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بمشاركة  ،القعمي األمنالماضي انعقد المؤتمر السنعي العاشر لمركز درابسات  بسوع األ

 -األمني عالم وخوراء من المجتمع السيابسيين ورجال الجيش ورجال اإل رتل من

 ،صعات متنععةأؤتمر من هذا النع  بسمعت ومثل أي م .إبسرائيل والعالمالسيابسي من 

 إبسرائيلربسمت صعرة معقدة بخصعص العضع الذي تمر به  ،وفي معاضيع مختلفة

 .7102يات التي تنتظرها في العام اليعم والتحد

بساس أحة وابستثنائية بشأن كل قضية على قعال واضأليس من الممكن بالضرورة بلعرة 

واضحة ميزت  كيد صععد عدة تعجهاتلكن األ ،يفساء اآلراء التي عرضت بالمؤتمرفس

 .نقطة الزمن الحالية

 

ها تفعق ية عظمى لإقليمفهي تعتور قعة  ؛يجابيإإبسرائيل االبستراتيجي العام تعازن 

ويععد الفضل  ،ي جيد ومستقرقليموضعها اإل ،عدائهاأعسكري بارز على خصعمها و

لحروب الداخلية في العالم بسنعات من ا أعقابا لضعف وتآكل خصعمها في في ذلك كثير  

اليمن من غير  ي. حمام الدم المتعاصل في بسعريا وفي العراق وفي ليويا وفالعربي

 .ن ينتهي في المستقول القريبأالمتعقع 

وتركيا ودول عربية بسنية بقيادة العربية  إيرانية بين قليمة اإلصرا  القعى على الهيمن

ة للعداء الديني مل في حل قابل للحياأومن دون  ،ي المنطقة بدون ابستقرارالسععدية يوق

في تعجه  إبسرائيل. رغم ذلك على الساحتين الداخلية و الدولية فعضع والعرقي والقعمي

 .وهكذا نركز على المستقول ،بسيء

 

 

ا جميع بيض كان التغيير المركزي الذي ابستغرق تقريو  إلى الويت األدخعل رئيس جديد 

 ا نعقشت التهديدات على انه فرصةبل وحتى عندم ،المناقشات التي جرت

Trumpportunities،  إبسرائيلوبسيما من المنظعر الروبسي وجهات يمينية في. 

وعلى رأبسها انتخاب ترامب  ،راماتيكي الذي شهدته السيابسات في الغرباالنعطاف الد

تفتاء شعوي بالخروج من االتحاد وقرار معاطني بريطانيا في ابس ،ا للعاليات المتحدةرئيس  

هذه االنعطافات هي رد فعل ناتج  ؛عمال المجتمع الدوليأحدثان هزا جدول  ،وروبيألا

وتعكس خطعات انغالق للمجتمعات  ،المنصرمعن تعجهات عميقة تولعرت خالل العقد 



انتهاء  بطريقة ال بسابق لها في حجمها منذ ،غربية وصععد اليمين القعمي فيهافي الدول ال

 .الحرب العالمية الثانية

: ابتعاد جماهير بسواب مركزيةأربعة أمر فنيري فإن لهذا األأحسب الوروفيسعر شلعمع 

تأثير شوكات  ،7112االقتصادية الكورى في العام زمة األ ،وابسعة عن النخوة السيابسية

. هذه جميعها خلقت طوقة من السكان وانعكابسات الهجرة العابسعة ،التعاصل االجتماعي

ام الديمقراطي الليورالي ولذلك خرجت ضد النظ ،شعرت بالخطر الحقيقي على مكانتها

افسة للغرب جهات من منه ت دخلالميعل االنعزالي المناهض للععلمة فتح مدخال  ، القائم

ليها تدخلها العسكري في إعاد أل الداخلين هي روبسيا التي وأ ،في المنظعمة الدولية

 ،قعتها الدولية التي فقدتها مع انتهاء الحرب الواردة ،وبعدها بفترة في بسعريا ،وكرانياأ

وبسط ومن ضمنها الشرق األ ،التي زادت نفعذها في مناطق وابسعةوالثانية هي الصين 

 .االقتصاديةفريقيا من خالل بسيابستها وا

هم ؤمن متانة العالقات مع الحليف األلت إبسرائيلمام إمة ترامب تمثل فرصة دخعل حكع

في جميع  بسرائيلوكذلك ابستمرار الدعم المكثف الذي تقدمه العاليات المتحدة إل ،وثقواأل

عند  لقدسا صيحات الفرحة التي بسمعت في .األمنيوعلى رأبسها المجال  ،المجاالت

مل بودء مرحلة عاليات المتحدة شهدت على األنتائج االنتخابات في ال إلىاالبستما  

إلى التضامن مع ية بسرائيلال تتسر  القيادة اإلأا لكن المرغعب والمعصى به حق   ،جديدة

 .كل ما يمثله ترامب

على شكالية للغاية إدمت خالل حملته تحتعي على جعانب رؤية ترامب العالمية كما ق

مر ألن هذا األ ،ان تتضامن معها وتعتمدها إبسرائيلالتي ليس على  ،مستعى القيم الكعنية

مع بسيابسات ترامب  إبسرائيل. كلما تضامنت ن يكعن نقمة عليها مع مرور العقتيمكن ا

ع الخلية الضعيفة المريضة في نظر مختلف جهات المجتم إلىفإن من شأنها ان تتحعل 

دارة الظهر العاضحة للجمهعر اليهعدي إكذلك  ،بسيابسته الدولي الذين بسيعارضعن

غلوه تعتور قصر نظر ويمكن ان تضر أالي المؤيد للحزب الديمقراطي في الليور

ان تععد لتكعن القضية التي تحظى بالدعم  إبسرائيل. على إبسرائيل على المدى الوعيدب

 .فعق الحزبي في العاليات المتحدة

 

  

إلى زيادة وزن التحديات دى أخيرة السنعات األ تقليل حجم التهديدات الخارجية في

ليس  ،في العالقات بين الجيش والمجتمعبرز بهذا الخصعص هي المسافة األ ،الداخلية



بسرائيلي وبسوب كعن الجيش اإل ،ذ انه بالفعل ومنذ تأبسيسهاإ ،المقصعد ظاهرة جديدة

لكن يودو  ،اتك على الدوام جدل شعوي عميق حعل هذه العالقكان هنا، ""جيش الشعب

 .العام المنصرم فقد تغيرت النغمةانه في 

فالحالة المؤثرة والمقصعدة  ،جانب القضايا التي تمس بالعالقات بين الدين والجيش إلى

مركز هذه في  ،زارياأ اليئعرلجندي مطلق النار في الخليل من قول الجميع هي حالة ا

القتالية التي هي محل ي وعلى قيمه بسرائيلخالق الجيش اإلأالقضية يدور بسؤال بشأن 

كثر من ذلك طفت على السطح خالفات جعهرية حعل بسلعك الجيش أولكن  ،خالف شديد

. التصرف غير طية وما يخص ثقة الشعب في النظاموحعل المؤبسسات الممثلة للديمقرا

ضرار الشديد في مكانة اإل إلىدت أنابعة من دوافع بسيابسية ربسمية والالمسؤول للجهات ال

. الشعب في يبسرائيلالسلطة القضائية في الوالد واالئتمان الذي يقدمه الشعب للجيش اإل

بسابسه أوالخاضع في  األمنهذه الحالة كان عرضة للتالعب الذي حدث حعل مفهعم 

 .لدولة الديمقراطيةبسس اأوالذي ابستغل ألغراض بسيابسية تقعض  ،لتفسيرات كثيرة

، إبسرائيلوهي مقام الجمهعر العربي في دولة  ،خرى على الساحة الداخليةأقضية 

ويضرون  ،العربي في الدولة -الجمهعرين يعمقعن الصد  اليهعدي بسيابسيعن من كال 

جراء إالجمهعر العربي طالوعا بالكف عن . ممثلع يج العالقات الذي نسج منذ قيامهابنس

 ن في الدولة ويطالوعنينفسهم بشكل قاطع معاطنأوهم يحسوعن  ،لهم "قةاختوارات الث"

ين ؤوفصداء قرار الرئيس رأبالمساواة بالحقعق وتكافؤ الفرص. على هذه الخلفية تدوي 

لين في المؤتمر بأن تنظيم معضع  الوناء في المجتمع الودوي والمجتمع العربي في فري

 .عمال الحكعمةأول على جدول يجب ان يكعن األ إبسرائيل

 

ومن  ،ا في حديث جميع المتحدثينكما اتضح جلي   -المعضع  الفلسطيني يمثل 

 إبسرائيللب التحديات التي تعاجه  - جراه المركز قويل المؤتمرأاالبستطال  الشامل الذي 

قررا  7102كتعبر أاندلع بالتناوب منذ  والعنف الذيالجمعد السيابسي  .معرفي جميع األ

مل بأن تكعن دى كليهما خطة عمل تنجح في بث األصاب الطرفين وليس لأ اليأس الذي

ابسلسلة العالقات بين الشعوين ممكنة في المستقول   .أيض 

بيض تنفخ بعض الروح بسوب تصريحاته في المعضع  قول الويت األ إلىدخعل ترامب 

ابيض األالويت  إلىوبعد دخعله  يخلق  بسرائيل. الدعم غير المتحفظ الذي يقدمه إلأيض 

" يكوح بسيابسات ه في الظاهر ال يعجد في واشنطن "شرطي بسيءا حسوا جديد  وضع  



وألن تقدم  ،إلزالة الضواب بسرائيلفي واقع مثل هذا هناك فرصة معاتية إل ،إبسرائيل

الكن فيه  ،بشكل واضح بسيابستها بشأن الصرا  خطعات  إبسرائيل خذخطر ان تت أيض 

 .متسرعة ال يمكن ابستردادها

ا فكار  أيين الذين حاولعا ان يعرضعا بسرائيلالسيابسيين اإل إلىا هذا الفهم تسرب جيد  

ت عرض رؤية لضم المناطق يوزير التربية والتعليم نفتالي بين ،إبسرائيللتحسين وضع 

(C) للفلسطينيين في المناطق  قامة حكم ذاتيإو(A) و(B؛)  هذه الفكرة اتمتها زميلته

عرضت خطعات عملية: نقل بسفارة العاليات المتحدة كيد التي اوزيرة العدل ايليت ش

وناء المكثف وال "،يعنصغعش عت"و "معاليه ادوميم"وضم  ،القدس إلى( خرىأ)ودول 

ذ انه ال إ ،فكار وليس خطةأاقتراحهما يعتور مجرد  ،ة(غربيفي يهعدا والسامرة )الضفة ال

خالقية مقراطية واألية والدياألمنو تفكير في االنعكابسات أنطعي على أي تطرق ي

ومن الناحية  ،الدولية إبسرائيلإلغالق خيار االتفاق مع الشعب الفلسطيني ولمكانة 

سيوي سحاق هرتسعغ وتيتعضاء الكنيست أ "المعسكر الصهيعني"خرى قدم رؤبساء األ

: االنفصال عن ل الخطعات المطلعبةهرتسعغ فص   ،ليفني رؤيتهم لحل الدولتين

خاللها يجري  ،ردن والوحرلعشر بسنعات بال عنف بين نهر األقامة اتفاق إ ،الفلسطينيين

بسرا  في تطعير االقتصاد إلوتأبسيس التعاون وا ،حعار بين الشعوين لخلق الثقة

. وعند الذي تقعم به السلطة الفلسطينية والتحريض رهابووقف دعم اإل ،الفلسطيني

اهذه الرؤيا  ؛من الممكن مناقشة الحل النهائي نهاية هذه الفترة بسيكعن ناقصة  أيض 

 .كفي لتصوح خطة عمل قابلة للتحققوليست دقيقة بما ي

مكون مشترك بين جميع المقترحات كان الحاجة إلى تحسين وضع الفلسطينيين 

 ؛وهذا األمر صواب ،حيث بدى توافق عام على أهمية توطيد العالقات ،االقتصادي

رضه. أوسيما لقطاع غزة الذي يحتاج إلى تحسين كبير للوضع االنساني والبنيوي على 

كما  ،جزيرة اصطناعية قبالة شواطئهقامة ميناء بحري فوق إمكون مهم وهو خطة 

 تس.ااقترح وزير المواصالت واالستخبارات إسرائيل ك

كثر من هذا قائم بخصوص الفرصة للتعاون مع الدول العربية السنية أوسع أجماع إ

ا وتعتمد على صبحت تحديث  أالدعوة إلى دفع عملية توسيع التعاون معها  ،البراغماتية

 يين:ساسأالجمع بين افتراضيين 

ولويات أالذي كان في الماضي على رأس سلم  ،الفلسطيني -ي الصراع اإلسرائيل .0

رب مام التقاأولم يعد يمثل عقبة  ،انخفض إلى موقع منخفض ،الكثير من الدول

 الرسمي.



يراني في ا بوقف التأثير اإلبدء   ،إسرائيل والدول العربية لها مصالح مشتركة كثيرة .7

االقتصادية والبنيوية  وانتهاء بالمواضيع "الدولة االسالمية" وسط وهزيمةالشرق األ

ااالوزير ك. والموارد خطة "قطارات نحو الشرق" كمنصة تجارية  تس عرض أيض 

 عمال كهذا.أجدول جل أومواصالتية من 

ية مع مصر والعالقات األمن ،لتقارب من الدول العربيةلليس هناك أي عيب في التطلع 

لكن االفتراض  .يجابيةبإمكانية االتفاقيات السلمية اإل االعترافردن تعزز واأل

إلقامة عالقات رسمية علنية دون التقدم في  ي التي يوشك ان يتم نضجهاإلسرائيل

ساس عمالني ويتنصل من الشارع في الدول ألفلسطيني ال يعتمد على الموضوع ا

 .ة حمراء"نها "بطاقأعلى  الذي ال يزال ينظر إلى إسرائيل ،العربية

إسرائيل تشهد اليوم "انتفاضة دولية" كما وصفها الجنرال األمريكي  ؛وسعبالمفهوم األ

الجزء  ،مجموعة الالعبين على هذه الساحة تعمل ضد إسرائيل ،المتقاعد ديفيد بتروس

 ،صغر منهم بدافع معاداة السامية ونزع الشرعية عن جوهر وجود دولة إسرائيلاأل

كبر تحركه معارضة سياسة إسرائيل فيما ، لكن القسم األBDSوسيما برعاية حركة 

 يخص الفلسطينيين.

 ،نموذج يمثل هذا األمرأكان بمثابة  7102في ديسمبر  7332قرار مجلس األمن 

 :لنوايا إسرائيل الحقيقية اسياسة البناء في المستوطنات تحولت في نظر العالم اختبار  ف

 ؟ساس حل الدولتينأ هل هي راغبة باتفاق سياسي يقوم على

خر في آعدم االستعداد اإلسرائيلي إلنهاء السيطرة على شعب  ؛في نهاية المطاف

ن يقودا إلى عزل أمن شأنهما  ؛ا على فكرة حل الدولتينوالقضاء عملي   ،الضفة الغربية

نظمة لمحاربة نزع الشرعية أقامة وتفعيل إ .ا وخطر المقاطعة والعقوباتإسرائيل سياسي  

ظهار إ ،لكن ليس بشكل جوهري ،ا في تحسين مكانة إسرائيلن تسهم محلي  أيمكن 

بما في ذلك خطوات حقيقية  - االستعداد للتقدم نحو ترتيب العالقات مع الفلسطينيين

 .هي الطريق الصحيح بالنسبة إلسرائيل -رض على األ

 

 

 ؛في سوريا والتدخل المباشر للوكالء والقوى العظمى فيها هليةمنذ بداية الحرب األ

. ذا انعكس تهديد حقيقي على إسرائيلإال ، إاختارت إسرائيل استراتيجية عدم التدخل

 ،ا يصمم المستقبل السوريا مركزي  صبح مكون  أالذي  - التدخل العسكري الروسي

يران وحزب هللا إة كل من وبمشارك ،وكذلك تعزز قوة التحالف الموالي لألسد بقيادتها



عقاب النصر في أا في يجابي  إ ازخم   اكتسب -خرى ف مقاتلي الميليشيات الشيعية األالآو

خر ستنزلق آ عن وال  أسد. ون القوى العام في الحرب لصالح األكفة ميزا ورجح ،حلب

ن ، وأيؤثر مباشرة على إسرائيل األمر الذي قد ؛هضبة الجوالن السورية المعارك إلى

 .كذلكمام حزب هللا وفي لبنان أوسيما  ،يران ووكالئهاإيزيد من احتمال التصعيد مع 

ان تعزز  يظهر من هذا التشريح انه ومن اجل االستعداد لوضع كهذا فإن على إسرائيل

 ،قامة منطقة نفوذ مشتركة في الجنوب السوريإردن في مجهود التعاون مع األ

ومحاولة استمرار تصميم واقع مريح لها على الحدود السورية عبر المساعدات المدنية 

 .راضيهمأية من عمال اإلرهابشريطة ان يمنعوا عن األ ؛االنسانية للسكان المحليين

ا ن يبدو انه سيفضل وكما هو معروف اآل ،مرتبطة للغاية بسياسات ترامب سوريا أيض 

ومسألة الحل الشامل  ،فقط كما فعل سلفه "ولة االسالميةالد"التركيز على القضاء على 

ساسيين في موازين بين الالعبين الدوليين األ. تغير البقائها في يد روسياإ سيسعى إلى

 ،والذي قاده الروس ،ستانةضح من خالل مؤتمر األاتما بما في ذلك ، وسطالشرق األ

ولى منذ الحرب العالمية للمرة األو - وكان سابقة دراماتيكية لم تكن الواليات المتحدة

 .ركزية في عملية اتفاق عالمي هناكشريكة م - الثانية

 مام الواليات المتحدةأا وعليها ان تعمل حثيث   ،هذا الخط مقلق للغاية بالنسبة إلسرائيل

تكون وهو انه وفي أي ترتيب مستقبلي في سوريا لن  ،ساسيجل تحقيق هدفها األأمن 

ن يكونا موجودين في بألحزب هللا ال وكذلك ال يسمح لها و ،حلا من اليران جزء  إ

ي في الموضوع الجهد اإلسرائيل ا.وفي هضبة الجوالن خصوص   ،اسوريا عموم  

علن عن أالرئيس ترامب ، وعا من سياسة عامة في الموضيراني يجب ان يكون جزء  اإل

ومن الصعب  ،7102رغبته في التنصل من االتفاق النووي الذي وقع في يوليو 

حادي الطرف لالتفاق أ لغاء  إن أنشكك في  ،ا في قوله هذاالمعرفة إلى أي حد كان جاد  

 .بما فيهم إسرائيل ،هاءيكية وحلفاسيخدم المصالح األمر

كة مع الواليات المتحدة لمحاربة ن تبني خطة مشترأ على إسرائيل ،ية حالأوعلى 

يراني في خير والتخريب اإلالنتشار األول والفوري هو منع ااأل :يران على مستويينإ

والثاني هو التجهز المخابراتي والتنفيذي للسنوات التي ستنقضي فيها  ،وسطالشرق األ

 .القنبلة النووية يران االقتراب منإفي االتفاق النووي وتستطيع فيها القيود المضمنة 

 



 

 ،تبلور نظرية لمواجهة مجمل التحديات التي عرضت خالل المؤتمر نأ على إسرائيل

. من القضايا التي عرضت تظهر عدة ية للمستقبلهداف السياسية األمنوكذلك تحديد األ

القوة الجوية للجيش اإلسرائيلي  ،يبؤر للضوء بخصوص قوة وتفوق إسرائيل العسكر

وفي المقابل  ،(F-32)عقاب استيعاب طائرات أبالصعود درجة مهمة في  تحظي

 ظومة الدفاع الجوي متعدد الطبقات.تطوير قدرات مقدمة للطائرات غير المأهولة ومن

االنترنت يثبت  ،ية المستحدثةتم بناء منظومة انترنت يتصدر اليوم الجبهة اإلسرائيل

داة قوية )ناعمة أ كيف يمكن استخدام الرؤى والبنى المدنية الموجودة وتحويلها إلى

 القومي. من دولة إسرائيلأ( في خدمة وصلبة

تبدي تكيف الجيش  (جدعون)كذلك الخطة متعددة السنوات الحالية للجيش اإلسرائيلي 

اإلسرائيلي مع العالم المتغير وتفكيره في العمليات الخارجية والداخلية في المجتمع 

 "اإلسرائيلياستراتيجية الجيش "خرى فهي تبرز ما يشبه وثيقة أمن ناحية  ،ياإلسرائيل

ن فجوة غياب تحديد رؤية أو ،حقيقة ان الخطط العسكرية ال تكفي 7102غسطس أمن 

و أتعمل اليوم دون توجه استراتيجي  جهزة األمنيةهداف سياسية باتت ملموسة. األأو

وتضطر إلقامة عمليات تخطيط حسب ما حددته هي لنفسها  ،سياسي على المدى البعيد

 .وى العسكري للتحديات المستقبليةة للمستبهدف السماح بجهوزية جيد

 

 

 ،كثر من عالمات القراءةأمام عالمات استفهام أ تقف إسرائيل 7102في بداية العام 

بعضها يرجع إلى عدم التأكد المتعلق بالنظام الجديد في واشنطن وانعكاسات التغيير في 

ولكن الكثير منها متعلق بالميل إلى الهروب من القرارات  ،محيط إسرائيل االستراتيجي

 لذي عليها ان تتخذها لصالح نفسها.والحسم ا

قسام المجتمع واستعادة أالعمل على ترميم المزق بين  مطلوب :على الساحة الداخلية

 واسم الديمقراطية ومبادئ االخالق.مكانة الجيش اإلسرائيلي والمحاكم 

هات التي مواصلة دفع التعاون مع الج - بل ومرغوب -ممكن  :قليميةعلى الساحة اإل

بما في ذلك قوى وجهات التأثير  ،ساس المصالح المتداخلةأيمكن ان نعمل معها على 

 على.األسفل إلى الدول في البناء التدريجي من األ المحليين غير



ا على ليس فقط اعتماد   ،من الضروري ترميم مكانة إسرائيل :على الساحة الدولية

ظهار قيم إسرائيل المضافة إلى العالم الحر في إنما من خالل إو ؛حكومة ترامب

كثر من هذا كله على أواالقتصاد وتحديث العلم والتقنية. ومجاالت القيم المشتركة 

رات لترتيب الملف الفلسطيني على ا في الحفاظ على بناء خيان تعمل حثيث  أ إسرائيل

اء السيطرة على الشعب الفلسطيني بطريقة تضمن فق إلنهأساس االنفصال مع أ

جل تحسين حياة أومن  ،خالقية آمنةأكدولة يهودية وديمقراطية  استمرار بقاء إسرائيل

 .الشعبين
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