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2030 اسرتاتيجية األمن القومي اإلرسائييل لعام
Israel's National Security Strategy for 2030
 الذي وضعته الحكومة2030 للتصور االسرتاتيجي لألمن القومي لعام
 تعرض هذه الورقة:ملخص
ّ
 وتقوم هذه االسرتاتيجية عىل صوغ السيناريوهات املستقبلية.2018 اإلرسائيلية يف عام
 يف ظلّ حكم الرئيس األمرييك دونالد،املتعلقة بتحوالت املوقف األمرييك ملصلحة إرسائيل
، وتضاعف مكانة الواليات املتحدة بصفتها قوة عظمى يف منطقة الرشق األوسط وأوروبا،ترامب
 وكذلك،مقابل تعزّز مكانة روسيا بصفتها قوة عظمى يف منطقة الرشق األوسط بشكل خاص
 كام تعرض لسيناريوهات. والعودة إىل ساحة عاملية ثنائية القطب،عىل املستوى العاملي
 ولسيناريوهات التسوية مع،كشف إيران (الذي سيكون بشكلٍ مفاجئ نسب ًيا) عن قدراتها النووية
، والتسوية الضمنية املؤقتة مع حركة حامس،السلطة الفلسطينية يف مرحلة ما بعد أبو مازن
علني
 لسيناريوهات استمرارية األنظمة التي تحكم الدول التي تتعامل رس ًّيا أو بشكل شبه،ريا
ً وأخ
ّ
.مع إرسائيل
. فلسطني، السيناريوهات املستقبلية، األمن القومي، إرسائيل:كلامت مفتاحية
Abstract: This paper discusses the strategic vision for national security in 2030 that the
Israeli government adopted in 2018. This strategy is based on constructing future scenarios
for transformations in US support for Israel under Trump and the weakening of the US's
great power status in the Middle East and Europe vis-à-vis the position of Russia in the
same region and globally, and the return to a bipolar world. It also considers scenarios
in which Iran might surprisingly uncover its nuclear capabilities, in which it arrives at a
settlement with a post-Abbas Palestinian authority, a temporary settlement with Hamas,
and finally, scenarios for the perseverance of governing regimes that currently deal with
Israel whether openly or in secret.
Keywords: Israel, National Security, Future Scenarios, Palestine.
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مقدمة
ق ّدم مؤخ ًرا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إىل الحكومة اإلرسائيلية تص ّو ًرا اسرتاتيج ًيا لألمن
القومي لعام  .2030وبحلول ذلك العام ،سيبلغ نتنياهو من العمر  81عا ًما .ونظ ًرا إىل الوضع السيايس
الحايل املؤسف ،وغياب املتنافسني املتساوين من حيث املكانة ،إضافة إىل القيود الدميوغرافية ،قد يبقى
رئيسا للوزراء حتى يف عام .2030
نتنياهو يف السلطة ،أو ُيعاد انتخابه ً
األسس التي س ُتبنى عليها عقيدة األمن القومي يف املستقبل،
يف حال أقدمنا عىل بلورة تو ّقعات بشأن ُ
فهل ستختلف عن األفكار التي جرى تقدميها إىل الحكومة؟
تُش ّكل عملية صوغ السيناريوهات املستقبلية إحدى مهامت قسم املراقبة يف مديرية االستخبارات
التابعة لجيش الدفاع اإلرسائييل ،الذي يعمل بشكل مستقل عن قسم التحليل يف املديرية .وقد يتع ّرض
يخص منطقة الرشق األوسط ،للتشكيك
أي تحليل أو جهاز بحث ،يق ّدم توقعات قصرية املدى يف ما ّ
وتبيان خطئه؛ بل قد ُيصاب بأكرث من ذلك ،يف حال وصل نطاق التو ّقعات إىل  12عا ًما يف املستقبل .يع ّد
"املبني عىل السيناريو"
البعد الزمني املتو ّقع يف مثل هذه التنبؤات أم ًرا غاية يف األهمية .غري أنّ التفكري
ّ
أم ٌر حيوي يف عملية التداول يف اسرتاتيجية األمن القومي .وميكننا إظهار مدى أهمية السيناريوهات
املتع ّلقة باسرتاتيجية األمن القومي من خالل التط ّرق إىل مسألة توافر القدرة النووية إليران.
لنفرتض أن مؤسسة الدفاع تستعد ملواجهة إيران يف عام  ،2030وستبدو مواجهة إيران آنذاك عىل غرار
تلك املعتمدة اليوم ،إذا اعتربنا أنّ إيران مل تكن قد اكتسبت قدر ًة نووية ،وإذا افرتضنا وجود نظام
مشابه للنظام الحايل .غري أنّ مهمة هذه املواجهة ستختلف جذر ًيا إذا افرتضنا أن إيران باتت متتلك
قدرة نووية .يف هذه الحالة ،يتغري ميزان القوى بني إرسائيل وإيران .وهناك احتامل ألن تعمد إيران،
متذ ّرع ًة باملظ ّلة النووية ،إىل نرش فرق بر ّية مبا يف ذلك عنارص مد ّرعة ،يف العراق وسورية .يف السيناريو
األول ،يجب عىل إرسائيل ،قبل كل يشء ،أن تعزز قوتها الج ّوية ،بينام يف السيناريو الثاين سيجد جيش
الدفاع اإلرسائييل نفسه مج ًربا عىل مواجهة تهديد بري جديد وخطر تتع ّرض له الدولة ،ما سيع ّزز أهمية
القدرات العسكرية املد ّرعة اإلرسائيلية .ويف مثالٍ آخر ،إذا استلمت جامعة اإلخوان املسلمني مقاليد
السلطة مرة أخرى يف مرص ،سيعيد الوضع الجديد إحياء النقاش بشأن نرش القوات الربية لجيش الدفاع
اإلرسائييل ،وتعزيز قدرات إرسائيل الدفاعية يف النزاعات املسلحة بني الدول.
إنّ سيناريوهات مثل سيناريو امتالك إيران قدرات نووية ،أو تس ّلم جامعة اإلخوان املسلمني زمام
الحكم يف مرص مرة أخرى ،أو تف ّكك النظام الهاشمي يف األردن ،ليست سيناريوهات مستحيلة .ففي
الوقت الذي ال يش ّكل اندالع انتفاضة ثالثة [يف الضفة الغربية] و"اإلرهاب الفلسطيني" تهدي ًدا إلرسائيل
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من الناحية االسرتاتيجية ،سيكون للت ّغريات الجيوسياسية التي ال تدخل ضمن السيطرة اإلرسائيلية تأثري
حاسم يف قدرة إرسائيل عىل مواجهة التهديدات.
ّ
بغض النظر عن البعد املتو ّقع ،ميكننا تناول بعض هذه االتجاهات التي قد يكون احتامل حدوثها
مرتف ًعا ،بصفتها اتجاهات يجب عىل إرسائيل مواجهتها يف سياق اسرتاتيجية األمن القومي التي تختارها.

الواليات املتحدة األمريكية :العودة إىل ساحة عاملية ثنائية
القطب
صحيح أن الرئيس دونالد ترامب "ج ّيد لليهود" ،لكنه ليس بالدرجة نفسها يف ما يتع ّلق مبكانة الواليات
بقي ترامب يف البيت األبيض والية ثانية ،فلن تتجاوز م ّدة إدارته
املتحدة األمريكية عامل ًيا .وحتى لو َ
خصوصا يف ما يتعلق بالنزاع مع
يف الحكم رسم ًيا عام  .2024ويسهل القول إنّ ترامب "ج ّيد لليهود"،
ً
إيران؛ إذ أ ّدى إلغاء الواليات املتحدة خطة العمل الشاملة املشرتكة بشأن عدم انتشار األسلحة النووية
 JCPOAإىل أن تبقى إيران أسري ًة اللتزاماتها تجاه األوروبيني (ما ُيبطئ التق ّدم اإليراين يف مجال تطوير
األسلحة النووية) من جهة ،لكنها باتت مرغمة أيضً ا عىل قبول العقوبات االقتصادية األمريكية الصارمة
من جهة أخرى .أ ّما يف ما يتعلق بقضية القدس ،فلم يساعد الرئيس ترامب يف هذا املجال ،بل قد يتس ّبب
يف بعض األرضار.
تق ّوضت مكانة الواليات املتحدة تجاه حلفائها ،متا ًما كام املنفعة العائدة عىل إرسائيل ،وذلك من خالل
عزلة الحلفاء وتفادي املواجهة مع روسيا عىل املستوى الدفاعي .وخ ّيم عىل عالقات الواليات املتحدة
جو متل ّب ٌد باألزمات .وبحلول نهاية والية الرئيس
بحلف شامل األطليس (الناتو) والدول األوروبية والصني ٌ
ترامب األوىل ،من املتو ّقع أن تشهد هذه العالقات املزيد من التدهور .وإذا ُأعي َد انتخاب الرئيس
ّ
ترامب لوالية ثانية ،فال ّ
والتخل عن التحالفات والحروب التجارية
شك يف أن مسألة إلغاء االتفاقات
واعتامد سياسة غري واضحة وجامحة ،س ُتفاقم تدهور العالقات املتوتّرة بني الواليات املتحدة والدول
الغربية والصني .وستشهد العزلة الصارمة التي فرضها الرئيس ترامب تجاه الحلفاء التقليديني للواليات
املتحدة تداعيات عىل فرتة االنتعاش املتو ّقعة عندما ّ
يحل رئيس آخر مح ّله (وف ًقا لقانون "حركة الر ّقاص"
 ،Law of pendulumأي انتخاب رئيس دميقراطي).
سيواجه خلف الرئيس ترامب يف البيت األبيض صعوبة يف اسرتجاع مكانة الواليات املتحدة بصفتها قوة
عظمى يف منطقة الرشق األوسط وأوروبا .وخال ًفا للعدائية التي تحكم العالقات بني إدارة ترامب وحلفاء
الواليات املتحدة ،يبدو أنّ ترامب ضعيف ومتوا ٍر عن األضواء ،مقارنة بروسيا .ومن الواضح أنّه يبذل
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املستحيل لتفادي أي مواجهة ج ّدية مع روسيا .وقد يكون لتلك العوامل ك ّلها تأث ٌري سلبي يف قوة الواليات
املتحدة بصفتها قوة عاملية ،يف حني تتع ّزز مكانة روسيا بصفتها قوة عظمى يف منطقة الرشق األوسط
بشكل خاص ،وكذلك عىل املستوى العاملي .فبوتني باقٍ خال ًفا لرتامب .ونجح يف تحقيق شعا َريه "روسيا
ً
أول" و"اجعل روسيا دولة عظمى مرة أخرى"؛ وإن كان ذلك عىل حساب خسارة اقتصادية كربى (فرض
عقوبات) .وكثري من الروس مستع ّد لدفع مثن الوضع االقتصادي السيئ الناجم عن تكتيكات بوتني ،يف
مقابل الشعور بالرشف والع ّزة املرافقني الستعادة روسيا مكانتها بصفتها قوة عظمى.

روسيا :دولة ذات مكانة هشّ ة ،لكن رضورية
تؤثر مكانة الواليات املتحدة املتدهورة تجاه الدول الغربية ،وتفاقم الرصاع بينها وبني الصني يف إرسائيل.
مهم بالنسبة إىل
فروسيا التي اضطلعت بدور ثانوي حتى أعوام خلت ،تح ّولت إىل عاملٍ اسرتاتيجي ّ
إرسائيل يف مواجهة التهديد اإليراين ،ويف العمليات التي تجري يف سورية .وال متلك إرسائيل خيا ًرا سوى
االستمرار يف تطبيق سياسة نتنياهو املتمثلة يف تعزيز العالقات مع روسيا وتبادل املصالح معها ،مع الحفاظ
عىل العالقات بالواليات املتحدة .وتستطيع إرسائيل أن تعتمد هذه السياسة بسهولة كربى ،ما دام ترامب
يف س ّدة الرئاسة و"متأثر بشدة" بروسيا؛ إذ قد يطمح رئيس آخر إىل تقييد التنسيق بني إرسائيل وروسيا.

وة إقليمية ونووية
إيران :ق ّ
ب ّينت سياسة الخداع التي متارسها كوريا الشاملية يف وجه الواليات املتحدة م ّرة أخرى أهمية تطوير
أسلحة نووية لدى نظام يخىش غز ًوا أمريك ًيا؛ إذ يبدو أن كوريا الشاملية لن ّ
تتخل عن قدراتها النووية.
ومن جهتها ،تستعد إيران ملرحلة الكشف عن قدراتها النووية؛ وستفعل ذلك بشكل مفاجئ نسب ًيا .فبعد
االنتهاء من عملية تزويد صواريخها بالقدرة عىل حمل أجهزة نووية بفاعلية تجاه النطاقات املعن ّية،
ستختار إيران التوقيت املناسب إلمتام العملية النووية .ومن املنطقي االفرتاض أن إدارة ترامب أو اإلدارة
األمريكية الالحقة لن تلجأ إىل الخيار العسكري من أجل إلحاق الرضر بالقدرة النووية اإليرانية بعد أن جرى
الكشف عنها .وف ًقا لذلك ،قد تضطر إرسائيل ً
حتم ،وبحلول عام  ،2030إىل أن تتعامل مع إيران بصفتها
دول ًة متتلك قدرة نووية .وستكون التداعيات الدبلوماسية والعسكرية ملثل هذا الوضع بعيدة املدى .فعىل
سبيل املثال ،مارست إيران سياسة ضبط النفس يف مواجهة الهجامت اإلرسائيلية عىل قواتها يف سورية .فهل
ستحافظ إيران النووية عىل صربها بالدرجة نفسها ،أم أنها ستستخدم قدراتها النووية بغية غزو سورية من
خالل إرسال قواتها الرب ّية القوية وتهديد إرسائيل من خالل نرش فرق مد ّرعة عىل طول الحدود؟
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السلطة الفلسطينية (مرحلة ما بعد أبو مازن) :عامل التوازن
ليس ألي تسوية دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية أهمية حقيقية تنفيذية تُذكر .فغالبية الفلسطينيني
( 1.5مليون) تعيش يف قطاع غزة وتدعم حركة حامس .ولن تقبل حامس ً
حتم بأي اتفاق قائم عىل
مفاوضات تجريها السلطة الفلسطينية مع إرسائيل .واقتنعت إرسائيل أخ ًريا أنّ حركة حامس هي التي
تحكم قطاع غزة .وتنطوي تط ّلعات إرسائيل الطائشة املتع ّلقة بالتفاوض مع الفلسطينيني بشأن إقامة
دولتهم ،عىل سوء فهم لرغبات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الحقيقية .إنّ تجنب
إجراء أي مفاوضات ميكن أن تؤدي – ال ق ّدر الله – إىل إقامة دولة فلسطينية ،هو ملصلحة تحقيق
يهم السلطة الفلسطينية هو الهدوء واالستقرار؛ لذلك سترتك
السلطة الفلسطينية وتكريس وجودها .فام ّ
ّأي مفاوضات مع إرسائيل آثا ًرا وخيمة عىل السلطة .إضافة إىل ذلك ،ويف حال حصول هذه املفاوضات،
س ُتلحق النتيجة املتو ّقعة أرضا ًرا جسيمة بالسلطة الفلسطينية :إقامة دولة فلسطينية مستق ّلة ،والتنازل
والتوصل إىل تسوية بشأن القدس؛ إذ تش ّكل إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية
عن حق العودة
ّ
أكرب مصدر تهديد للسلطة الفلسطينية .وإضافة إىل فقدان املاليني من الفلسطينيني صفة الالجئني
ومواجهة املطالبة بتح ّمل مسؤولية اقتصاد متدهور ،يعتمد الوجود الفعيل للسلطة الفلسطينية عىل
أسلحة الجيش اإلرسائييل التي تحميها من حركة حامس .ولذلك سيستحيل عىل السلطة الفلسطينية
تح ّمل تكلفة هذه الدولة ألنها سته ّدد فعل ًيا بالقضاء عىل سيطرة حركة فتح.
سيفجر رصا ًعا
ما سيزيد األمور تعقي ًدا هو مسألة رحيل أبو مازن [محمود عباس] من السلطة؛ ما
ّ
ّ
سيتول السلطة من بعده .ويف حني ش ّكلت خطوة مثل املفاوضات مع إرسائيل صعوبة
عني ًفا بشأن من
زعيم يحظى بالدعم عىل األقل من حركة فتح ،فإن ً
زعيم جدي ًدا يحاول كسب الرشعية
بالنسبة إىل ٍ
من الجمهور الفلسطيني يف الضفة الغربية يف وجه منافسيه لن يخاطر ويخوض مغامرة خطرة مثل
التفاوض مع إرسائيل .ويف مقابل ذلك ،يبدو أنّ الحفاظ عىل الوضع الراهن واحتوا َءه هو املصلحة
الرئيسة للسلطة الفلسطينية وإرسائيل .وقد يؤدي إضعاف السلطة الفلسطينية إىل تدهور األوضاع،
يتعي عىل إرسائيل والسلطة الفلسطينية
وإىل انتفاضة جديدة ،وإىل تعزيز سيطرة حركة حامس؛ لذلك ّ
تج ّنب املفاوضات الدبلوماسية بأي مثن ملصلحة القضية الفلسطينية ومصلحة القضية اإلرسائيلية م ًعا.

"حامستان" :تسوية افرتاضية
تريد حركة حامس أن تتوىل الحكم ،ورضخت إرسائيل لألمر الواقع .فكال الطرفني يريد الحفاظ عىل هذا
الوضع؛ إذ تعمل حركة حامس عىل تعزيز اإلحساس بدور الضحية لدى الشعب الفلسطيني من جهة،
واملحافظة عىل صورة إرسائيل بصفتها العد ّو األول من جهة أخرى .غري أنّ الحفاظ عىل االستقرار يف حد
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ذاته ال يع ّرض حامس للخطر؛ إذ تطمح إرسائيل وحامس إىل تحقيق توازن مستقر لتحقيق مصالحهام
املتبادلة .ويف النهاية ،سيتوصل الطرفان إىل مثل هذه التسوية ،مبا يف ذلك إطالق رساح أرسى حركة
حامس ،والقيود املفروضة عىل استعامل القوة العسكرية من الطرفني .وستستم ّر هذه التسوية ،إىل ح ٍد
تتغي مصالح حركة حامس التي
بعيد ،كام هي يف حالة السلطة الفلسطينية وحزب الله؛ أي ما دامت لن ّ
تكمن يف الحفاظ عىل الوضع الراهن.

مى؟
مرص والسعودية واألردن :دول معصومة إىل أجل غري مس ّ
علني مع إرسائيل،
ال ميكن التنبؤ باستمرارية األنظمة التي تحكم الدول التي تتعامل رس ًّيا أو بشكل شبه ّ
ومن الصعب تو ّقع انهيارها .فقد يؤدي هذا االنهيار إىل ظهور تهديدات جديدة وإضافية إلرسائيل،
ولن تتمكن هذه األخرية من التأثري يف هذه العملية أو منع حصولها .ويف حال وقوع مرص يف أيدي
جامعة اإلخوان املسلمني ،أو إذا وقع األردن يف أيدي عنارص داعش (الذين قد يعششون يف مخ ّيامت
الالجئني السوريني يف األردن) ،أو بات يف أيدي الفلسطينيني ،فقد تتح ّول هذه البلدان مرة أخرى إىل
دول عد ّوة إلرسائيل.
ليس جيش الدفاع اإلرسائييل يف صدى التخطيط اليوم لحرب مد ّرعات أو المتالك قدرة فعلية لشن حرب
بني الدول .ورمبا يدفع ّأي تح ّول بعيد املدى يطرأ عىل البلدان التي تقع ضمن الدائرة األوىل (الداخلية)
َ
الجيش اإلرسائييل إىل تغيري اسرتاتيجيته .فوجود دولة عد ّوة عىل حدود إرسائيل قد يفرض عىل الجيش
اإلرسائييل اإلبقاء عىل جاهزيته الستعادة االنتقال من وضعية جيش ير ّكز عىل اإلرهاب ّ
املنظم ،إىل جيش
مستعد ملواجهة دولة عد ّوة ومد ّرب عىل ذلك.
إنّ مسار نتنياهو عرب الزمن ،حتى عام  ،2030م ّربر متا ًما .فنحن لسنا ح ًقا إزاء خطر ظهور حدث بعيد
تغي كبري يف األوضاع الراهنة ،حيث تتوسل إيران وحركة حامس وحزب الله بغية
االحتامل قد يؤدي إىل ّ
املرجحة الحدوث هي التي يجب أن تش ّكل
ّ
التوصل إىل اتفاق سالم شامل مع إرسائيل .فالسيناريوهات ّ
قاعدة للتفكري االسرتاتيجي بشأن األمن القومي اإلرسائييل .وبحلول عام  ،2030سيتعني عىل نتنياهو أو
خ َلفه التعامل مع واقع مفروض يكون يف االحتامالت كلها امتدا ًدا مبارشًا لالتجاهات التي تنشأ اليوم.
ويف حال ظهور حدث مفاجئ بعيد االحتامل ،لن يكون ذلك مطاب ًقا للجانب املتفائل من معادلة القوة.

