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تقييم استراتيجي 

يجرى الحديث منذ فترة، عن دور جديد إلسرائيل في الترتيبات العسكرية في منطقة

ً مع بعض الخطوات واإلجراءات األمريكية " الشرق األوسط. وجاء هذا الحديث متزامنا

االنسحابية" أو " التراجعية" من الشرق األوسط ، والتي برزت بشكل واضح خالل إدارة

ترامب السابقة، واستكمل إدارة بايدن بعض خطواتها ( االنسحاب من أفغانستان عىل

سبيل المثال/ االنسحاب من العراق وتحويل القوات األمريكية هناك لقوات غير قتالية/

سحب القوات األمريكية من الصومال وإعادة نشرها في قواعد في المحيط الهندي/

اإلعالن عن مراجعة أمريكية لوجودها العسكري في أفريقيا... الخ). 

خالل هذه السنوات القليلة، كانت إسرائيل ُمترقبة لهذه الخطوة األمريكية االستراتيجية،

وبالتأكيد لم تكن بعيدة عنها، عىل األقل في الغرف المغلقة، فالتنسيق المشترك بين

واشنطن وتل أبيب معروف بمستوياته المتقدمة، وبالتالي كان البد من البحث حول

طبيعة الدور الذي ستلعبه إسرائيل في المنطقة العربية والشرق أوسطية، حال تنفيذ

الواليات المتحدة لخطوة تخفيف الثقل العسكري واالستراتيجي لها من منطقة الشرق

األوسط. 

اآلن، وبعد وقوع الحرب الروسية األوكرانية، وما كشفت عنه حتى اآلن من نتائج

ومؤشرات، ومخاطر مختلفة عىل األمن العالمي واإلقليمي، نعتقد أنها قد تكون كفيله

بتغيير كثير من االستراتيجيات التي تم صياغتها قبل هذه الحرب، ومنها ما يتعلق

بمراجعة استراتيجية تخفيف الوجود والثقل األمريكي في الشرق األوسط، ومنها ما

يتعلق بمستقبل إسرائيل في المنطقة، خاصة ما يتعلق منها بالترتيبات العسكرية

واألمنية.

ً جوهرياً يتأسس البناء التحليلي لهذه الورقة عىل افتراض وهو " أن هناك ثمة تغييرا

سيطرأ عىل دور إسرائيل في الترتيبات العسكرية واالستراتيجية في منطقة الشرق

األوسط"وهذا األمر هو محور النقاش والتحليل في هذه الورقة من أوراق التقييم

ً نحو التحقق من هذا االفتراض وتقييم مدى دقة المقولة االستراتيجي العدد (3) ، وسعيا

السابقة تطرح هذه الورقة بعض التساؤالت وهي: ما هي مالمح هذا التغيير المتوقع في

دور إسرائيل في المنطقة وما هي أدواته الجديدة، وكيف سيكون لهذا التغيير في الدور

الوظيفي إلسرائيل تأثير عىل خريطة الترتيبات اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط، وهل

سيكون للحرب الروسية عىل أوكرانيا أية تداعيات عىل الدور اإلسرائيلي في المنطقة،

خاصة في البعد االستخباراتي والعسكري؟
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ً يتأسس البناء التحليلي لهذه الورقة عىل افتراض وهو " أن هناك ثمة تغييرا

ً سيطرأ عىل دور إسرائيل في الترتيبات العسكرية واالستراتيجية في جوهريا

منطقة الشرق األوسط"وهذا األمر هو محور النقاش والتحليل في هذه الورقة

ً نحو التحقق من هذا من أوراق التقييم االستراتيجي العدد (3) ، وسعيا

االفتراض وتقييم مدى دقة المقولة السابقة تطرح هذه الورقة بعض

التساؤالت وهي: ما هي مالمح هذا التغيير المتوقع في دور إسرائيل في

المنطقة وما هي أدواته الجديدة، وكيف سيكون لهذا التغيير في الدور

الوظيفي إلسرائيل تأثير عىل خريطة الترتيبات اإلقليمية في منطقة الشرق

األوسط، وهل سيكون للحرب الروسية عىل أوكرانيا أية تداعيات عىل الدور

اإلسرائيلي في المنطقة، خاصة في البعد االستخباراتي والعسكري؟

 

أوًال- إسرائيل.. رؤية الذات وقراءة التحديات والفرص: 
 

رؤية دوائر التهديد من منظور األمن القومي اإلسرائيلي:
 

تُبنى عملية رسم السياسات المستقبلية

للدول، عىل عدة محددات ، يأتي من

ضمنها رؤية الدولة لذاتها، ولحدود

قدراتها، ورؤيتها كذلك للبيئة

االستراتيجية المحيطة بها إقليمياً

ودولياً. ومن الطبيعي أن تطرأ متغيرات

عىل هذه الرؤية، وفق المستجدات

المختلفة. في هذا اإلطار ومن واقع

تحليل مضمون لبعض ما يكتـب ويقـال 
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1. الدائرة األوىل: إدارة الوضع مع الجانب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق

ً باألساس، بعملية السالم " المؤجلة" واعتماد صيغ الحل المقبولة " إسرائيليا

هل صيغة حل الدولتين، أم دولة واحدة بنظام كونفدرالي مثالً، أم صيغ سيادة

فلسطينية بدرجات أقل، أقرب لمناطق الحكم الذاتي، أم االستمرار في

سياسة فرض المر الواقع والتصفية التدريجية للقضية الفلسطينية عبر

سياسات االستيطان المستمرة، والتسويف بعامل الوقت، والرهان عىل

تعميق االنقسام الفلسطيني- الفلسطيني وزيادة مستويات االستقطاب

العمودي واألفقي بين المكونات السياسية الفلسطينية الحالية. 

 

في اإلعالم اإلسرائيلي المقروء والمسموع، نستطيع الوقوف عىل بعض

النقاط التي يمكن أن تلخص لنا رؤية إسرائيل لنفسها ولمصالحها وحدود

أمنها القومي، وذلك عىل النحو التالي:

2. التحسب لتوترات محتملة مع األردن،

وربما تشمل مصر مستقبالً ،عىل خلفية

الموقف اإلسرائيلي من عملية السالم

وحقوق الفلسطينيين التاريخية والسياسية،

فعىل سبيل المثال، باءت محاوالت

التنسيق االستراتيجي المسبق مع األردن

بالفشل وأدت إىل أزمة ثنائية في العــالقات 
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بين الدولتين حول السلوك اإلسرائيلي "المتطرف" في القدس، والمطلب

األردني لتعزيز مكانة الوقف وتشديد الوضع الراهن. وغني عن الذكر أن

ً لألمن القومي ً إستراتيجيا األردن من المنظور اإلسرائيلي تشكل رصيدا

إلسرائيل، وبالتالي فإن تقويض االستقرار في األردن سيؤثر بشكل مباشر

عىل “األمن اإلسرائيلي” عىل المستوى االستراتيجي (البنية اإلقليمية)، وعىل

المستوى التكتيكي التشغيلي (الحدود، اإلرهاب، إنشاء قدرات نيران للقوات

الموالية إليران عىل الحدود )، وتتطلب هذه العالقة إدارة “سياسة إسرائيلية”

حكيمة مع االستمرار في تعميق الضرورة واألهمية “اإلسرائيلية” ألمن

المملكة، عىل الرغم من خطاب عمان العدواني في كل ما يتعلق بالمسجد

األقصى والوضع الراهن في القدس.

3. الدائرة الثانية: الخوف من نجاح إيران في الحصول عىل صفقة جيدة

بالنسبة لملفها النووي، حيث ترى إسرائيل أن أي اتفاق مماثل التفاقية

العمل المشتركة في 2015 خطره عىل إسرائيل أكبر من وضع عدم وجود

اتفاق أو فشل المباحثات برمتها. فإسرائيل تعلم أن الطريق للوصول لهذه

الصفقة سيترتب عليه تنازالت ضارة بأمنها القومي، خاصة فيما يتعلق

بتغير الموقف األمريكي من إيران من سياسة "المواجهة" لسياسة

"االحتواء"، وبالتالي بقاء إسرائيل بمفردها في أي مواجهة محتملة مع إيران

وأزرعها العسكرية في المنطقة، بدون غطاء سياسي عىل األقـل. : فالـحـديث

عن شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمـــات اإلرهابيـــة ، والمــــطالبة 
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 اإليرانية بضمانات من أمريكا بعدم انسحابها من االتفاق المتجدد في حال

تغير الحكم في واشنطن، واإلفراج عن األموال المحاصرة في الحسابات

المصرفية في الخارج (حوالي 100 مليار دوالر)، يتعارض مع االستراتيجية

اإلسرائيلية في المنطقة، فتحرر إيران من كل هذه القيود، سيساعدها عىل

إعادة االندماج مرة أخرى كالعب مهم في سوق النفط والغاز في وقت األزمة

العالمية وارتفاع األسعار، عالوة عىل مساعدة طهران في إعادة التموضع

اإلقليمي خاصة مع دول الخليج، عىل نحو يقوض من أهداف إسرائيل في

الخليج والتي تم عىل أساسها رسم استراتيجيات التقارب األخيرة مع

اإلمارات والبحرين، وسلطنة عمان والسعودية " مرشحة" للدخول أيضاً.

لذلك تخشى إسرائيل من سعى إيران إلحداث صدع في االتفاقات

اإلبراهيمية، التي تعتبرها إسرائيل نقطة تحول مهمة في استراتيجيتها في

المنطقة.

4. الدائرة الثالثة : التخوف من أن تقود الحرب الروسية األوكرانية والمواجهة

ً وعسكرياً، إىل تغيير ً واقتصاديا ً مع الناتو ومع الغرب سياسيا القائمة حاليا

جذري في النظام العالمي، تفقد معه إسرائيل وضعيتها المتميزة باعتبارها

الحليف األبرز للقوة المهيمنة عالمياً، والتي تضمن لها أمنها ووجودها

باستمرار، وتسمح لها بحرية حركة في اإلقليم بشكل غير مسبوق. وتأتي

دواعي التخوفات اإلسرائيلية من هذا التغيير المحتمل في النظام الدولي من

تحسبها لحدوث سباق تسلح شامل وإعادة تشكيل جديد لنظام التحالفات

وموازين القوى بطريقة تزيد من خطر التدهور إىل تصعيد شامل، يفرض

قيود عىل الحركة العملياتية للجيش اإلسرائيلي في المنطقة بشكل عام، وفي

سوريا بشكل خاص. كما تراقب إسرائيل تأثير األزمة االقتصادية العالمية في

الطاقة والغذاء بشكل مباشر عىل االقتصادات الهشة في الشرق األوسط

فسيناريو االنهيار االقتصادي قد يقود إىل اضطرابات إقليمية تؤثر عىل أمن

“إسرائيل.

 



تلعب إسرائيل - منذ أن تـم زرعــها

 كدولة في قلب المنطـــقة العربية- 

للـــدول  مهمـــاً  وظـــيفـــيـــاً  دوراً 

المسيطرة عىل النظـــام الـــدولـــي

( بريطانيا قبل االنسحاب من شــرق

 السويس في 1956 ومــن الخليـــج

 العربي في 1971- الواليات المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي وحتى

اآلن) ، وال شك أن هذا الدور الوظيفي إلسرائيل ورغم االتفاق عىل حدوده

وخطوطه العامة خالل العقود السابقة ، إال أنه قد تعرض للتغيير الطفيف

ً بتغير أكثر من مرة، لكن ضمن نطاقات ضيقة ومحدودة، ارتباطا

االستراتيجيات للدول الكبرى، وتغير مصادر التهديد، والرؤية لدور إسرائيل

في تحقيق مصالح هذه القوى الطبرى وعىل رأسها بالطيع الواليات المتحدة.
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إسرائيل وتحدي المشهد اإلقليمي المتحرك: 
 

تحتل إسرائيل مكانة متقدمة في محور االستراتيجيات الدولية، خاصة

بالنسبة للدول العظمى المتحكمة في قواعد األمن اإلقليمي في منطقة

الشرق األوسط- ألسباب معروفة وتم التطرق لها في كثير من الدراسات

والتقارير واألوراق البحثية – وهذه المكانة ستظل مستمرة عىل المدى

المنظور، وال يكاد ينازعها ُمنازع، طالما ظلت الهيمنة األمريكية قائمة عىل

قواعد وتفاعالت النظام الدولي. لذلك ستظل مسألة مراقبة التحركات

اإلسرائيلية في المنطقة وفهم حدودها وأهدافها، في قلب االهتمام بالنسبة

للمعنيين بالدراسات االستراتيجية، ولكثير من الدوائر المتخصصة في صنع

القرار األمني واالستراتيجي والسياسي في الدول العربية بشكل عام، والدول

من إسرائيل بشكل خاص. القريبة جيواستراتيجياً 
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 لقد جاء هذا الثبات النسبي في وضعية إسرائيل في المنطقة متسقاً مع استمرار الوجود

العسكري واالستراتيجي للواليات المتحدة في المنطقة، وكافة الترتيبات اإلقليمية التي

عقدتها خالل السنوات الماضية، والتي رسمت مالمح واضحة لدور إسرائيل في بعض هذه

الترتيبات وموقفها من بعض قضايا األمن اإلقليمي الرئيسية. مع ذلك هناك تغيرات

ً التأسيس له، قادمة في دور إسرائيل الوظيفي في الشرق األوسط ، وبعضها يجرى حاليا

وارتبط هذا التصور بحدود زمانية ومكانية واضحة وهي إعالن الواليات المتحدة عن رغبتها

في نقل ثقلها االستراتيجي والعسكري من منطقة الشرق األوسط لمنطقة آسيا

والباسفيك ، وهدف هذه التحركات هو إعادة ترتيب المنطقة عىل نحو يساعد في تحقيق

أهداف االستراتجية األمريكية - تم إطالقها في 2011 وال تزال واشنطن تعمل عليها حتى

اآلن- والتي قد تتجه لمزيد من التسارع في ظل التطورات المحتملة للحرب في أوكرانيا،

وتصاعد التوتر األمريكي/ الغربي مع الصين. 

 

8

وبالنظر لبعض المرتكزات التي تعتمد

عليها الواليات المتحدة في إدارة مصالحها

في منطقة الشرق األوسط، والتي تشكل

في مجموعها صورة متداخلة ومعقدة من

الترتيبات اإلقليمية المستقلة أحياناً

ً أخرى، تلعب فيها دول والموازية أحيانا

ً مهمة منها تركيا ودول إقليمية أدوارا

الخليج ومصر واألردن، ودول أخرى بدرجة

أقل. وهي أدوار ال شك متغيرة وتشهد

ً وهبوطاً، ارتباطاً تقلبات عديدة، صعودا

بمستوى االنسجام الموجود بين األهداف

والسياسات األمريكية ورؤية كل دولة من

الدول السابقة لمصالحها وأمنها القومي.

 

 



وبمالحظة بعض المؤشرات عىل مستوى األمن اإلقليمي - وهي ليست ببعيدة بأي حال

عن سياق موضوع هذه الورقة وهو الدور اإلسرائيلي الجديد في المنطقة – البد أن نتوقف

عىل عدة مؤشرات جرت في خريطة المشهد اإلقليمي العربي والشرق أوسطي بشكل عام،

ومنها ما يلي:

 

 . نشاط الحركة الدبلوماسية اإلسرائيلية/ األمريكية

في المنطقة العربية، من أجل جذب وتشجيع دول

عربية أخرى – بخالف مصر واألردن- لتوقيع اتفاقات

سالم مع إسرائيل. وهي الجهود التي أسفرت حتى

اآلن عن ضم أربع دول وهي اإلمارات، والبحرين،

والمغرب، والسودان " بدرجة أقل والمسار متعثر

حالياً" لمشروع "السالم اإلبراهيمي" المثير للجدل

الديني والسياسي في نفس الوقت حول مضامينه

ومفاهيمه وأهدافه. 
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1

 . التقارب اإلسرائيلي الخليجي الواضح والمتزايد، وتطوره من شكل

اتفاقات سالم" السالم اإلبراهيمي" إىل توقيع اتفاقيات متقدمة في التعاون

العسكري والتقني والتبادل التجاري وإقامة مناطق تجارة حرة .

 

 

2
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 . إنهاء المقاطعة الخليجية المصرية لقطر من خالل اتفاق العال في يناير

2021، وما تبعها من تطور كبير في مستوى العالقات القطرية مع السعودية

ومصر عىل وجه التحديد، بينما ظلت العالقات القطرية مع اإلمارات

والبحرين دون المستوى المأمول.

3

 . التقارب التركي الخليجي خاصة مع

اإلمارات والسعودية، وإنهاء فترة

التوتر التي سادت العالقات بين

الجانبين منذ 2017 .

4

 . محاوالت التقارب التركي المصري، والتي تحقق من خاللها حتى اآلن

بعض الخطوات المحدودة، ولم تصل بعض لمستوى يمكن الحديث معه

عن عودة كاملة وطبيعية للعالقات بين أنقرة والقاهرة.

5

 . محاوالت إدماج العراق في معادلة األمن اإلقليمي من خالل الشراكة

االقتصادية مع مصر ودول الخليج واألردن، ومشاريع الربط الكهربائي ونقل

الطاقة وغيرها، عالوة عىل دور العراق في الوساطة في بعض األزمات

اإلقليمية.

 

 

 

6
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 . التقارب اإلماراتي مع إيران، وتبادل الزيارات بين كبار المسئولين في

البلدين. 

 

7

 . محاوالت إنهاء التوتر والخالف بين السعودية وإيران( عبر قنوات متعددة

منها العراق وسلطنة عمان ودول أخرى).

8

 . 1. دور مصر في مشروع إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية، عبر سوريا،

والتأييد األمريكي لهذا المشروع الضخم والمهم.

 

 

 

9

 . مفاوضات اسرائيلية لبنانية لتسوية الخالف حول حقوق ومناطق الغاز

في شرق المتوسط، برعاية أمريكية.

 

10

 . محاولة تبريد المنطقة بشكل عام، من خالل محاولة إنهاء بعض

الصراعات المشتعلة كالصراع اليمني عىل سبيل المثال، واإلبقاء عىل

بعض الصراعات األخرى ضمن حدود االستقرار الهش، دون تصعيد

من ليبيا وسوريا. عسكري كبير، كما هو الحال في كالً 

 

 

11



اشتركت إسرائيل ألول مرة في تدريب بحري كبير في المنطقة بقيادة

الواليات المتحدة وبمشاركة 60 دولة ومنظمة مشتركة، وذلك في فبراير من

العام الجاري 2022  ، والالفت في هذه التدريبات مشاركة إسرائيل إىل

جانب عدد من الدول التي ال تقيم عالقات دبلوماسية معها وبينها

السعودية.، كما شـــاركـــت قـــــوات مـــن اإلمــــــارات والـبـحـريـن

وإسـرائـيـل والـقـيـادة المركزية لقوات البحرية األميركية ومــقــرهــا

الــبــحــريــن فــي تــدريــب أمني في البحر األحمر، في شهر مارس 2022

ً بين الـواليـات المتحدة وإسرائيل وهي أول مناورة بحرية معترف بها علنا

والبلدين الخليجيين. ويأتي هذا التطور عىل وقع اإلجراء األميركي في يناير

من العام الماضي (2021) بإدراج إسرائيل ضمن منطقة القيادة المركزية

"سنتكوم". ونقلها من التبعية للقيادة األوروبية، في خطوة تعكس دالالت

استراتيجية عديدة.
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ثانيًا- إسرائيل وتحدى التكيف مع مفاهيم وسياسات الدفاع األميركية
في الشرق األوسط:

 
اشـــــتراك الجــيش اإلســــرائيلي في الــــتدريبات العــــسكرية بالمنطــقة. 

   تـــدرس البــحـريــة دور إسرائيل في العمليات البحرية لألسطول الخامس. 

األميركية إشراك ّزوارق إسـرائـيـلـيـة مسيرة في عـمـلـيـاتـهـا المــشــتــركــة 

بــالــشــرق األوسط، في خطوة قد تعمق دور إسرائيل المتنامي في الترتيبات

العسكرية بالمنطقة. 

 



اإلسرائيلي بيني غانتس في فبراير 2022 اتفاقية دفاعية مع البحرين تشمل

التعاون في مجاالت االستخبارات وشراء المعدات والتدريب. وهذه الخطوة

غير مسبوقة إلسرائيل مع دولة خليجية منذ تطبيع العالقات منذ أكثر من

عام. وتضمن بيان وزير الدفاع اإلسرائيلي التركيز عىل نفس المفاهيم

واألهداف التي تتحدث عنها الواليات المتحدة باستمرار حيث قال أن

"تعميق التعاون سيمكننا من الحفاظ عىل االستقرار اإلقليمي والدفاع عن

المصالح المشتركة إلسرائيل والواليات المتحدة والبحرين".يشار إىل أنه منذ

التوقيع عىل االتفاقيات اإلبراهيمية، تعهد القادة اإلسرائيليون واإلماراتيون

بمزيد من التعاون الدفاعي، ومن بين اإلعالنات البارزة كان ذلك اإلعالن عن

الصندوق اإلبراهيمي لإلمارات بقيمة 3 مليارات دوالر، والذي يركز عىل

االستثمار في مجاالت التعاون ذات األولوية مثل التجارة والتكنولوجيا

والبنية التحتية والطاقة. أخيرًا، تعمل أبو ظبي وتل أبيب مًعا عىل بناء نظام

إقليمي رقمي جديد، وهو نظام ستشترك فيه الدولتان بشكل وثيق أكثر من

أي وقت مضى في تطوير التقنيات الناشئة والقدرات السيبرانية.
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وقـــع وزيــر الدفــاع تحول إسرائيــــــل لمورد أمني رئيسي لدول الخليـــج. 

ثمـــة تحالـــف تقــــارب هنــــدي محتمــــل مع دول المحــــور اإلبراهيـــمي. 

جيوستراتيجي جديد وملحوظ إىل حد ما وهو آخذ في التصاعد بين الهند

ودول المحور اإلبراهيمي، يعتمد عىل العالقات القوية بين الهند وإسرائيل

باألساس، ويمكن أن يكون له تأثير عىل العالقات الخليجية مع قوى إقليمـيـة 
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شرق أوسطية مثل باكستان. هذا المحور متعدد األطراف قد يمأل جانب من

الفجوة التي تُخلفها أمريكا في الشرق األوسط. يواجه هذا المحور تحدي

رئيسي وهو كيفية استيعاب المصالح الباكستانية في الخليج، ومستوى

الدعم الخليجي " التاريخي" لباكستان بشكل عام . إن صعود الكتلة الهندية

اإلبراهيمية في غرب آسيا يمكن أن يوفر لواشنطن حًال استراتيجًيا للتحدي

الُمِلح للوجود األمريكي في المنطقة وكيفية تحقيق الكثير من األهداف

بموارد أقل، مع ربط هذه الكتلة الناشئة باالستراتيجية األمريكية الجديدة

لمنطقة المحيطين الهندي والهادي وتقديم السند األمريكي لتلك المنظومة

اآلسيوية.

الروسية األوكرانية تأثير عىل السياسة

الدفاعية األمريكية التي وضعت قبل

بما أحدثته هذه انطالق هذه الحرب، ارتباطاً 

الحرب من تغيرات كثيرة عىل المستوى

السياسي واالستراتيجي واالقتصادي ليس

فقط في أوروبا، لكن في مناطق

استراتيجية مؤثرة مثل شرق آسيا والشرق

األوسط . والدليل عىل ذلك تأخر صدور

استراتيجة الدفاع القومي األمريكي التي

ً أن تصدر في فبراير 2022، وتأخر كان مقررا

إصدارها إلتاحة الوقت الالزم لتضمين

التحديات الجديدة التي تم الكشف عنها مع

الحرب الروسية تجاه أوكرانيا في االعتبار. 

 

التكيف مع تحديات األزمة األوكرانية على
 سياسة الدفاع األمريكــــية في الشــــرق

ال شك سيكون لنتائج الحــــرب  األوسط. 



ففي حال تجمد الموقف العسكري في أوكرانيا، في صورة سيطرة روسية عىل

شرق أوكرانيا والدونباس، مع استمرار أوكرانيا في مواجهة هذه السيطرة

ً عىل سالسل اإلمداد اللوجستيي والتسليحي الغربي بشكل محدود، اعتمادا

من حلف الناتو، دون تغيير كبير في التوازن القائم عىل األرض ( وهو

السيناريو األقرب حتى اآلن). يتوقع حدوث بعض التغيرات في االستراتيجية

الخاصة بنقل الثقل العسكري آلسيا ، قد تفكر الواليات المتحدة في نقل

التركيز العالمي عن أوكرانيا، ونقل االهتمام نحو منطقة غرب آسيا، لتخفيف

الضغط عن أوروبا، من خالل افتعال التوتر " المسيطر عليه" مع الصين ، أو

بين الصين والدول المجاورة لها في بحر الصين الشرقي وبحر الصين

الجنوبي. مع العودة للتركيز عىل الشرق األوسط مرة أخرى، خاصة المناطق

التي تشكل مورد واحتياطي للطاقة في المنطقة، بهدف السيطرة عىل

الموارد والمعابر، بما في ذلك الغاز المكتشف في شرق المتوسط، والذي

ً قادمة بالنسبة ألوروبا. ً عن الغاز الروسي لعشرين عاما يشكل بديالً ُمرشحا

وبالتالي يتوقع أن تشهد سياسة الدفاع األمريكية في منطقة الشرق األوسط

مراجعة لبعض المحاور، وذلك عىل النحو التالي:
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وال شك أن الشرق األوسط سيكون ضمن سياقات هذه المراجعة المحتملة،

بسيناريوهات األزمة المستقبلية. ارتباطاً 
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 . الحفاظ عىل وجود عسكري ملحوظ ومتناسب في الشرق األوسط قوامه

ما يقرب من 20.000 إىل 30.000 جندي ، من خالل االحتفاظ بقدراتها

البرية والجوية والبحرية والفضائية والسيبرانية لتحقيق أهدافها األساسية

في المنطقة. 

1

 . االعتماد عىل عمليات االنتشار

الدورية، وإجراء عمليات نشر دورية

للطائرات في بعض األحيان لتكملة

تلك الموجودة في المنطقة. ونشر

عدد متزايد من المنصات المأهولة

عن بعد لـ ISR والضربات التي يمكن

أن تعمل لفترات زمنية أطول. ونشر

(AMD) أنظمة دفاع جوي وصاروخي

للتخفيف من المخاطر التي يتعرض

لها األفراد األمريكيون من الصواريخ

والطائرات بدون طيار اإليرانية.

 

3

 . التركيز عىل ضمان حرية المالحة في ثالثة ممرات أساسية للتجارة

الدولية، وهي قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز.

 

2

 . االحتفاظ بوجود قوي للعمليات الخاصة في الشرق األوسط لالنخراط في

الدفاع والطوارئ ، وتنفيذ المهمات األخرى ضد الجماعات اإلرهابية،

والوكالء اإليرانيين، والقوات الروسية غير النظامية في المنطقة.

 

4
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 . الحفاظ عىل بعض أجنحتها الجوية االستكشافية الحالية، مثل قاعدة علي

السالم الجوية في الكويت، وقاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة األمير

سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.

5

 . تركيز وضعها البحري في الشرق الوسط عىل عدة مهام: مساعدة القوات

البرية، وردع النشاط البحري اإليراني غير المتكافئ، والقيام بضربات بحرية،

والمساعدة في ضمان حرية المالحة من خالل نقاط االختناق االستراتيجية.

6

 . االعتماد عىل األصول البحرية األخرى، بما في ذلك زوارق خفر السواحل

األمريكية وقواطع االستجابة السريعة وقوارب الدوريات البحرية وعمليات

نشر المدمرات المستقلة ذات القدرات المضادة للسفن والهجوم البري.

 

7

 . الحفاظ عىل مجموعة برمائية جاهزة دوارة، ووحدة استكشافية بحرية في

بحر العرب لتوفير قوة جاهزة لالستجابة الفورية لألزمات الناشئة والمهمات

األخرى.

8

 . االعتماد عىل القدرات اإللكترونية

والفضائية المدمجة مع الشركاء،

ومواصلة التعاون مع الشركاء في

المنطقة ضد التهديدات اإللكترونية

والفضائية.

9
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إن جملة التحديات الموجودة في الساحة اإلقليمية والدولية، وعىل رأسها

الحرب الروسية األوكرانية، استدعت طرح أفكار من النخبة السياسية

والعسكرية اإلسرائيلية، حول كيفية االستجابة لهذه التحديات، من منظور

آني واستباقي في نفس الوقت. وفي هذا اإلطار من المهم استطالع رؤية

مجتمع االستخبارات في إسرائيل والمتخصصين في الشأن العسكري هناك

من خبراء ومحللين.

 

 

ثالثًا- االستجابة المحتملة للتحديات من منظور العقل االستراتيجي
اإلسرائيلي:

 

من واقع تصريحات بعض المسئولين في دوائر االستخبارات اإلسرائيلية،

وبعض الصحفيين اإلسرائيليين القريبين من هذه الدوائر، يمكن تلخيص

رؤية مجتمع االستخبارات اإلسرائيلي لدوائر التهديد المحيطة بإسرائيل

وواقع ومستقبل البيئة االستراتيجية اإلسرائيلية بمستوياتها الثالث المحلية

واإلقليمية والدولية عىل النحو التالي: 

 

رؤية مجتمع االستخبارات:



 . أن أفضل استراتيجية عسكرية للجيش اإلسرائيلي، للتعامل مع غزة هو

الحفاظ عىل الهدوء قدر اإلمكان، ومحاولة إطالة الفترات الفاصلة بين

المواجهات العسكرية. ومعالجة نقاط الضعف التي تظهر في المواجهات

المباشرة التي وقعت مثل مسألة حرب األنفاق التي كانت نقطة قوة لصالح

الفلسطينيين في عملية الجرف الصامـــد 

عام  2014، وتمثلت في صعوبة الكــشف

 عن  األنفاق وإلحاق الضرر بها، وتحـــويل 

نقاط الضعف لنقاط قوة، من خـــــــــالل 

معرفة خرائط هذه األنفاق، ومهاجـــــــمة

 الفلسطينيين من خاللها في أي مواجهات 

مقبلة.
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 . أن مشكلة قطاع غزة مشكلة مزمنة. ليس لها حل سياسي أو عسكري

حاسم في شكلها الحالي، في ظل سيطرة حماس عىل غزة. فمشكلة الجيش

ً والسيطرة عىل القطاع مرة اإلسرائيلي ال تكمن في دخول حماس عسكريا

أخرى، وإنما تكمن في مسألة كيفية البقاء في القطاع دون خسائر يومية. 

 

1

2

 . أن من مصلحة حركة حماس أن تحافظ عىل الهدوء في القطاع، قدر

اإلمكان، وأنها لن تتوجه نحو العنف والتصعيد إال عندما يكون هذا الهدوء

باألساس، في إطار لعبة التوازنات مع حركة فتح ليس في صالحها ، سياسياً 

وباقي الفصائل الفلسطينية األخرى. 

 

 

3
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 . أن مصلحة إسرائيل أن تُعظم من مسألة إحساس حركة حماس بالسيادة

عىل القطاع، وممارستها للسلطة المنفردة عىل شئونه السياسية واألمنية

والحياتية، ويعتقد مجتمع االستخبارات اإلسرائيلي أن هذا الشعور "

ً نحو الحرب الزائف" بالسيادة لدى قادة حماس سيجعلهم أقل توجها

لفكرة والتصعيد الواسع، الذي يهدد وجودهم في القطاع، ويجعلهم أكثر ميالً 

إدارة الوضع القائم مع التركيز عىل األجندة المحلية لسكان القطاع ( تصاريح

العمال من غزة ودخول إسرائيل).

4

 . أن التحدي الذي يواجه المنظومة األمنية في إسرائيل من الداخل، يكمن

في كيفية التعامل مع “منفذي العمليات الفرادى الذين يعملون بإلهام،

وبدون أي صلة ببنية تحتية أو منظمات “إرهابية”. ظاهرة “الذئاب

المنفردة” . خاصة أن مثل هذه العمليات تجلب التعاطف من الجمهور

الفلسطيني .

5

 . أن الوضع االستراتيجي مع مصر

مستقر بصورة كبيرة، والتعاون

بين الجانبين مهم خاصة فيما

يتعلق بمسائل مكافحة اإلرهاب،

وكذلك فيما يتعلق بالدور

المصري في الملف الفلسطيني.

6

 . تقييم االستخبارات اإلسرائيلية إىل أن الجيش السوري قد أصبح ضعيف

في الوقت الحالي، بعد سنوات الحرب الممتدة، وأن التهديد التقليدي من

الجبهة الشمالية - كما كان من قبل في الحروب السابقة- لم يعد مطروحاً

عىل المدى المنظور، وأن الجيش السوري لن يسعى مستقبالً المتالك

الدبابات وبناء حلقات الدفاع حول العاصمة دمشق ، مع ذلك يراقب مجتمع

7
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االستخبارات مستقبل الجيش

السوري، عىل مدار عشر سنوات

مقبلة، ويخشى بشكل رئيسي من

خبرة القتال الالنظامية التي

اكتسبها الجيش السوري خالل

سنوات الحرب، ومدى توجهه

لالستفادة من ظاهرة الدقة

والطائرات بدون طيار، وما إذا كان

اإليرانيين سيساعدون السوريين

في امتالك هذه القدرات المؤثرة.

 

 . اعتبار إيران التهديد الحالي والمستقبلي ألمن إسرائيل ، وهو ما ينعكس

وسينعكس في أنشطة الجيش “اإلسرائيلي”، فوفق لتصريحات قائد

االستخبارات اإلسرائيلي أثناء لقائه مع قائد الوحدة 8200، وقائد 9900،

وقائد قسم العمليات الخاصة ورئيس قسم التشغيل ورئيس قسم األبحاث

قال لهم بشكل واضح: “ليس هذا العام فقط، في كل السنوات المقبلة،

سيبقى التهديد هو إيران إيران إيران فهي فوق كل شيء”.

8

 . التحسب لخطر مستقبلي من العراق عىل أمن إسرائيل بسبب ازدياد نفوذ

وقوة الميليشيات هناك وإمكانية حصولها عىل أسلحة أكثر تقدًما من

اإليرانيين، خاصة المسيرات. وتراقب دوائر االستخبارات اإلسرائيلية بشكل

خاص نشاط الوحدة 340 (وحدة البحث والتطوير للتقنيات السرية التابعة

لفيلق القدس اإليراني) التي تقدم دعم مختلف للميلشيات المسلحة في

العراق وفلسطين واليمن ولبنان وغيرها.

9

10 . تخلق الديناميكيات اإلقليمية فرصة “إلسرائيل” لتعزيز عالقاتها االستــــراتيجية 
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مع دول المنطقة، وانه من الضروري أن

تعمل “إسرائيل” عىل ترسيخ مكانتها

كالعب رئيس في التنظيم اإلقليمي،

وكوسيط فعال في تخفيف التوترات

المتزايدة بين دول الخليج والواليات

المتحدة، مع صياغة استراتيجية أمنية

سياسية شاملة، من شأنها أن تساعد في

كبح نفوذ إيران وترسيخ نفسها في

المنطقة.

 . عىل “إسرائيل” أن تساهم بقدراتها التكنولوجية والعملياتية في تحالف

دفاع جوي في الشرق األوسط، يحمي بالتعاون مع الواليات المتحدة المنطقة

بأكملها من الهجمات اإليرانية، وقد تشمل مساهمتها االستخبارات واألمن

السيبراني والتصوير الجوي والتدريب وأنظمة اعتراض متقدمة لجيرانها

العرب.

11

 . أهمية إشراك األردن في الترتيبات اإلقليمية الجديدة في المنطقة، فغياب

المملكة عن قمة النقب األخيرة كان نقطة ضعف تقتضي المعالجة السريعة،

في ضوء محوريتها في مفهوم األمن القومي “اإلسرائيلي” في مجموعة

واسعة من القضايا (الحدود، والفلسطينيين، والقدس)، وتهدئة مخاوفها من

المس بمكانتها في القدس.حيث يجب أن تدرك عمان أن مصالحها في

القدس والمسجد األقصى ليست في وضع منافسة من الالعبين الجدد في

السالم اإلبراهيمي مثل المغرب والبحرين واإلمارات.

12



. أن عىل إسرائيل استغالل التغيير الذي حدث في عدد من السياقات

اإلقليمية بالمنطقة وعىل رأسها توقيع اتفاقيات أبراهام، وااللتزام المعلن

لإلمارات العربية المتحدة والبحرين بالعالقات مع “إسرائيل”، والشعور

المتزايد بالتهديد اإليراني بين دول الخليج، التوقيع عىل االتفاقيات

االقتصادية وغيرها من االتفاقيات،

 والزيارات الرسمية التي تمــــــت

تغطيتها عىل نطاق واسع، والحركة

 الجوية النشطة، والتحقــــــق مـن

 التطبيع بمعناه األوسع، من خــالل

 الدعاية فيما يتعلق بالروابط األمنية الواسعة، بصرف النظر عن التنسيق

السياسي واالستخباراتي، صفقات أسلحة والمشاركة اإلسرائيلية في

تدريبات مشتركة مع دول الخليج ودول عربية أخرى، من أجل االندماج

األمني والعسكري في المنطقة من خالل تشكيل قوة قتالية مشتركة مع

دول الخليج العربي، ودول عربية أخرى، مع ضرورة وجود قيادة أميركية

لهذه القوة الجديدة، عىل أن يشتمل التعاون في المراحل األوىل لهذا

المشروع عىل ما يلي:
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13

إقامة تعاون تحت الرادار، من خالل إحباط تهريب األسلحة اإليرانية .

 

أ .

إنشاء صورة جوية متكاملة للتعامل مع التهديدات المشتركة، ومواجهة أخطار

تطوير قدرات الطائرات بدون طيار، سواء من قبل إيران نفسها أو من قبل

وكالئها.

ب .

مواصلة المشاركة في المناورات العسكرية اإلقليمية.

 

ـ . ج

التركيز عىل البنية التحتية المدنية للتعاون اإلقليمي من خالل تعزيز التعاون

التكنولوجي، والجهود المبذولة لتكملة المكونات العسكرية بمكونات مدنية –

التعاون في الشؤون االقتصادية والبنية التحتية والثقافة، والمسائل البيئية،

مع إعطاء اهتمام أقل للبعد العسكري في هذه الفترة.

د   .
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خالصة التقييم

الدروس المستفادة للمجتمع االستخباراتي والعسكري

ً في منطقة الشرق األوسط، ً جديدا من الواضح أن إسرائيل ستلعب دورا

خاصة في الشق الخاص بالترتيبات العسكرية، بالتنسيق مع الواليات

المتحدة، التي كانت تستعد لتخفيف وجودها العسكري واالستراتيجي من

المنطقة، لكنها عىل ما يبدو قد تعيد النظر في هذا القرار في ضوء مؤشرات

ونتائج الحرب الروسية األوكرانية. وعليه ووفق ما تم طرحه في هذه الورقة،

نستطيع الوقوف عىل بعض النقاط والخالصات المهمة وهي كما يلي:

 

 . ترى إسرائيل أنها تعيش في فترة من االستقرار النسبي- بعد فترات

التهديد الوجودي، ثم فترات العزلة اإلقليمية والدولية، والتي تم تجاوزها

بمرور السنوات وبتغير كثير من الظروف المحيطة بالدولة- وأن إسرائيل

في المرحلة الحالية بحاجة إلظهار ما يسمى ب" القوة اإلستراتيجية" عىل

الساحتين الدولية واإلقليمية، مع إرساء الردع والتفوق العسكري. وهو ما

سيحتاج منها لالستثمار في بناء قوة مخصصة بمساعدة أمريكية حتى

تتمكن من امتالك قدرات مستقلة من شأنها معالجة مجموعة التهديدات

التي تظهر في دوائر التهديد المحتملة.

 

1

 . ستظل إسرائيل حريصة عىل أن تظل دول الخليج ومصر واألردن بعيدة

عن المحور المضاد للغرب والواليات المتحدة ( روسيا/ الصين/ إيران)،

بالنظر إىل التداعيات االستراتيجية طويلة المدى ألي ابتعاد من أي من

هذه الدول عن محور السياسة األمريكية في المنطقة، عىل أمن

“إسرائيل” وأهميتها لواشنطن ودول المنطقة.

 

 

2
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 . من المهم اإلطالع عىل الدروس المستفادة التي تم التركيز عليها في

المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية من الحرب األوكرانية ، الرتباطها بمجال

الحركة اإلسرائيلية في المنطقة وتجاه أي حروب أو مواجهات عسكرية

محتملة ومنها : 

3

مركزية االستخبارات وأهميتها في العمليات العسكرية. أ .

الحاجة إىل تأسيس تفوق جوي، والقدرة عىل المناورة الفعالة، والنيران

الدقيقة والقاتلة، والقيادة والسيطرة من المستوى االستراتيجي إىل المستوى

التكتيكي.

ب .

تعزيز الدفاع متعدد األبعاد، والقدرة عىل الصمود والتحمل وإرساء شرعية

دولية وداخلية .

 

ـ . ج

 . أهمية استيعاب دروس االستخبارات من واقع المواجهة الحالية بين

روسيا وأوكرانيا والغرب، خاصة وأهمها ما يلي:

 

4

دور االستخبارات االستراتيجية ومدى أهميتها في تقدير الموقف السليم،

فعىل عكس المعلومات االستخباراتية قصيرة المدى (والتكتيكية في كثير من

األحيان)، فإن االستخبارات االستراتيجية التي تعتمد عىل فهم تيارات العمق

والوعي الجماعي، هي األهم في تقديم السياق التاريخي، وتحليل منطق

الخصم.

أ .
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مدى حيوية الكشف عن بعض المعلومات االستخباراتية في أوقات التوتر ،

لفرض الردع وتغيير نوايا الخصم ، ففي معركة روسيا في أوكرانيا سعت الدول

الغربية إىل االستعانة بالكشف عن معلومات استخبارية حول نوايا روسيا

لتغيير سلوكها وتعطيل خططها. مع ذلك لم يمنع ذلك بوتين من بدء الحرب .

الدرس هو أن مثل هذه األدوات قد تنجح أحيانًا في ردع الالعبين ذوي القوة

المحدودة، (إسرائيل ضد حماس أو حزب هللا) . وبالتالي من الدروس

ً هي العواقب الوخيمة لعدم فهم المستفادة من المعركة في أوكرانيا أيضا

النوايا االستراتيجية للخصم- كما برز ذلك في حرب أكتوبر عام 1973، وازدراء

الخصوم واالعتقاد بأن وعيهم ووجودهم يمكن “هندسته”.

ب .

أهمية توسيع مجال جمع

المعلومات الحيوية ليمتد لساحات

جيوسياسية واسعة ومعقدة ونائية

تقع في مكان متدني نسبًيا في

التركيز األمني السياسي اإلسرائيلي،

وعدم االكتفاء بالساحات القريبة

والمباشرة ألمن إسرائيل خاصة في

المنطقة العربية ودائرة الشرق

األوسط.

 

ـ . ج
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