية ،بسبب الخوف املشرتك من إمكانية
إقدام الغرب عىل تسوية مع ايران حول مرشوعها النووي من دون أخذ مصالح إرسائيل
وهذه الدول بالحسبان .وأبرزوا االنطباع بأنه ال توجد مصلحة لدى ارسائيل وحزب الله
وحركة حامس يف إشعال الجبهتني الشاملية والجنوبية.
وكان أبرز املتحدثني يف هذا املوضوع رئيس الدائرة السياسية واألمنية يف وزارة الدفاع،
الجرنال عاموس جلعاد ،الذي اعترب التطورات يف مرص هدية بل معجزة الرسائيل .وتحدث
عن رشاكة بني مرص وإرسائيل يف الحرب عىل االرهاب يف املنطقة.
وأكد املتحدثون ان استمرار الحرب يف سورية والعراق وانهيار الجيشني الكبريين يف هذين
البلدين وتعمق التنسيق األمني بني ارسائيل واألردن وزيادة املصالح املشرتكة بني ارسائيل
والدول العربية املعتدلة يف منطقة الخليج ،قادت اىل وضع انهيار الجبهة الرشقية العربية
وزوال الخطر العسكري عن ارسائيل ،ألول مرة منذ  67سنة .واعتربوا هذه الحالة مبثابة
فرصة تاريخية ال يجوز الرسائيل اهدارها ،ألجل ترتيبات جديدة يف املنطقة تقوم عىل
تسوية اقليمية للرصاع يف الرشق األوسط ،تسوى خاللها القضية الفلسطينية أيضا .وأكدوا
ان مبادرة السالم العربية تصلح ألن تكون قاعدة سليمة لهذه التسوية.
ولكن املتحدثني يف املؤمتر ،خصوصا قادة الجيش والخرباء العسكريني ،رأوا خطرا عىل
ارسائيل يف التنظيامت االسالمية املسلحة يف كل من سورية ولبنان وقطاع غزة وسيناء .ومع
انهم أجمعوا عىل ان هذه الجامعات غري معنية يف الوقت الحايل باستهداف إرسائيل ،فإنها
توقعت يف املقابل أن تتحول هذه التنظيامت إىل تهديد إسرتاتيجي يف املستقبل .وحسب
السيناريوهات التي قدمت يف املؤمتر ،فإن جزءا من التنظيامت العاملة يف سوريا ستنتقل
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الستهداف إرسائيل بعد سقوط نظام األسد.
وأشاروا اىل ان طريقة عمل هذه التنظيامت قد تفرض عىل ارسائيل حرب استنزاف من
نوع جديد ،كونها ليست جيشا منظام ولديها قدرة عىل العمل يف عدة جبهات يف آن واحد
ولديها قدرة عىل رضب ارسائيل من الداخل عن طريق تفعيل تنظيامت فلسطينية من
شبان عرب من مواطني ارسائيل او مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة أو مرتزقة الجهاد
القادمني اىل سيناء املرصية من كل حدب وصوب.
وحسب التقديرات اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية ،فإن مواجهة هذه التنظيامت يتطلب إعادة
صياغة النظرية األمنية والعقيدة العسكرية للجيش اإلرسائييل ،بحيث يكون جاهزا لحرب
ذات عمليات متفرقة وحتى خوض حرب يف عدة مناطق يف آن واحد .وأكدت أن هذه
املواجهة تستدعي استثامر طاقات كبرية يف الجهد االستخباري من أجل بناء بنك أهداف
ميكّن من رضب هذه الحركات عند الرضورة .ومل تستبعد أن تشكل هذه التنظيامت تهديدا
حقيقيا ألنظمة ميثل بقاؤها مصلحة إسرتاتيجية إلرسائيل مثل األردن ،فقد حذر الجرنال
عاموس جلعاد من خطورة أن يفيض متدد تنظيم الدولة اإلسالمية إىل تهديد األردن الذي
وصفه بأنه "عمق إسرتاتيجي إلرسائيل".

توصيات املؤمتر
يف ختام املداوالت واألبحاث صاغت إدارة املؤمتر عدة توصيات ملواجهة املخاطر الناجمة
عن التحوالت يف العامل العريب ،أهمها:
• اعتامد إسرتاتيجية أمنية شاملة تهدف إىل إحباط التهديدات األمنية الناجمة عن التحوالت
يف العامل العريب ،ودعوة القيادات االسرتاتيجية يف الحكومة والجيش واملخابرات إلجراء
تعديالت جريئة عىل النظرية األمنية اإلرسائيلية التي أرسيت أثناء عهد رئيس الوزراء األول
دافيد بن غوريون ،للتمكن من مجابهة تداعيات التحوالت اإلقليمية ،وردع األعداء الجدد.
• تعزيز التحالف مع الواليات املتحدة ،املساند الرئييس الذي ال غنى عنه يف مساعدة
إرسائيل عىل مواجهة التهديدات اإلسرتاتيجية .ووصف املؤمتر هذا التحالف بأنه "أهم كنز
متلكه إرسائيل عىل الساحة الدولية".
• عىل إرسائيل أن تحرص عىل تعزيز تحالفاتها مع رشكاء إقليميني ،وأن تسعى لعقد املزيد
من هذه التحالفات.
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الخالصة:
مؤمتر هرتسليا  ،2015مل يجرؤ عىل طرح توصيات واضحة املعامل خصوصا بشأن املوضوع
الرئييس الذي جعله عنوانا ألبحاث هذه السنة ،أال وهو" :إرسائيل يف رشق أوسط منفلت".
وقد جاءت ضبابيته مقصودة ،ألنه مل يرد ان يدخل يف صدام مع الحكومة .إذ ان العديد
من الخطباء ،مثل رئيس الوزراء األسبق ايهود باراك ،ورئيس املعارضة يتسحاق هريتسوغ
ومعظم الخرباء االسرتاتيجيني املحليني واألجانب ،ويف مقدمتهم الرئيس الفرنيس السابق
ساركوزي ،والرئيس االرسائييل السابق ،شمعون بريس ،طرحوا املطلوب ،إذ أكدوا ان
"الرشق األوسط منفلت فعال ،ولكن هذه فرصة الرسائيل حتى تأخذ مكانها اقليميا" .واعترب
بريس الرصاع مع ايران من جهة ومع قوى االرهاب من جهة ثانية ،وما رافقه من انهيار
للجيوش العربية ،فتحت الطريق أمام ارسائيل القامة تحالفات مع الدول العربية املعتدلة،
عىل أن تقبل بدفع مثن ذلك بتسوية الرصاع مع الفلسطينيني" .وعاد بريس ليؤكد رضورة
التوجه لتسوية اقليمية مع الدول العربية املعتدلة يتم يف اطارها تسوية القضية الفلسطينية
عىل اساس مبدأ الدولتني.
لكن إدارة مؤمتر هرتسليا اكتفت بالتحذير من الخلل يف عالقة الحكومة االرسائيليية مع
الواليات املتحدة وتجاهلت الخلل الفاحش يف عالقاتها مع دول املنطقة.
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