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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز األبحاث
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

مركز األبحاث
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تشــكل المنــاورات الجويــة Blue Flag 2021 إلــى جانــب مؤتمــر قــادة أســلحة الجــو للــدول المشــاركة فــي المنــاورات، بمــا فــي 

ذلــك زيــارة قائــد ســاح الجــو اإلماراتــي، نقطــة امتيــاز إضافيــة ســتترك أثــرا فــي تمكيــن منظومــة تعــاون غيــر مســبوقة فــي 

حجمهــا. وهــذا يشــمل أنشــطة عملياتيــة بالتكامــل مــع »القيــادة المركزيــة للواليــات المتحــدة« (CENTCOM). وإلــى جانــب 

الفائــدة المهنيــة المباشــرة لهــذه المنــاورات، فــإن للدبلوماســية العســكرية اإلســرائيل قيمــة اســتراتيجية فــي ترســيخ مكانتها 

كعضــو فاعــل فــي مجتمــع الــدول المتقاربــة فــي طريقــة تفكيرهــا، وفــي رفــع مكانتهــا بالنســبة لشــركائها اإلقليمييــن، 

وفــي إفشــال جهــود عزلهــا، وفــي بــث رســالة رادعــة ألعدائهــا.

منــاورات  Blue Flag 2021 الجويــة متعــددة الــدول التــي تجــرى كل ســنتين (17 – 28 تشــرين األول/أكتوبــر 2021) كانــت األضخــم 

ــي  ــاركت ف ــام 2013. وش ــة ع ــط Red Flag األميركي ــى نم ــة عل ــاورات القائم ــلة المن ــدء سلس ــذ ب ــى اآلن، من ــة حت ــر أهمي واألكث

هــذه المنــاورات أســلحة جــو مــن ثمانــي دول هــي إســرائيل والواليــات المتحــدة والهنــد والمانيــا وبريطانيــا (للمــرة األولــى) 

وايطاليــا وفرنســا واليونــان. لكــن تبيــن مــن تســريبات تمــت إزالتهــا عــن شــبكات االنترنــت مشــاركة ســاح الجــو األردنــي فــي 

المنــاورات، وهــي ليســت المــرة األولــى. بالمجمــل كانــت هنــاك 37 طائــرة أجنبيــة ونحــو 1500 مــن أفــراد الطواقــم المرافقــة.

خــال المنــاورات التــي اعتبــرت األضخــم مــن نوعهــا علــى اإلطــاق، تــم فحــص محــددات جديــدة ومتقدمــة للتعــاون 

ــة  ــع أنظم ــوريا م ــبيهة بس ــا ش ــض بأنه ــا البع ــي وصفه ــن" (Dragonland) (الت ــى "أرض التني ــة تدع ــة وهمي ــة معادي ــد دول ض

المضــادات الجويــة الخاصــة بهــا لكــن رســميا لــم تتــم اإلشــارة إلــى أن هــذه الدولــة هــي مــن دول الجــوار). وبحســب بيــان 

رســمي فــإن هــذه المحــددات تضمنــت حمايــة أجــواء البــاد والتصــدي لطائــرات العــدو وهجمــات عميقــة فــي مواجهــة 

بطاريــات صواريــخ أرض - جــو شــملت أنظمــة »باتريــوت« وأنظمــة الدفــاع الجــوي روســية األصــل، وكذلــك مســاعدة القــوات 

ــة. ــة المتوغل ــات البري ــك للعملي ــتية، وكذل ــات اللوجس ــم للعملي ــم الدع ــة وتقدي البري

ــن  ــي النظامي ــرائيل ف ــة إس ــي مكان ــل ف ــر الحاص ــد والتغيي ــا الفري ــر طابعه ــكل أكب ــد بش ــر تؤك ــة عناص ــاورات ثاث ــت المن رافق

اإلقليمــي والدولــي:

العنصر األول:

ــة  ــك طلع ــي ذل ــا ف ــدس، بم ــماء الق ــي س ــاركة ف ــدول المش ــرات ال ــكري لطائ ــرض عس ــذ ع ــم تنفي ــات ت ــاق التدريب ــع انط  م

جويــة شــارك فيهــا قائــد ســاح الجــو اإلســرائيلي عميــكام نوركيــن، ونظيــره األلمانــي اينجــو جيرهارتــز (فــي طائــرة مــن طــراز 

»يوروفايتــر« التــي تــم رســم العلميــن اإلســرائيلي واأللمانــي عليهــا) وبعــد الطلعــة الجويــة تــم منــح وســامين للقائديــن مــن 

ــل  ــة فــي وســائل اإلعــام، بخــاف مــا كان يحصــل فــي مث ــة الفت ــادل. وحظيــت هــذه الطلعــة بتغطي ــن بشــكل متب الدولتي

هــذه المنــاورات فــي الســنوات الســابقة.

العنصر الثاني:

 خــال المنــاورات زار القاعــدة الجويــة اإلســرائيلية "عوفــدا" مســؤولون مــن أســلحة جــو لــدول أخــرى مثــل اليابــان واســتراليا، 

(وهاتــان الدولتــان تشــكان مــع الواليــات والهنــد المجموعــة الرباعيــة QUAD التــي تســعى إلــى خلــق تــوازن قــوى جديــد فــي 

آســيا)، وكذلــك وفــود مــن كوريــا الجنوبيــة وهولنــدا وفنلنــدا. كمــا لفــت نظــر الصحافــة حضــور قائــد ســاح الجــو اإلماراتــي 

اللــواء ابراهيــم ناصــر محمــد العلــوي، الــذي كانــت زيارتــه تعبيــرا واضحــا عــن عمــق التعــاون فــي حقبــة “اتفاقيــات ابراهــام”. 

وتمــت دعــوة قــادة ســاح الجــو لوجبــة عشــاء فــي منــزل الرئيــس اإلســرائيلي.
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العنصر الثالث:

ل مقاتــات F-35 فــي تعبيــر 
ّ

 بالتزامــن مــع المنــاورات عقــد فــي قاعــدة "نبطيــم" الجويــة مؤتمــر لقــادة أســلحة الجــو التــي تشــغ

إضافــي عــن المكانــة الخاصــة لســاح الجــو وللجيــش اإلســرائيليين كعنصــر ذي خبــرة ومعرفــة يمكــن أن تســتفيد منهــا الــدول 

ــة  ــة، لمواجه ــا األمني ــي رؤيته ــة ف ــدول الغربي ــع ال ــترك م ــي تش ــرى الت ــدول األخ ــي، وال ــمال األطلس ــف ش ــي حل ــاء ف األعض

التحديــات الجديــدة، ولتطبيــق التقنيــات الجديــدة.

المدى األوسع: منظومة التعاون األمنية اإلسرائيلية

خصائــص المنــاورات وطبيعــة التغطيــة الصحفيــة لبعــض مكوناتهــا تؤكــد مكانــة التعــاون باعتبــاره مســألة روتينيــة. ففــي 

ــر عميــق فــي الظهــور العلنــي إلســرائيل كجــزء مــن قــوات األمــن فــي الــدول المتقاربــة  ــرة، كان هنــاك تغي الســنوات األخي

ــي  ــط   وف ــرق األوس ــي الش ــية ف ــة، ودول رئيس ــي، والرباعي ــمال األطلس ــف ش ــدة وحل ــات المتح ــك الوالي ــي ذل ــا ف ــا، بم فكري

العالــم العربــي.

مــن بيــن أمــور أخــرى، منــذ وضــع إســرائيل ضمــن مســؤوليات »القيــادة المركزيــة للواليــات المتحــدة (CENTCOM)«، كان هنــاك 

نمــط لمشــاركة إســرائيل فــي األنشــطة العملياتيــة: تشــارك ســفن منطقــة البحــر األحمــر فــي البحريــة اإلســرائيلية فــي دوريــات 

مشــتركة مــع األســطول األميركــي الخامــس، وتوفــر طائــرات حربيــة إســرائيلية الحراســة للقاذفــات األمريكيــة فــي طريقهــا 

إلــى منطقــة الخليــج. ومــع تعييــن ضابــط ارتبــاط إســرائيلي دائــم فــي مقــر القيــادة المركزيــة للواليــات المتحــدة فــي فلوريــدا، 

 (EUCOM) فمــن المتوقــع أن يتــم ترســيخ مثــل هــذا النمــط. علــى عكــس التعــاون العملياتــي مــع القيــادة العســكرية األمريكيــة

وحلــف شــمال األطلســي، فــإن دور إســرائيل فــي الناتــو ال يخضــع لشــرطة التوافــق العــام بيــن كل الحلفــاء (ومــن ثــم الفيتــو 

التركــي).

فــي منطقــة البحــر المتوســط تشــارك طائــرات ســاح الجــو كل ســنة، إلــى جانــب قــوات أخــرى، بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة 

وإيطاليــا وفرنســا واســبانيا وقبــرص وســاح الجــو اإلماراتــي، فــي المنــاورات المشــتركة لســاح الجــو اليونانــي. وتشــارك 

الوحــدات الخاصــة فــي الجيــش اإلســرائيلي فــي التدريبــات التــي تقــام فــي قبــرص بشــكل منتظــم والتــي تشــكل خطوطهــا 

ــن  ــة م ــا الخاص ــج أنماطه ــدول الخلي ــة. ول ــي اللبناني ــاق األراض ــي أعم ــات ف ــح العملي ــكل صري ــي بش ــات تحاك ــة عملي العريض

ــرص  ــة قب ــوزراء خارجي ــاع ل ــوس (اجتم ــدى باف ــاف منت ــان/أبريل 2021 أض ــي نيس ــان، ف ــرص واليون ــع قب ــكري م ــاون العس التع

ــة المتحــدة وإســرائيل) طبقــة سياسية-دبلوماســية إلــى نســيج التعــاون األمنــي. ــان واإلمــارات العربي واليون

علــى الســاحة اآلســيوية، -إلــى جانــب الحــذر الواجــب لتجنــب إغضــاب الصيــن-، تتعــزز العاقــات ســواء مــع الهنــد (بمــا فــي ذلــك 

ــد  ــي العق ــة. ف ــة أميركي ــئة برعاي ــة« الناش ــار »الرباعي ــي إط ــركائها ف ــع ش ــرا) وم ــرائيل مؤخ ــدي إلس ــة الهن ــر الخارجي ــارة وزي زي

األخيــر حققــت إســرائيل اختراقــة فــي عاقاتهــا مــع اليابــان واســتراليا، ولفتــرة طويلــة حافظــت علــى منظومــة تعــاون غيــر 

 عبثيــة.
ً
أساســية ومتشــعبة مــع ســنغافورة، التــي باتــت محــاوالت إبقائهــا ســرا

ــاورات Blue Flag؛ فعاقــات العمــل واســعة ومســتمرة  ــة األلمانيــة علــى من ــا، ال تقتصــر العاقــة مــع القــوات الجوي فــي أوروب

ــي إدارة  ــابقة، ف ــطة س ــن أنش ــرائيليين م ــم اإلس ــون نظراءه ــن يعرف ــان، الذي ــاط األلم ــاعد الضب ــها، س ــاورات نفس ــي المن (ف

غرفــة التحكــم). وهنــاك حــدات إســرائيلية تشــارك فــي منــاورات حلــف شــمال األطلســي، وقــد تــم النظــر فــي دعــوة الجيــش 

اإلســرائيلي -رفضــت فــي النهايــة ألنهــا أثــارت اســتياء روســيا- للمشــاركة فــي منــاورات فــي البحــر األســود. كمــا انتقــد البعــض 

فعاليــة المظــات هــذا العــام فــي ســلوفينيا، التــي جــاءت لتكريــم حنــة ســينيش ]التــي شــاركت مــع مظلييــن يهــود آخريــن 



ئيليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف األبحــاث اإلرسا كــز   مخرجــات مرا

ــادرات  ــذه المب ــل ه ــن مث ــة[ لك ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــازي ف ــش الن ــال للجي ــوط القت ــة وراء خط ــزال بريطاني ــة إن ــي عملي ف

تلعــب دوًرا فــي الدبلوماســية العســكرية وبنــاء عاقــات مــع الحلفــاء الغربييــن.

لــكل مــا ســبق، يتوجــب إضافــة التعــاون االســتخباري، الــذي يقــدم إســرائيل كفاعــل ُمجــٍد بشــكل كبيــر. وفــي حقبــة تحديــات 

ــن  ــا، فم ــات بمفرده ــذه التحدي ــع ه ــل م ــى التعام ــة عل ــدرة أي دول ــدم ق ــًرا لع ــووي، ونظ ــار الن ــة االنتش ــاب ومكافح اإلره

الصعــب اعتبــار أهميــة هــذه العاقــات ونظيراتهــا فــي مجــاالت الدفــاع الســيبراني أمــرا مبالغــا فيــه.

ما هي أهمية “الدبلوماسية العسكرية” بالنسبة إلسرائيل؟

إلــى جانــب الفائــدة المباشــرة والقّيمــة التــي يكتســبها ســاح الجــو وباقــي قطاعــات الجيــش فــي إطــار المنــاورات المشــتركة 

–التــي ال مجــال لتقييمهــا بالتفصيــل هنــا-، يمكــن حقــا أن نــرى (خاصــة فــي حــدث كبيــر مثــل منــاورات Blue Flag الجويــة) وكمــا 

قــال قــادة كبــار فــي الجيــش، فــي هــذه المنــاورات المشــتركة مســاهمة كبيــرة لمكانــة إســرائيل الدوليــة ولرؤيتهــا األمنيــة.

ــاورات جــاء  ــى الرغــم مــن أن هــذه المن ــران، عل ــة عســكرية ضــد إي ــاورات محــاكاة عملي ــم يكــن القصــد مــن محــددات المن ل

ــع  ــة م ــكرية محتمل ــة عس ــتعدادات لمواجه ــدء االس ــول ب ــرائيلي ح ــش اإلس ــادة الجي ــار ق ــات لكب ــع تصريح ــا م ــة تقريب متزامن

ــد  ــة ض ــي عملي ــاعدوا ف ــاورات أن يس ــي المن ــركائها ف ــن ش ــرائيل م ــع إس ــد ال تتوق ــووي، وبالتأكي ــا الن ــبب برنامجه ــران بس إي

ــراف  ــق باعت ــام، يتعل ــو ردع ع ــل ه ــران) ب ــي إي ــوم ف ــران الهج ــاه إي ــددا (تج ــس مح ــردع لي ــه أن ال ــلم ب ــن المس ــن م ــران. لك إي

واضــح للغايــة مــن قبــل أســلحة الجــو األخــرى بقــوة وقــدرات ســاح الجــو اإلســرائيلي. وهــذا مهــم كرســالة للقيــادة اإليرانيــة، 

لتذكيرهــا بعــدم الوقــوع أســيرة لتصريحــات ضبــاط الحــرس الثــوري، الذيــن يطلقــون تهديــدات بتدميــر إســرائيل ويســتخفون 

بقوتهــا العســكرية.

وال تقــل أهميــة رســائل إســرائيل ألصدقائهــا الجــدد (والقدامــى أيضــا) فــي المنظومــة اإلقليميــة، الذيــن يجــدون أنفســهم 

شــركاء معهــا، -ســواء فــي هــذه المنــاورات أو فــي التعــاون فــي الشــرق األوســط- ضمــن منظومة قويــة ال يمكن االســتهانة 

بهــا، تضــم الواليــات المتحــدة والــدول العظمــى األوروبيــة األساســية.

فــي ظــل ذلــك، فــإن المنــاورات مــع كل مــا رافقهــا مــن تغطيــة إعاميــة كبيــرة، كانــت وســيلة اســتراتيجية للــرد علــى أولئــك –

بمــن فيهــم الفلســطينيون وأردوغــان- الســاعين لعــزل إســرائيل سياســيا وأمنيــا. التعــاون العســكري ومثلــه أشــكال أخــرى مثــل 

تدفــق االســتثمار الكبيــر فــي إســرائيل، كل هــذا فــي نهايــة المطــاف لــه وزن أكبــر مــن األنمــاط الثابتــة للتصويــت فــي األمــم 

المتحــدة والقــرارات فارغــة المضمــون التــي تصدرهــا.

كذلــك، فــإن تعزيــز العاقــات فــي المجــال األمنــي   لــه تأثيــر مباشــر فــي طبيعــة االطــاع علــى قــدرات إســرائيل التكنولوجيــة، 

مــا يفتــح البــاب للصــادرات العســكرية اإلســرائيلية، حتــى لــدول وجيــوش مــن الدرجــة األولــى. لقــد ولــت األيــام التــي كان علــى 

إســرائيل أن تبحــث فيهــا عــن أســواق فــي ســاحات بعيــدة نائيــة، وفــي مواجهــة أنظمــة إشــكالية. وباإلضافــة إلــى الجــدوى 

االقتصاديــة والدخــل والتوظيــف، فــإن هــذا لــه مســاهمة فــي أمــن إســرائيل، فقاعــدة األعمــال القويــة تمكــن الصناعــات مــن 

تقديــم قدراتهــا التكنولوجيــة للجيــش اإلســرائيلي وللمكونــات األخــرى فــي منظومــة األمــن.
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