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  2015 – 2011بيئة إسرائيل االستراتيجية يف السنوات 

   2020 -  2016لسنوات يف ااإلسرائيلية ة سياسللوتوصيات 
  

  دليناعاموس ي
 

  
الربيع "أحداث  اندالعوبعد خمس سنوات من  2015يمكننا اآلن، مع انقضاء العام 

ؤثر على أمن من التطورات األمنية والسياسية التي ت عدد، تشخيص وحتديد "العربي
إسرائيل القومي وتستلزم بلورة استراتيجية عليا للسياسة اإلسرائيلية يف جمايل األمن 

  . واخلارجية للسنوات اخلمس املقبلة
  

  حدّ تفكك دول أساسية إىل الدول العربية فعض - أول تشخيص 
  بعيدة عن نهايتها ويبدو أن  2011ال تزال الهزة اإلقليمية التي بدأت يف العام

 كثيرة ثمة دول عربيةو. نوات عديدة ستمر قبل أن تعود املنطقة إىل االستقرارس
وقد بلغت حالة عدم االستقرار . تعاين من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي

مذهبية، طائفية، دينية،  خطوطيف خمس دول منها درجة تفكك الدولة وفق 
الدول التي  وبدالً من. قومية وقبلية، بل جتاوزت ذلك إىل حروب أهلية أيضاً

، وإىل جانبها، تظهر كيانات وعناصر قوة 2011كنا نعرفها حتى العام 
وقد حتول الشرق األوسط إىل . تنحصر هوياتها يف قومية ودولةجديدة ال 
، وإىل ومتعددة الالعبين مكوّنة من هويات مسلحة وعنيفة ةمعقد منظومة

 كما). proxy(وكالء  سطةبوا صراع وحروب بين قوى عظمى إقليميةة ساح
حتولت هذه الدول، يف بعض احلاالت، إىل ساحة تدخل مباشر من جانب قوى 

السودان وليبيا، تستعر حروب واليمن، والعراق، و، يف سورية. عظمى دولية
                                                            

  تل أبيب، "معهد دراسات األمن القومي" 2016 – 2015ئيل تقديرات استراتيجية إلسرا :املصدر ،
  .152-141، ص 2016

  .ليم سالمةس: ةعن العبريه ترجم  -
  .أحمد خليفة: راجع الترجمة  -
   رئيس سابق لالستخبارات العسكرية، وحالياً رئيس معهد دراسات األمن القومي.  
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ب من جان مباشراً تدخالً) سورية والعراق(نرى يف احلالتين األوليين و، أهلية
ومن الصعب االفتراض بأن هذه الدول . قوى عظمى إقليمية وأخرى عاملية

ربما تغدو التجزئة يف و. ستكون قادرة على استعادة وحدتها الداخلية مستقبالً
غير مستقر، وربما تنشأ يف أخرى أطر فيدرالية  ودائماً ثابتاً بعضها واقعاً

ة لتيهشة، إذا ما غلب اإلصرار على اإلبقاء واحملافظة على حدود وهويات دو
لعدد من التطورات  مثل ضعف الدول وتفككها، إىل حد كبير، تفسيراًوي. سابقة

  . التي سنتطرق إليها الحقاً

  ينالعبكأحد ال" الدولة اإلسالمية"تنظيم  -  ثانٍتشخيص 
  يف التطورات يف الشرق األوسط املؤثرين املركزيين

  حركة ك 2014الوعي العام يف سنة ) داعش" (الدولة اإلسالمية"اخترق تنظيم
واحتلت أجزاء واسعة يف سورية " القاعدة"جهادية انفصلت عن تنظيم  -لفية س

بهوَس العظَمة يتمثل يف السعي إىل  مشبعولدى هذه احلركة طموح . والعراق
وقد تبنت احلركة . يف املنطقة، ثم يف العامل بأسره الحقاً القائمتغيير النظام 

ة يف مدى استثنائي كسلو مبادىءو -خالفة  -فكرة إنشاء قاعدة دولتية 
يف سورية للحركة فرصة تنظيم نفسها،  الفراغ الدولتيأتاح و. وحشيتها

إعالن اخلالفة ووشمال غرب العراق  االستيالء على أجزاء واسعة من سوريةو
هذه، جميع الالعبين  الهالدولة اإلسالمية، بأفع"ويضع تنظيم . اإلسالمية

اخلصومات يف نسيج زيد يف تعقيد اإلقليميين والدوليين أمام حتد كبير وي
قد أقسمت حركات إرهابية إسالموية يف كل من شبه جزيرة  و. الشرق األوسط

نفسها ين الوالء لزعيم التنظيم وأعلنت سيناء، ليبيا، نيجيريا وأفغانستان يم
  .تابعة للدولة اإلسالمية واليات

  تغالل درته على اس، خالل السنة األخيرة، ق"الدولة اإلسالمية"وقد أثبت تنظيم
ى نشرها يف اجملتمعات يديولوجيته التي يدأب علأقوة اجلذب التي تتمتع بها 

ولدى التنظيم تيار دائم التدفق من . يف أرجاء العامل كافةاإلسالمية 
يف املعارك على األراضي  لإلنخراطاملتطوعين الذين يلتحقون بصفوفه 

العامل التنظيم يف " وخريج"شر ، ينتإىل ذلك باإلضافةو. السورية والعراقية
 . ة يف دول منشئهمنائمإنشاء خاليا قدرة على ولديهم 
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 كأنه قد جرى فيها" الدولة اإلسالمية"تنظيم  بدا، 2015نهاية العام  مع اقتراب
ع يف تراجوها،فييف جميع اجلبهات التي كان يحارب تقريباً كبحه و صده

قدرة الفتة على التأقلم مكّنته من التنظيم أثبت  مع ذلك، لكن. العراق وسورية
نظيمات ة والتنائمشن هجمات إرهابية استخدم خاللها بعض اخلاليا ال

 .دول إقليمية احتّدت، من وجهة نظره، بغية حماربتهاحمللية، ضد دول عظمى و
هذه هي الطريقة التي اعتمدها التنظيم يف الهجمات اإلرهابية التي نفذها يف 

  . إسقاط الطائرة الروسية يف سيناء أيضاً تركيا وفرنسا، كما يف
  أمام املتزايد " الدولة اإلسالمية"كان من بين نتائج وآثار انكشاف تنظيم

ديدة، من بينها ، أن صعّدت دول عالعنيفة نمط ممارساته ةعرفمالعامل و
هذا ل نتيجةو. يهروسيا ودول أوروبية، من ضغوطاتها علو الواليات املتحدة

 عن لتنظيم سيطرته على مناطق واسعة ومصادر دخل، فضالًا يفقدالتصعيد 
 عدم رغبةوبالرغم من . بصورة منهجية للهجمات سلسلة القيادة فيه تعرض

إيفاد قوات برية إىل ساحات احلرب، إال  يفالدول العظمى املشاركة يف القتال 
مادي القدرات اجلديدة التي أبداها اجليش العراقي يف الروأن الغارات اجلوية، 

اإليراين يف سورية  -والضغط البري الذي مارسته قوات التحالف الروسي 
توحي باحتمال فقدان التنظيم، يف نهاية املطاف، القاعدة اجلغرافية التي يقف 

والواقع السياسي  ،يديولوجية التي يتمتع بها التنظيملكن قوة اجلذب األ. عليها
نّة يف هاتين الدولتين بأنهم حيث يشعر املسلمون الس -يف العراق وسورية 

يتعرضون إىل اإلقصاء عن مؤسسات الدولة ولالضطهاد االقتصادي مما 
 "الدولة اإلسالمية" لتأييديستمران يف تشكيل قاعدة واسعة  -يجعلهم حمبَطين 

ويصح االفتراض أنه حتى بدون توفر مثل هذه القاعدة . املقاتلينجتنيد و
الرماد،  بين تنظيم قوة كامنة تؤهله للنهوض مناجلغرافية، ال تزال لدى هذا ال

" الدولة اإلسالمية"ومعنى هذا كله أن تنظيم . يف مرحلة مستقبلية الحقة
، يف الشرق ومركزياً هاماً سيبقى، خالل السنوات القريبة القادمة، العباً

  .    األوسط وخارجه
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  إىل النشاط العسكري عادتالدول العظمى  - ثالث تشخيص 
  نطقة، لكنها حتاذر التورط يف عمل برّييف امل
  ،يعود العامل، الذي انتقل إىل واقع القطبية األحادية يف أواخر القرن العشرين

الدول العظمى غير  ليكون متعدد األقطاب خالل السنوات األخيرة، وإنْ تكن
 اختالف السياسات والقيادات يفلكن . االقتصادية والعسكرية متكافئة القوة

عما  خمتلفة أشكال من التدخل يف الشرق األوسط ماينجم عنهلعظمى الدول ا
، يمكن للواليات هكذاو. احلرب الباردة يف القرن املاضي يه احلال يفعل كان

الدولة "املتحدة وروسيا أن جتدا نفسيهما يف اخلندق ذاته يف مواجهة 
 .سد واستمرارهوعلى طريفّ نقيض يف مسألة بقاء نظام األ ،"اإلسالمية

  فالواليات املتحدة، التي بدأت تتراجع عن التدخل العسكري املباشر يف العراق
بداية العقد احلايل، وجدت نفسها مضطرة إىل الرجوع إىل املنطقة لقيادة  يف

لكن هذه العودة تفتقر إىل استراتيجية ". الدولة اإلسالمية"حتالف دويل ضد 
 .احها حمدوداً للغاية، ما جعل جنمبلورة ومدعّمة بموارد والتزامات

 الدول  وافععززت الهجمات اإلرهابية التي وقعت يف باريس من دقد و
األوروبية لالنضمام إىل اجلهد العسكري واالنخراط يف أنشطته يف الشرق 

لقدرتها  يف موازين القوى، نظراً األوسط، غير أن تصعيد أعمالها ال يغير شيئاً
مل ينجح خاللها التحالف إالّ يف لعام وبعد عام ونصف ا. العسكرية احملدودة

، عادت روسيا إىل على القيام بانسحاب جزئي" الدولة اإلسالمية"تنظيم  إرغام
ماً شملت نشر قوات روسية تصمي شدالشرق األوسط من خالل عملية عسكرية أ

 لكن الروس أيضاً. يف سورية وشن غارات جوية مكثفة وعلى نطاق واسع جداً
مليشيات شيعية، ورية، بل يعتمدون على اجليش السوري، وا قوات برسلمل ي

يف إحداث تغيير حاسم  ، ومل ينجح هؤالء أيضاً"حزب الله"قوات إيرانية وعلى و
أدى تدخل الدول العظمى قد و. يف ميزان القوى، رغم اإلسناد اجلوي الروسي

لية العسكري يف بيئة معقدة ومتعددة األطراف املتنازعة إىل نشوء خارطة قتا
تتصاعد أية حوادث تكتيكية تقع فيها إىل مواجهة  ، يمكن أنغير مستقرة

إسقاط تركيا طائرةً روسية أخرى (استراتيجية ال أحد معني بها أو يرغب فيها 
  ). يمكن أن يؤدي إىل صدام بين روسيا وحلف الناتو



5 
 

 تنبغي اإلشارة إىل أن للتدخل الروسي دالالت ورسائل تتجاوز حدود املنطقة. 
رغبتها يف العودة إىل  تشململية انظرة روسية ع عكسذلك أن هذا التدخل ي

ة بشأن شبه املواجهة مع أوروبا والواليات املتحدو، كانة قوة عظمىاحتالل م
تمدد حلف الناتو وتوسعه شرقاً ونشر منظومات و، نياجزيرة القرم وأوكرا

  . دفاعية مضادة للصواريخ يف أوروبا
 السوري ومساهمته يف تعزيز احملور  -اإليراين  -ي يشكل التحالف الروس

ورغم أن . إشكالياً الراديكايل املعادي إلسرائيل، يف املنظور اإلسرائيلي، تطوراً
جتنب االحتكاك مع روسيا، من جهة، والتنسيق معها بشأن النشاط اإلسرائيلي 

عين عدم يف سورية، من جهة أخرى، يمثالن هدفين يف غاية األهمية، إال أنه يت
إيران وحزب  ازدياد قوةالسماح بأن يغطيا على الوجهة السلبية املتمثلة يف 

  .  الله

  بعد االتفاق النووي مع إيران، بقيت إسرائيل - رابع  تشخيص
  الوقت" تكسب"وحيدة يف مواجهة اتفاق إشكايل، لكنها 

 نع بعد عقد كامل من التقدم اإليراين البطيء، الثابت واملستمر نحو عتبة ص
شهرين فقط من إنتاج مادة انشطارية  مسافةالقنبلة النووية، وصل التقدم إىل 

التفاق املرحلي يف أعقاب ا كافية لصنع قنبلة نووية واحدة، ولكنه أوقف يف 
وأُرجع إىل الوراء يف االتفاق النهائي مع ، )2013نوفمبر / يف تشرين الثاين(

رت إيران حتتاج إىل سنة ، بحيث صا)2015يوليو / تموز(الدول العظمى 
االتفاق النهائي الذي تم التوصل إن . إلنتاج مادة انشطارية لصنع قنبلة أوىل

خمس عشرة  -بعد عشر سنوات (يف املدى البعيد خاصة  ،جداً إشكايلإليه 
يمكّنها من  يمنح إيران شرعية ملشروع نووي واسع وكبير جداًذ أنه ، إ)سنة

. قصيرة جداًالك قنبلة نووية خالل فترة زمنية متال، "التسلل"االختراق، أو 
ستعداد وتطوير قدرات يف غضون ذلك، يمنح االتفاق إسرائيل وقتاً لاللكن و

  .   ملدى البعيديف اة وعسكرية إحباطية سري
 اخملاطر األخرى، خارج نطاق اجملال النووي تزاييف  أيضاً ويؤثر االتفاق .

ات عن إيران، ستتوفر لديها موارد ففي أعقاب تخفيف الضغوط ورفع العقوب
عمليات التآمر والتعاظم ويف ، ةإرهابي نشاطات يف  ة سيتم استغاللهاكثير

ويتوقع أن يشمل هذا التعاظم امتالك منظومات أسلحة . العسكري التقليدي
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من روسيا والصين، بل ومواصلة تطوير الصناعات احلربية  مُشتراة متقدمة
الواليات  فاء، خماوف حلكما يثير االتفاق، أيضاً. احمللية يف إيران نفسها

من ) إسرائيل، العربية السعودية، تركيا ومصر(يف املنطقة  يناملتحدة التقليدي
ورغم أن . موتنعطف باجتاه إيران على حسابه مالواليات املتحدة عنه تبتعد أن

قبة هذه اخملاوف مل تتحقق حتى اآلن، إال أن هذه الدول ستواصل متابعة ومرا
، االستمرار يف وسيتعين على إسرائيل، أيضاً . نركي حيال إيرايالسلوك األم

مراقبة ظاهرة تزايد البرامج النووية املدنية يف الدول العربية، والتي قد تكون 
ردة فعل على املشروع النووي اإليراين، بل وحماولة لتطوير بنى حتتية تتيح 

  .  االنتقال إىل برامج عسكرية مستقبالً

  مصر،  - إلسرائيل وللعامل السني البراغماتي يوجد  –خامس  تشخيص
  ة عديدةطابقمصالح مت - األردن، العربية السعودية والدول اخلليجية األخرى 

 الدول يف هذين الطرفين إيران  إسرائيل والعامل السني البراغماتي تعتبر
ها على الشيعية الساعية نحو امتالك سالح نووي والطاحمة إىل فرض هيمنت

 "الدولة اإلسالمية"ويف مقدمتها  كما التنظيمات اإلرهابية السنيّة -املنطقة 
إن  .مصدراً خملاطر جسيمة على أمنها القومي، بل على وجودها - أيضاً

، بين إسرائيل والدول عالقات السالم والتعاون، يف القضايا األمنية حتديداً
امتحان الهزة اإلقليمية، بل التي وقعت معها على معاهدات سالم، صمدت يف 

قات مع وتتطور مثل هذه العال. توثقت أكثر بفعل تعدد املصالح املشتركة
ومع ذلك، فإن عدم . يف قنوات سرية حتى اآلن الدول األخرى يف املنطقة

ثر التقدم على اجلبهة الفلسطينية يجعل من الصعب االرتقاء إىل درجة أعلى وأك
  . علنيتعاون  كثافة من التعاون، ناهيك عن

  حول جولة أخرى من املفاوضات مع الفلسطينيينفشل  - سادس تشخيص 
  الطعن والدهسسالحها " انتفاضة ثالثة"هناك ال فراغ يف امليدان، . الدائم لاحل

 منذ فشل  ن الطرفين اإلسرائيلي والفلسطينيتسود حالة من القطيعة التامة بي
. كي، جون كيريريخلارجية األماملفاوضات التي جرت بينهما بوساطة وزير ا

حركة  التي قادتها املواجهة العسكرية ،جهان االستراتيجيان الفلسطينيانالتو
من غزة، والنضال السياسي يف احللبة الدولية، مل يحققا للفلسطينيين  "حماس"
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اكتشفت إسرائيل، التي تمسكت و. أي تقدم حقيقي نحو أهدافهم الوطنية
ع هو الذي نزاإدارة الصراع بتكاليف متدنية، أن البالوضع القائم وأملت يف 

على " جتريها، يانتفاضة خمتلفة عن سابقت يف مواجهةوجدت نفسها ويديرها 
هذا ليس إرهاباً منظماً، وإنما مبادرات فردية حتركها مشاعر ". نار هادئة

معاً، أرضية  تشكل وهذهمن القيادة والرغبة يف االنتقام اإلحباط واليأس، 
هؤالء األفراد على استعداد للخروج إىل جوالت من القتل  .للتحريض خصبة

ومل تشهد هذه االنتفاضة، حتى اآلن، . باستخدام السالح األبيض واملركبات
يتمثل يف االنتقال إىل استخدام األسلحة النارية أو عمليات تفجيرية  تصعيداً

والنتيجة، أن . اضمحاللعالمات  -يف املقابل  - ظهر عليهاال ت واسعة، لكن
بحياة  -ثمناً يواصل االرتفاع باستمرار  إسرائيل تدفع لقاء إدارة الصراع

كانتها يف مستمر ملوبتراجع  ،بالسياحة واالقتصاد وإحلاق الضررالبشر، 
، من جهتها، دهورة هذا الوضع الهشّ واملبادرة "حماس"وحتاول حركة . العامل

بفضل قدرات إسرائيل  وذلكحتى اآلن، إىل تنفيذ عمليات انتحارية، دون جناح 
يف تفكيك وتدمير البنى  منية التابعة للسلطة الفلسطينيةة األجهزة األهمومسا

  . ]الضفة الغربية[يف يهودا والسامرة " احلماسي"ب التحتية لإلرها

  تدهور إضايف آخر يف مكانة إسرائيل - سابع تشخيص 
  دةوخاصة حيال أوروبا والواليات املتح الدولية،
 رة الرئيس أوباما وحكومة نتنياهويديولوجية بين إدااملواجهة الشخصية واأل، 

الرأي  يف الفاتواخلاتهام إسرائيل باملسؤولية عن فشل عملية السالم، و
املواجهة العسكرية يف غزة والتي أسفرت عن وواملواقف بشأن املستوطنات، 

إىل إسرائيل باعتبارها والنظر  ،]الفلسطينيين[ ينيندإصابة عدد كبير من امل
هذه، جميعها، تسبب تآكالً  -ى، لكن األقل أحقيّة، يف النزاع الطرف األقو

وقرار األوروبيين . متواصالً يف مكانة إسرائيل السياسية واألخالقية يف العامل
فقط، كما " اخلط األخضر"بقصر املنح البحثية من جانبهم على مناطق داخل 

وسم املنتجات اإلسرائيلية التي يتم إنتاجها يف توصية االحتاد األوروبي ب
، هما مؤشران أوليان على املشكلة التي إذا مل "اخلط األخضر"مناطق ما وراء 

تدهور إسرائيل إىل مكانة دولة  تتم معاجلتها فإنها تنطوي على احتمال
ل خطاب املقاطعة إىل خطاب شرعي يف الساحة ويمثل حتو. "مثيرة لالشمئزاز"
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صحيح أن اإلجنازات . املشكلة ذاتها هذهمن جوانب  اًإضافي جانباً الدولية
، )BDS(التي حققتها حركة املقاطعة، سحب االستثمارات وفرض العقوبات 

حمدودة، لكن خطر انتقال حركة املقاطعة من عامل حتى اآلن، كانت إجنازات 
شارها يف املنظمات غير احلكومية إىل قلب العامل الغربي املؤسساتي، بل وانت

  . أحمر يف القدسمؤسسات دولية، ينبغي أن يشعل ضوء 

  ت داخلية يف إسرائيلطورات - ثامن  تشخيص
  تهدد مناعتها وتؤثر سلباً على مكانتها الدولية

 ومظاهرإرهاب يهودي، ووتصريحات متطرفة من اليمين ومن اليسار،  أقوال 
مد أبو خضير يف ، قتل الفتى حم"تدفيع الثمن"ظاهرة (عنصرية بعضها عنيف 

مبادرات تشريعية موضع خالف، و، )القدس وقتل عائلة دوابشة يف بلدة دوما
إىل جانب انخراط عناصر من اليسار يف حملة التحريض ضد دولة إسرائيل ـ 

التجزئة والفئوية اآلخذة يف االنقسام، و هذه، جميعها، تقود إىل مزيد من
وهي . رائيلي واملناعة الوطنيةالتماسك اإلس تآكلوالتي قد تسبب  ،التعمق

يف العامل الغربي  ألن صورتها،على مكانة إسرائيل الدولية،  تؤثر سلباً أيضاً
سان وجتسد قيم حقوق اإلنعلى فظ اكدولة ديمقراطية غربية حت على األقل،

املسيحية األساسية هي القاعدة املتينة للدعم الواسع  -احلضارة اليهودية 
  . الذي حتظى به

  هي يف اجلوهرت يف جمال الطاقة غيراالت - تاسع  صتشخي
  إضعاف أعدائها وقدرتهم  ]وينجم عنها[، إيجابية إلسرائيل

  ت السياسيةعتالاإلرهاب والتمويل و تعاظم قوتها على تمويل
  ،ينعكس انخفاض أسعار النفط يف تأثيرات متباينة على إسرائيل، التي تستفيد

لالقتصاد  اً، دفعويشكل هذا، أيضاً. رلكونها مستوردة، من تراجع األسعا
غير  اًعة للطاقة، مما يشكل بالتايل دفعمن عبء التكلفة املرتف بتحريرهالعاملي 

يُضعف عدو  هأن كما. العامليف أرجاءلالقتصاد اإلسرائيلي وأسواقه  مباشر
قوة  دعم التآمر، واإلرهاب، وبناءإسرائيل املركزي، إيران، ويقلص قدرتها على 

الذي يمتلكه العرب غير قابل لالستخدام ضد " سالح النفط"ن إ. يةعسكر
إىل مستوى متدن  تراجعتتكون إسرائيل وحليفاتها، إال أن أسعار النفط قد 
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على االستقرار االقتصادي واملايل يف دول عديدة وعلى قطاعات  يشكل خطراً
يف العربية ويمثل اخلطر احملدق بحالة االستقرار . اقتصادية وصناعية مركزية

تفشي الفقر وتعمقه والركود االقتصادي يف الشرق األوسط والسعودية، 
  . لهبوط يف أسعار النفطلات إشكالية انعكاس

 ستخراج الغاز اإلسرائيلي من البحر املتوسط ان فإ ،إسرائيل أما من ناحية
. يف جمال الطاقة يسهم يف ترسيخ وتعزيز ومكانتها االستراتيجية واستقاللها

اتضح أن قدرة إسرائيل على استخدام تصدير الغاز إىل دول شرق ذلك،  ومع
، بديهياً ليس أمراً قدماً لدفع مصاحلها وأهدافها االستراتيجية أداةكأوسطية 

 تسواء بسبب معوقات داخلية يف إسرائيل أو بسبب حالة اإلشباع التي وصل
  .   إليها سوق الغاز العاملية

  رائيلى إساخلطر عل - عاشر تشخيص 
  أصبح أكثر تنوعاً ومتعدد األبعاد

  ه، يف جيش صدره وممعظملئن كان اخلطر العسكري يتمثل يف السابق، يف
بين اإلرهاب دمج الناً ويف مركزه هجي، فقد أصبح التهديد اليوم تقليديعدو 

. خدم وسائل اجليوش النظاميةاملتعدد األبعاد وحرب العصابات التي تست
حرب و إعالمحرب ويف جمال الشبكة العنكبوتية، " ناعمةتهديدات " أيضاً وثمة

وإىل . تستهدف نزع الشرعية عن دولة إسرائيل وفرض املقاطعة عليها، قانونية
أن التهديدات العسكرية  دركجانب اخملاطر اجلديدة هذه، من الضروري أن ن

 انتزودينة، وإيران، يهجالتنظيمات اإلرهابية الأن ومل تختف، يكية الكالس
يمكن  -جوية وبحرية و أرضية -يلة املدى بأسلحة متقدمة دقيقة وطو

وحيال هذا، يتعين على . سيناريوهات خمتلفة يفاستخدامها ضد إسرائيل 
على هذه اخملاطر  ردوداجليش اإلسرائيلي االستعداد للمواجهة ولتقديم ال

  . والتهديدات املعقدة واملتضافرة

  –ة جديد مصدر قوة ومعرف - حادي عشر  تشخيص
  شبكات التواصل االجتماعي

 شبكات التواصل أب وغيرها من  وتشيسبوك، تويتر، يوتيوب، واأصبحت ف
أكثر من تسعين مليون . بيئة االجتماعية األكبر يف الشرق األوسطاالجتماعي، ال
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من % 35ا يعادل نحو الشبكات االجتماعية اليوم، أي م عربي يستخدمون هذه
وينشط مستخدمو الشبكات . منطقة الشرق األوسط جمموع السكان العرب يف

ويف عاملنا . ، دون توقف، سبعة أيام يف األسبوعساعة يومياً 24االجتماعية 
هذا، حيث املعرفة قوة، حطمت شبكات التواصل االجتماعي احتكار املعرفة 

املعلومات يف متناول  ووضعت ،ة املعلوماتية األكبر يف العاملنصّوأصبحت امل
هندسة الشبكة والقدرة على إنشاء  هموتسا. يريدها ويطلبها، وباجملانكل من 

املثقفة واألمنية على و يف احلد من قدرة النخب السلطوية صفحات جديدة
. هالاجلمهور الواسع  تعرضالسيطرة والتحكم باملضامين وباملعلومات التي ي

ساوي املتوفوق هذا، تمثل شبكات التواصل االجتماعي اجملال الديمقراطي و
يمكن من خاللها رؤية وسماع رغبات وطموحات والوحيد يف الشرق األوسط، 

واألقليات، وهي الفئات التي تشكل، معاً، أغلبية ساحقة من  ،النساءوالشباب، 
ورغم حقيقة كونها أغلبية اجلمهور، إال أن صوتها ال . سكان الشرق األوسط

خارج هذه  يقي والئقال حتظى بتمثيل سياسي حقهي يزال غير مسموع و
شبكات التواصل االجتماعي هي املكان الوحيد الذي ال حدود إن . املنصات

  . غير ممكن جغرافية فيه، مما جعل الرقابة على األفكار واآلراء، أو دفنها، أمراً
 احلملة العسكرية اإلسرائيلية األخيرة و، "الدولة اإلسالمية"احلرب ضد تنظيم  إن

 تدل على –عمليات الطعن والدهس  -اإلرهاب األخيرة وحتى موجة  ،غزة على
أحداً  بنى حتتية سياسية لهم، لكنوتدمير  إرهابيين تصفيةأنه باإلمكان اليوم 

ليس يف والشبكات االجتماعية، ولذا اإلنترنت " قتل"مل ينجح حتى اآلن يف 
الشبكة ء املتدفق عبر قف تيار األفكار واآلراو سياجمقدور احلصار، السور أو ال

ة والواقع أن الشبكة العنكبوتي. احلدود املغلقة بإحكام نطاق خارج العنكبوتية
على حتريك األشخاص واجملموعات درتها قبانتصرت على اإلذاعات واملساجد 

الوسيلة املثلى لترويج اآلراء  وهي اآلن. إىل االنتظام والعمل الفعليودفعها 
جمموعات كبيرة وخمتلفة، وهي بين أوساط و) تلقين(املواقف واألفكار و

يف الشرق األوسط  بر واألقوى يف تشكيل الرأي العامرافعة التأثير األك
  .     وخارجه
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  التهديد العسكري  هناك انخفاض يفإسرائيل قوية عسكرياً،  - تشخيص أخير
  يف جتنب مواجهات وحروب واسعة النطاق هي ناجحةو ،املباشر عليها

 عدم االستقرار اإلقليمي، و، إسرائيل حدوديف جوار لية بالرغم من احلروب األه
 ة كلمواجهات بوتيرة مر وحتىمنظمات إرهابية حول حدودها،  وتمركز
. يف غزة، جنحت إسرائيل يف عدم االجنرار إىل أتون حرب واسعة النطاق سنتين

السالم وسياسة عدم التدخل يف سورية، وفإحجامها عن مهاجمة إيران، 
 هذه -العسكرية  ابشأن قدراته ، واالنطباع الرادعصر واألردناملستقر مع م

التهديد إن . واالستقرار االستراتيجي استمرار النمو االقتصادي أتاحت جميعها
. اختفى تقريباً قد التقليدي املتمثل يف اجليوش النظامية لدى الدول اجملاورة
نة هجينظيمات الوينبغي على إسرائيل، اآلن، تركيز جهودها يف الرد على الت

 املتطورة، والقادرة على شن حرب اإلرهابية شبه الدولتية، ذات القدرات
  . صواريخاستخدام القذائف واليف صلبها  عصابات

  ،األكثر وتبقى إسرائيل، القوة العسكرية األقوى يف الشرق األوسط، يف املقابل
والدفاعية القدرات الهجومية تمتلك  ، وهيمن الناحية التكنولوجية تقدماً

من جيشه،  ومع ذلك، لدى اجلمهور اإلسرائيلي توقعات كبيرة جداً. األفضل
حتتم عليه مواصلة تعزيز قدراته باستمرار وتعميق الفجوة النوعية بينه وبين 

عدة  يفاخلصوم احملتملين، بما يشمل تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية 
شير وي. ديدات متعددة ومتنوعةجبهات، بما فيها اجلبهة الداخلية، ومقابل ته

أن إحدى املعارك األساسية إىل  أيضاً تغيير احلاصل يف خارطة التهديداتال
نسبياً على أهمية  أهميتها علو، التي ت"معركة ما بين احلروب"املقبلة ستكون 

  .     االستعداد حلرب مستقبلية غير واضحة املعامل والسمات
 كزية، يتعين على القيادة السياسة املر رؤية والتشخيصاتحيال هذه ال

يف و .والعسكرية يف إسرائيل بلورة استراتيجية حمدَّثة للسنوات اخلمس املقبلة
ة بعدم اليقين شبعامل، ويف املنطقة جذريةتغييرات يتعرض لالعامل الذي 
اإلشكالية، هنالك الكثير من املنطق يف اعتماد سياسة تسعى إىل  والتطورات
وقد كانت هذه . ملةالقرارات إىل حين اتضاح الصورة الشات وساراجتميد امل

فقد اختارت حكومة إسرائيل ". الربيع العربي"منذ بدايات  حقاً سياسة إسرائيل
يتعين " يف غابة فيالّ"استراتيجية اإلبقاء على الوضع الراهن، معتبرةً نفسها 
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 وبعد خمس سنوات من الهزة. عليها، وتستطيع، االنفصال عن حميطها
، مقبللزمن طويل نتائجها وتداعياتها غير املستقرة ستمر اإلقليمية، التي ست

بلورة سياسة شاملة،  وبناء عليهايمكن حتديد وجهات التغيير األساسية، 
وأداء أفضل يف مواجهة التحديات  متعددة األبعاد واستباقية تضمن موقفاً

الناجمة عن  تشخيص واغتنام الفرص ، كما يمكناملستجدة أمام إسرائيل
وفيما يلي إحدى عشرة توصية وكلمة تلخيصية حول . التطورات من حولنا

  :  االستراتيجية العليا التي يتعين على إسرائيل تبنيها

  :املسألة اإليرانية - أوالً 
 ل اأزيحت عن جدول األعمال الفوري، لكنها ال تز اإليرانية لةأاملس تكون قد

نظام  منع تسلح ى إسرائيل، التي يتوجب عليهاعل حمتمالً وجودياً تمثل تهديداً
املهلة الزمنية الطويلة التي سيتم و ،متطرف يدعو إىل إبادتها بالسالح النووي

سنة  قبل أن تصبح إيران على مسافةميد البرنامج النووي اإليراين، خاللها جت
للتخطيط خلمس سنوات  سرائيل جماالًإليح تتنتاج قنبلة نووية، إلواحدة فقط 

ينبغي أن تتوفر لدى إسرائيل خطة لبناء قوة و. سنواتلعشر  وحتىقادمة، 
خرق االتفاق، إلغاؤه أو  -تمكّنها من مواجهة السناريوهات اخملتلفة احملتملة 

وينبغي على إسرائيل . القنبلةصنع إيراين، علني أو سري، نحو  ندفاعا
وأن  ،بصورة أفضلهذه املهلة الزمنية  بحيث تكون هي التي تستغل االستعداد

  . نشاطاتها أبعادززة وجديدة ملواجهة إيران، بكل تبني قدرات مع

  على إسرائيل املبادرة إىل تفاهمات متوازية مع الواليات -  اًثاني
  يف املوضوع اإليراين اً مستمر املتحدة، تتيح للدولتين احلليفتين تنسيقاً 

 أن تتوصل  صوابال وسيكون من ،مع إيران االتفاق إسرائيل ليست شريكة يف
. مةاهجملة من القضايا البشأن حدة إىل تفاهمات واتفاقات مع الواليات املت

تعزيز ومن املهم االتفاق على رد فعل مشترك إزاء أي خرق لالتفاق النووي، 
كيفية مواجهة اجلوانب غير وعلى وتكثيف التغطية االستخباراتية حيال إيران، 

 )اإلرهاب، التآمر والتخريب(وأدائها يف املنطقة إيران املتعلقة بوجود النووية 
 ومن املهم. ظة على تفوقها النوعيتعزيز أمن إسرائيل واحملاف على واالتفاق

 وضع آلية خاصة للتنسيق االستراتيجي تعقد يف إطارها لقاءات منتظمة أيضاً
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ومتقاربة للبحث يف التطورات احلاصلة يف إيران ويف أنشطتها وإجراءاتها، 
 من شأنها أن تتيح مثل هذه اآلليةو. تنسيق التحركات يف مواجهتها ثم ومن

التصدي الستمرار النشاطات اإليرانية املضرّة يف املنطقة وإيجاد الطريقة 
 تى بعد إزالة جزء كبير من القيوداألنسب ملواجهة البرنامج النووي اإليراين، ح

ما السعي ملعرفة جب ويف موازاة ذلك، ي. بعد عشر سنوات أو خمس عشرة سنة
تغييرات مالحظة أية و ،ات داخلية فعليةجراء إصالحإبدأت بإذا كانت إيران 

  . إيجابية يف ممارساتها وتوجهاتها

  اإلمكانية املركزية إلضعاف إيران هي يف سورية -  اً ثالث
 على عالقاتها  حتافظ ومن خاللها ،ر إيران إىل العامل العربيتشكل سورية مم

مع جمموعات فلسطينية على عالقاتها ، كما وتعزيز قوته" حزب الله"مع 
ه هو مصلحة إسرائيلية إزالتوعليه، فإن إضعاف نظام األسد و. متطرفة
ويتعين على . إيران وحزب اللهب حلاق ضرر جسيمفقط، يمكن إ وهكذا. واضحة

إسرائيل إيجاد السبل املناسبة لدعم كل ما من شأنه أن يؤدي إىل إضعاف 
يف  ومقرراً مسيطراً سد ليتوقف عن كونه، يف نهاية املطاف، عامالًنظام األ

سورية، إىل جانب االمتناع عن تقوية أطراف سنيّة متطرفة، يف مقدمتها 
 طرافمعاجلة هذه األ باإلمكان، ومن ناحية إسرائيل". الدولة اإلسالمية"

 ومن أجل. سلم األولويات الصحيح مواصلة تفحصبصورة تدريجية، مع 
قيق هذه األهداف، على إسرائيل تطوير واستحداث وسائل جديدة، أكثر حت

تعاون مع حليفاتها األقرب، مثل الواليات املتحدة ودول بالإبداعية وفاعلية، 
بإقصاء إيران من  معنية هي أيضاً التيتركيا والعربية السعودية، وأوروبية، 

  . سورية وتغيير نظام األسد

  الحتمالتعداد عسكرياً وسياسياً على إسرائيل االس -  اًرابع
  تمرار املواجهات فيها سنين طويلةتفكك سورية واس

  يف  احملور الراديكايل أطرافإضعاف  أن حترص علىينبغي على إسرائيل
قدر  إبعادها عن هضبة اجلوالنعلى و ،قدر اإلمكان سورية املستقبلية

إلسرائيل التعاون وإذا ما تم تقسيم سورية، فالعناصر التي يمكن . املستطاع
السنيّة املعتدلة والدول الداعمة لها، مثل العربية السعودية  املنظمات معها هي
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 تفحصوينبغي على إسرائيل أن ت. األردن وتركياوودول خليجية أخرى، 
ما إذا السعوديون واألتراك يدعمون العناصر السنية املعتدلة حقاً، أم  باستمرار

 الحقاً يمكن أن تندمجدعم عناصر متطرفة  أخطاء املاضي يف أنهم يكررون
وينبغي، يف كل األحوال، ". القاعدة"أو بتنظيم " الدولة اإلسالمية"بتنظيم 

، سواء وحماولة وضع صيغة أمنية حمدثة الوضع يف هضبة اجلوالن فحصت
د عمليانية وردعية لقواع أو وفقاً ،كاستمرار التفاقية فصل القوات القائمة

مقابل العناصر التي ستتموضع يف اجلانب السوري من  ،جديدة وخمتلفة
  . هضبة اجلوالن

  على إسرائيل االستعداد -  خامساً 
  "حزب الله"ملواجهة عسكرية شاملة مع 

  ،ًاجليوش وتم جتميد املشروع النووي اإليراين لبضع سنوات، كما ذكرنا سابقا
دات سالم، النظامية املتواجدة حول حدودنا هي جيوش دول تربطنا بها معاه

ولذا، فإن التهديد العسكري . جراء حروب أهلية طويلة انسحقتأو جيوش 
، الذي يواصل تعزيز قوته "حزب الله"هو  حالياًاألساس الذي تواجهه إسرائيل 

. من خالل التزود بأسلحة هجومية ودفاعية من إنتاج روسي، إيراين وسوري
التنظيم مساحة إسرائيل القذائف والصواريخ التي يمتلكها هذا  ويغطي مدى

بالكامل، عالوة على ارتفاع مستوى دقتها وقدرتها على التدمير، ناهيك عن أن 
، يف إطارها، للسيطرة على مناطق يف ططخيطور قدرات هجومية ي" حزب الله"

وحيال هذه التطورات، يتوجب على إسرائيل التأكد من امتالكها . داخل إسرائيل
عليها و". حزب الله"عية، ردعية وحاسمة، مقابل كافية، هجومية ودفا ردوداً

يف حال  واحداً سياسياً ولبنان باعتبارهما كياناً" حزب الله"النظر إىل 
كجزء  البنى التحتية الوطنية يف لبنان ضرب مقوماتت وأن إسرائيل مهاجمة

  . من املعركة الشاملة

  قيام ال املبادرة إىل على إسرائيل - اً سادس
  يف الساحة الفلسطينيةمستقلة  بخطوات
 خطوة شاملة تدفعها باجتاه صيغةن املناسب أن تبادر إسرائيل إىل م سيكون 

دى إسرائيل أربعة مسارات لو. قرّبها منهتمن طرفها و فيه احلل املرغوب
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 يف حال عدم ينبغي جتريب كل منها بالتوازي، أو بصورة متدرجةحمتملة 
ع الفلسطينيين سعياً إىل التوصل مباشرة ممفاوضات : ةالسابقاخلطوة جناح 

التوصل إىل تسوية إقليمية بالتعاون مع الدول العربية املعتدلة،  ،دائمحل إىل 
. قابلة للتطبيقمواضيع سلسلة من التسويات املرحلية إىل جانب التقدم يف 

 خطواتفعندئذ يتوجب عل إسرائيل اتخاذ  املسارات،تنجح كل هذه وإذا مل 
ديد وترسيم حدود الدولة املستقبلية، بطريقة استباقية مستقلة تفضي إىل حت

مع االهتمام بتجنيد ، ةمالئمة أمني صيغةأن تشمل طة وينبغي لهذه اخل. فاعلة
الدعم الدويل الالزم، وهو ما يمكن حتقيقه بعد أن تبدي إسرائيل مواقف معتدلة 

وتشكل . راف، عبر القنوات الثنائية واملتعددة األط"حل الدولتين"جتاه صيغة 
  .  ةناجح خطوة مستقلةألي  ال بد منه هذه كلها شرطاً

  إعداد اجليش اإلسرائيلي ملواجهة أخرى -  اً سابع 
  "اجلرف الصامد"مع غزة، باالستفادة من دروس 

 ن يتستمر خمسسماح لنفسها بخوض مواجهة إضافية ال تستطيع إسرائيل ال
فإسرائيل،  .عف بين أعدائهااألض يف مواجهة ستراتيجييوماً وتنتهي بتعادل ا

، ملزمة بامتالك "حماس"خيرة بردّ يمنع تعاظم قوة التي مل تنه املواجهة األ
وبنتائج أفضل من  أكبرسرعة نهاء املواجهة مع هذا التنظيم بوسائل فعالة إل

العسكرية " حماس"ردّ إسرائيلي يمنع تعاظم قوة  إيجادخاصة ينبغي السابق، و
ويف . يف املستقبل القريبجولة إضافية ويحول دون ، بعد اجلولة القتالية

املقابل، ثمة حاجة إىل خطوات وإجراءات غير عسكرية لتاليف املواجهة 
من خالل وينبغي القيام بذلك . واحليلولة دون وقوعها، أو تأجيلها على األقل
سياسي أفضل يف غزة، يجعل  -مساهمة إسرائيلية يف تشكيل واقع اقتصادي 

  .خرق وقف إطالق النار" حماس"على  من الصعب

  االستعداد لصراعات -  اًثامن
  غير دينامية واشتباكاتمواجهات و

 ة، صراع األدمغة واآلراء على شبكات انونيالشبكة العنكبوتية، احلرب الق
" سحب االستثمارات وفرض العقوباتو ةحملة املقاطع"لتواصل االجتماعي وا
)BDS (وهذه إحدى ."قوة ناعمة" - تفعيل القوة، لاً جديداًستعدادتستلزم ا 
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يف القرن احلادي والعشرين عن تأثير  اوأهميته اال يقل تأثيرهوأشكال القوة، 
وأهمية القوة الدينامية املتحركة التي يستخدمها اجليش اإلسرائيلي يف 

  .  امليدان
  التخوف من شكاوى ودعاوى ضد إسرائيليين يف و، "تقرير غولدستون"قضايا

نشاط ووسم املنتجات اإلسرائيلية، واجلنايات الدولية يف الهاي،  حمكمة
والتحريض ) BDS(سحب االستثمارات وفرض العقوبات وحركة املقاطعة، 

هذه، كلها، تشير إىل نقطة ضعف واضحة يف  -املنفلت على الشبكة العنكبوتية 
ساحة املعركة "مميزات  ن الضروري حتليلوم. األمن القومي اإلسرائيلي

، مع بلورة وتطوير مبادئ وفقاً لها مبادئ القتال التقليديةومالءمة " الناعمة
من طابع املواجهة وأبعادها ووقواعد جديدة مشتقة من القدرات املتوفرة، 

بمواجهة هذه التهديدات، التي ستقوم ات هحتديد اجل ضروريومن ال. اجلديدة
، وضع أيضاً يوينبغ. جديدة خمتصةهيئات إنشاء  –وإذا تطلب األمر 

وضمان االنسجام  ،إحداث تغيير يف رصد املواردواستراتيجية مناسبة 
التقليدية، " القوة الصلبة"ومركّبات " القوة الناعمة"والتناغم بين عمل مركّبات 

  .     التي تبقى احلاجة إليها قائمة كما كانت

  تعميق التحالف مع الدول العربية البراغماتية -  اً تاسع
 تعداد ملواجهة حتديات وتهديدات مشتركة الباب أمام تعاون واسع يفتح االس

ذلك أن تطابق املصالح يشكل قاعدة . بين دولة إسرائيل وبعض الدول العربية
يّة، من شأنها أن ر عالقات وثيقة مع الكتلة السنغير مسبوقة إلنشاء وتطوي

همية كبرى وثمة أ. على حد سواءريب والبعيد تخدم إسرائيل يف املديين، الق
 املتمثلة يف ملواجهة األخطار لكال اجلانبين يف القدرة على االستعداد املشترك

فرض الهيمنة اإلقليمية، قنبلة نووية و إىل إنتاج إيران سعيو، اإليراين التآمر
عالوة على ما ستحصل عليه هذه الدول من دعم إسرائيلي يف معركتها ضد 

ناء هذه العالقات مشروط بتحقيق تقدم يف ومع ذلك، فإن ب". الدولة اإلسالمية"
  .  ة الفلسطينيةساحال
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  ها،لفائحتسين عالقات إسرائيل مع ح - اً عاشر
  الواليات املتحدة والدول األوروبية همويف مقدم

 فتجميد . مع الدول الغربية تغيير األجواء نسبياً يمكن خلطوات إسرائيلية بسيطة
اتخاذ إجراءات وكتل االستيطانية، واقعة خارج نطاق المستوطنات معزولة 

إليه  حترك سياسي وفق ما أشرنا ساسيف األو ،لتشجيع االقتصاد الفلسطيني
يف العالقات ما بين إسرائيل  كل ذلك يمكن أن يحدث تغييراً مهماً –ه أعال

فحين يقتنع العامل بأن إسرائيل صادقة وجدية يف توجهها . والدول احلليفة
، سيعود األمر عليها بفوائد سياسية "حل الدولتين"ونحو نحو العملية السلمية 

  .    واقتصادية

  جتديد وترسيخ تفوق دولة إسرائيل األخالقي - وأخيراً 
 ًموقف  - من موقف أخالقي متين يتوجب على دولة إسرائيل العمل انطالقا

دل على التطلع نحو السالم، وإنهاء السيطرة على شعب آخر، ييتحقق بعمل و
  . ديمقراطية ومتنورة يف إدارة شؤون الدولةحماية مبادئ ظة على واحملاف

  االستراتيجية العليا
 رص لتحسين ورفع مكانتها تملك إسرائيل القدرة على املناورة واكتشاف الف

التطورات العاصفة يف  فضلباألمنية واالستراتيجية، وخاصة و السياسية
املهلة الزمنية : ه التطوراتومن بين هذ. ق األوسط خالل السنوات األخيرةالشر

واإلدراك الواسع " الدولة اإلسالمية"ووي اإليراين، تهديد يف مسألة البرنامج الن
املسبب  ، بأن القضية الفلسطينية ليستيف العامل، بل ويف الشرق األوسط أيضاً

يفتح الباب أمام عقد حتالفات ممكنة مع  وهذا كله، املركزي ألمراض املنطقة
اتية يف العامل العربي ويتيح بلورة استراتيجية عليا شاملة، أطراف براغم

  . استباقية وفاعلة
 ة الفلسطينية ملصلحة ساحهذه االستراتيجية االعتدال واملرونة يف ال يف مركز

ة، من جهة، وترميم وتوثيق براغماتيتعزيز العالقة مع الدول العربية السنية ال
ذلك أن مستوى أفضل . من جهة أخرى العالقات مع أوروبا والواليات املتحدة،

من التنسيق والتعاون مع الواليات املتحدة من شأنه أن يتيح االستعداد اجليد 
عسكرية يف املدى  من احملتمل أن تتوصل إىل قدرة نوويةحيال إيران التي 
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. يف املدى القريب" الدولة اإلسالمية"و" حزب الله"البعيد، وحيال تهديديّ 
صحيح بين القوة العسكرية اإلسرائيلية واحلنكة السياسية وسيؤدي الدمج ال

إسرائيل ومكانتها بما يؤهلها ملواصلة  قوةوالشرعية الدولية إىل تعزيز 
 حلول، بل ولترسيخ ن سيناريوهات األخطار املستقبليةالتصدي بنجاح ألي م

  . سلمية ثابتة ودائمة مع جيرانها
 

  


