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 تمهيد:

السادس عشر، في الفترة « هرتسليا للمناعة القومية»، عقد مؤتمر «أمل إسرائيلي رؤيا أم حلم؟»تحت شعار 

يونيو )حزيران( الماضي، وما ميز النسخة األخيرة من المؤتمر، أن شخصيات عربية شاركت في  41و 41بين 

ويعد مؤتمر هرتسليا  .عليها يطلق ، لدولة االحتالل اإلسرائيلي، كم«العقل الجماعي االستراتيجي المدّبر»

مرجع أساسي للحكومات اإلسرائيلية في اتخاذ »و« العقل الجماعي االستراتيجي المفكر في مستقبل إسرائيل»

 «.القادمةقراراتها العدوانية، وتحديد حروبها 

 

 أواًل: هرتسليا: النشأة واألهمية:

والضابط السابق في  IPS»،1»بمبادرة من مؤسس معهد السياسة واالستراتيجية  0222تأسس المؤتمر عام 

جهاز الموساد الصهيوني لعقدين من الزمن "عوزي أراد"، وتتم خالله مناقشة مستقبل كيان إسرائيل ووضعها 

 .والخارج اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا، ورصد األخطار المحيطة بها من الداخل

                                  
بغية تدعيم السياسة القومّية إلسرائيل وترقية عملّية صنع القرارات االستراتيجية. يعالج المعهد  0222في العام   (IPS)تأّسس معهد السياسات اإلستراتيجّية( 1)

يا، والرفاه واالستخبارات، والشعب اليهودّي، واالقتصاد، والعلوم، والتكنولوجأكثر القضايا أهّمّيًة إلسرائيل، كاألمن القومّي، واإلستراتيجّية، والسياسات الخارجّية، 
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، صاحب الرؤية الصهيونية الحديثة، والذي عمل من أجل «ثيودور هرتسل»باسم الصهيوني ويعود االسم تيمنا 

 .لمستقبليهمازمام مصيرهما، في تشكيل األحداث والعمليات الحاسمة « دولته وشعبها»أن تأخذ 

لمؤتمرات األمنية اإلستراتيجية إلسرائيل، ويسعى لمساعدتها في تحديد ويعتبر مؤتمر "هرتسليا" أحد أهم ا

المخاطر األمنية التي تحيط بها، وكيفية مواجهتها: محليًا وإقليميًا ودوليا، وفي جميع المجاالت: سياسيًا 

 .واستراتيجياواقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا 

ويعقد المؤتمر في منطقة هرتسليا، وهي مدينة تم تشييدها على أنقاض قرية فلسطينية دمرها الجيش 

اإلسرائيلي. ويعد مؤتمر هرتسليا من أهم المؤتمرات في إسرائيل، سواء لطبيعة الشؤون اإلستراتيجية التي 

وقائد الجيش، وصناع القرار رفيعي يناقشها، أو لجهة مشاركة أركان الدولة فيه، بدًءا بالرئيس ورئيس الوزراء 

 المستوى.

عاما، إذ انعقد  41ومن المهم اإلشارة إلى أن مؤتمر هرتسليا يأتي في إطار سلسلة مؤتمرات سنوية بدأت قبل 

"، بمبادرة من البروفيسور "عوزي لمناعة واألمن القوميميزان ا، تحت عنوان "0222المؤتمر األول نهاية العام 

آراد"، ضابط سابق في جهاز الموساد، والذي شغل منصب المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء "بنيامين 

الدائمين فيه ألن يطلق على المؤتمر "العقل الجماعي اإلستراتيجي نتنياهو"، مما يدفع كثيرًا من المشاركين 

 !"دولةالمفكر لل

ويهتم المؤتمر بالدرجة األولى بالمسألة الديمغرافية، وما يتعلق بقضايا الهوية، والتعليم، واإلستراتيجية 

العسكرية، واألمن، والبحث العلمي، واالقتصاد، حيث تنبثق أهدافه من التركيز على يهودية الدولة. ويمكن 

ـ القول بأن شعورها بما يوصف  قمة" تمخضت عنه والدة فكرة المؤتمر، الذي استطاع أزمتها الوجودية المتفا“ب

 .إلسرائيلأن يظهر بشكل سريع إلى الضوء، ويبرز أثره على الساحة الداخلية 

 

 ثانيا: أهداف المؤتمر:

الصهيوني بشكل سنوي، من أجل تحديد يعد مؤتمر هرتسليا من أهم المؤتمرات التي تعقدها دولة الكيان 

 سياساتها األمنية للعام الذي يلي المؤتمر ويمكن تحديد األهداف العامة لمؤتمر هرتسليا السنوي فيما يلي:

السياسات األمنية والدفاعية لدولة الكيان الصهيوني، من خالل تقديم تقويمات سنوية لنظرية األمن  بحث-4

ول ما ينبغي للكيان أن يقوم به، لمواجهة التحديات التي تنتظره، مع التركيز اإلسرائيلي، ورسم التصورات ح

ويخرج المؤتمر بتوصيات بالغة األهمية، خاصة في ظل  .على مفاصل السياسة اإلسرائيلية، في الوقت الحالي

                                  
-يرتكز يماف-يعقد المعهد سنويًّا مؤتمر هرتسليا حول ميزان المناعة واألمن القومّي إلسرائيل. يرتكز المؤتمر و  .االجتماعّي، والسياسة االجتماعّية والتربية والتعليم

 الرابطم، 0202-7-02تاريخ الزيارة  االستراتيجية،الرسمي لمعهد السياسيات  الموقع على استطالعات الرأي.
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ذا قدم في هرصده للتطورات المتالحقة في العالم العربي، واستشراف تداعياتها على االحتالل اإلسرائيلي، وُت

 .العربياآلتية من العالم « التهديدات األمنية»المؤتمر العديد من الدراسات واألبحاث؛ الهادفة إلحباط 

لسياسات للعام مراجعة السياسات األمنية واالستراتيجية اإلسرائيلية للعام السابق، وتحديد معالم ا -0

المقبل، ومراحل أخرى قادمة، وهو ُيعنى بتطوير وتعزيز األمن القومي اإلسرائيلي، وبحث السياسات األمنية 

والدفاعية والعالقات الخارجية إلسرائيل، وذلك بجهد التيارات الفكرية التي أضحت تتمثل في مؤتمرات وأبحاث 

ير النخب االستراتيجية واألمنية لدولة االحتالل وخارجها، من أكاديمية، تدعو إلى إعمال العقل، واستلهام تفك

أجل تحديد الطرق والوسائل األكثر نجاًحا؛ لمواجهة الئحة من التحديات الخطيرة والمصيرية التي تحدق 

 .بمستقبل ومصير الدولة العبرية

مؤتمر هرتسليا جدول األعمال االستراتيجي للدولة العبرية، ويشكل خلفية للبحث بالمقتضيات  يرسم-3

السياسية العملية؛ لغرض تحديد سلم األولويات الوطنية الصهيونية. من خالل الرصد الجامع للنخب 

ن دول الحلفاء اإلسرائيلية في الحكومة والجيش والمخابـــرات والجامعـــات من داخل دولة االحتالل، وم

 .والخـــارجوالدول العربية، الهم األخطار المحيطـــة بدولة االحتالل من الداخل 

صعود حركات اإلسالم السياسي في منطقة الشرق األوسط وتحديدا منذ فوز حركة حماس في  متابعة-1

، ومن 0244المسلمين في البرلمان المصري عام  اإلخوان، وفوز 0221بات التشريعية عام فلسطين في االنتخا

  .م0240ثم فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئاسة المصرية عام 

 طموحات إيران االستراتيجية، وتحديد أولويات التنمية اإلقليمية لدولة الصهيونية. احتواء-5

 .اإلقليميةواليات المتحدة وأوروبا وحلف شمال األطلسي في المنطقة بالدور االستراتيجي لل االهتمام-1

درجة من استقاللية إسرائيل في مجال  إلىالصهيونية في زيادة إنتاج الغاز من البحر، بهدف الوصول  الرغبة-7

 من أجل تنشيط أسواقها العالمية في مجال الغاز.  .الطاقة

التفاصيل في مشكالت المجتمع اإلسرائيلي من خالل طرح سؤال ثابت في كافة المؤتمرات  أدق متابعة-8

  اإلسرائيلي؟مفاده؛ أين يتجه المجتمع 

 

 (:0245-0222ثانيًا: قرارات مؤتمرات هرتسليا )

لكي نستطيع أن نتوقع نتائج مؤتمر هرتسليا السادس عشر، يجب رصد أهم قرارات المؤتمر في السنوات 

السابقة. ومن خالل الرصد، تبين ان المنطقة العربية قد حظيت باهتمام بالغ، وعلى راسها جمهورية مصر 

ط جانب خط إلىطاع غزة وتحديد منطقة )سيناء( وكذلك فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وق

 استراتيجية لعرقلة اقتصاد الدول العربية القائم على النفط ومن اهم قرارات المؤتمر السابقة: 
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 : 0222ـ مؤتمر هرتسليا عام 4

اعتبر عملية التسوية التي انطلقت مطلع التسعينيات من مؤتمر مدريد استنفدت نفسها والمطلوب هندسة 

التفاوض المستقبلية، عبر التنسيق مع الواليات المتحدة وأوروبا، وبالتوجه تصميم جديد لتنسيق عمليات 

نحو إطار متعدد األطراف للمفاوضات، أو عبر مسارات ثنائية األطراف، على أن تكون عملية التسوية مدروسة 

 .وتدريجية وقابلة للتطبيق

سياسة االحتواء" بغية الحفاظ : "األتيةوقد ركز المؤتمر على موضوع التهديد الديموغرافي من خالل التوصيات 

على الطابع اليهودي للدولة، بما في ذلك الحث على الوالدة اليهودية وإلغاء محفزات إنشاء عائالت كبيرة 

وإعادة تنشيط مشروع تهويد الجليل في قلب  م،4418طنين الفلسطينيين داخل األرض المحتلة عام للموا

والتي تعرف باسم منطقة المثلث، القريبة من الخط المناطق العربية في الجليل والنقب، ونقل السكان العرب 

 األخضر، إلى الدولة الفلسطينية المتوقعة.

 : 0224مؤتمر هرتسليا عام ـ 0

، وتم توظيف هذا الحدث في خدمة «سبتمبر 44بعد أحداث »عقد في مناخات الحرب األميركية ضد اإلرهاب 

ورأى المؤتمر أن أهداف الحرب . اب في الشرق األوسطالسياسة اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وخطر اإلره

ضد اإلرهاب وقيمها تزيد في قوة إسرائيل على المستوى االستراتيجي، وتغير لمصلحتها ميزان القوى اإلقليمي، 

كما تساعدها على مواجهة التهديدات اإلستراتيجية التي تتعرض لها في مواجهتها للفلسطينيين أو في 

كما أنها تعزز الشراكة اإلستراتيجية مع الواليات « العراق وإيران»ل الجوار أو الدول البعيدة مواجهة تهديدات دو

وقد تبني المؤتمر اقتراح يقضي بتبادل السكان واألرض في حال تجدد المفاوضات بين السلطة  .المتحدة

 ط األخضر مثل أم الفحمالفلسطينية وإسرائيل، وذلك من خالل تسليم البلدات والقرى العربية المتاخمة للخ

 .الفلسطينيةللدولة 

 : 0220ـ مؤتمر هرتسليا عام 3

ل ، معتبًرا ذلك الح«دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء»دعا وزير البنى التحتية آنذاك، إيفي إيتام، إلقامة 

 األمثل، ألن سيناء "غنية وكبيرة وفارغة من السكان".

 : 0223ـ مؤتمر هرتسليا عام 1

ال غيورا أيالند، مشروًعا ينص على مقايضة ما تقدر طرح مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق، الجنر

كيلومتر مربع، من األراضي الزراعية في منطقة األغوار األردنية، ومن شمال سيناء المصرية،  122بـ مساحته 

كيلومتر  422لتوطين الالجئين الفلسطينيين، وذلك مقابل نقل أجزاء من النقب الغربي، إلى قطاع غزة، و

 .األردنلبحر الميت إلى مربع، من جنوب ا
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https://drabbass.wordpress.com/2011/04/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://drabbass.wordpress.com/2011/04/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7/
http://defense-arab.com/vb/threads/105621/
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 : 0221هرتسليا عام  مؤتمر-5

وُعرضت فيه خطط تبادل األراضي، ضمن الحل النهائي، ومن ضمنها خطة تسوية، يقضي أحد بنودها بتخصص 

 02كيلومتًرا وبعرض  32يلومتر مربع، بطول ك 122قطعة جغرافية من سيناء، ُتضم إلى قطاع غزة، مساحتها 

 .كيلومتًرا

 : 0225مؤتمر هرتسليا عام -1

، وترك اإلسرائيليةوكان أهم ما جاء في هذا المؤتمر هي مبادرة شارون والمتمثلة في مشروع خطة االنفصال 

جاءت  نفذت بعد المؤتمر بأربع شهور فقط. موضحا أن من أهم أسباب خطة االنفصالغزة، والتي بالفعل 

وأيضا تركيز النشاط  .نتيجة للواقع الديمغرافي على ارض غزة وكخطوة تمهيدية لربطها مستقباًل مع سيناء

ل رائيالصهيوني االستيطاني في الكتل الكبيرة مثل القدس والمناطق األمنية بهدف الحفاظ على طابع إس

 يهودية.كدولة 

 : 0221هرتسليا عام  مؤتمر-7

وشدد على استحالة التوصل إلى تسوية، وأنه ال يمكن االفتراض أن الفلسطينيين سوف ينفذون متطلبات 

ي انتهاج توجه أحادي الجانب لضمان أمنها. وذلك لعدم امتالك في المجال األمني وينبغ” خريطة الطريق“

الفلسطينيين زعامة يمكن أن ُتشكل شريكًا، وتكون قادرة على اجتياز اختبار النوايا وتنفيذ االتفاقيات حل 

جانب يهودية الدولة العبرية؛ من خالل تبني فكرة إقامة الدولة القومية الفلسطينية والتي  إلىالدولتين 

 يل عن كاهل إسرائيل مشكلة الالجئين الفلسطينيين. ستز

في موضوع القدس لم يستبعد المؤتمر تخلي "إسرائيل" عن معظم األحياء ذات الكثافة العربية في القدس  أما

إسرائيل" بالطبع لقيام “لـ الشرقية وأن تتسع القدس في حدودها الموسعة وفي حدود "المصالح الحيوية" 

وذلك في نطاق التسوية الدائمة التي رأى خبراء المعهد أن الطريق الموصل إليها ” القدس كعاصمة لفلسطين“

 .الراهنال يزال موصدًا وبعيدًا حسب معطيات واتجاهات الوضع 

 : 0227ـ مؤتمر هرتسليا عام 7

يلية بمنحها األولوية وتتمثل في العمل على فرملة وفيه حّدد نتنياهو، مهمات رئيسية طالب الحكومة اإلسرائ

المشروع النووي اإليراني من خالل قيادة حملة دولية لنزع الشرعية عن النظام في طهران ولمحاكمة الرئيس 

أحمدي نجاد، ثم إسقاط حكومة حماس قبل الشروع في اتصاالت مع الجهات الفلسطينية المعتدلة، وترميم 

خالل بناء القوة الضاربة ودعا الشركات االقتصادية العالمية الرائدة، وعلى رأسها صناديق الردع اإلسرائيلي من 

شركة  72التقاعد الرائدة في الواليات المتحدة التي تهيمن على جزء كبير من االقتصاد العالمي وتستثمر في 

افعة ضغط هائل على لها عالقات تجارية مع إيران، إلى سحب استثمارها في هذه الشركات، مما سيشكل ر

 النظام اإليراني. 

http://www.sasapost.com/herzliya-conference/
http://www.herzliyaconference.org/?CategoryID=230&ArticleID=1634
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وأضاف انه ينبغي على إسرائيل إحداث زخم في هذه المسألة في الواليات المتحدة، وتحديدا من خالل دعم 

المرشحين للرئاسة األميركية، وطرحها على الرأي العام اليهودي وغير اليهودي هناك وفي اإلعالم ومجلسي 

كل المؤسسات االقتصادية الكبرى وعموم الشعب في أميركا. وتطرق نتنياهو النواب والشيوخ والبيت األبيض و

إلى الموقف اإلسرائيلي الرسمي القاضي بأال تظهر إسرائيل رأس حربة في مناهضة المشروع اإليراني، وقال إن 

 حكومةهذا الموقف ينسحب في بعض األمور المتعلقة بوسائل الدفاع الذاتي، وأضاف أن ذلك ال ينفي قيام ال

 .المتحدةبقيادة حملة دبلوماسية دولية على إيران توجهها إلى الجهات المؤثرة في الواليات 

 : 0228ـ مؤتمر هرتسليا عام 8

تناولت إحدى األوراق البحثية التي شهدها المؤتمر مقترًحا حول تصور لتبادل األراضي، ينص على أن تقوم مصر 

 ابنقل أراضٍ من سيناء إلى الفلسطينيين، وناقش المؤتمر خطــة الجنــرال "غيورا أيالند"، الذي قدم اقتراًح

بتبــادل األراضي، فــي إطــار تســويات سياســية. التبادل يشمل إبقــاء جــزء مــن الضفة 

الغربية، تحت السيادة اإلسرائيلية، بينما تنقل دولة االحتالل أراضَي فـي منطقـة وادي فيـران، بصحراء 

أن ينقـل المصـريون النقـب إلـى مصـر، ومنطقة أخرى تسمح بالعبور الحر بين مصر واألردن، على 

 .الخطة، إلى قطاع غزة، حسب «العريش –رفح»للفلسـطينيين أراضَي في محور 

 : 0224ـ مؤتمر هرتسليا عام 4

تي وصفوها بأنها وخلص إلى توصيات محددة كان أهمها ما يختص بتفعيل العالقات اإلسرائيلية مع الصين، ال

يجب أن تكون )الصين( الحليف اإلستراتيجي الجديد، وأكدوا أن على إسرائيل أن تدفع قدما في هذا الطريق بناًء 

 القادم.القطب العالمي ” على قراءة التغيرات المقبلة على الساحة العالمية. وذلك الن الصين هي 

وفي سياق الحرب على غزة، ووجود حماس فيها؛ ركز مؤتمر هرتسليا التاسع على تقيم هذه الحرب، وتفنيد 

إذا تسببنا بانهيار حماس “إنه وحذر بيريز من نتائج القضاء على حكم حماس. وقال  .بعدها وأهميتها ونتائجها

جد أنفسنا مسؤولين عن غزة وإعمارها وإدارة شؤونها وتطويرها واالهتمام برفاهيتها". وقال "بأنه فإننا سن

المؤتمر بالقيام بنشاط  وأوصى .من الجائز أن تواصل حماس تجربة حظها فيما ال تتنازل فتح عن طريقها

ان عنصريتها إبان العدوسياسي وديبلوماسي إسرائيلي محموم لتحسين صورة إسرائيل وتجميلها، بعد انكشاف 

 .0224اإلسرائيلي على قطاع غزة في بداية العام 

واعتبر ان السوريين  .كما ركزت وثائق مؤتمر هرتسليا التاسع على إيران باعتبارها الخطر األكبر على إسرائيل

زب ح“"يعملون على زيادة قوتهم العسكرية ويشترون أسلحة طويلة المدى"، في اتهام مبطن لدمشق بتحريض 

المساعي الصهيونية الجديدة القديمة  وأبرزت احدى وثائق المؤتمر على .على إشعال الوضع في الجنوب” اهلل

وهي بمثابة رد موضوعي واضح  ، احرة على كل المستوياتلتفتيت العالم العربي واإلسالمي إلى دويالت متن

https://drabbass.wordpress.com/2011/04/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7/
http://www.sasapost.com/herzliya-conference/
http://www.sasapost.com/herzliya-conference/
http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/13032013b.aspx
http://www.bankisrael.gov.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/13032013b.aspx
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 ، بهدف تفتيتها وتقسيمها ، على المساعي األمريكية للعب علي وتر الفتنة السنية الشيعية في المنطقة

 . تمهيدا الستعادة الهيمنة الصهيونية الغربية عليها

 م: 0242ـ مؤتمر هرتسليا عام 42

م، وقد ناقش المؤتمر التهديدات الداخلية، والتهديدات الخارجية، وتحليل 0242اير فبر 3يناير و 34ُعقد بين 

الوضع المستقبلي، وتقييم الحالة اإلسرائيلية للسنوات الخمس القادمة، والبحث في بعض الملفات للعشرين 

ى قضايا أخرى تنموية عاماً القادمة، وقد ركزت النقاشات والمداوالت على الهواجس األمنية اإلسرائيلية إضافة إل

 وسياسية وديبلوماسية.

الـ وتطرق بعض المؤتمرين في هذا المؤتمر إلى ما يسمى تهديدات الداخل وهي "أن دولة إسرائيل في القرن 

لم تحسم بعد جوهرها )اليهودي( أو طبيعتها وقيمها، وما زالت تعيش في حالة قلق مستمرة على وجودها،  04

ليا بسبب ضغوط الحكومة االئتالفية والضرائب ومشكلة التهرب من الخدمة كما أنها تواجه قلقا داخ

 العسكرية".

وطرح المؤتمر شعارا له بعنوان "إسرائيل تحت الحصار" واختير هذا الشعار كمحاولة لمواجهة حمالت تقوم بها 

لي، وركز المؤتمر منظمات دولية نجحت في نقل وإيصال جزء من معاناة سكان قطاع غزة إلى الرأي العام الدو

على إبراز ما تعتبره إسرائيل مخاطر تهدد أمنها ووجودها، وبخاصة من قبل جيرانها، مطالبة العالم بمزيد من 

وسط محيط عربي وإسالمي يعد العدة للقضاء عليها على حد قول رئيس ” ضحية“الدعم، معتبرة نفسها 

 داني روتشيلد".“المؤتمر الجنرال 

ن التهديدات التي تحيط بإسرائيل تأتي من الشمال ممثلة بحزب اهلل اللبناني، ومن الجنوب واعتبر "روتشيلد"، أ

ممثلة بحركة حماس، ومن الشرق ممثلة بإيران، أما بالنسبة للتهديدات الداخلية، فإن إسرائيل وفي القرن 

 .شعبالواحد والعشرين لم تحسم بعد جوهرها "اليهودي"، وهي ما زالت تعيش في حالة قلق مت

وهدد وزير الخارجية اإلسرائيلي العنصري افيغدور ليبرمان في المؤتمر بشن حرب على الدول العربية وبخاصة 

 لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وفي الجانب السياسي، حّمل الجنرال عوزي أراد مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، الدول العربية مسؤولية تعثر 

، نافيًا بذلك تحّمل إسرائيل المسؤولية عن المخاطر المحدقة بالمنطقة، وأشار المفاوضات على كافة المسارات

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى احتمال انطالق عملية التفاوض مع الفلسطينيين، واعتبر 

 يعن ذلك فقال: "أن سياسة الرفض التي تنتهجها السلطة الفلسطينية ه المسئولةالجنرال السلطة هي 

حس. وحذر من ان هذا الرفض ” السبب وراء تعثر مفاوضات السالم، حيث يواصل الفلسطينيون رفض التفاوض

 (.خضر عباس"سيكون مشكلة للفلسطينيين أنفسهم" )

 

https://drabbass.wordpress.com/2011/04/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7/
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 : 0244ـ مؤتمر هرتسليا عام 44

ـ  وضع خطط لتحجيم اعتماد العالم على النفط العربي.  44جاء في وثيقة الملخص التنفيذي لمؤتمر هرتسليا ال

، المترتبة على اعتماد جميع «المخاطر االستراتيجية»دولة االحتالل اإلسرائيلي خوفها مما أسمته  أبدتبعد أن 

 الدول في العالم على النفط العربي. 

؛ «هدف قومي استراتيجي لها»لذا رأت دولة االحتالل ضرورة تقليص ارتباط العالم بالنفط العربي بمثابة 

« تل أبيب»لق العالم الغربي بدول النفط العربية، مما يمس مكانة فإدمان العالم على النفط يؤدي إلى تع

، للدول المنتجة للنفط، مع «االستراتيجي-السياسي»وأمنها. وتتخوف دولة االحتالل من أن تعزيز رأس المال 

 تزامن األحداث المتتابعة التي تشهدها منطقة الشرق األوسط. 

، وتقوم الرؤية «عبودية العالم للنفط العربي»مما تعتبره  لذلك تسعى دولة االحتالل إلى تحرير العالم

اإلسرائيلية على أن زيادة النفط، خارج نطاق العرض، يزيد من مخاطر النقص العالمي، وبالتالي ارتفاع األسعار 

بشكل ملحوظ، وهو ما يعني إضافة مخاطر استراتيجية واقتصادية، على دولة االحتالل. وأكدت أوراق هذا 

، تهدف إلى تقليص االعتماد «حملة عالمية»ر أنه يتعين، على دولة االحتالل وحلفائها، أن يتصدروا المؤتم

الدولي على النفط، وتحجيم مكانة ونفوذ الدول المنتجة له، وفي األساس الدول العربية. وقال رئيس شعبة 

ق بدائل للنفط؛ والسبب أنه إلسرائيل مصلحة قومية أمنية في خل« »عاموس يادلين»االستخبارات العسكرية 

دوالر، فإن إيران ستتضرر جراء ذلك، وتضطر  12أو  52إذا كان هناك انخفاض في أسعار برميل النفط، إلى ما دون 

دوالر، فان حجم  15إلى إغالق صنبور نقل األموال إلى اإلرهاب العالمي، وبارتفاع سعر برميل النفط إلى ما فوق 

  «.كبيرية، إلى المنظمات المؤيدة لها، يزداد بشكل التحويالت المالية اإليران

اإلسالمية »، للثورات العربية، ورأت أن قطع الطريق على القوى 0244كما تطرقت أوراق المؤتمر، في عام 

لمسلمة في الغرب، يمّثل الهّم االستراتيجي المشترك، ، في الشرق األوسط، وفي أوساط الجاليات ا«الراديكالية

، وإسرائيل. لذلك حسب المحلل اإلسرائيلي، «المعتدلة»لدى كل من الغرب، وما تبّقى من األنظمة العربية 

 احتواء القوى»، يجب االسترشاد بهذا األمر في صياغة استراتيجية دولية مشتركة، تقوم على «أنطون شلحت»

يكالية في المنطقة، من الناحية السياسية، ومن الناحية العسكرية إن استدعى األمر، وإعداد الرجعية والراد

إطار إقليمي تتولى إدارته القوى الغربية، باالشتراك مع القوى المعتدلة، وغير الراديكالية في المنطقة، من 

نتقال التدريجية التامة، وفق رعاية عملية اال»، وأضاف أنطون «أجل دفع عملية السالم بين العرب وإسرائيل

مراحل محددة، في الدول العربية في الشرق األوسط، والقاضية باالرتقاء باألوضاع المعيشية االجتماعية 

واالقتصادية، وتكفل قيام أنظمة الحكم المستجيبة لرغبات رعاياها ومطالبهم، وتخضع للمساءلة عن أعمالها 

 .أمامهموتصرفاتها 

 

http://www.sasapost.com/herzliya-conference/
http://www.sasapost.com/herzliya-conferenc


 

 

الصهيونيةمؤتمرات هرتسليا واالستراتيجية األمنية  9  21 يوليو 1026  

 

 : 0240ـ مؤتمر هرتسليا عام 40

جاء تحت عنوان "في عين العاصفة: إسرائيل والشرق األوسط"، وفيه تحدث وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك، 

ن الربيع عن ثورات الربيع العربي في سياقها اآلني والمستقبلي، وبالرغم من إقرار باراك بأ« إيهود باراك»

العربي "يحمل متغيرات قد تكون ملهمة على المدى الطويل"، على حد قوله، إال أنه أشار إلى الكثير من 

 «الحركات اإلسالمية»المنعكسة على دولة االحتالل، على المدى القصير والمتوسط؛ بسبب تصدر « المخاطر»

 للمشهد السياسي في الدول العربية. 

، في انتخابات مجلس الشعب بمصر، وأخذ «اإلسالميين»ه، من تداعيات فوز حكومت« باراك تخوف»وأبدى 

يتحدث بدقة عن اإلجراءات المتالحقة المؤدية إلى إعادة قولبة المنظومة الهيكلية للحكومة المصرية، السيما 

 ةستؤثر من الناحيتين األمني« في عرف اإلسرائيليين»في شقيها األمني والعسكري، فالتحوالت في مصر 

واالستخبارية على االحتالل، وتهدد وجود كيانه، وإحداث اختالل أمني من جانب مصر، سيضر بدولة االحتالل 

، لذلك أخذ باراك «الرئيس المتنحي حسني مبارك»الخاسرة مع اندالع الثورة المصرية، وخلع حليفها األقرب 

، الرابطة بين مصر ودولة «ة السالممعاهد»يؤكد على أهمية الحفاظ على التزامات مصر الدولية، وخاصة 

 .المعادلة"االحتالل، وألمح إلى أهمية أن يعمل الرئيس القادم، والجيش المصري، " ككتل توزن 

 : 0243ـ مؤتمر هرتسليا عام 43

ي ف« هزة ثانية»، حدوث «أفيف كوخافي»وفيه توقع رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، اللواء 

، وقال كوخافي هناك مؤشرات في مصر وتونس أيًضا؛ إذ لم «اإلخوان المسلمين»مصر؛ بسبب سياسة حكم 

  هناك.يتحسن شعور المواطن 

بالعديد من المداوالت الخاصة والعامة، وحذرت أوراقه من خطورة تراجع قوة  0243ليا حفل مؤتمر هرتسو

الواليات المتحدة في المنطقة، مقابل صعود قوى إقليمية معادية إلسرائيل، التي تجد نفسها معزولة 

تطوقها. كما باتت إسرائيل عبئًا إستراتيجيًا  إستراتيجيًا، وال تجد من تعتمد عليه في مواجهة األخطار التي

على الواليات المتحدة، خاصة مع تصاعد االنتقادات ضدها في العالم، ما يعني أنها منيت بفشل دبلوماسي. 

وطالب المشاركون إسرائيل بأال تتعامى عن المخاطر والفرص، ألن الخيار الوحيد أمامها يكمن في تسوية الصراع 

خاصة مع ما تقوم به قوات األمن الفلسطينية في الضفة الغربية من تعاون مع نظيرتها  مع الفلسطينيين،

 .اإلسرائيلية لفرض األمن، ومالحقة المسلحين

ولخصت العديد من األوراق المشاركة رؤية النخبة اإلسرائيلية لتأثير الثورات العربية في شكل المنطقة، وما 

لم نعد نرى شرق أوسط جديدا، بل “لحكم في بعض البلدان، بالقول: أعقبها من صعود لإلسالميين إلى سدة ا

يحمل دالالت تتعلق بديمقرطة العالم العربي، ” الشرق األوسط الجديد“وإن كان تعبير ”! شرق أوسط مختلفًا

اركين وفقًا للمش-” الشرق األوسط المختلف“واقترابه من قبول تسوية سلمية للصراع العربي اإلسرائيلي، فإن 

http://defense-arab.com/vb/threads/105621/
http://defense-arab.com/vb/threads/105621/
http://defense-arab.com/vb/threads/105621/
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حذر ينم عن شعور بعدم اليقين الذي بات يميز تنبؤات السياسيين والخبراء، خاصة بعد  تعبير-المؤتمرفي 

الفشل في توقع ثورات الربيع العربي، وهو ما يالحظ في انقسام النخبة اإلسرائيلية حول تبعات صعود 

 اإلسالميين لسدة الحكم في أكثر من بلد عربي.

هيمنة اإلسالميين على  أن-وغربيينإسرائيليين -لبية المشاركين في المؤتمر ووفقًا لهذا المشهد، رأت أغ

المشهد السياسي في العديد من الدول العربية، وباألخص في مصر، قد تقود لتداعيات خطيرة، وتقوية مشروع 

حول بعض الجبهة اإلسالمية الموحدة ضد إسرائيل، أو على األقل انتشار الفوضى في الجوار اإلقليمي لها، وت

 .دوله إلى دول فاشلة تستغلها الجماعات المعادية لتهديد األمن اليومي للمواطن اإلسرائيلي

في المؤتمر تقلل من قدرة التيارات اإلسالمية التي صعدت لسدة الحكم على  األبحاث المقدمةورغم أن غالبية 

القيام بمغامرات عسكرية تهدد األمن اإلسرائيلي، فإن القادة األمنيين والسياسيين الذين حضروا كثيرًا من 

حدة تعمل مداوالته ركزوا على احتمال أن يتحول وصول اإلسالميين إلى الحكم في الوطن العربي إلى جبهة مو

 على تهديد وجود الدولة.

الحرب القادمة ستكون قصيرة األمد، “، بقوله: ”بني غانتس“وهو ما عبر عنه رئيس األركان اإلسرائيلي 

وسيسعى العدو القادم من أكثر من جبهة لغزو إسرائيل، واختراق المدن المزدحمة بالسكان إلحداث الفزع 

 ”. والرعب بين مواطنيها

 : 0241ليا عام هرتسـ مؤتمر 41

أوصى المؤتمر بضرورة الضغط على اإلدارة األمريكية قبيل توقيع االتفاق النووي بين طهران وواشنطن وطرح 

، طرح هذا التساؤل من قبل الباحث «المؤتمر سؤال جوهري، هو: ماذا سنفعل بعد يوم واحد من ذلك؟

حتالل ألدق تفاصيل المفاوضات، ومستقبلها بين ، ليخلص األمر إلى إدراك دولة اال«تومي شتاينر»اإلسرائيلي، 

إيران والغرب، فقد رسم اإلسرائيليون في هذا المؤتمر سير االتفاقية المرحلية، كما كان مخطط لها ومتوقع 

 منها. 

واتفق الباحثين اإلسرائيليين أن إيران هي التحدي األكبر؛ بسعيها للقضاء على الكيان بامتالك الســـالح 

وظف اإلسرائيليون، الذين تجسسوا على تفاصيل االتفاق، المؤتمر كمنصة لممارسة ضغط كبير على النووي، و

اإلدارة األميركية وقادة الغرب؛ ألخذ مخاوف دولة االحتالل في اعتبارهم، عند توقيع هذا االتفاق؛ وقد اتفق 

 ا. ، وهو ما حدث فعًل0241المتحدثون في المؤتمر أنه لن يتم االتفاق في عام، 

، 4+5إذا أبرمت مجموعة دول « »يوفال شتاينيتس»وفي هذا المؤتمر قال وزير شؤون المخابرات اإلسرائيلي، 

وهي الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وألمانيا، اتفاًقا غير ُمْرٍض مع إيران، ال ينص على 

رأس حربي نووي،  422إلى  52ة على امتالك ما بين ضرورة إلغائها برنامجها النووي، فإن طهران قد تكون قادر

http://democraticac.de/?p=750
http://democraticac.de/?p=750
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نحبذ مثل هذا الحل؛ إذا  أنناإسرائيل ال تعارض حًلا دبلوماسًيا لألزمة مع إيران، بل “، وأضاف «0201بحلول عام 

 النظر".كانت صفقة كاملة ومرضية، بينما لن نؤيد اتفاًقا قصير 

 : 0245ـ مؤتمر هرتسليا عام 45

اهتمت النقاشات واألوراق البحثية التي قدمت للمؤتمر بشكل خاص، برصد التطورات المتالحقة في العالم 

العربي واستشراف تداعياتها على إسرائيل، ال سيما التطورات في كل من العراق وسوريا، وزيادة تأثير الحركات 

هد اإلقليمي، والثورات المضادة، والبرنامج النووي اإليراني، إلى جانب تداعيات تعاظم دائرة الجهادية على المش

 .2)بي.دي.أس( فعل حركة المقاطعة الدولية 

 

 : القرارات والتوقعات0241ثالثًا: مؤتمر هرتسليا 

(، بمشاركة كبيرة من سياسيين وأكاديميين عرب، أبرزهم 0241تميز مؤتمر هرتسليا في نسخته األخيرة )

، إضافة إلى االقتصادي «حازم خيرت»، والسفير المصري، «وليد عبيدات»األردني في الكيان المحتل،  السفير

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، و ،«رياض الخوري»واألكاديمي األردني، 

سابق لمركز بروكينغز في  عصام زيتون، وسلمان الشيخ مدير” السوري الحّر الجيش ”بـ وممثل ما يعرف 

 الدوحة. 

سالم »ورغم أن الدورات السابقة للمؤتمر شهدت مشاركة عربية، تمثلت في رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، 

، إال أنها المرة األولى التي يشهد فيها مؤتمر «حسن بن طالل»، وولى العهد األردني األسبق، األمير «فياض

شاركة عربية واسعة، وهو ما يعني تراجع الخطوط الحمراء التي كانت تضعها هرتسليا األمني اإلسرائيلي م

 .اإلسرائيلياألحزاب العربية، للمشاركة في مؤتمرات تناقش األمن القومي 

 ؤتمر:ومن بين القرارات والتوصيات ونتائج المناقشات التي تضمنها الم

أبدى وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية األسبق هنري كيسنجر، قلقه إزاء مستقبل إسرائيل واليهود،  -4

حيث ستواجه إسرائيل تحديات كبيرة على المدى البعيد في ظل تنامي الحركات اإلسالمية المسلحة في 

 سوريا ومصر. أولبنان  أوالبيئة المحيطة بدولة الكيان سواء في فلسطين 

 هامنيما قدمه رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي هرتسي هليفي، من تحديدات  -0

تواجه إسرائيل، أبرزها ان إسرائيل ال تواجه جيوشا نظامية بل منظمات إرهابية، األمر الذي يجعل إحراز 

 انتصار أمامها أمرا أكثر تعقيدا.

                                  
لجنة ، على يد قوى مدنية فلسطينية، وهي تنسق أعمالها مع ال0222 سنة-"التي تعرف اختصارا بـ "بي دي أس-تأسست الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل ( 2)

لى  األنالوطنية الفلسطينية لمقاطعة وفضح ومعاقبة إسرائيل. وتعد  بمثابة حركة عالمية تسعى إلى كشف ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وفضح عنصريته، وا 
 والعقوبات. وسحب االستثمارات، وقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة إلسرائيل، معتمدة على ثالث ركائز أساسية، هي المقاطعة،

 الرابطم، 0202-7-00، تاريخ الزيارة حركة عالمية بثالث ركائز لمقاطعة إسرائيل ".بي دي أس" نت،الجزيرة أنظر: 

http://www.sasapost.com/herzliya-conference/
http://www.sasapost.com/herzliya-conference/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/6/12/%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-2015-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://www.sasapost.com/herzliya-conference/
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/6/8/-%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/6/8/-%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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رؤوفين ريفلين، وذلك بإعادة طرح التساؤل االستراتيجي حول هوية ” ةرئيس الدول“ما جاء في كلمة  -3

أن إسرائيل القوية مازالت تعيش أزمتين، “ويقول  .هوية إسرائيلية مشتركة“إسرائيل، مطالبا بصياغة 

، فهي دولة قوية إلى اآلن بحكم العالقة مع ”أزمة مجتمع“وطنية  والثانية، ”أزمة هوية“وجودية  األولى

 .كبرىولكنها مقبلة على أزمات داخلية  أميركا

أكد المؤتمر أن الحرب القادمة مع حزب اهلل لن تكون سهلة، لكن إسرائيل نجحت في تحسين قدراتها في  -1

 .مواجهة الحزب، وانه في حال قامت حرب جديدة يجب تحويل لبنان إلى دولة الجئين

ل الصراع في سوريا، توقع المؤتمر أال تنعم سوريا بوحدة أراضيها تحت سلطة قائد واحد في السنوات حو -5

انه يجب الحذر من "أسوأ نهاية ممكنة للصراع في سوريا بالنسبة إلسرائيل هي اندحار تنظيم  إالالقريبة، 

 الراديكالية وبقاء المحور وانحسار رقعة نفوذه وتأثيره وترك الدول العظمى للمنطق اإلسالميةالدولة 

 ."المتمثل بإيران وحزب اهلل

أما عن استراتيجية إسرائيل في التعامل مع حركة حماس، فذكر المؤتمرون تستند إلى ثالثة أسس: إبقاء  -1

حماس في حالة ردع، وتقليص قدرتها على تطوير قدراتها القتالية، والعمل على تحسين األوضاع 

ع غزة؛ حتى يكون للفلسطينيين ما يخسرونه في أي مواجهة مقبلة، على االقتصادية المزرية في قطا

 .الراهنالرغم بإن حماس ال ترغب فيها في الوقت 

( "صداقة أم عداء"، والتدخل الروسي في الشرق إسرائيلتناول المؤتمر العالقة بين األمم المتحدة و) -7

األوسط، كما توقع حدوث عدد من التحالفات الجديدة في الشرق األوسط، إضافة لبحث طرق تمكين 

 .وتركياالعالقات اإلسرائيلية مع مصر، واألردن، 

خلص المؤتمرون في هرتسليا خلصوا إلى أن الجماعات اإلسالمية المنظمة والتي تعمل ضمن مؤسسات   -8

 ."اإلسرائيليحماس" و"حزب اهلل" ُتشكل خطًرا على وجود الكيان "“كـ 

المخرجات يمكن توقع عدد من التوجهات المستقبلية للسياسة األمنية للكيان الصهيوني في  وفي إطار هذه

 العام القادم بناء على قرارات المؤتمر، ومن ذلك:

من المتوقع ان تزداد الحملة الصهيونية في المحافل الخارجية للمطالبة بيهودية الدولة، وذلك بهدف منح )أ( 

وطنية موحدة، وذلك من خالل المبادرات السلمية، وأن تشترط إسرائيل اعتراف سكان الدولة الصهيونية هوية 

الفلسطينيين والعرب بيهودية الدولة كشرط أساسي الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين؛ وعلى الرغم 

 هدفا استراتيجيا في ظل المتغيرات اإلقليمية التي أصبحت تصب في صالح أصبحبانه ليس بجديد إال أنه قد 

دولة الكيان، ومن المتوقع ان تتفهم الدول العربية هذا الطلب وأن تشكل ضغطا على السلطة الفلسطينية 

 لقبوله.

 أن تسعي دولة الكيان الصهيوني إلى تحجيم الحركات اإلسالمية المسلحة وذلك من خالل ما يلي:)ب( 

http://ar.ammannet.net/news/270866
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/16/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://felesteen.ps/details/news/167197/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.html
http://mugtama.com/reports/item/36768-2016-06-19-12-23-25.html
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  األمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية زيادة التنسيق األمني بين األجهزة األمنية الصهيونية واألجهزة

 في الضفة الغربية بهدف منع وصول السالح ألبناء التنظيمات اإلسالمية.

  تحسين األوضاع االقتصادية المعيشية جزئيا لسكان قطاع غزة لتجنب االنفجار، مع استمرار الحصار

لك بمساعدة مصرية من المفروض على حركة حماس ماليًا وسياسيًا بحيث يمنع زيادة قوة الحركة وذ

 خالل إحكام السيطرة على معبر رفح، وعدم السماح بتنقل قيادات وعناصر حركة حماس من وإلى غزة. 

 .إمكانية توجيه ضربات عسكرية محددة لقطاع غزة بهدف تحجيم قدرات حماس العسكرية 

أليام القادمة نشاطا ملحوظا )ج( نتيجة للنقد المتواصل للسياسة الخارجية لنتنياهو؛ من المتوقع ان تشهد ا

للسياسة الخارجية الصهيونية وقد تفهم زيارات نتنياهو ألفريقيا، وتحسن العالقات التركية اإلسرائيلية، 

 عالقة استراتيجية ضمن هذا النطاق. إلىووصول العالقات اإلسرائيلية الروسية 

الفترة القادمة، مستفيدة من حالة النزيف )د( لن تدخل إسرائيل حربًا في الشمال مع حزب اهلل اللبناني في 

 التي يعاني منها في الحرب الدائرة في لبنان.

)هـ( ستحافظ دولة الكيان الصهيوني على عالقاتها مع نظام السيسي، مع زيادة التعاون األمني بين الجانبيين 

 بهدف إحكام السيطرة على التنظيمات اإلسالمية في سيناء.

اد التقارب الصهيوني السعودي ليصل إلى درجة تحالف غير معلن، وسيكون موجهًا من المتوقع ان يزد)و( 

ضد إيران، وذلك من خالل تعاون أمنى استخباراتي سعودي صهيوني في الملفات اإلقليمية  األوليبالدرجة 

 كالملف اللبناني والسوري واليمني.

 

 التوصيات:

أصبحت المكان الذي توضع فيه االستراتيجيات المتعلقة  يجب تتبع قرارات مؤتمرات هرتسليا باعتبارها قد –

 واإلسالمية.بمصير الدول العربية 

تدارس هذه المؤتمرات باعتبارها مكانا يتم فيه ومن خالله اإلجابة على األسئلة حول الخطر المفترض للعرب  –

 وكيفية مواجهته.

زأ من رؤية إسرائيل لنفسها ولمن يحيط بها تتبع كل ما يصدر عن مؤتمرات هرتسليا باعتبارها جزء ال يتج –

ولمخططاتها المستقبلية فإذا أردت أن تعرف حقيقة السياسات التي سوف تنتهجها إسرائيل على مدى 

 . (3) القادمةالسنوات القريبة 

 

                                  
 .اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية" (3)


