
 

 2020 פברוארב 4 ,6512 מבט על, גיליון

 במבחן אתגרי האזורישראל עוצמת : 2020בפתח 

 של המכון למחקרי ביטחון לאומי 13-הבינלאומי השנתי ה כנסהמ עיקריות תובנות

 דקל אודי

התארחו של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ( 2020)סוף ינואר  13-בכנס הבינלאומי השנתי ה

ארבע בדיונים והתקיימו  והעולםמומחים ומקבלי החלטות בדרג המדיני והצבאי מהארץ 

האזורית, אתגרי חוץ וביטחון לישראל ומבט  סביבהמסגרות נושאיות: המערכת הבינלאומית, ה

עלו בדיוני עיקר התובנות הראשוניות שלהלן עשור הבא. ל בהסתכלות, פנימה לישראל. כל אלה

  הכנס. 

 

 כללית תמונה

 לחימהזירות ריבוי  שבו ,תיכוני מוחלש ושברירי-מרחב מזרח לנוכחלישראל גוברים  הסיכונים

להעריך השלכות לא מוכוונות לפעולה צבאית קושי ניכר ; םזיקות ביניהיציבות בעלי -ומוקדי אי

מנצלים טכנולוגיות ה, ישראל יריביבקרב מתמידים  ומדינית; תהליכי למידה והשתפרות

 סותריםאת המציאות בעולם של נראטיבים לאשורה ; קושי גובר לברר זמינות וזולות מתקדמות

 וערעור האמת, הפוגע באיכות קבלת ההחלטות.

הציג  ,אלוף תמיר הימן ,ראש אמ"ן .משמעותיות על עשויים לייצר תפניות-מעצבי מספר

מפקד  חיסול בעקבותהשיעי  בציר בקיעים (2) ;איראןידי  עלצבירת יכולות גרעיניות ( 1) :שלושה

 הפךסולימאני ספק אם יש לו תחליף". אך מחליף, "יש לו כי הנחה ב, סולימאניקודס קאסם  חוכ

דורשת מנגנון של פיקוד, שליטה הממערכת של ארגונים למערכת של צבאות, השיעי את הציר 

של נשיא  "עסקת המאה"( 3)זה; מורכב קדם מיזם שמר ולמחליפו יתקשה ל. תשתית ניהוליתו

פוטנציאל לערער את בעלת , פלסטיני-לפתרון הסכסוך הישראלי ארצות הברית דונלד טראמפ

שיש לה איתן מדינות הוביחסי ישראל עם  פלסטינית-הישראלית במערכתהנוכחיים  האיזונים

-החלה חדלגיטימציה ל מתווה טראמפבעיקר אם ישראל תראה בירדן ומצרים,  –שלום הסכמי 

 .בקעת הירדןעל ובגדה המערבית יות התנחלו יעל אזור )סיפוח(הישראלי החוק צדדית של 

 

 המעצמות בין הכוחות יחסי

הגנרל ה.ר.  ,היועץ לביטחון לאומי לשעבר של ארצות הברית: תחרות על ההגמוניה העולמית

כדי  ,בעיקר טכנולוגי ,עם ריגול בינלאומי סין תמשיך לשלב תוקפנות כלכליתעריך כי ה ,מקמסטר

תנסה להשתלט על נכסים אסטרטגיים היא במסגרת זו,  .להשתלט על הכלכלה הבינלאומית

תהפוך סין  ,ואירופהמצד ארצות הברית נגדית היעדר תחרות בו ,נמלים בישראלדוגמת 

אמר מקמסטר: "יש וכח איום זה נל לדרכי הפעולה שעל המערב לנקוטאשר  לאגרסיבית יותר.
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דמוקרטיה, שלטון החוק,  - שלנוביותר גדולה האת מה שסין רואה בו כחולשה לחוזקה להפוך 

דבר לא , במגוון סוגיותעם סין  תתעמתעיתונות חופשית וחופש הביטוי. אם ארצות הברית לא 

 והשפעתה העולמית".  פעולותיה מהרחבתאותה יגביל 

"אמריקה  –ארצות הברית היא עדיין הכוח הכלכלי והצבאי הדומיננטי, אך גישת הנשיא טראמפ 

על פי נגיד בנק ישראל לשעבר,  בינלאומיים. מבריתות ושיתופי פעולהמרחיקה אותה  -תחילה" 

מיתון עולמי בסיכון לגורמת ו מערכת הסחר העולמיתאת גם חלישה מגישה זו פישר,  ילנסט

יתור של ארצות הברית על מעמד ההגמון עלול להוביל לאובדן מנגנוני ובנוסף, בעשור הקרוב. 

  תפוצת נשק גרעיני. הבקרה על

גנרל ג'וזף ווטל, לשעבר מפקד פיקוד לפי  :משתנים מזרח התיכוןינטרסים של ארצות הברית בהא

. עם זאת, ארצות עברה לאבהשוו במשאבי האזורפחות המרכז האמריקאי, ארצות הברית תלויה 

 רוסיה וסין על ההשפעהמול נדרשת למעורבות במזרח התיכון בשל התחרות  עדיין הברית

שמחפש הזדמנויות מקומיות לצמוח מחדש. לאחר חיסול ג'האדי -האתגר הסלפילנוכח ו, האזורית

צבאי על הכלכלי וההפעלת הלחץ בך ילהמשארצות הברית גברה המוטיבציה של סולימאני 

 האיראני. משטר ה

מעט שותפות וושינגטון מזהה כיום קואליציה נגד הציר השיעי. במזרח התיכון קושי לכונן  קיים

, כך שתוטל שניתן להתבסס עליההיחידה ברית הישראל נותרה בעלת . מוך עליהןלסניתן שבאזור 

אם וכאשר יחליט הממשל להוציא את הכוחות האמריקאים מסוריה  -עליה אחריות כבדת משקל 

 ישראל להילחם גם למען אינטרסים אמריקאים. עשויהאו אז , ומעיראק

 

 "המאה"עסקת 

שלושה  , נותחו(פתיחת הכנספלסטיני )בעת -להסדר ישראלי טראמפ תוכניתפרסום  בעקבות

 תרחישים מרכזיים:

ברמה התוכנית, ישראל תקבל אותה לאור דחייה פלסטינית של  -בחינה והשהייה  .א 

 ,(2020לכנסת )מארס  צעדים דרמטיים עד לבחירותנקוט לא ל טתחליהעקרונית, אך 

המהלכים המפורטים בה לדיון על יישום  תכי תזמין את הרשות הפלסטיניתודיע בנוסף ו

 לאחר הבחירות.

על יסוד קבל את התוכנית תישראל  - למשא ומתןוהשארת פתח תחילת יישום מדורג  .ב 

בשיתוף פעולה תביע עניין  . עם זאת, היאמשופר הזדמנות לעיצוב אסטרטגיראייתה כ

 ישראלתסרב, אם הרשות  .תה לתהליך הסדרינסה לרתום אותו הרשות הפלסטיניתמצד 

הדלת פתוחה עדיין תוך השארת  – צעדים ליישום התוכניתלא תמתין ותתחיל לבצע 

החלת החוק על עשויים להיות הצעדים הראשונים  .בהמשך להצטרפות פלסטינית

 אזור. בלי לשנות את המציאות היומיומית ב, אך ביהודה ושומרוןההתנחלויות 

ם, תוך ניצול דחייתה על ידי הפלסטיניאת התוכנית תקבל ישראל  -צדדי -חדסיפוח  .ג 

הישראלי באבחה אחת החוק . במסגרת זו יוחל תנאיהעל פי כהזדמנות לעיצוב השטח 

התמודד עם השפעותיו תוך נכונות ל, בבקעת הירדן ובהתנחלויות )לפי מתווה התוכנית(
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מערכות , וכן על יה עם הפלסטיניםיחסו השליליות של המהלך על הזירה הפלסטינית

 ובזירה הבינלאומית.  –בפרט בזירה הצפונית  –היחסים שלה בזירה האזורית 

 :תובנותמספר  עלוו "עסקת המאה"נותחו השלכות  בכנס

, לא כנסחמש שנים, לדעת מומחים שהשתתפו ב זמן שלח וובט התרחישיםת לגבי שלוש .א

תקום מדינה פלסטינית ריבונית, קרי לא תתקיים מציאות של שתי מדינות לשני עמים. 

אפשר  חברה הפלסטינית מבפניםההתפוררות זרמי אחדות פלסטינית ו עדריבהבנוסף, 

(. מאזן)אבו  עבאסשהרשות הפלסטינית תקרוס בתום שלטונו של יו"ר הרשות מחמוד 

 ליישום בתגובה אף ,פלסטינית פנים ואחדות לפיוס אפשרות לראות התקשוהדוברים 

 .ישראל ידי על תוכנית טראמפשל  מדורג

מחלקת את קיימא, ובפועל היא -התוכנית אינה מאפשרת כינון מדינה פלסטינית בת .ב

, כך שישראל לשישה קנטונים נפרדיםהפלסטינית, שתהיה כלואה בתוך ישראל,  הישות

. אי לכך, ובמעברים של הישות הפלסטינית , בצירי התנועהשולטת בכניסות, ביציאות

צדדיים של ישראל בהיקף רחב )בקעת הירדן וכל -חשש כי מהלכי סיפוח חדהודגש 

 .ישראל לידי" המפתחות"החזרת ואת התפרקות הרשות הפלסטינית צו ההתנחלויות( יאי

לרווחתם ולכלל צרכיהם דאוג לבשטח ובתוך כך  לשלוטהיה על ישראל ישהיא המשמעות 

מציאות  משעלולה להתמך כ. ללא סיוע כלכלי חיצוני שניים וחצי מיליון פלסטיניםכשל 

 הצעירים שכבתשל חלק ניכר מנו את רצו רבה ידהבמ של מדינה אחת, התואמת

עצמאות פלסטינית לצד מדינת ל המזוין המאבקזמנו של כי חלף הסוברים  הפלסטינים

 אזרחיה.  לשוויון זכויות לכל יש לחתור למצב של מדינה אחת עםישראל ולכן 

שייסתמו הגולל  צדדיים ישראליים-התוכנית בהסכמה, וצעדים חדליישם את  יכולת-אי .ג

 –כאחד רפובליקאי ודמוקרטי  -, ירחיקו את הממשל האמריקאי על פתרון שתי מדינות

פלסטיני -סכסוך הישראליניסיון לקדם פתרון למ ,שאר הקהילה הבינלאומיתגם את כמו 

, הוערך בהמשך לתרחיש זההבעיה הפלסטינית. לבדה עם להתמודד ישראל את  וירויות

דווקא ממשל דמוקרטי עלול לכפות על ישראל הענקת זכויות מלאות לכל התושבים כי 

 .יהודית מדינה של הציוני החלום תום היא המשמעות. נהר הירדן לים התיכוןבין 

ח דה פקטו על פני מציאות דה יורה. במהלכי סיפוח עדיפה מציאות סיפו הדוגליםעבור  .ד

 ,את המשקל מסיפוח זוחל ושקט לסיפוח הכרזתי ומעשי מעביר התוכנית פרסום, זאת עם

 שטחלספח את הלפני קבלת החלטה . סכסוךמחודשת לזירת האנרגיה זריק שעשוי לה

לפיכך, בד בבד מספחים רגשות שנאה, כעס ונקמה. יש להביא בחשבון כי , שבמחלוקת

 מתמשכות. להוביל לאלימות ולחוסר יציבות דינו סיפוח שלא בהסכמה 

 ביטחון מסידורי כחלק הירדן בבקעת ישראלית צבאית נוכחות מעדיפה אמנם ירדן .ה

 על ידי ישראל הבקעה של מדיני סיפוח דוחה אך, פלסטיני-ישראלי הסדרמסגרת ב

ית וערעור יסודותיה, פלסטינית חילופ ולדתחיזוק ראיית הממלכה כמעבורה  ושמשמעות

 . הלכה למעשה עצמאית פלסטינית למדינה האופציה תוםכלומר: 

אם ישוכנעו  - אופק לפלסטיניםכ, לשמור על אופציית שתי המדינותחיוני  בכל דרך .ו

כבסיס להסדר עם ישראל; כנכס ללגיטימיות של  תוכנית טראמפמ עקרונותלאמץ בעתיד 
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; כערך ודמוקרטית מול הזירה הבינלאומית והאזוריתיהודית מדינה מדינת ישראל כ

; יטשיתמוך ביחסי ישראל עם ארצות הברית גם ביום שלבית הלבן ישוב נשיא דמוקר

 של מציאות בשטח תיווצר או, אחת מדינה של הסדרבפני ניסיון לכפות על ישראל  כמגן

היהודי  הציבור בראייתיודגש שאופציית שתי המדינות היא העדיפה  .אחת מדינה

  אחוזים תומכים בהיפרדות מהפלסטינים. 70 -, וקרוב לאחוזים 55 -בישראל 

 

 הצפונית הזירה

שכל השחקנים מעוניינים במהלכו התברר . בזירה הצפונית מלחמה משחקנערך  הכנס במהלך

התרחיש התפתח מתגובה לפעולה ישראלית במסגרת המערכה שבין המלחמות  .להימנע ממלחמה

 עם בבד בד, הטילים דיוקשיפור פרויקט נגד ו בסוריה האיראנית הצבאית ההתבססות נגד"ם( מב)

כי הומחש,  עוד. איראן שלוחות מקומיות מליציות ידי על בעיראק האמריקאים בכוחות פגיעה

הנוכחות המשפיעה של רוסיה  חשש כלל השחקנים ממלחמה,בנוסף ל -כוחות מרסנים  בשל

בלום את לבמטרה חלון ההזדמנויות למערכה שבין המלחמות נותר  – וארצות הברית במרחב

  האיראנית ולמניעתה.מכונת המלחמה של  הבניית

 כוחות השלוחים פגיעה במעדיפה ו להרחיק את סכנת המלחמה מגבולה שואפת איראן

ה המועדפת מול ת ההסלמזיר ,כוחותיה. מבחינתההשיעים שאינם איראניים, ולא ב

וההפסדים הצפויים לה  דעת קהל תוססת נגדהכיום בו אין שישראל היא המרחב הסורי, 

איראן תעשה ככל הניתן . באמצעי לחימה ובשלוחים פגיעה- ברי ספיגה בגין הסלמה הם 

יעה בעיראק לפג שלוחיהובד בבד תפעיל את  ,להסתבך במלחמה עם ארצות הברית לא

הצבא לפנות את כוחות  טראמפהנשיא מימוש כוונת להאיץ את בכוחות אמריקאים כדי 

 מעיראק ומסוריה.  האמריקאי

 בציר השיעי. אולם, האיום פגיעה ביותר הבסוריה את החולייה החלשה ו רואה ישראל

)אלפים רבים של  חזבאללהמצד היכולות הצבאיות של  ,המרכזי לישראל נשקף מלבנון

מאוישים תוקפים, וכוחות קומנדו -י טייס בלתי, רקטות, כלחלקם מדויקים - טילים

ומוערך העיקרית  האיום לבנון היא חזיתעבור ישראל  ,היכולים לחדור מהגבול(. לפיכך

 ותתשתיות תומכהוהצבאיות  יכולותיו - בחזבאללהקשות היא תנצל הסלמה כדי לפגוע ש

 חזבאללה היותגם בשל נובעת  . עדיפות הפעולה בחזית הלבנוניתשל הארגוןלחימה ה

המדינה הנתונה להשפעה הרבה ביותר של היא השלוחה האיראנית העיקרית, ולבנון 

, של מערכה בזירה הצפונית איראן. הפגיעה בסוריה עצמה עשויה להוות מנגנון סיום

לסיום מהיר של על מנת להביא כי אז רוסיה תטיל את מלוא כובד משקלה משום שמוערך 

 נזק לסוריה. ולמזעור הסד שימור משטר אשם להלחימה 

 מעוניינת איראן, פטרוניתו של הארגון, במלחמה. גם  בעת הזאת לא מעוניין חזבאללה

. יכולותיה הגרעיניות על המאבק - פקודהליום הארגון שמר את היכולות של המשיך ולל

ה דימוי הרתעתי שבסיומ ,תמבוקרשל הסלמה  תרחישאיראן צפויה להוביל , לפיכך

יבחר במהלך  חזבאללה. סולימאניל כיורש ראללהסנותפיסת חסן  חזבאללהמחוזק ל



 במבחן אתגרי האזורישראל עוצמת : 2020בפתח                                               1256על  מבט
 

5 
 

יחתור במסגרתו ש – תקיפת יעדים צבאיים בלבד בשטח ישראל -שישראל תוכל להכיל 

  .בתגובה תענה ישראלית פעולה כלמסר כי : האחרונה המילה אתלומר 

 צפויה להגיב היא לכן, לא בורחת ממנה. גם אינה רוצה במלחמה אך  הברית ארצות

באופן מוחלט בישראל, לתמוך בחייליה ו פגיעהעל העיראקיות  ליציותיבחומרה נגד המ

עשות כמיטב כן צפויה ארצות הברית לתגביל את צה"ל מלפעול בגזרת עיראק. הגם ש

אינה מעוניינת בעימות צבאי , הן משום שכדי להשאיר את איראן מחוץ למלחמהיכולתה 

 ידידותיה במפרץ הפרסי. העימות על השלכות שום החשש מ, והן על ישיר עם איראן

 כמתווך בין השחקנים  האת מרב הרווחים מהסלמה נשלטת בשל מעמדתפיק  רוסיה

ממלחמה שתתנהל בזירה הסורית בעיקר אמורה להפסיד רבות עם זאת, רוסיה  .הניצים

  משטר אסד.שייווצר עקב כך לאיום ממשי עקב 

 

מנגנוני היחלשות  נמשכת. המלחמה לא הסתיימה רווחת,היסה תפבניגוד ל: סוריההמצב ב

משטר ; ויציבות פנים ביטחוןחוק וסדר,  להחילביכולתו ש מרכזי כוח גורם איןו הסורית המדינה

אין ברחבי המדינה אחוזים מהטריטוריה הסורית, אך  70-את שליטתו על כלכאורה אסד השיב 

; הסכמי הכניעה אותה שישקם מי ואין קרסהת המדינה כלכלוגז;  חשמלשירותים בסיסיים כגון 

חוזרים 'האדיסטים משתקמים וגגורמים הה; נמחקוגיבשה שרוסיה  וההסדריםשל המורדים 

איראן בונה  הלעומתכאשר שואפת לכונן מודל שליטה ריכוזי,  רוסיהלבצע פעולות טרור; 

תנאי שהלוחמים בהן נהנים מ, הסורי חזקות יותר מהצבאמקומיות ומפעילה מליציות אזוריות ו

 .לוחמיומשופרים ביחס לאלה שהוא מעניק לשירות 

 

שהשיגה בעיקר בחמש  תמשיך לנקוט מדיניות תוקפנית כדי לשמר את ההשפעה האזוריתיראן א

בטהרן השנים האחרונות, וגם בתגובה ללחץ המרבי שמפעילה כלפיה ארצות הברית, הנתפס 

תגובתה וסולימאני הותיר לאיראן חשבון פתוח עם ארצות הברית . חיסול המשטר להפלתן כמוכוו

ולהביא בעיראק המוצבים של הכוחות האמריקאים מאמץ למרר את חייהם ב מקדצפויה להת

  יציאתם. לדחות את  טראמפנשיא למת גורזה דווקא בשלב שהתנהלות  –לפינויים 

 

על איראן, סת הלחץ המרבי תפינבחנת שכ .אפקטיביאסטרטגי מנגנון הסנקציות ככלי שאלת 

נשק גרעיני, נראה כי השגת מה להרחיקכדי  על איראן האמריקאיותאפקטיביות הסנקציות בפרט 

אין בהן די כדי באיראן, אך גורמות משבר כלכלי וייאוש ציבורי הסנקציות אכן ההיפך קורה. 

עוזר מזכיר המדינה האמריקאי לאיומים  ,דיוויד פיימןהתנהגות כ"מדינה נורמלית". לכפות עליה 

נעבור ללחץ  2020"אנחנו כעת בלחץ מקסימלי על איראן ובשנת  הבהיר כיפיננסים וסנקציות, 

הוא מוציא לפועל באמצעותן סופר מקסימלי. מטרת הסנקציות היא למנוע הכנסות מהמשטר, 

להפסיק את הפעולות  ברירה: או הלחץ נועד להציב למנהיגי איראןבאזור.  חתרניותפעולות 

מאוד: איראן מבודדת  כי הסנקציות אפקטיביות הוסיףפיימן או שהכלכלה תקרוס".  תוקפניותה

, מיליציות השיעיות בעיראקהתקציב בעקבות זאת קוצץ  .אחוזים 9-יותר מוכלכלתה התכווצה ב
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ה ארגונים כחזבאללו זרימת כספים לארגוני טרור ברחבי העולםבמשמעותית  חלה ירידה

וותר על תלא ארצות הברית אמר כי פיימן , עתיד. אשר למחפשים מקורות הכנסה אחרים

 .הסנקציות עד שאיראן תנהג כמו מדינה רגילה במערכת הבינלאומית

 

עם למחקרי ביטחון לאומי כנס הוצג שיח שמקיים המכון מסגרת הב: השיח בעולם הערבי

לחשיפה וכים ז. אלה ברשתות החברתיותמחקריים תוצרים  באמצעות פרסום הסביבה הערבית

פתוח במרחב הציבור הערבי נתונים אלה מצביעים כי מאות אלפי תגובות. למיליון אנשים וכשל 

הצעירים בעולם במיוחד נקודת מבט שונה. להיחשף לו מישראללשמוע דעה  ץלמידע ותובנות, חפ

סקר מתוצאות  ותיהם.במדינוהמשטרים התקשורת זה שמספקים הערבי כמהים למידע שונה מ

כי בעיני הציבור הערבי עלה החברתיות  שערך המכון באמצעות הרשתותדעת קהל בעולם הערבי 

ישראל. רוב  כפול מהיחס השלילי כלפי - איראן אוהגורם השלילי ביותר במזרח התיכון ה

ליש הנשאלים ראה סיכויים נמוכים למלחמה בין ישראל לאיראן, אך במקרה שזו אכן תפרוץ, ש

הסוגיות שמטרידות  .באיראן כוכי יתמ והשיב ופחות משלישבישראל  וכי יצדד ואמרמהמשיבים 

 . והעדר משילותבראש ובראשונה שחיתות, אבטלה ן ה עולם הערביהציבור באת 

 

סביבתה מצבה האסטרטגי של ישראל משופר בהשוואה לחולשה והשבריריות של , לסיכום

למצב של יביאם ים בעימות שמעוניינם של ישראל, ובעיקר איראן ושלוחיה, איניה יריבהאזורית. 

מרחב הפעולה של  ישראל. מהתערבות ארצות הברית בלחימה לצדים מלחמה עם ישראל וחושש

שישראל תמשיך נכון . לכן, לא נסגר, מתחת לסף המלחמהבמערכה שבין המלחמות, ישראל 

. בזירה הצפוניתמכונת המלחמה האיראנית המשופרת  ה שלבניית אתבמאמציה לעכב ולשבש 

בלי לשקול  אופרטיביותלהתחשב בחולשות יריבותיה, להימנע מניצול הזדמנויות יה עם זאת, על

, רווחים מידייםלגרוף  הזדמנותמה שנראה כניצול  בהיבט המדיני,את ההשלכות האסטרטגיות. 

ל היפרדות מדינית, גיאוגרפית ודמוגרפית קשה בעתיד עיביהודה ושומרון, סיפוח שטחים בפרט 

 ויחול הדלת לזליגת החולשות הפלסטיניות והאזוריות לתוך ישראלוכך תיפתח  מהפלסטינים

 .בעוצמתה כרסום

 

 

 

 


