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 1"كيف يمكن للواليات املتحدة العمل مع إسرائيل في سورية دون وجود املزيد من جنودها على األرض؟"

 JINSAاليهودّي لألمن القومّي األميركّي )جينسا( املعهد 

2 ميخائيل ماكوفيسكي :بقلم

ترامب باالحتفاظ قرار الرئيس »يبّين ماكوفيسكي أنَّ 

بعّدة مئات من الجنود في سورية يستحق الترحيب، لكنَّ هذا 

، ألنه يمنع أن يسوء الوضع 
ً
القرار يبقى بشكل واسع دفاعّيا

 على 
ً
فقط، مثل: عودة داعش، ومنع تركيا من أن تكون سيدا

شركائنا من أكراد سورية، أو منع املزيد من التوسع اإليراني، 

ي تعمل بشكل فّعال على تحسين الشروط فإسرائيل وحدها الت

 على استراتيجية جديدة إلبعاد  ،املطلوبة في سورية
ً
معتمدة

                                                                    
1 https://jinsa.org/how-the-us-can-work-with-israel-in-syria-without-putting-more-boots-on-the-ground/  

، وهو مؤلف كتاب "أرض تشرشيل املوعودة" الصادر عن جينسا ميخائيل ماكوفيسكي: الرئيس واملدير التنفيذي للمعهد اليهودي لألمن القومي األميركي 2

 وكيفّية إسهامه في تشكيل شرق أوسط جديد.قة تشرشل املعقدة مع الصهيونية ، ويكشف فيه عالجامعة بيل األميركية

زيادة ضغوطها على دمشق، وال شك في أنَّ الواليات  ومنعإيران، 

املتحدة تستطيع تقديم املساعدة لهذا الجهد اإلسرائيلّي، دون 

ة على أن تحتاج أميركا إلى وضع املزيد من القوات األميركي

األرض، وإسرائيل كانت تشنُّ منذ سنوات حمالت ممنهجة 

عامة متزايدة ملنع إيران عن تحقيق معظم أهدافها التوسعية  

في سورية، مثل: تقديم تحديث كبير ألسلحة حزب هللا، 

وتأسيس قاعدة عمليات متقدمة ضد إسرائيل واألردن. 

https://jinsa.org/how-the-us-can-work-with-israel-in-syria-without-putting-more-boots-on-the-ground/
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سلحة وإسرائيل قامت بمئات الغارات فوق سورية ضد نقل األ 

اإليرانية وضد قواعد ودفاعات صاروخية، وكذلك مصانع 

صواريخ ذات دقة في اإلصابة وقوى بشرية إيرانية، وبرغم ذلك 

هناك حدود ملا تستطيع إسرائيل إنجازه، فهي يمكن أن تحرم 

إيران من تحقيق بعض أهدافها، لكنها لن تستطيع إزالة 

 الوجود اإليراني بشكل كلّي.

ولذلك أخبرني عدد من املسؤولين الكبار في األمن أثناء 

زيارتي األخيرة، أنَّ إسرائيل تبنت منذ وقت حديث سياسة 

جديدة إلخراج إيران من سورية، وتركز سياسة إسرائيل 

الجديدة على ممارسة الضغط على بشار األسد إلبعاد إيران 

ملواقع عن سورية، باإلضافة إلى استمرار إسرائيل باستهداف ا

اإليرانية املوجودة في سورية مباشرة، والتقدير اإلسرائيلّي يرى 

أن األسد يستطيع فرض خروج إيران إذا اعتقد بأنَّ وجودها لم 

يعد يخدم مصالحه، فإسرائيل تراهن على أنَّ األسد يريد أن 

يضع هذا النزاع في النهاية خلفه، ويعيد سورية إلى وضعها 

،الطبيعّي، عالوة على تو 
ً
 ودولّيا

ً
 ّجهه نحو شرعنة حكمه داخلّيا

وجذب الدعم االقتصادي الخارجي واالستثمارات، وإذا أصبح 

التمركز اإليراني في سورية عقبة أمام استقرار نظامه 

واستعادته إلى وضعه الطبيعّي، فإّن األسد ربما يرغب بأن تقدم 

روسيا مساعدة له في إبعاد إيران خارج سورية، ولذلك بدأت 

استهدفت فيها  مواقع سرائيل بالتدريج باتخاذ استراتيجية إ

  لألسد، ففي كانون الثاني، مهمة
ً
، شنت إسرائيل هجوما

ً
مثال

ر هذا الهجوم على مخازن أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق ودّم 

تلك األسلحة، وبينت لألسد القدرة األميركية للحملة 

في حياة  وكيف تؤثرها إسرائيل على إيران اإلسرائيلية التي تشنّ 

سورية اليومية، ويعتقد بعض املسؤولين اإلسرائيليين، أنَّ هذه 

االستراتيجية بدأت تعطي فوائد وتجبر إيران على إبعاد مركز 

عزولة داخل عمق تزّودها بالسالح من مطار دمشق إلى قاعدة م

نقلت قوات القدس التي  وعلى املنوال نفسهاألراض ي السورية، 

عدوان األجنبي إليران مركز عملياتها من سورية تعد طليعة ال

إلى العراق، وهذا ما يضاعف أهمية استمرار الوجود العسكري 

األميركي في العراق واملعبر الحدودي بين سورية والعراق حول 

 )التنف(.

وباإلضافة إلى ذلك يشكل الضغط اإلسرائيلّي املتزايد 

 على روسيا التي تعد استقر 
ً
ار نظام األسد على األسد ضغوطا

األسد وروسيا في مصلحة بارزة  لها،  وما تجنيه إسرائيل من 

استقرارها بإخراج قيادة النظام، وهي مغامرة  النهاية هو ضمان

 أخطار 
ً
بالغة املخاطرة بالتأكيد؛ لكن إسرائيل أدركت تماما

ضد لبنان، ومع ذلك ما تزال  1982تغيير النظام في حرب عام 

، فإسرائيل لم مثل هذه املخاطرةخوض  إسرائيل قادرة على

 ألنها  ،2011تحاول إبعاد األسد حين اندلعت الحرب في عام 

كانت تقدر أن حدود سورية بقيت طوال أربعة عقود من حكم 

األسد األب واالبن هادئة، وكانت إسرائيل تفّضل وجود حكومة 

مركزية كعنوان  ملرجعّية تتحمل مسؤولية وتبعات فوض ى 

ظام، لكن إسرائيل الحظت وجود إنذار الخطر حين تفكك الن

ع العنيف   أكبر من التوسُّ
ً
تحقق بقاء نظام األسد، وفرَض ثمنا

للتموضع اإليراني الذي زاد من احتمال تصاعد النزاع 

اإليرانّي، وبخاّصة حين استمرت إيران في برنامجها –اإلسرائيليّ 

تحويل  فإسرائيل اآلن تجد نفسها كمن يعمل على، النووّي 

 ضّد 
ً
وهي  ،هاانتصار إيران في تأمين استمرار بقاء األسد عامال

حين تقوم بتقييد انتشار قوات األسد وحزب هللا على األرض ال 

تعد نفسها تشن حملة ضد إيران، وهذا ما يشير ألصحاب 

القرار في الواليات املتحدة بأنَّ نقاشنا حول نشر قوات أميركّية 

 من ذلك على ما ننوي  يوضع في غير محله، ويجب
ً
التركيز بدال

القيام به بكل قدراتنا في املنطقة، إذ ينبغي على الواليات 

املتحدة القيام بكّل ما يلزم من استخدام قوتها لضمان نجاح 
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إسرائيل في مجابهاتها ضد إيران، وهذا النجاح يخدم املصالح 

ة العرب، و نَّ في األميركية ومصالح حلفائنا اآلخرين من السُّ

مقدور الواليات املتحدة زيادة قدرات إسرائيل عن طريق تقديم 

 على دفعات  38املساعدة األميركية املالية التي تبلغ قيمتها 
ً
مليارا

 من تقسيمها على عشر سنوات، من أجل تحسين 
ً
سريعة، بدال

وتحديث  األميركّية،-الشراكة االستخباراتية اإلسرائيلية

 في إسرائيل لكي  الذخائر األميركية التي جرى 
ً
تخزينها مسبقا

تتمكن الواليات املتحدة من الوصول إليها في حالة الطوارئ، 

وبوسع الواليات املتحدة تعزيز مكانتها ومكانة قدرة الردع 

إرساء املدمرات البحرية الدفاعية  ة عن طريقاإلسرائيلي

في ميناء حيفا بعد قيام  Aegisاملجهزة بصواريخ ايجيس 

 مشكلتها  مع الصين. إسرائيل بحل

 ن توضح لروسياوفي الختام يجب على الواليات املتحدة أ

أنَّ اإلدارة األميركية تدعم بشكل كامل الضربات األميركية فوق 

سورية، وكان نائب الرئيس األميركي مايك بينس قد طلب بشكل 

صحيح من حلفائنا في أوروبا تقديم املساعدة في التعامل مع 

املفيد أكثر النظر إلى إسرائيل، ودعم جهودها إيران، لكنه من 

في الوقت  الخطر والتحضير  في سورية لصّد إيران عن توسعها 

 .«نفسه ملجابهة أكبر ضد إيران
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 التحليل واالستنتاجفي 

" يحاول ماكوفيسكي من موقعه كرئيٍس ملعهد "جينسا

َعدُّ الجناح العسكرّي  ومضطلٍع 
ُ
بمهام هذه املنظمة التي ت

تحديد مشروع خطة  ،األميركية-" الصهيونيةكملنظمة "إيبا

إسرائيلية لتلبية ما يتطلبه الوضع الجديد في الشرق -أميركية

األوسط منها ومن واشنطن بعد انتصار سورية وحلفائها على 

 إذ تؤكد الخطوط ،املجموعات اإلرهابية وعلى الداعمين لها

هذه الدراسة على عدد من  العريضة التي يعرضها كمشروع في

رائيل" إلى تحقيقها بالتعاون والتنسيق األهداف التي تتطلع "إس

مع الواليات املتحدة في سورية واملنطقة، كما يعرض توصيات 

 حول الوسائل والطرق املقترحة لتحقيقها، وأهم هذه األهداف:

:
ً
منع سورية من التحالف مع طهران وحزب هللا  أوال

وإيقاف استمرار دعمهما لها، وهو الهدف القديم الجديد الذي 

واشنطن وحلفاؤها مع بعض الدول العربية  وضعته

منذ عقود كثيرة وفشلت في تحقيقه، وكان من بين  "إسرائيل"و

األهداف التي وضعتها الواليات املتحدة وإسرائيل من شّن 

 .2011الحرب على سورية في عام 

:
ً
توظيف وجود روسيا في سورية وتحالفها القائم  ثانيا

األطراف على مستوى على أهداف مشتركة ثنائية متعددة 

 لسورية 
ً
اعم عسكرّيا املنطقة ملصلحة إبعاد الوجود اإليرانّي الدَّ

 والتخلص منه.

:
ً
تمتين التحالف األميركي مع الدول العربّية  ثالثا

الصديقة للواليات املتحدة، وتعزيز الدور اإلسرائيلّي فيه 

 اإلسرائيلّية املشتركة.-لتحقيق األهداف األميركّية

حّدد معهد " هذه األهداف، إسرائيل"تحقق  هذا، ولكي

"جينسا" الوسائل والطرق التي يقترحها بشكل يدفع واشنطن 

بواسطتها إلى االستغناء عن حاجتها إلى نشر وحدات عسكرية 

أميركية على األراض ي السورية؛ ذلك للحيلولة دون تعرضها 

 ألخطار الصدامات املسلحة وأهم هذه الوسائل:

:
ً
ى واشنطن أن تتبنى كّل الجهود ينبغي عل أوال

اإلسرائيلّية العسكرّية والسياسّية؛ ذلك إلخراج إيران من 

سورية لكي يسهل عليها االطمئنان بعد خروج وحداتها األميركية 

على مستقبل القادة األكراد الذين تقدم الدعم واإلسناد لهم، 

في اإلشراف املباشر على قيادة  "إسرائيل"وهذا يعني توكيل 

األميركي املشترك ضد سورية واملوجه ضد إيران -دور العربيال

 .وسورية بخاّصةبعاّمة 

:
ً
في سياسة  "إسرائيل"يجب على واشنطن مساعدة  ثانيا

الضغط على القيادة السورية بواسطة تحويل "الوجود 

 على القيادة السورية وعلى استقرارها، من دون 
ً
اإليراني" عبئا

توجيه الغارات بحجة وجود  أن تتوقف إسرائيل عن سياسة

 مواقع إيرانية.

وأوضح ماكوفيسكي هذه الوسيلة بإضافة طلب آخر هو 

الجديدة بضرب بعض  "إسرائيل"أن تدعم واشنطن سياسة 

مواقع الجيش السورّي كرسالة ضغط على القيادة السورية؛ 

ذلك إلخراج الوجود اإليرانّي مقابل وقف هذه العمليات 

 الجيش السوري. ة علىاإلسرائيليالعسكرية 

 :
ً
استغالل وسائل الضغط اإلسرائيلّية واألميركّية ثالثا

على روسيا، لكي تساعد بشكل ما على إخراج الوجود  والعربّية

 اإليرانّي.

، أنَّ معهد "جينسا" بدأ ويبدو من هذه التوصيات 
ً
ضمنا

م اآلن بعجز 
ّ
والواليات املتحدة وحلفائهما في  "إسرائيل"يسل

ة في الروسيّ -اإليرانّية-املنطقة عن ضرب العالقات السورّية

طوال السنوات الثماني املاضية امليدان العسكري القتالي 

والفشل في تفكيكها، أو إضعاف دورها املتصاعد في املنطقة، 
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ومع هذا التسليم يسعى اآلن  إلى استخدام خطة بديلة وربما 

األمد؛ ذلك إلنهاء هذا الوضع الجديد الذي تشكله هذه  طويلة

األطراف على مستقبل املصالح األميركّية واإلسرائيلّية وأهدافها 

ه يعرف 
ّ
في الهيمنة على املنطقة، كما أنَّ معهد "جينسا"  ال بدَّ  أن

 فهو شديد 
ً
 أن تحقيق هذا الهدف إن لم يكن مستحيال

ً
جيدا

شتركة الرئيسة التي تجمع بين هذه  الصعوبة؛ ألنَّ املصالح امل

األطراف  الثالثة ما تزال تتسع في دائرة اهتمام قادتها وفي 

مجابهة التحديات اليومية التي تفرضها سياسة الواليات 

، فالعقوبات 
ً
املتحدة على إيران  وسورية؛ بل على روسيا أيضا

تزداد على األطراف الثالثة، وتفرض عليهم االستنفار بكل 

تهم ملجابهتها، واملحافظة على سفينة تحالفهم التي أثبتت قدرا

 جدواها وانتصارها في بحر هذه األمواج .

تضع في حساباتها مثل هذه  "إسرائيل"هذا، وألنَّ 

 عن البحث عن كّل طريقة ووسيلة تراها 
ّ
النتائج، فهي لن تكف

مناسبة لتغيير هذا األمر الواقع الجديد الذي فرضته األطراف 

ثة في املنطقة ضد التوسع اإلسرائيلّي والهيمنة األميركية؛ الثال

 أنها إذا دفعت الواليات ا "إسرائيل"ولكنَّ 
ً
ملتحدة إلى تدرك أيضا

في املنطقة وبحجة "عدم  "إسرائيلـ "ل زيادة املهام املوكلة

 من 
ً
الحاجة لوجود أميركّي عسكرّي"، فإنها ستحقق مكسبا

أم ظلت  هذه  تحقيق غايتها، هذه املعادلة، سواء  أفشلت  في

البة الغاية على جدول العمل طاملا أنها تستلزم من واشنطن مط

الدور اإلسرائيلي معها ووسطها  دول عربية حليفة لها بتعزيز

 بحجة الحرب على إيران أو محور املقاومة.

 أكبر األخطار على 
ً
ا
ّ
وطاملا يشكل هذا الوضُع  حق

إّنها ستظّل تضعه في أولويات وأهدافها التوسعية، ف "إسرائيل"

عرضت له جدول عملها اإلقليمّي والدولّي، برغم كل ما ت

طوال السنوات الثماني على األرض  سياستها من هزائم وإحباط

تتصاعد فيها الهزائم بدأت تولد أزمة داخلية  السورية، فهذه

بلغت   الحزبية والسياسية داخل "إسرائيل"  إلى حّدٍ  اتالتناقض

أكبر حزبين في الكنيست الليكود وحزب أزرق ة عجز فيه درج

 لصالح تشكيل حكومة بعد  61عن جمع أبيض 
ً
 برملانيا

ً
مقعدا

انتخابات ازدادت فيها حالة االنقسام والتشرذم  بشكل بارز في 

ة في تاريخها  الساحة الحزبية والسياسية اإلسرائيلية، فألول مرَّ

ل إلى إجراء انتخابات تجد "إسرائيل" نفسها مجبرة على االنتقا

أخرى إلعادة ترتيب التناقضات بين الُقوى واألحزاب بعد 

 انتخابات نيسان السابقة إلى انتخابات أيلول املقبلة؟!

 وبموجب كّل هذه املؤشرات  "إسرائيل" فـ
ً
بدأت حّقا

والّدالئل تجابه نفسها وأحزابها ومستوطنيها، وكأنَّ نظامها 

ل إلى مرحلة استنفاد  كل وسائل االستعمارّي االستيطانّي وص

ومظاهر التوافق الداخلّي بين مكوناته االستيطانية، ولوال 

وجود الواليات املتحدة ودورها الذي يحيط إسرائيل بكل ما 

يلزم من مقّومات الحماية والقوة الخارجية العسكرية واملالية 

نفسها ووجدت  "إسرائيل"واالقتصادية لتفاقمت أزمات 

سبعين سنة من  تتصوره طوالأمام استحقاق لم  وحدها

 وجودها.
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3"االستراتيجية الثالثية للشرق األوسط"

 4هيبقلم: العميد املتقاعد رام يافن

بعد ثماني سنوات على األحداث أصبح »أنه  هيكتب يافن

استقرار وعنف الشرق األوسط يبدو لألميركيين في حالة عدم 

، ألنَّ الكثيرين 
ً
ولهيب غير قابل للشفاء، وهذا ليس مفاجئا

عانوا بشّدة من هذه املنطقة، لكنها ما تزال تتيح فرصة ألولئك 

الطامحين بما يكفي لالستفادة منها، فالواليات املتحدة قادرة 

على تخفيض بصمتها الشرق أوسطية من ناحية، وتأمين 

، وهذا مصالحها الحيوية اإلقليم
ً
ية من الناحية األخرى أيضا

يتطلب استراتيجية ثالثية للتخفيف مّما تعانيه املنطقة )من 

ّني وال م فيه  توسع اإليراني(التطرف السُّ
ّ
في الوقت الذي تتضخ

أميركا القادرين واملتعاونين شركاء قوى املنطقة السيما من بين 

 إلى تعزيز الفرص االقتصادية ا
ً
 .لناشئةبشكل متزايد، إضافة

في هذه االستراتيجية هو القيام بتمتين  وأول مرتكز

ربما  ي تحققت ضد داعش، فهذه املجموعاتاملكاسب الت

ني  فقدت نصف مناطق وجودها؛ لكن خطر التطرف السُّ

، وأصبحت العراق وسورية مركز جاذبية للجهود 
ً
مازال قائما

كالن األميركية املضاّدة لإلرهاب، فهاتان الدولتان كانتا تش

بوتقة لداعش وأي تراجع اآلن سوف يتيح لداعش العودة 

للظهور وتشكيل خطر مباشر على أميركا وأوروبا، فاملحافظة 

على التركيز على سورية والعراق  اآلن، سيضع في الوقت نفسه 

 
ً
لالستراتيجية األميركية اإلقليمية وهو:  للمرتكز الثانيأساسا

داد ودمشق بدأ يزداد في اختبار إيران، فنفوذ إيران على بغ

نة،  مساوئه على النزاع املذهبّي الذي يتزايد لدى املتطرفين السُّ

                                                                    
3  https://jinsa.org/a-triangular-strategy-for-the-mid-east/  

 في الجيش، وكان رئيس قسم االستراتيجيا في إدارة التخطيط في هيئة األركان عام  32" عميد متقاعد من الجيش اإلسرائيلي خدم "رام يافنيه 4
ً
، 2015عاما

رق األوسط.هيئة أبحاث معهد "جينسا" ومركز "وهو يعّد من 
ّ
 هيرتسيليا" اإلسرائيلي للدراسات االستراتيجّية والش

ولذلك سيؤدي استمرار التحالف األميركّي إلى تخفيف النفوذ 

 على قطاع أمن العراق، 
ً
اإليرانّي على الدولتين، تحديدا

فالوجود اإليرانّي في العراق ال يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق 

  إيران والحرس الثوري وقوات القدسف ط،فق
ً
تحديدا

تستخدم العراق كعتبة قفز في حملتها على تحقيق الهيمنة 

اإلقليمية بواسطة تصدير اإلرهاب والتمّرد عبر الشرق 

األوسط في  الوقت نفسه الذي توجه فيه املجموعات التابعة 

لها وتمولها وتنشر السالح والخبرات القتالية، ولذلك سيؤدي 

تعطيل عمليات قوات القدس في العراق وتمزيقها إلى تحييد 

أضخم شبكة خطر إيرانّي، كما أنَّ اعتراض طرق تموين قوات 

، سوف يضعف 
ً
القدس من البر والجو إلى سورية ولبنان،  مثال

حزب هللا أهم مجموعة عالية النوعية من املجموعات التابعة 

كال الدعم إليران، ويحرمها من التمويل واملعدات وأش

 الحاسمة األخرى.

ل  املرتكز الثالثأما 
ّ
لالستراتيجية الثالثية التي تشك

أصعب عبء على الواليات املتحدة فهو التمسك بالتفاؤل؛ ألنه 

يتطلب رؤية بعيدة تفتقر لها بشكل واسع أفكار السياسة 

األميركية، ومع ذلك هناك طرق متنوعة تستطيع الواليات 

يز التعاون األمنّي والنمّو االقتصادّي في املتحدة بواسطتها تعز 

الشرق األوسط؛ بل يمكن أن يحفزها ذلك على أشكال تعاون 

 جديدة.

إذ إنَّ للواليات املتحدة فرصة كبيرة لتوسيع تعاونها 

ّنة العرب، لكي  األمنّي الثنائّي مع إسرائيل والشركاء من دول السُّ

https://jinsa.org/a-triangular-strategy-for-the-mid-east/
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الشريك في  يكون في مقدورهم حماية أنفسهم والقيام بدور 

فثمة تزايد في الحاجة  ،عبء تحقيق االستقرار اإلقليميّ 

الضاغطة لعالقات عسكرية أفضل بين شركاء الواليات 

نة،  بين إسرائيلاملتحدة في املنطقة، وبخاصة  ودول السُّ

فواشنطن تستطيع تقديم املساعدة في تقوية عالقات كهذه 

اركة بواسطة خلق تسهيالت أوسع في االستخبارات ومش

الحلفاء بمعلوماتها وفي التعاون في السايبر ومسائل الدفاع 

 الصاروخي مع هذه الدول.

َل تحالف 
ْ
ث وفي النهاية إّن وضع مخطط أمنّي إقليمّي م 

شرق أوسطّي سيجعل من املمكن تقليص الحاجة  استراتيجيّ 

بشكل كبير لوجود إقليمي أميركي على األرض، وإن كان ذلك ال 

.يعني إنهاء هذ
ً
 ا الوجود كلّيا

هذا، وإلى جانب عالم الّدفاع يمكن لالنخراط األميركّي 

 حلفاء الواليات املتحدة في املنطقة على تزايد 
ّ
أن يعمل على حث

 املنطقة؛ ذلكاالعتماد املتبادل على قدرات كّل دولة في 

وهذا  ،بواسطة تقليص العقبات االنتقالية لعوامل االزدهار

 يتطلب:

:
ً
ن وجود القيادة الدبلوماسية األميركية أن يكو  أوال

 لتعزيز التعاون بين إسرائيل ومصر ولبنان 
ً
 مسبقا

ً
شرطا

وقبرص واليونان في العمليات الرئيسة الستكشاف الطاقة في 

الحوض الشرقي للبحر املتوسط، فهذا من شأنه تزويد هذه 

الدول بأرباح جديدة كبيرة، من أجل تحقيق االستقرار 

بلدانها، إضافة إلى أنَّ ذلك سيقدم ألوروبا االقتصادي في 

 مصادر طاقة جديدة غير روسية.

:
ً
يجب على الواليات املتحدة أن تعالج املشكلة  ثانيا

الحقيقّية واملتفاقمة لندرة املياه، وها هي إسرائيل واألردن 

 في هذا املجال، رغم  الفلسطينية تشرعوالسلطة 
ً
بالعمل معا

 في أن ذلك مازال في البداية
ً
 كبيرا

ً
، فإسرائيل تعد قائدا

تكنولوجيا استخدام املياه، ومن املمكن للشركات األميركية 

استخدام إسرائيل كمركز ضخم لنشر الحلول ولربط البنية 

 التحتية للمياه بجيرانها.

 :
ً
إّن  "خطوط سكة حديد السالم اإلقليمّي" ثالثا

دن ودول ومبادرتها سوف تربط إسرائيل بالضفة الغربية واألر 

الخليج، وال شك في أنَّ استمرار الدعم األميركي يمكن أن 

يساعد في رؤية هذا املشروع الجريء عن طريق إنجازه، وعندما 

ينجح فسوف يزيد االعتماد االقتصادّي املتبادل بين الدول 

الشريكة للواليات املتحدة في املنطقة، ويساعد على أن  تكون 

ة بعيدة عن إيران مثلما  يجب طرق التجارة الرئيسة املحوري

عن  أيدي  التحتية الحساسة في املنطقة البنية بعادإ

الصينيين، كما تظهر املزيد من الفرص في عالم البنية التحتية 

 مربحة 
ً
الرقمية )الديجيتال( فالشرق األوسط يشكل سوقا

 من أكثر من وغير مست
ً
مستهلٍك، مليون  400غلة نسبيا

يمكنها تقديم حوافز اقتصادية لالستثمار والواليات املتحدة 

التكنولوجيا  عاون بين الشركات العاملية وقطاعالخاص والت

اإلسرائيلية املتقدمة وللشركات الفلسطينية وغيرها إلنشاء 

نظام رقمي بيئي يعبر الحدود، ويربط بين حلفاء أميركا في 

 املنطقة، وهناك فرص من أجل االستقرار واألمن واالزدهار في

ذلك  وإذا تحققالشرق األوسط، لكنها تتطلب قيادة أميركية. 

 املتحدة بتخفيضفسوف تسمح هذه العوامل للواليات 

 التزاماتها الباهظة للمنطقة.

 وهذه االستراتيجية الثالثية هي أفضل وسيلة الستغالل

 .«هذه الفرص واالستفادة منها
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 التحليل واالستنتاجفي 

إسرائيلية ذات  خطةه" ييافنيعرض العميد املتقاعد "

شملت مقترحات عسكرية وسياسية  مرتكزات ثالثة

إسرائيل" فرضه كوكيل عن "واقتصادية للمستقبل الذي تريد 

 حين يطلب في دراسته من 
ً
الواليات املتحدة في املنطقة، تحديدا

اإلدارة األميركية "توسيع تعاونها األمني الثنائي مع إسرائيل 

ّنة العرب".وشركاء الواليات ا  ملتحدة من دول السُّ

ويبين في الوقت نفسه لواشنطن أن تنفيذ هذه املقترح 

لن يتطلب بعد ذلك توريط جنود أميركيين على األرض في سورية 

لحماية حلفائها أو املصالح األميركية، وهو استكمال ملقترحات 

وهذا ما جاء في نص دراسته:  ماكوفيسكي رئيس معهد جينسا،

النهاية ال بدَّ من وضع مخطط أمني إقليمي مثل تحالف في »

استراتيجي شرق أوسطّي يجعل من املمكن تقليص الحاجة 

 .«على األرض بشكل كبير لوجود عسكرّي أميركّي إقليميّ 

ه" بلغة صريحة أن تكون مقدمة هذا يويعرض "يافن

التحالف من "إسرائيل ومصر ولبنان وقبرص واليونان"، أي في 

حر األبيض املتوسط ملحاصرة سورية بدور إسرائيلّي حوض الب

 مثل 
ً
وأميركّي ومشاركة دولتي مصر ولبنان اللتين ترفضان نهائيا

هذا الحلف الذي سيكون ضد مصالحهما قبل أي مصالح 

ه" تتطلب فرض تحالف ي، وكأن الدعوة التي يطلقها "يافنأخرى 

ى جبهة أميركي تشارك بقيادته "إسرائيل" عل-خليجيبجناحين: 

ليج واليمن، البحر األحمر التي تطّل عليها ضد إيران في الخ

من الجهة األخرى في البحر األبيض  وكذلك جناح آخر يطل

املتوسط ضد سورية وحزب هللا، وكأنَّ هاتين الساحتين في 

ال تهّددان روسيا على املستوى الدولي ودورها  حمراملتوسط واأل 

ق األوسط أو إيران على ووجودها املتجدد والقوي في الشر 

إذ بالنسبة  ،املستوى اإلقليمي من جهة الخليج ومعها العراق

ز على نحٍو خاّصٍ 
ّ
إلى هذا الجناح الخليجّي، فإنَّ "إسرائيل" ترك

ومحموم على إشعال الحروب فيه، منذ احتالل العراق عام 

، وهزيمة األميركيين وحلفائهم فيه، وإجبارهم على سحب 2003

 الل األميركية منه.قوات االحت

السورية  تدركه القيادتانوال شك في أنَّ هذا املخطط 

واإليرانية، عالوة على القيادة الروسية، وتعمل بكل جهودها 

في " تريد أن تحافظ على دورها إسرائيلـ "من أجل إحباطه، ف

هذه املنطقة كقيادة مركزية خلفية للقيادة األميركية في الشرق 

تمويه دورها أو وظيفتها في املنطقة، وهذا  األوسط مهما حاولت

 ما لن تحققه في ظل الظروف الجديدة للمنطقة.
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