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الحــرب فــي أوكرانيا من المنظور اإلســرائيلي: استشــراف الســيناريوهات واســتخالص الِعبر

مة ُمقِدّ
بعــد نحــو شــهر مــن الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا، والــذي بــدأ مع 
إطــالق أول قذيفــة يــوم ٢٤ فبرايــر/ شــباط الماضــي، باتــت الدوائــر 
العســكرية واألمنيــة اإلســرائيلية علــى قناعــة متزايــدة بــأن الوضــع 
رات فــي  ســيكون ســيئًا للغايــة قبــل أن تنتهــي هــذه الحــرب. فالتطــُوّ
عــات الــروس  ســاحة المعركــة تعكــس فجــوة عميقــة بيــن توُقّ
لحــرب قصيــرة، والواقــع الــذي يــرى فيــه اإلســرائيليون جيشــًا روســيًا 
ــة،  ــدة والُمفاِجئ ــة العني ــة األوكراني ــد المقاوم ــح ض ــرًا، يكاف متعث
ــى أي  ــة إل ــت واثق ــة ليس ــرب المختلف ــراف الح ــن أن أط ــم م ــى الرغ عل
ــرة  ــا المباش ــواء أطرافه ــا، س ــح كل منه ــت لصال ــيلعب الوق ــد س ح
فــي موســكو وكييــف، أو غيــر المباشــرة فــي واشــنطن وبروكســل، 

وصوًال إلى تل أبيب.

العســكرية اإلســرائيلية تعتقــد أن مــرور شــهر علــى  فالمحافــل 
ــن  ــرف ع ــط تنح ــع الخط ــد أن جمي ــا يؤك ــي أوكراني ــرب ف ــدالع الح ان
َمســاِرها الموضــوِع لهــا منــذ البدايــة، حيــث دخلــت األطــراف مرحلــة 
مــن عــدم اليقيــن، مــع العلــم أن تلــك الحــرب تجــري علــى أربعــة 
مســتويات: عســكرية وسياســية واقتصاديــة وفكريــة. وكلمــا زادت 
راتهــا تعكــس  مــدة هــذه الحــرب تصبــح أكثــر تعقيــدًا؛ ألن تطُوّ
بوتيــن  فالديميــر  الروســي  الرئيــس  عــات  توُقّ بيــن  حــاّدة  فجــوة 
ــي  ــة ف ــريع للحكوم ــار س ــى انهي ــيؤدي إل ــر س ــكري قصي ك عس ــُرّ لتح
كييــف، والواقــع الــذي خلــط األوراق، وكشــف ضعــف أداء الجيــش 
نظيــره  فّعاليــة  مقابــل  فــي  التدميريــة،  قوتــه  رغــم  الروســي 

األوكراني.

خــالل الشــهر األول مــن الحــرب، ظهــر انشــغال إســرائيلي الفــت، مــن 
ِقبــل دوائــر البحــث والدراســات، فــي محاولــة لرصــد حيثيــات تلــك 
العســكري  األداء  علــى  عــة  المتوَقّ نتائجهــا  واستشــراف  الحــرب، 
اإلســرائيلي فــي أي مواجهــة حربيــة قــد تشــهدها المنطقــة. وقــد 
شــهدت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية ومجمعــات التفكيــر َنْشــر 
لنخبــة مــن كبــار  مقــاالت وأوراق بحثيــة ومقابــالت تلفزيونيــة 
الجنــراالت اإلســرائيليين، الذيــن قدمــوا أطروحــات الفتــة، جديــرة 

بالدراسة والتأمل. 

ــر  ــر بمــا أتــى بــه الُمنِظّ حالــة عــدم اليقيــن التــي تشــهدها الحــرب ُتذِكّ
ــرًا  ــر كثي ــذي ابتك ــفيتس، ال ــون كالوس ــي كارل ف ــكري البروس العس
ــرب  ــن الح ــه ع ــي كتاب ــرها ف ــة نش ــكرية القتالي ــد العس ــن القواع م

عام ١٨٣١.

١

(        )   مــن بيــن هــؤالء تظهــر أســماء عامــوس غلعاد، رئيــس الدائرة السياســية واألمنية الســابق في وزارة األمن ورئيس
                معهــد السياســة واإلســتراتيجية (IPS) فــي جامعــة رايخمــان، وعامــوس يادليــن، الرئيس األســبق لجهاز االســتخبارات

                العســكرية- أمــان ورئيــس معهــد أبحــاث األمــن القومــي فــي جامعــة تل أبيب INSS، ومايــكل ميلشــتاين، رئيس منتدى
                الدراســات الفلســطينية فــي مركــز «ديــان» فــي جامعــة تــل أبيــب، وأودي أوفينتال خبير التخطيط العســكري، وتســافي

               ميغان، الســفير اإلســرائيلي الســابق في موســكو.

   ١  
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فقــد أشــار كالوســفيتس فــي كتابــه، إلــى أن «جميــع الخطــط العملياتيــة تنحــرف عنــد أول اتصــال 
فــي ســاحة المعركــة، وهــو عالــم عــدم اليقيــن»، واألهــّم مــن ذلــك إيضاحــه بــأن «الحــرب ليســت 

سوى استمرار للسياسة، بوسائل أخرى».

ــم حكمــة كالوســفيتس بنفســه، حيــث انحرفــت حربــه منــذ اليــوم األول،  اليــوم، يعيــد بوتيــن تعُلّ
كاتــه فــي ســاحة المعركــة لتحقيــق أهدافــه السياســية كثيــٌر مــن  واكتنــف قدرَتــُه علــى ترجمــة تحُرّ
الغمــوض، ممــا يدفــع نحــو الحاجــة إلــى وضــع نقــاط النهايــة المحتملــة للقتــال فــي أوكرانيــا، مــع 

التأكيد على أهمية تلك النقاط بالنسبة للتسوية السياسية التي سيتم التوصل إليها. 

ــف  ــى َوْق ــل إل ــى التوص ــِن عل ــان قادرْي ــون الطرف ــل أن يك ــن المحتم ــة، م ــروف الحالي ــل الظ ــي ظ ف
ــى  ــًة عل ــة مطروح ــوط العريض ــت الخط ــث كان ــا، حي ــق عليه ــوية متَف ــى تس ــا إل ــار، وربم ــالق الن إلط
ــن  ــر م ــى بكثي ــرب أغل ــتمرار الح ــان أن اس ــا يفهم ــا عندم ــن طرفيه ــة، لك ــة األزم ــذ بداي ــة من الطاول

التوصل إلى تسوية سياسية، فقد يلجآن إلى تلك التسوية.

وبعــد مــرور شــهر كامــل، ودخــول الحــرب شــهرها الثانــي، تجــري مفاوضــات بيــن أوكرانيــا وروســيا، 
ر وضعهمــا العســكري والسياســي، فيمــا  ــر مواقفهمــا، تبعــًا لتطــُوّ بالتــوازي مــع القتــال، مــع تغُيّ

ترتبط معايير ترتيب مطالبهما بما قّدمه بوتين عشية الهجوم على أوكرانيا. 

ومــا  أوكرانيــا،  علــى  الهجــوم  مــن  الــروس  مطالــب  هــي  فمــا 
الســيناريوهات المتوقعــة؟ ومــا هــي الخيــارات السياســية المحتملــة 
علــى الصعيــد التفاُوضــي؟ وأي اســتخالصات ميدانيــة يمكــن أن تخــرج 

بها هذه الحرب؟
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تظهر أمامنا جملة من المتطلبات اإلقليمية، لعّل أهمها تحويل المقاطعتين االنفصاليتين، 
دونيتســك ولوهانسك في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، إلى جمهوريتين مستقلتين، 
حيث اعترفت روســيا بهما بالفعل عشية األزمة، بما يشبه ضّم ِشبه جزيرة القرم إليها عام 
٢٠١٤. وعلــى خلفيــة اإلنجــازات العســكرية التــي حققهــا الروس فــي منطقة بحــر آزوف، 
بافتراض احتالل ماريوبول، فقد يطالب بوتين أيضًا بضّم ممر إقليمي بين ِشــبه جزيرة القرم 

ودونباس، أو على األقل بضمان حرية الحركة بين المناطق.

أوًال:  مطالب الروس

ع اإلقليمي ١. التوُسّ

مطلــب روســي آخر يتمثل بالحّد مــن التهديد األمني القــادم من أوكرانيا، ويشــمل ذلك نزع 
ســالحها، وضمنــًا تفكيك اُألطر العســكرية، وفرض قيــود على الصناعــات الدفاعية، وعدم 
الحصــول علــى أنظمة أســلحة من الغــرب، وااللتــزام بالحياد المنصــوص عليه في الدســتور 

األوكراني، ومعناه العملي هو عدم االنضمام إلى «حلف شمال األطلسي» (الناتو).

٢. حياد أوكرانيا

صحيــح أن بوتيــن دأب على اســتخدام مصطلح «النازية»، في اإلشــارة إلى الرئيــس األوكراني 
م موسكو  فلوديمير زيلينسكي، لكن من المحتمل أن يتّم التخلي عن هذا الوصف، مع تفُهّ
أنــه في ضــوء المكانة القيادية القوية التي يتمتع بها زيلينســكي، فقد يكون قادرًا بصورة 

حصرية على إقناع الجمهور األوكراني، بالتوقيع على تناُزالت قد يقّدمها إلى الروس.

٣. استبدال زيلينسكي

ال ُيخفــي الــروس أن لديهم قائمة من المطالب يشــهرونها في وجه الغــرب عمومًا، وفي 
وجه الـناتو تحديدًا، ومن بينها: 

٤. َمطاِلب من الغرب

إعادة النظر في انتشــار قوات الحلف، والحد من الوجود العســكري للواليات المتحدة في 
أوروبا الشرقية.

رغبة بوتين باستعادة هذه المنطقة بوصفها مجال نفوذ روسي.
ضمانات أمنية لروسيا في وسط أوروبا. 

ترتيبات شــاملة في مجاالت الحّد من التســلح، والتوازن اإلستراتيجي بين روسيا من جهة 
والواليات المتحدة وحلف الـناتو من جهة ثانية.
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تطرح الفتــرة التي مرت منذ انــدالع الحرب "الروســية-األوكرانية" جملة من الســيناريوهات 
واالحتماالت التي قد تشهدها هذه المواجهة الخطيرة، التي ال يعرف أحد مآالتها الفعلية. 
ويطرح اإلســتراتيجيون اإلســرائيليون في هذا اإلطار خمســة ســيناريوهات أساسية لنهاية 

محتَملة لهذه الحرب، على النحو التالي:

ثانيًا:  سيناريوهات محتملة

 ١-  الحســم الروســي:   يرتبــط هــذا الحســم بمــا لــدى موســكو مــن قــدرات عســكرية، ومــا 
ــال،  له ذلــك مــن عوامــل حاســمة فــي القت ــر منهجــي، ومــا قــد ُيشــِكّ تقــوم بــه مــن تدمي
رغــم أداء الجيــش األوكرانــي فــي المقاومــة الالفتــة. والنهايــة قــد تتمثــل بفــرض موســكو 
ــع معهــا  للحقائــق علــى األرض، ولــو بثمــن باهــظ، وتعييــن حكومــة ُدْميــة فــي كييــف، توِقّ

اتفاقية استسالم بشروط روسية.

 ٢-  االســتفادة مــن اإلنجــازات علــى األرض:   يــدرك بوتيــن أنــه لن يســتطيع احتــالل كييف 
بســهولة، وهــو غيــر مهتــم بتدميرهــا، ففيهــا الكنائــس والمواقــع التاريخيــة. لكــن غــزو 
أوديســا، واســتكمال انفصــال أوكرانيــا عــن البحــر األســود، أو حصــار الجيــش األوكرانــي فــي 
الشــرق مقابــل نهــر دونبــاس، يمنــح موســكو أوراق مســاومة جيــدة للمفاوضــات، بحيــث 
قــد توافــق علــى َوْقــف إطــالق النــار، وتصــل إلــى المفاوضــات أقــوى، ممــا يســمح لهــا بدفــع 

كييف إلى قبول جزء كبير من مطالبها.

 ٣-  التصعيــد واالســتنزاف المتبــاَدل والغــرق فــي «الوحــل األوكرانــي»:   يتمثــل ذلــك 
بإطالــة أمــد المواجهــة العســكرية لشــهور طويلــة، وزيــادة الهجمــات الروســية. لكــن 
الفشــل فــي كســر المقاومــة األوكرانيــة، ومواجهــة حــرب عصابــات طويلــة، يغذيهــا 
ــق األســلحة عاليــة الجــودة مــن الغــرب، قــد يدفــع موســكو «الُمحَبطــة» فــي  الدعــم وتدُفّ
كات متطرفــة فــي ســاحة المعركــة َعْبــر مدفعيــة عشــوائية، وزيــادة نطــاق  حينــه، إلــى تحــُرّ
الضربــات الجويــة غيــر الدقيقــة، وإطــالق الصواريــخ علــى نطــاق واســع ضــد المراكــز الســكانية، 
وأخيــرًا اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وفــي هــذه الحالــة قــد يســتغل الوســطاء الدوليــون 

َتَعب الجانبين للترويج لوقف إطالق النار يتبعه حّل وسط وتسوية سياسية.

 ٤-  هزيمــة الجيــش الروســي:   قــد يحصــل ذلــك فــي ضــوء مــا يعانيــه هــذا الجيــش مــن 
خســائر فادحــة فــي األرواح، والفظائــع التــي تشــهدها أوكرانيــا، والعقوبــات القاســية، 
والعزلــة السياســية، والفشــل العســكري علــى األرض. هنــا قــد يــدرك بوتيــن أنــه اتخــذ خطــوة 
خاطئــة، خاصــة مــع تزاُيــد الضغــط الداخلــي فــي روســيا، والطلــب الواضــح مــن الصيــن بوقــف 
تســوية  لمناقشــة  واالســتعداد  النــار،  إطــالق  وقــف  إعــالن  إلــى  يدفعــه  ممــا  الحــرب، 

سياسية، لكنه سيصلها ضعيفًا، وبقليل من الرافعات.
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 ٥-  توســيع الحــرب:   هــذا األمــر قــد يحصــل مــن خــالل نشــوب نــزاع مســلح بيــن حلــف الناتو 
وروســيا، بحيــث نكــون علــى وشــك انــدالع الحــرب العالميــة الثالثــة، ســواء مــن خــالل 
هجــوم روســي مباشــر علــى قوافــل تنقــل أســلحة إلــى أوكرانيــا علــى أراضــي دولــة عضــو فــي 
الحلــف، أو اســتخدام أســلحة كيميائيــة ضــد األوكرانييــن، ممــا قــد يــؤدي إلــى التدخــل 

العسكري لهذا الحلف.

 تعطــي هــذه الســيناريوهات إشــارات ال تخطئهــا العيــن، بــأن المقاومــة األوكرانيــة 
التــي تحظــى بمســاعدة غربيــة، تبقــى محــدودة علــى المــدى البعيــد، رغــم فعاليتهــا 
ــادة  ــة بقي ــدول الغربي ــريع لل ــد الس ــع التوح ــم يتوق ــن ل ــم أن بوتي ــع العل ــة، م اآلني
الواليــات المتحــدة، وضخامــة العقوبــات التــي ُفرضــت عليــه بيــن عشــية وضحاهــا، 
ــك  ــع ذل ــد يدف ــه، ق ــت ذات ــي الوق ــن ف ــي. لك ــاد الروس ــار االقتص ــّدد بانهي ــي ته والت

الرئيس الروسي إلى زيادة المخاطر، وارتكاب ما قد ُيَسّمى «حماقات» مكلفة.
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تســود قناعات عســكرية وسياسية إســرائيلية أن تلك الســيناريوهات الخمسة، ستقود في 
كات سياســية لتحقيق التسوية بين موسكو وكييف، لكنها تبقى مرهونة  النهاية إلى تحُرّ
بميزان القوى الســائد في ســاحة المعركة، ومعادالت الضغط في األبعاد المختلفة، ومنها 
االقتصادية، ومدى فاعلية العقوبات، والمواقف الغربية بقيادة واشنطن؛ ألن كل ذلك من 

شأنه أن يؤثر على النتيجة السياسية للحرب.
عــة لنهاية الحــرب على الصعيد  ويمكــن الحديــث عن جملة مــن الخيارات السياســية المتوَقّ
التفاُوضي، ومنها انسحاب القوات الروسية من األراضي المحتلة في أوكرانيا منذ ٢٤ فبراير/ 
شــباط، بشــرط التزام كييف الحياد وفقًا لنموذج النمســا وفنلندا، أو من خــالل اتفاق دولي 
ضمني، غير مكتوب، بســيادة روسيا على ِشبه جزيرة القرم، أو إيجاد صيغة إبداعية وغامضة 
تعني نوعًا من الحكم الذاتي الفعلي لمنطقة دونباس، إلى جانب تفاُهمات أمريكية واسعة 

حول الترتيبات األمنية في أوروبا، وعلى المستوى العالمي.
ــل ُمْعِضلة للواليات  فــي مــوازاة ذلك، تجدر اإلشــارة إلى أن الحرب الروســية فــي أوكرانيا تمِثّ
المتحــدة خصوصــًا، وللغرب بشــكل عاّم، بمــا يمنعها من إلقــاء كل ِثَقلهــا لمحاولة دفع 
أوكرانيا وروســيا إلى تســوية سياســية، إذ تســعى واشــنطن من جهة، للدفاع عــن النظام 
العالمــي الســائد، الــذي يخدم مصالحهــا األحاديــة، وعدم التصاُلــح مع اإلنجازات السياســية 

الروسية التي تحققت بعد غزو أوكرانيا من جهة أخرى. 
ويخشــى الغرب من الفرضية التي يســعى الروس لتثبيتها من خالل هجومهم على أوكرانيا؛ 
ل سابقة عالمية إشكالية، وبموجبها يمكن لالعب عدواني ممارسة االبتزاز  ألنها قد ُتشــِكّ
ل انتهاكًا  بالقــوة، تحت رعاية مظلة نووية، وتحقيق إنجازات إقليمية من شــأنها أن ُتشــِكّ
جســيمًا للسيادة الوطنية للدول. تأتي تلك المخاوف الغربية، رغم أن الغرب ذاته، وعلى رأسه 
الواليات المتحدة، يمارس ذات السياســة، وذات االبتزاز، في العديد من مناطق العالم، سواء 
في الشــرق األوســط، أو أمريــكا الالتينية، أو في الشــرق األقصى وجنوب شــرق آســيا، وإزاء 
إسرائيل التي تحتّل فلسطين وأراضَي عربيًة، منذ أكثر من سبعة عقود، دون أن يستدعي ذلك 

من المجتمع الدولي التحرك الذي حظيت به أوكرانيا خالل أسابيع قليلة معدودة.
من ناحية أخرى، فإن صورة «االنطواء» التي يظهرها الرئيس األمريكي جو بايدن أمام بوتين 
قد تضّر بشــدٍة إمكانيَة االســتفادة األمريكية من األزمة، وقيادة البيت األبيض خاللها، من 
عة في انتخابات التجديد النصفي في تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل.  أجل َجْنــي الثمار المتوَقّ
وفي ظــل هذه الظروف، فــإن الواليات المتحدة مهتمــة بانهيار بوتين فــي أوكرانيا؛ ألنه 

سُيضِعف روسيا، ويقوض قوتها.
إضافة لذلك، وفي حال انحســار القتال على األرض، ســتظهر األضرار الالحقــة بالمدنيين، مما 
ق األزمة  يــؤدي لتفاُقــم أزمــة الالجئين على َعَتَبــة أبواب الــدول األوروبيــة، وبالتالــي تتعَمّ
االقتصادية العالمية، مما سيترك آثاَره على نتائج االنتخابات المقبلة التي قد َتشَهدها بعض 

العواصم األوروبية، في ظل تفاُقم أزمة الطاقة والالجئين.

ثالثًا:  الخيارات السياسية
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مــن الواضح بعد مــرور الشــهر األول الندالع الحرب، أنها ليســت بيــن طرفْيِن اثنْيِن، روســيا 
دة األطراف،  وأوكرانيــا فقــط، رغم أنهمــا المتورطان فيها ُمباَشــرة، بل هــي أزمة متعــِدّ
تشترك فيها الواليات المتحدة والدول األوروبية والصين ودول الشرق األوسط، فحتى لو أن 
ق األســلحة، ودعم  األخيــرة لم تقاتل على األرض، فهي منخرطة بعمق في األزمة، عبر تدُفّ

 الجيش األوكراني، والعقوبات ضد روسيا.
وفــي ظل الظروف الحاليــة، فإن المفاوضات الثنائيــة الحالية بين روســيا وأوكرانيا، بقدر ما 
ل غربي عميق، لديها فرصة ضئيلة فــي أن تؤدي إلى انفراجة،  يمكــن الحكــم عليها دون تدُخّ
والعودة إلى الوضع الراهن في ٢٤ فبراير/ شباط. عالوة على ذلك، في هذه المرحلة، يبدو أن 

الواليات المتحدة ال تزال مستعدة للمخاطرة، وترك بوتين «ينزف».

فــي طبيعة الحــال، الســيناريوهات العســكرية اإلســرائيلية الخمســة الوارد ذكرهــا أعاله، 
كات سياســية لتحقيق التســوية، وقد تتغير حســب ميزان الُقَوى في ساحة  ســتقود إلى تحُرّ
المعركــة، ومعادالت الضغط فــي األبعاد المختلفة، خاصة الُبْعــد االقتصادي للصراع، ومدى 
فاعليــة العقوبــات، والمواقــف الغربيــة بقيادة واشــنطن، مما ســيؤثر أيضًا علــى النتيجة 

السياسية للحرب.

فــي المحصلــة، قــد تتضمــن النهايــة المحتملــة للحــرب الدائــرة جملــة مــن االســتخالصات 
الميدانية، من أهمها:

١- انسحاب القوات الروسية من األراضي المحتلة في أوكرانيا منذ ٢٤ فبراير/ شباط ٢٠٢٢.
٢- االلتزام األوكراني بالحياد وفقًا لنموذج النمسا أو فنلندا، على أن يتّم تكريسه بطريقة أو 

بأخرى.
٣- منح أوكرانيا ضمانات دولية ألمنها، ربما كجزء من قرار لمجلس األمن بإنهاء الحرب.

٤- اتفاقية دولية ضمنية، من دون اعتراف رسمي، بسيادة روسيا على ِشبه جزيرة القرم.
٥- صيغة غامضة تعني نوعًا من الحكم الذاتي الفعلي لمنطقة دونباس، على شكل ضمانات 
تقّدمهــا أوكرانيــا للمتحدثيــن بالروســية، والحفــاظ علــى تلــك الصيغــة فــي المنطقتيــن 

االنفصاليتين.
٦- تفاُهمات أمريكية واسعة حول الترتيبات األمنية في أوروبا، وعلى المستوى العالمي.

٧- رفع العقوبات عن روسيا، وحزمة مساعدات دولية إلعادة تأهيل أوكرانيا. 
٨- احتمــال حــدوث ترتيبــات جانبية، ربمــا بمشــاركة الصين، إلعــادة ربط االقتصاد الروســي 

باألسواق العالمية. 

رابعًا:  َمآالت الحرب
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مع دخول الحرب األوكرانية الروسية شهرها الثاني، ُتواِصل القيادات العسكرية اإلسرائيلية 
محاولة اســتخالص الِعبر والدروس منها، الســتغاللها في ُمواَجهــات ُمرتَقبة على جبهات 
ســاخنة، مع تزاُيــد قناعاتها بــأن الحرب في أوروبا الشــرقية غزيــرة بالدروس اإلســتراتيجية 
العميقة إلســرائيل، التي قد تواجه حربًا ُمشــاِبهة في أّي من الجبهات المحيطة بها. بالتالي 
تسعى القيادة اإلسرائيلية لتقييم واقع الحرب الحالية من جهة، واستشراف المتغيرات التي 
ف على األخطاء التي قد تقع بها في أي  قد تؤدي إليها من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة التعُرّ

حرب مستقبلية.

ــق أي من الفرضيــات التي تضعهــا دوائر ُصنع القــرار في إســرائيل يعتمد على  واحتمــال تحُقّ
كات الروسية، ال سيما َحْشد القوات، وتدريبها  مجموعة من المعلومات النوعية حول التحُرّ

ِخَذ في موسكو. للمعركة، والمعلومات االستخبارية الدقيقة بشأن قرار الغزو الذي اُتّ

لكن رغم مرور أكثر من شهر، على اندالع الحرب في أوكرانيا، إال أنها ما زالت ُمحاطًة بحجاب 
ب عليهم صياغــَة صورة دقيقة وتقييمات  كثيف من الضباب أمام اإلســرائيليين، مما ُيصِعّ
واضحــة لتقديم توصيــات لرجال السياســة لديهم. وهذا هــو التحدي الــذي يواجهه ُصّناع 

القرار، فصورة الحرب غير مفهومة بصورة كاملة أمامهم حتى اآلن.

فــي هــذا اإلطــار، فإن مســؤولي االســتخبارات اإلســرائيلية يواجهــون صعوبة فــي تقييم 
العمليات العســكرية المتعمقة في شــرق أوروبا، رغم أن االســتخبارات اإلســتراتيجية كان 
ُيفتــَرض بهــا أن تعتمد على حساســية موســكو التاريخيــة لوجود قوات «األطلســي» على 
أعتابها، وهو ما ينطبق على أوكرانيا. ولكن يبدو أن االســتخبارات اإلســرائيلية كانت عشية 
الحملة وإلى حّد كبير حتى اليوم، لديها تقديرات غامضة بشــأن النوايا اإلســتراتيجية للروس، 

ولذلك فإن سيناريوهاتها ما زالت غير واضحة المعالم.

هــذا الغمــوض دفع دوائر ُصنــع القرار في إســرائيل للمطالبة بمزيد مــن التواُضع في قراءة 
وَفْهــم األعداء المحيطين بها مــن كل جانب، ومحاولة تضييق الفجــوات بين المعلومات 
التــي تملكها تلــك الدوائر عنهم، وبين قدراتهم الفعلية، مــع التأكيد على الحاجة لالعتماد 

-على نطاق واسع- على المصادر الخارجية لصياغة الواقع اإلستراتيجي في المحيط.

خاتمة



info@dimensionscenter.net

\DimensionsCTR

\DimensionsCTR
\dimensionscenter
\dimensionscenter


