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 المقدمة 

تغييرا في "القيههادة المرية ههة للو يههات المتحههدة"   2022أبريههليسينههههها   شهههههههد  

المعروفة اختصهههابا باسهههم "سهههنتكوم" بتعيي  الينراك "مايكل يوا ال" قائدا له    

 القوات.

وهو التغيير ال ي يثير تنههههاب ت بآههههأ  واار  الواسههههعة على هيكل "سههههنتكوم" 

 وي لك على سفوذها النياسي في واشنط .  

   التغييرات في صههالا القوة العنههكر ة العر يةل والمصههر ة بصههورة  فهل تصههه ه

 خاصة؟ أم أسها بداية مرحلة جديدة م  هيمنة الكيا  الصهيوسي على المنطقة؟ 

سهههبذ ه ا التغيير جائيا قرار أصهههدرته ولارة الدفار اةميريية "البنتابو " قايل أيام  

 يض.م  مغادرة الرئيس النابذ دوسالد ترامه الايت اة 

"القيههادة   للييي السههههرائيلي م   التوييي القليمي  المنههههعوليههة ع   وسقلههت 

 اةميريية ةوبوبا" المعروفة باسم "يويوم" إلى "سنتكوم".  

ما خلفية ه ا النقل؟ وهل هو قرار أميريي أم أ  مصهههدر  إسهههرائيل سفنهههها؟ وما 

 أهداف هك ا قرار بالننبة لكل م  الو يات المتحدة وإسرائيل؟ 

جهة ثالثةل تنعكس ه   التغييرات على وضههم مصههر ودورها في "سههنتكوم".   وم 

فما حدود ه ا التغيير ود  ته؟ وما واار  النههياسههية داخليا وخارجيا؟ ه   الورقة  

 تيتهد في تقديم إجابات على ه   اةسئلة.
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 أوال: إطاللة على تأسيس سنتكوم وأهدافها 

الهمهتهحهه لهلهو يههات  الهمهريهة ههة  "الهقهيههادة  "ههي  أو   United States Centralدة" 

Command" وتعرف اختصهابا باسهم "USCENTCOM أو ا ختصهار الآهائم "سهنتكوم "

- CENTCOM  ." 

يأتي اسهمها تأسهينها على موقعها المعروف في تاا إل السهتراتيييا باسهم منطقة 

(ل على حد تعاير عالم اليغرافيا النهياسهية "هالفورد  Heart Land"قله العالم" أو )

جو  ماييندر"ل ما جعل التنههمية الصاصههة بتلك القوة مقروسا بمرية ة ه   الرقعة 

 اليغرافية بآكل ياير.

قيادة مقاتلة تابعة لولارة الدفار اةميرييةل منها ما هو   11ه   القوة واحدة م  

( القيههادة الفر قيههة "أفر كوم"ل والقيههادة اةوبو يههة   7جغرافي  قيههادات(ه هيا 

الباسهههيفيكي "إسدوبايوم"ل وقيادة أميريا الآهههمالية    –ة الهندي "يويوم"ل وقياد

"سورثكوم" وقيادة أميريا الينو ية "سهوثكوم"ل والقيادة الفاهائية "سهاينهكوم"ل  

 بالضافة إلى "سنتكوم".  

قيههادات(ه هيا قيههادة الفاههههها     4يمهها أ  م  ههه   القيههادات مهها هو وييفي )

الصههاصهههههة "سههههويوم"ل والقيههادة    اللكتروسي "سهههههايبريوم"ل وقيههادة العمليههات

 .1الستراتييية "ستراتكوم"ل وقيادة النقل "تراسنكوم"

لم تدشههه  قيادة "سهههنتكوم" مباشهههرةل بل تطورت عما عرف في تاا إل العنهههكر ة  

 Rapid Deploymentاةميريية باسهههم "القوة المآهههترية لالاتآهههار النهههر م" أو "

Joint Task Force  باسهم ""ل المعروفة اختصهاباRDJTF   ل والتي اسحدرت بدورها ع"

" المعروفة اختصهههابا باسهههم  Rapid Deployment Forceقوة ا اتآهههار النهههر م "

"RDF  ." 

ل لتتطور على القوة المآهترية في  1979وقد تأسهنهت قوة ا اتآهار النهر م عام  

 . 1983ل ثم إلى "سنتكوم" في اةوك م  ينايريياسو  الثاسي  1980عام  

 
1 Centcom Website, Unified Commands, CENTCOM & Components. https://bit.ly/38xBXpE 
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  ثالث قيهادات يقم  مقرهها خهاان منطقهة عمليهاتههال وتحهديهدا في  وهي واحهدة م

 .2قاعدة "مايديل اليوية" في مدينة "تامبا" بو ية فلوا دا اةميريية

ماليي     6.4مم تأسهيس "سهنتكوم"ل شهمل سطام عملها منطقة تقدر منهاحتها بنحو 

 يا.يم مربمل موزعة  ي  الآرم اةوسطل ووسيا الوسطى وأجزا  م  جنوب وس

ويا  سطام عملها في منطقة الآههرم اةوسههط يآههمل يال م  النههودا  ويينيا  

  وإايو يا والصوماك وجيبوتي.

ل أعلنهت ولارة الهدفهار اةميرييهة ع  خططهها  2007فبرايريشههههبها     7بير أسهه في  

ه إلى 2008لسآههها  قيادة إفر قيةل وهو ما أدي في مطلم أيتوبريتآهههري  اةوك  

  .3الدوك الفر قية م  "سنتكوم" باستثنا  مصر استبعاد يل 

دولةه وهي    20ل يا  سطام منههعولية "سههنتكوم" يآههمل  42021يناير   15وحتى 

"أفغهاسنههههتها ل البحري ل جيبوتيل مصههههرل إا تر هال  

الكويههتل   العرامل يينيههال  إيرا ل  اةرد ل  إايو يههال 

عما ل باينهههتا ل قطرل النهههعوديةل الصهههوماكل  

ل ليتقلص  5تل اليم ل سهههيآهههل"النهههودا ل المابا 

 دولة.    12العدد بعد تأسيس "أفر كوم" إلى 

ل وقايهل أيهام م  ااتهها   62021ينهاير    15وفي  

و يهة دوسهالهد ترامههل اتصه ت الو يهات المتحهدة  

إلى سطههام عمههل  بنقههل إسههههرائيههل م  منههههعوليههة قوة "يويوم"  تنظيميهها  قرابا 

 "سنتكوم".

 
2 Centcom Website, U.S. Central Command History. https://bit.ly/3LnYdiV 
3 Centcom Website, Area of Responsibility. https://bit.ly/3lqdyVQ 
4 Assaf Orion - Mark Montgomery, Moving Israel to CENTCOM: Another Step Into the Light, The 

Washington Institute for near east policy, 28 Jan 2021. https://bit.ly/3wlUPkn 
نهى محمود، بعد انضمامها لـ"سنتكوم".. هل ُتفتح أجواء وبحار دول عربية أمام جيش إسرائيل؟، موقع "قناة الحرة"  5

 https://arbne.ws/3wzVIVm. 2021يناير  19بية، األمريكية بالعر 
6 Assaf Orion - Mark Montgomery, Moving Israel to CENTCOM: Another Step Into the Light, The 

Washington Institute for near east policy, 28 Jan 2021. https://bit.ly/3wlUPkn 

 

مع تأـسس  سـسكوم"،سش ـل   

تقــد    نطــ ع ل ا ــ  مكطقــ  

ماليسن    6.4مســـــ بو ـ   ك "  

كم مر عش م"زل  بسن الشـــ ع  

األوســـوش واســـس  ال"ســـط   

 وأجزاء من جك"ب اسس .
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ل 7عمليا في مطلم سههبتمبريأيلوك م  سفس العاموهو القرار ال ي دخل حيا التنفي  

 دولة. 13ليصير عدد الدوك التي يآملها سطام عمل "سنتكوم" 

وتحدد قوة "سنتكوم" مهمتها في توجيه وتمكي  العمليات واةسآطة العنكر ة  

مم الحلفا  والآهريا  لة ادة اةم  وا سهتقرار القليميي  لدعم المصهالا اةميريية  

ا تحهدد "أولويهاتهها" في موقعهها على شههههبكهة الاترسهت على النحو الهدائمهة. يمه

 :8التالي

. ردر إيرا ل ومواجهة اةعماك الماعاعة لالسهتقرار والتصهعيد الل ي  ينف هما  1

 النظام اليراسي في المنطقة.

. تنفيه  القرابات التي اتيهت ع  عمليهة التفهاو  في الصههههرار الهدائر في  2

 د تكو  ااتهت با سنحاب اةميريي م  ه ا البلد.أفغاسنتا ل وهي مهمة تكا

. اسههتمرار الحملة العنههكر ة الهادفة إلى هة مة تنظيم الدولة في يل م   3

 سوا ا والعرام.

(. وتري "سههههنتكوم" أ  التهديد UAS. مواجهة أسظمة الطيرا  بير المحددة )4

ر الو يهات  المتزايهد اله ي تآههههكلهه أسظمهة الطهائرات بهدو  طيهارل إلى جهاسهه افتقها

المتحهدة لقهدبات شههههبكيهة يمك  ا عتمهاد عليهها لمواجهتهها هو أيثر التطوبات  

 التكتيكية إاارة للقلذ في منطقة القيادة المرية ة من  يهور العبوات الناسفة. 

ا مثلمها دفم تههديهد العبوات النهاسههههفهة الميتمعهات الصههههنهاعيهة والعلميهة  تمهامه 

ة المحميهة م  الكمهائ  المقهاومهة لملغهامل  اةميرييهة سحو تطوير حلوك مثهل المريبه

فهنسنها سقترب بنههههرعهة م  منعطي يتطلهه تعبئهة ممهاالهة لمواجههة تههديهد الطهائرات  

 بدو  طيار.

 
7 U.S. Central Command Public Affairs, U.S. Central Command Statement on the Realignment of the 

State of Israel, U.S. Central Command, 1 Sept. 2021. https://bit.ly/3PqW9d8 
8 Centcom Website, CENTCOM Mission and Command Priorities. https://bit.ly/3G6akjO 
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. متابعة عمليات تنليا النازحي  داخليا والالجئي . وتري قيادة "سنتكوم" أ  5

عنهكر ة  التالعه به   الفئة أو احتوائها م  قبل الصصهم لكنهه مياة سهياسهية أو 

 أو اقتصادية ليس سادبا تاا صيا.

ويقلقها أسه في منهههاحات شهههاسهههعة م  سهههوا ا والعرامل يعد التلقي  المنهيي  

ا ومصيمهات الالجئي  اله ي  هم رههائ  لتلقي أيهديولوجيهة   لعقيهدة النهازحي  داخليه 

ا له تداعيات محتملة.  تنظيم الدولة تطوبا مقلق 

ارتبهاطا وثيقها بحقيبة الدفار خالك الفترة وتعهد "سههههنتكوم" م  القوات التي تحمهل 

اةخيرةل حيث تولى قيادتها الينراك "جيمس ماتيس" )القائد الحادي عآههههر للقوة(ل 

 وال ي يا  أحد ولبا  الدفار في إدارة ترامه.

يما تولى قيادتها ي لك الينراك "لويد أوست " )القائد الثاسي عآر للقوة(ه وال ي  

 دارة الرئيس جو بايد .يقود حقيبة الدفار في إ
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 ثانيا. ضم إسرائيل إلى سنتكوم.. أسبابه وتداعياته 

 –ثمة عوامل عديدة دفعت الو يات المتحدة لتغيير الوضههم الماههطرب إسههتراتيييا 

 م  وجهة سظرها للكيا  الصهيوسي في المنظومة الستراتييية اةميريية.

اةوسهطل وأسه محا  بدوك تقم  ضهم   فربم أ  ه ا الكيا  يقم ضهم  إقليم الآهرم  

منههههعولية "سههههنتكوم"ه فن  الو يات المتحدة 

العنههههكر ههة   "القيههادة  عههدتههها م  منههههعوليههة 

اةميريية في أوبوبا" المعروفة اختصههابا باسههم  

 ".EUCOM -"يويوم  

قههوة   إلههى  أ ههيههه  تههل  تههرامههه  إدارة  وسههقههلههت 

ل وهو قرار دخل  92021يناير   15"سهنتكوم" في  

ليها في مطلم سههههبتمبر م  سفس  حيا التنفيه  عم

 .10العام

الوضههههم الماههههطرب لسههههرائيل يا  مرد  الوجدا  القومي العربي والسههههالمي  

تياههل وال ي ارتبط بآههههعور ياست تل أ يه تاييه باسههههتمرار عبر اةعماك العدائية  

 الوحآية في اةباضي الفلنطينية المحتلة.

إ  ياست الدابات المصهههر ة  فاهههال ع  اسهههتمرار احتالله أبا  سهههوا ة ومصهههر ةل و

المتعاقبة قد قبلت ضههمنا اسههتيال  إسههرائيل على منطقة "أم الرشههراو" المعروفة 

 إسرائيليا باسم "إيالت".

فحتى تهاا إل تهدشههههي  "سههههنتكوم"ل لم تك  ثمهة دولهة عر يهة قهد بهاشههههرت التطايم  

سهههبتمبر  17باسهههتثنا  مصهههر التي وقعت اتفاقية "يامه ديفيد" مم إسهههرائيل في  

ل وذلك بعد ز ارة رئيس النظام المصهههري اةسهههبذ محمد أسور النهههادات إلى 1978

 . 1977سوفمبريتآري  الثاسي   19إسرائيل في  

 
9 Assaf Orion - Mark Montgomery, Moving Israel to CENTCOM: Another Step Into the Light, The 

Washington Institute for near east policy, 28 Jan 2021. https://bit.ly/3wlUPkn 
10 U.S. Central Command Public Affairs, U.S. Central Command Statement on the Realignment of the 

State of Israel, U.S. Central Command, 1 Sept. 2021. https://bit.ly/3PqW9d8 

 

ونقـا  داا   تااـمب ـت  أبـسب 

 15دل  ق"  سـسكوم"،س ي   

ش وه" قاا  اخـ     2021يكـ رر  

بسز الوكفسـ  ل اـس  ي  مطاع 

 سبو بر من نف  الع ، .
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ل 1979مهار/يوذار    26وتال ذلهك توقيم مصههههر  تفهاقيهة النههههالم مم ا حتالك في  

 أبريل م  سفس العام.   25وصدقت عليها في  

يفيهد"ل طهاك الرفض العربي مصههههرل مها بل  حهد  وفي أعقهاب توقيم "اتفهاقيهة يهامهه د

سقل مقر اليامعة العر ية إلى توسس لتنعقد أولى جلنهههاتها في المقر التوسنهههي 

ل وتعيي  الدبلوماسهي التوسنهي البابز الآهاذلي القليبي أمينا 1979أيتوبر  20في  

 عاما بير مصري لليامعة للمرة اةولى واةخيرة )حتى اآل (.

القمهة العر يهة التهاسههههعهة التي عقهدت في العهاصههههمهة العراقيهة   وجها  ذلهك بعهد قرار

 ل بتيميد عاوية مصرل وسقل مقر اليامعة.1978بغداد في الثاسي م  سوفمبر  

بنداسة قراري النظام المصهري    1979سوفمبر  20ثم قرار قمة توسس المنعقدة في  

 بتزويد إسرائيل بميا  النيلل واستمرار إحكام المقاطعة على القاهرة.

ه ا الوجدا  العربي الملتام بالحذ الفلنههطيني يا  وبا  ه ا الوضههم الماههطرب  

 لسرائيل في الستراتييية اةميريية.

وأعرب الينراك "سورما  شهوارتنهكوف"ل القائد الثالث لهههههه"سهنتكوم" )تولى مهام  

(ل ع  ه ا الوضهم الماهطرب  1991أبنهطسيوب   9و 1988سوفمبر   23منصهبه  ي   

لقومي العربي وموقفه م  إسهرائيل في سهيرته ال اتية الصهادرة  بنهبه الوجدا  ا

 ل والتي حملت اسم "  يتطله اةمر بطال".1992عام  

وذير فيها أ  "القيادة اةوبو ية أبقت إسههرائيل ضههم  سطام منههعولياتهال ويا    

هه ا أمرا جيهدا م  وجههة سظري. فكلمها يهاسهت إحهدي سقها  التوقي في خط سههههير 

يههه ينهت أواجهه صههههعوبهة في إقنهار القيهادات العر يهة بهندبا   رحلتي في تهل أ 

  .11الفوارم الييوسياسية الدقيقة في المنطقة"

إسههرائيلي(   –ومعخرال يته الصههحافي "جوسااا  يو "ل مادون اليننههية )بر طاسي  

أ  سههبه إبعاد الكيا  ع  "سههنتكوم" مرد  قناعة أميريية بأ  ضههم إسههرائيل له    

ة هد التوتر  ي  الو يهات المتحهدة والهدوك العر يهةل وييعهل هه   القوة م  شههههأسهه أ  ي

 
11 Norman Schwarzkopf, It Doesn't Take a Hero, New York, Bantam Books, 1992, paperback edition 2, 

P. 331. 

https://twitter.com/alestiklal
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اةخيرة أيثر ترددا في إشهههرا  "البنتابو " بما لديها م  معلومات اسهههتصباباتية أو 

  .12في التعاو  معه

يلفت الكاته إلى أ  إسرائيل ياست تنعى من  زم  طويل لجبار "البنتابو " على  

الاههههغو  في ه ا ا تيا  م  قبل جماعات    إعادة ترييه "سههههنتكوم"ل وقد لادت

 اللوبي المعيدة لسرائيل في واشنط  خالك الآهور اةخيرة م  إدارة ترامه.  

وجها  القرار ليبهدو يمها لو يها  ههديهة ودار لسههههرائيهل م  الرئيس النههههابذ "ترامهه" 

  ينما يا  يتهيأ للرحيل.

" إلى أ  قرار ضههم  وتآههير دباسههة أجرتها "شههبكة إدبا  للدباسههات وا سههتآههابات

إسهرائيل إلى قيادة المنطقة الوسهطى سوقي مرابا خالك النهنوات الماضهيةل ولك   

 تع ر تطايقه اتيية اضطراب العالقات  ي  الدوك العر ية وتل أ يه.

وتحيهل الهدباسهههههة لتقهااير عهدة حوك ضههههغو  اليمهاعهات المواليهة لسههههرائيهل في  

ةميريي م  أجهل تمرير هكه ا  واشههههنط ل مثهل المعههد اليهودي لمم  القومي ا

 .13قراره مبررة إيا  بالتعاو  في الحرب ضد إيرا  والرهاب

يا  ه ا التصصهيص مرتبطا حصهرا بالوجدا  القومي العربيل ولك  ااتهى اةمر مم 

 13موجة التطايمل التي افتتحتها المابات بتوقيم اتفام سهههالم مم إسهههرائيل في  

أيتوبر م   23م ال ي أبرمه النههودا  في  وااتهت باتفام النههال   2020أبنههطس  

 سفس العام.

ومم ااتها  ه   الموجة بدا أ  المناخ القليمي النههياسههي ينههما بنقل إسههرائيل 

 –المابات   –اةرد    –دوك عر ية )مصهههر  6لقوة "سهههنتكوم"ل بعد أ  شهههمل التطايم 

 البحري (.   -النودا   –المغرب  

 
.  2021فبراير   3"، 21جوناثان كوك، لماذا تنضم إسرائيل إلى الناتو العربي بقيادة البنتاغون؟، موقع "عربي  12

https://bit.ly/3MoR5Et 
المحرر، ضم "إسرائيل" إلى القيادة األميركية العسكرية الوسطى.. السياق والتبعات، شبكة إدراك للدراسات   13

 . 7 -  6، ص ص: 2021واالستشارات، فبراير 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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ه سههههيهام لتنفيه  القرار وليس تعايرا ع  حامهة  وينظر في ه ا الطار للتطايم على أسه

دوافم أفاههت إليه. فماذا ع  الدوافم الموضههوعيةل   النههياقيةل التي أدت  تصاذ  

 هك ا قرار؟ 

بدايةل وم  وجهة سظر إدارة ترامهل فن  التحكم في المواجهة مم الصههي  وبوسههيا 

 الو يات المتحدة. تمثل التحدي اةمني القومي الرئيس ال ي يواجه 

له ا يها  منههههعولو  في إدارتهه يرو  أسهه م  الاههههروري أ  تحوك موارد الو يهات  

المتحدة سحو أوبوبا ووسههيا. وفي ه ا الطارل يا  القائد النههابذ للقيادة المرية ة  

بهأ  "القيهادة ل  تكو     2019اةميرييهةل الينراك "جوز ي فوتيهل"ل قهد صههههر  في  

  .14د أمتنا النادرة إلى اةبد"المنتهلك الرئيس لموار

هه ا التصههههور يقود إلى إدبا  مهدي التواصههههل  ي  إدارتي أوبهامها وترامههل إذ يها  

 يالهما ينعى لتقديم إسرائيل لقيادة القليم.

وهه ا مم اختالف مفهاد  رببهة أوبهامها في بنها  تواا  في المنطقهةل حتى وإ  قهاد  

 التفوم السرائيلي المطلذ. إسالميو مصرل وتصور ترامه المآاا م لربية

  يمك  تصور اسنحاب الو يات المتحدة م  الآرم اةوسط بآكل  بطايعة الحاكل 

يهامهلل لكنهها تعمهل على إعهادة توز م قواتهها ومواردهها في إطهار تصههههور جهديهد 

 ل تحتان معه واشنط  إلى وجود إسرائيل.للحاور العنكري في المنطقة والعالم

صههور إعادة ا اتآههار اةميريي وما ارتبط به م  اتنههار سطام  وم  جهة ثاسيةل فن  ت

ااتآههار اسههتنتان مفاد  اسنههحاب الو يات المتحدة في المنطقة أدي لتزايد طمو   

 عاي  إقليميي  مثهل إيرا  التي تمهددت في اليم  وسههههوا هال وترييها التي تمهددت  

لكامنة  ي  الكيا  في قبرص وسهههوا ا وليايال عالوة على ب ور الصهههدام البادية أو ا

 الصهيوسي ويلتا الدولتي . 

 
 . 9المرجع السابق، ص:  14

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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يااف له ا المياك أياا ملي التطايم البارد  ي  

مصههههر وإسههههرائيلل وال ي لاد م  برودته موقي 

الهقهومهي  اةمه   تهههم  مهلهفههات  عههدة  مه   اةخهيهرة 

 بالقاهرة.

الثيو يةل  –وم   ينها ملي العالقات المصهههر ة  

ر وأياهها تنههليا الييي المصههريل وملي الحاههو

العنهكري المصهري في البحر اةحمرل ويل ه    

الملفهات تنههههتهدعي اسههههتحاههههار إسههههرائيهل في  

 المنطقةه م  أجل ضبط إيقار الطمو  فيها تحت النقي اةميريي.

وبعيدا ع  التطوبات في مصههههرل والتي تحمل طابعا خاصهههها بالنظر لمزمة التي يمر  

فقد يا  التحوك في   بها الالعه المصهري على الصهعيد ا قتصهادي بصهورة خاصهةل

عالقة إسهرائيل مم "سهنتكوم" أحد أبرز أسهباب التغير في الموقي التريي م  يل  

 .16والقاهرة 15م  تل أ يه

ه قبهل أ  تعدي متغيرات  17يمها أدي لتزايهد سههههرعهة المفهاوضههههات النوويهة مم إيرا 

 متعددة لبطائها بصورة معقتة.

الروسههههيهة اةويراسيهة تصههههوبا ةحهد  وتمنحنها وليهة إدارة الو يهات المتحهدة للحرب  

سههيناايوهات أي صههرار محتمل في المنطقة قد تقود  إسههرائيل في مواجهة أي 

دولة قد تعدها واشههههنط  أو إسههههرائيل بمثابة تهديد للنظام الدولي الراه  القائم  

 على المرية ة اةميريية.

 
دث السفينة مرمرة، موقع "قناة المحرر، أردوغان يستقبل هرتسوغ في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ حا 15

 https://cnn.it/3LsJLpU. 2022مارس  9سي إن إن" بالعربية، 
. 2022أبريل  7سنوات.. تركيا تسمي سفيرا لها في مصر، موقع "قناة العربية"،   9أشرف عبد الحميد، بعد غياب  16

https://bit.ly/3yJNX1G 
د التوصل لمسودة اتفاق وأميركا وإسرائيل تبحثان إستراتيجية  المحرر + وكاالت، النووي اإليراني.. طهران تؤك 17

 https://bit.ly/3Ml0hcO. 2021ديسمبر  22مشتركة، الجزيرة نت، 

 

ــ ب   انســــ  ت ــــ"   ـيـ ـمن  ال 

ال"الي ت ال و د  من الشــ ع  

األوسـو  شـم  ك م ش لمك    

تـ" يـع   ــ ا   دل لـاـ   ــ   تـعـ 

ق"ات ــ  وم"ا اهــ  ي  د ــ    

العسمري    ت "  جديد لا ض" 

 ي  ال كطق  والع لم

" 
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وك العر ية وفي ه ا الصهددل فن  مآهارية العقيدة القتالية  ي  إسهرائيل وبعض الد

تيا  ه   الدولة المارقة سيعفي الو يات المتحدة م  يثير م  الحرن يوسها قوة 

 تقود العالمل حتى وإ  ياست ه   القوة قد بدأت في التآيل في الوقت الراه .  

ولعهل أبرز سمهاذن هه   المآههههاريهة في العقيهدة القتهاليهة مها تمثهل في قمهة شههههرم 

ل 2022مار/   21السهرائيلية التي عقدت في    –اتية  الماب  –الآهيإل الثالثية المصهر ة  

وتتيهه لبلورة موقي إقليمي تيها  إيرا ل وبصهاصههههة مم الموقي اةميريي المتيهه 

 .18سحو رفم منظمة "الحر/ الثوري اليراسي" م  قوائم المنظمات الرها ية

ل وم  جهة ثالثةل فن  إسهرائيل الراببة في تطوير "عالقة خاصهة" مم الدب الروسهي

يا  يطما إلى وضههم منههافة واضههحة  ي  وجهته السههتراتييية تلك و ي  الوجهة 

 الستراتييية ةوبوبا وحلي شماك اةطلني "ساتو"ل ووجهة قوة "يويوم".

فيميم تلك القوي ترمي إلى منافنهههة بوسهههيا والاهههغط عليهال وهو دور لم تك   

قبل الحرب    19سهههياسهههته الصارجيةإسهههرائيل تري أسه م  أولويات أمنها القومي أو 

 الروسية على أويراسيا.  

ربما تمثل الحرب الروسية على أويراسيال وما ارتبط بها م  ضغو   وفي ه ا الطارل  

أميرييهة على إسههههرائيهل لتحويهل موقي قيهادتهها م  الطرف الروسههههي سقطهة تحوك  

 .لكليهما  مرحلية في عالقة إسرائيل بروسيال ربم أ  عالقة الطرفي  تبدو حيوية

وهو ما يتوقم منه تطور ه   العالقة إييا يا بعد ااتها  الحرب خاصهة على الصهعيد 

التقنيل عبر التعهاو  في ميهاك الطهائرات م  دو  طيهارل وبرمييهات دعم أسظمهة 

 بادابات وأجهاة استآعار تتحكم بالكمايوترات.

" "السههرائيليتا ل IAI" و"  Elbitه ا عالوة على أجهاة الطيرا  التي تنتيها شههريتا "

صههبت على مقاتالت  "سههوخوي   عّدة للتصههدير إلى القوات  30والتي س  أم يا" الم 

   المنلحة في الهند واليزائر.

 
  22يوسف حمود، حديث عن "ناتو إقليمي".. ما دالالت القمة المصرية اإلماراتية اإلسرائيلية؟، موقع "الخليج أونالين"،  18

 https://bit.ly/3Lpufeg. 2022مارس 
 7أنطوان شلحت، إسرائيل وروسيا.. وقائع عالقات آخذة بالتعّمق، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"،  19

 https://bit.ly/3wwO8MF. 2022مارس 
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وم  جهة بابعةل ثمة تصهههور بأ  تحوك تل أ يه إلى "سهههنتكوم" سهههية د م  يثافة  

عمليات التطايم العنهكري  ينه و ي  دوك المنطقةل وهو مطله "إسهرائيلي" في  

مقهام اةوكل وربمها قهاد إلى قبوك إقليمي بقيهادة عنههههكر هة إسههههرائيليهةل وخفي ال

الاهغو  التي ينهببها الملي الفلنهطيني على  

التي  القرابات  بعههد  خههاصههههههة  اة يض"  "الايههت 

 اتص ها "ترامه".

يمها أ  العمليهات التي يهاسهت الو يهات المتحهدة 

تنفه هها سههههرا أو علنها في العرام ومنهاطذ أخري  

وسهههطل ياست تتنهههبه بتوتر  ي   م  الآهههرم اة

واشهنط  وقطار م  حلفائها العربه وسهتصهبال  

بعد سقل إسهرائيل إلى "سهنتكوم"ل م  منهعولية 

قيادة المنطقة الوسههههطىل وسههههتدار بآههههراية  

 عر ية "إسرائيلية"ه ما سيدفم سحو دائرة تطايم أعمذ.

  حد  وفي إطار التعاطي مم حرية المقاومة السهههالمية "حما/" يمثاكل يتآهههار

أدسى م  المواقي مم عدد م  الدوك العر يةل أبرزها النعودية والمابات واةرد  

 والنودا  وليايا.

فعلى أحد المنهاباتل فن  العالقة  ي  النهعودية والحرية دخلت في مرحلة فتور 

 ثم قطيعة خالك الننوات اةخيرةل ربم عدم إعال  حظرها بآكل رسمي.  

وأصههههدرت    2019اعتقلهت عهددا م  قهادة "حمها/" في مطلم  ويهاسهت الر ها  قهد  

أحكاما بالنههي  ضههدهمل ووصههي وزير الدولة النههعودي للآههعو  الصارجية عادك  

 .2018الياير الحرية بالمتطرفة في فبراير 

ل ولادت  2006وفي منههار وخرل تعادي المابات الحريةل وتحظر أسآههطتها من  عام  

 .2020قاتها مم إسرائيل في  حدة القطيعة بعد تطايم أبويبي عال 

 

ــســ      ــ  ت  ــ  ال رب الاوســ

لا  أوكاانـس ش وـم  ا تبو  ـ    

ـلـا    ــ   أـمـسرـكس ـــم"ك  غــ ـمن 

ـم"ـق   ــ   ـوـ "ر ـل ــ   س دســــااـل

قس ات   من الطرف الاوســـ   

ـي   ــ   س ـا رـب ـم ـ "ي  ـت ــ   ـقط ـن

لالق  دســـاالس   اوســـس ش   م 

ــدو  تـب الـطـريـسـن  ــ   لـالق أن 

 بس"ي  لماس   

" 
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وفي منههار ثالثل أبلقت المملكة اةردسية المقر النههياسههي للحرية وطلبت منها 

ل إ  أسها تنهما لبعض قيادات الصهي اةوك بة ارة أباضهيها  1999مغادرة عّما  عام  

 ةسباب بير رسمية وبير مرتبطة بأعمالها.

ل أربعة م  2016ة في أيتوبر وعلى صهعيد المنهار الرابمل اعتقلت النهلطات اللياي

ل أصههدرت محكمة في طرابلسل أحكاما مآههددة 2019يوادر الحريةل وفي فبراير  

 عاما بحقهم. 22و 17تراو   ي   

وعلى منهههار وخر وليس أخيرال فن  الصالف تعمذ  ي  النهههودا  والحرية إار تطايم 

  مصهادرة  ل ع2021الصرطوم عالقاتها مم إسهرائيلل وأعلنت النهلطات في سهبتمبر 

 .20أصوك مالية تعود إلى الحرية

ه   المنههابات الملتهبة لعدد م  الدوك المناههوية تحت باية "سههنتكوم"ل أو حتى  

بير المناههويةه مثل النههودا ل م  شههأسه أ  يوفر بطا  لموقي إسههرائيل م  قطار  

 باة تحت ذا عة تحريات حرية "حما/".

  

 
.  2021نوفمبر   23نور أبو عيشة، خريطة "المواقف الدولية" من حركة "حماس" )إطار(، وكالة انباء األناضول،  20

https://bit.ly/3wp3iTK 
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 ا على الدور المصري  ثالثا. التغيرات في قيادة سنتكوم وتداعياته

ل صههدر قرار إدارة "بايد " رسههميا بتعيي  الينراك "مايكل يوا ال"  2022مطلم أبريل 

  .21يوما م  تصديذ الكوسغر/ على تعيينه 45قائدا له "سنتكوم"ل بعد سحو 

. ويمتلهك الرجهل 2022ينهاير    7ويها  بهايهد  قهد رشهههها "يوا ال" لهه ا المنصههههه في  

مقاتال عنهكر ا سهبقت إصابته في معار  ميداسية ربم معهالت قوية بصالف يوسه  

 يوسه في درجة قيادية.

حصههل على بكالوايو/ هندسههة الفاهها  م  اةياديمية العنههكر ة اةميريية في  

"وينههههت بوينهت"ل وعلى درجهة المهاجنههههتير م  "جهامعهة ا ييس"ل بهالضههههافهة إلى 

ميريية"ل ه ا ماجنهههتير في دباسهههات اةم  القومي م  "يلية الحرب الوطنية اة

  .22عالوة على مهاباته ا تصالية العالية

ثمة اهتمام عربي  وبالنظر لما أشههرسا إليه سههابقال 

واسههم له أبعاد منههتقبليةل بآههصصههية "يوا ال"  

التي يرجا أ  تتولى حقيبهة الهدفهار في إدابات  

 .سياسية قادمة إلى الايت اة يض

وم  جههة أخريل بهدا أ  "يوا ال" قهد أتى ومعهه 

لاية لبعض الطموحات العنههكر ة المصههر ة م   ت

 جهتي ا

"ل وهي قوة جهديهدة تاههههاف إلى 153فم  جههةل يتيهه "يوا ال" لتهدشههههي  "القوة  

"سههنتكوم"ل مهمتها اةسههاسههية حماية البحر اةحمر وممراته المائيةل وهو ما أعلنه 

 .  2022أبريل   17الينراك قائد بحر ة "سنتكوم" الينراك "براد يوبر" م  دبي في 

 
وكاالت، الشيوخ األمريكي يصادق على تعيين مايكل كوريال قائدًا للقيادة المركزية، صحيفة "اليوم السابع" المصرية،  21

 https://bit.ly/3wywLcM. 2022فبراير  18
  8قع "رؤية اإلخباري، هاني بدرالدين، بروفايل | مايكل كوريال قائد العمليات األمريكية الجديد بالشرق األوسط، مو  22

 https://bit.ly/3Nq8ht0. 2022يناير 

 

ــع ـل   ثـ   اهوـ  ، لر   واســ

أ ع ا مســـوقباس ش  شـــ  ـــس   

أن  ــرجــ   ر ــ   ــو ال ــالس  سكــ"الي

ــ   ي   ــدي ال ــ   بقيب تو"ل  

داارات ســس ســس  ق ام  دل   

 البس  األبسض

" 
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. وواضهها م  ه ا  23وتاههم ه   القوة سههفنا أميريية وبر طاسية وإيطالية ومصههر ة

التكوي  أ  مصهههر تلعه دوبا فيها بالنظر لوجود قناة النهههويس في شهههماك البحر 

اةحمرل وقهاعهدتهها في إا تر ها على مقربهة م  ماههههيذ بهاب المنهدبل عالوة على دور 

 "قاعدة برسيس".  

ري يا  مصططا له في "قاعدة بورتنههودا "ل وهو  ه ا بالضههافة إلى وجود مصهه

الوجود ال ي صهههادف عقبات بعد قرار النهههودا  تنفي  مآهههرور القاعدة الروسهههية 

  .24المصطط له من  فترة حكم الرئيس النوداسي اةسبذ "عمر البآير"

 33الوجود المصهري يعد ضهرورة لما يمثله م  امتداد لمآهارية مصهر لما يبل  عدد   

"  Combined Maritime Forcesفي "القوة البحر هة المهدميهة" أو "دولهة أخري  

المعروفهة اختصههههابا بهاسههههم )سههههي إم إف( في تهأمي  منطقهة الصلي  العربي وبحر 

 ".153ل وهو الدور ال ي امتد للبحر اةحمر مم "القوة 25عما 

وتههدف القوة البحر هة المهدميهة لتهأمي  حر هة المالحهة في الصلي  العربيل وتاههههم  

قوات م  دوك عر ية هيا النهههعودية والمابات ومصهههر والكويت وقطر والعرام 

 واةرد  والبحري .

يما تاهم عددا م  الدوك السهالمية هي ترييا ومالية ا وباينهتا ل وعدد م  الدوك 

الغر ية هيا فرسنها وألماسيا ويندا وأسهتراليا وسيوز لندا وهولندا وإسهباسيا والبرتغاك  

يج واليوسها ل عالوة على عهدد م  الهدوك اآلسههههيويهة مثهل اليهابها   والهدسمهار  والنرو

 .26ويوا ا الينو ية وتايالسد وسنغافورة والفلاي 

 
.  2022مايو  4" في البحر األحمر.. تهديدات الحوثي وإيران تحت المجهر، موقع "العين" اإلخباري، 153المحرر، قوة  23

https://bit.ly/3lvCpHS 
وموسكو يثير القلق األمريكي، موقع  مريم شهاب، قاعدة عسكرية روسية في البحر األحمر.. التقارب بين الخرطوم  24

 https://bit.ly/3KbUlRu. 2022مارس  9"قناة يورونيوز" بالعربية، 
25 Richard R. Burgess, New Task Force 153 to Patrol Red Sea, Bab al-Mandeb Strait, Gulf of Aden, Sea 

Power Magazine, 13 April 2022. https://bit.ly/3MBAIV6 
26 Combined Maritime Forces, U.S. Naval Forces Central Command. https://bit.ly/3zx9QSk 
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م  جهة ثاسيةل ويما أشهارت بعض الصهحي العبر ةل فن  القوة اليديدة التي تحمل 

ل مها يعهد اسههههتيهابهة م  القيهادة  27"ل لم تتاههههم  وجودا لبحر هة إسههههرائيهل153رقم "

 اليديدة لقوة "سنتكوم" لمصاوف القوات المنلحة المصر ة.

وتري اةخيرة أ  وجود القوات البحر هة السههههرائيليهة على سههههواحلهها بمثهابهة تههديهد 

لمم  القومي المصههههريل وهو مها يعهد أحهد أوجهه الصالف الرئينهههههة  ي  القوات 

تحت   المنههههلحة ورئيس النظام عبد الفتا  النههههينههههيل ال ي   يماسم هك ا وجود

 النقي اةميريي والقبوك الماباتي.

سهعي القوات المنهلحة المصهر ة لتعةيا حاهورها البحري يأتي في إطار تفوم في  

 الحاور العنكري السرائيلي جويا وتقنيا واستصباباتيا.

يما يأتي في إطار حرب باردة خافتة الحدة  ي  البحر تي  المصههههر ة والسههههرائيليةل 

المنههلحة المصههر ة على حاههور بحري إسههرائيلي سوعي   تبدت مم اعترا  القوات

 في البحر اةحمر.

وهو ما يقابله قلذ إسهرائيلي م  تزايد حاهور البحر ة المصهر ة في شهرم المتوسهطل 

 ما يمثل م  وجهة النظر السرائيلية تهديدا عنكر ا واستصباباتيا.  

ئهة اةم   ويتحر  "يوا ال" في دبوب هه   الحرب البهاردةل مصههههحوبها باههههغو  هي

 القومي اةميريي في محاولة لقامة منار متواا  لحاور الطرفي .

إماباتي في ه ا الصهددل على الصهعيدي    -وم  جهة ثالثةل يبدو ثمة تننهيذ مصهري  

 النياسي والعنكري.

فهالقوة اليهديهدة تتيهه لالعتمهاد على تقليهل المريبهات والنههههف  المهأهولهة لصههههالا  

مهأهولهةل مم تعةياهها بقهدبات اله يها  الصههههنهاعيل  تنههههيير أسظمهة "منههههيرة" أو بير  

وخاصههة اةميريية تزامنا مم تعةيا الفيتو المصههري على الحاههور البحري لسههرائيل  

 فرص مآارية المابات في مآرور تطوير المريبات البحر ة بير المأهولة.

 
27 SETH J. FRANTZMAN, More drones, artificial intel to be used in naval cooperation in Red Sea, The 

Herusalem Post, 12 MAY 2022. https://bit.ly/3ltr1vN 
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وذلهك عبر شههههريهة "إيهدن" التي تقهدمهت بمقتر  للآههههرايهة مم إحهدي الآههههريهات  

ل والتي تملكها شهههصصهههيات صههههيوسية  28مياك ال يا  الصهههناعيالمتصصهههصهههة في  

 عنكر ة سابقة.  

لعل افتقار العنهكر ة المصهر ة للنهبذ في مياك ال يا  الصهناعي يمثل أحد أهم  و

"ه وهو ما بدا في  153أسهههباب تاهههابك الحديث ع  الدور المصهههري ضهههم  "القوة 

 .29تصر حات "يوبر" خالك احتفالية تدشي  ه   القوة

الو يهات المتحهدة قهدمهت إرههاصههههات لهدوك المنطقهةل ودوك القوة البحر هة   ويهاسهت

دولة أخريل على حاجتها لتوفير قوة لتأمي   60المدميةل ضهههم  تيمم شهههمل سحو 

 البحر اةحمر بآكل خاص.

ل دعمهت  2022فبراير    17" في  22وهو مها حهدا بهها لجرا  منهاوبات "وي إم إيس  

   ري.فيها الوجود القيادي البحري المص 

لكنهها فتحهت الميهاك فيهها أمهام الحهاجهة لتوييي  

تكنولوجيها اله يها  الصههههنهاعيل وهو مها دعهاهها  

دوك    10 سهتقباك أسظمة ذيا  صهناعي م  سحو 

 أوبو ية ووسيوية شاريت في ه   المناوبات.

سهظههام   اخهتهبهرت  الهتهي  اةسهظهمههة  مه   هيه   ويهها  

.  30أاتيته الآههرية السههرائيلية المآههار إليها عاليا

  ترشههههيا "يوا ال" لمنصههههبهه يقهائهد لقوة  وبهدا أ

فهي   أبههدا   الهه ي  بههالهتهمهيها  مهرتهبهط  "سههههنهتهكهوم" 

 توييي القدرة التقنية.

 
 المرجع السابق. 28

29 Richard R. Burgess, New Task Force 153 to Patrol Red Sea, Bab al-Mandeb Strait, Gulf of Aden, Sea 

Power Magazine, 13 April 2022. https://bit.ly/3MBAIV6 
.  2022مارس  12”.. السياق والدالالت، صحيفة االستقالل، 22قسم البحوث، مناورات البحر األحمر “آي إم إكس  30

https://bit.ly/3CUcH7A 

 

ــ   عســـــمـري اـل ــ    ق ايــو ــ   ع ـل

ال  ـــري  لاســـبج ي  م  ي  

ـــك ل  ي ـ   أـبد  اـل ـك ء ال ــ

أهم أســب ب تضــ لي ال دي  

ــ ن   ــري غــ ال  ــ ــدو   ال لن 

ــدا 153سالق"    ــ    م س؛ وه" 

ــريـ  ت سك" رس خالي  ي  ت ــ

 ابوف لس  تدلسن ه ه الق"  

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
 

   الشــعب يـريـد 
 

 

 19 

" بهانني  م  اةولويهات التي 153ويرتبط التوجهه اةميريي اليهديهد حيهاك "القوة  

 تحدثت عنها قيادة "سنتكوم" في موقعها على الآبكة العنكبوتية.

ولى لقوة "سهههنتكوم" في الوقت الراه ل يتمثل أولهماه وال ي يمثل اةولوية اة 

في ردر إيرا ل والعمل على الحد م  أسآهطتها المهددة لالسهتقرار القليميل وهو  

ما أشههههارت إليه الصههههحي القليميةل وبصاصههههة الصليييةل عند الشههههارة إلى "القوة 

153"31.  

الطيرا  بير أمها اةولويهة الثهاسيهة فتتمثهل في التصههههدي للصطر اله ي تمثلهه أسظمهة  

 المأهولة )يو إيه إ/(ل وهي خطورة ثنائية المصدر م  وجهة سظر إقليمية.

المصهههدر اةوك للصطورة يأتي م  اةسظمة المنهههيرة اليراسيةل والتي مثلت تهديدا 

فعليا وليس افتراضهيا لمصهالا واشهنط  وحلفائها في المنطقةل خاصهة النهعودية 

 نيرات إيراسية خالك العامي  الماضيي .  والماباتل عبر القصي ال ي باشرته م

وأما مصههههدر الصطر الثاسي فتدعيه بعض دوك القليم اسطالقا م  ترييا التي تمتلك  

أسظمهة طيرا  منههههير متقهدمهةل ولهها اسعكها/ إقليمي )في إايو يها( بقهدر مها لهها  

أذر ييا (ل ه ا عالوة على الحاههور التريي في مدخل   –اسعكا/ عالمي )أويراسيا  

 حر اةحمرل وال ي ينبه قلقا لمصر بآكل خاص.  الب

مصههههادر التهديد المحققة والمحتملة ه   دفعت الو يات المتحدة لرعاية التعاو  

التقني  ي  المهابات وإسههههرائيهلل لتوفير سههههبذ تقني إقليمي متيهاوز للنههههبقي   

 اليراسي والتريي.

بالتصههوبات اةميريية  ارتبا  مصههر بالقوة اليديدة له أبعاد سههياسههية ي لكل تتعلذ  

ةولويات التهديد التي ييه أ  تصصههص لها مواردها خاصههة التهديد الروسههي في  

 الوقت الراه .  

 
.  2022مايو  4اإلخباري،  " في البحر األحمر.. تهديدات الحوثي وإيران تحت المجهر، موقع "العين"153المحرر، قوة  31

https://bit.ly/3lvCpHS 
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فالدور اليديد الممنو  للييي المصههري وبحر ته على اةخصل هو خطوة في إطار  

تكر س ا عتمادية المصهههر ة على النهههال  اةميريي   الروسهههيل ولقطم الطريذ  

 نويعه.على محاو ت ت

أما على الصههههعيد النههههياسههههيل فهنا  محاولة م  الو يات المتحدة للنههههير في  

منهههااي  متواز.ي . اةوك يتمثل بتحقيذ قدر م  ا سهههتقرار في مصهههر خالك الوقت 

الراه ل عبر منا النهههينهههي شهههرعية رضهههائية أميريية م  خالك دعمه أمام القيادة  

 العنكر ة.

مقابل اليمور الآههعاية الغاضههبة م  سههياسههاته  ويتمثل المنههار الثاسي بدعمه في 

ا جتماعيةه عبر إيال  ا هتمام باحتياجات مصهر م  النفط والغ ا  في   –ا قتصهادية  

 إطار أزمة عالمية سببتها الحرب الروسية في أويراسيا.  

الدعم المقدم للنههينههي يأتي في إطار اتيا  أميريي لدفم التيار العربي المحايد  

و اتصاذ موقي أيثر قربا م  الربية اةميرييةل وهي ضهغو  تباشهرها  حياك بوسهيا سح

 الو يات المتحدة ي لك على يل م  ترييا وإسرائيل. 

إسههههرائيليهة في تغيير   –يهأتي موقي واشههههنط  في إطهار عهدم توفر رببهة أميرييهة  

القيادة النههياسههية الحالية بأخري   يمك  التكه  بمواقفها العالمية والقليميةل 

 صة حياك تل أ يه.خا

ل باتصاذ  مصههههر منههههتهال ةوك ز ارة  2022مايويأيار   9بدأ "يوا ال" المنههههيرة في  

إقليمية بعد توليه المنصههل وهي التي تاهمنت أحاديث تآهير إلى الرضها اةميريي  

 ع  النيني.

يما ساقي مم النهينهي ووزير دفاعه محمد زيي قاهايا مثل أم  البحر اةحمر )دور 

ر ة(ل وقاهيتي تأمي  الحدود ومكافحة الرهاب )التعاو  اللوجينهتي  البحر ة المصه

وا سهتصباباتي بصصهوص سهينا (ل بمناسهبة اسهتقباله بأحداث برب وشهماك شهرم شهبه 

  .32اليةيرة

 
مايو   9محمد نصار، أولى زياراته الخارجية.. تفاصيل لقاء السيسي وقائد القيادة المركزية األمريكية، موقع "مصراوي"،   32

2022 .https://bit.ly/3MCWCaz 
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ل تحدث ع  "قوي الآههر  2022مايو   11والايا  العنههكري المصههري الصههادر في  

توسهههيم سطام التعاو  ا سهههتصباباتي  ل ما يحمل إشهههارة  حتمالية  33وم  يعاوسهم"

 لابط أو تقييد اليهات التي تتولى تقديم العو  اللوجينتي لرها يي سينا .

لم يلبث المآههد المصهري أ  شههد ز ارة منهتآهار اةم  القومي اةميريي "جا   

 سوليفا " للقاهرةل ولقائه بالرئيس المصري.  

ية الصهيغة الرسهمية لايا  الرئاسهة وفيما أدي بياب الآهفافية  لتزام الصهحي العر 

ور تي توداي(    -ل صههههدرت وسههههائل العالم اةجناية )مثاكا سههههي إ  إ   34المصههههر ة

مناقآههة "سههوليفا " قاههية حرب بوسههيا بير المبررة على أويراسيال وتبعاتها التي 

 .35تتمثل في دعم واشنط   حتياجات مصر م  اةم  والغ ا  والوقود

سدة مصههر أاار تنههاب  عما أشههار له بعض المراقاي  القر اي  التحر  اةميريي لمنهها

م  دوائر اسهههتصبابات إقليميةل م  تقدم مننهههذ اةم  القومي لآهههعو  الآهههرم 

اةوسهههط وشهههماك إفر قيا "بر ت مكيور " بالئحة ومنة لمعتقلي  تطله الو يات  

 المتحدة الفران عنهم.

  36ه وإ  في إطار ولية داخليةوهو ما أشهار "مكيور " إلى موافقة النهينهي عليه

)الحوار الوطني(ل ما يكفل حفظ ما  وجه النظام والييي المصهر.ي ه الل ي  سهبذ  

لهما أ  قاوما تعاوسا على صهعيد الميتمم المدسي  ي  مصهر.ي  وأميرييي ل وصهو  

 إلى حد اتهام عدد م  المنظمات المصر ة بتلقي تمويالت أجناية.

  

 
قتالع اإلرهاب من جذوره، صحيفة  مها سالم، القوات المسلحة تؤكد أنها لن تترك حق الشهداء وعزمها على ا 33

 https://bit.ly/3PKEm0W. 2022مايو  11"األهرام"، 
المحرر، القاهرة: فلسطين وسّد النهضة يتصدران مباحثات السيسي ومستشار األمن القومي األميركي، موقع   34

 https://bit.ly/3affhLg. 2022مايو  11"صحيفة العربي الجديد" اللندنية، 
المحرر، البيت األبيض: سوليفان بحث مع السيسي عواقب غزو أوكرانيا.. ودعم واشنطن الحتياجات مصر، موقع "قناة   35

 https://cnn.it/3PzH2OH. 2022مايو   12سي إن إن" بالعربية، 
 https://youtu.be/bLCN0G0gBhM. 2022مايو  13قناة "عبد الحميد العوني"، مصر، موقع "يوتيوب"،  36
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 خاتمة 

قوة إقليميهة ووييفيهة تهابعهة لولارة الهدفهار   11دة م  أهم  تعهد "سههههنتكوم" واحه

ماليي  يم مربمل   6.4اةميرييهة. وتغطي منههههطحها جغرافيها تبل  منهههههاحتهه سحو  

 موزعة  ي  الآرم اةوسطل ووسيا الوسطى وأجزا  م  جنوب وسيا. 

دولة يمنهعولية عنهكر ةل بير أ  مياك التعاو  والتننهيذ اةمني    13وتاهم اليوم  

على حهد    34كري يصههههل بعهدد الهدوك المنصرطهة في دعم هه   القوة إلى  والعنهههه

 تعاير قائد بحر ة "سنتكوم" الينراك "براد يوبر".  

وهي م  أيثر القيهادات العنههههكر هة الميهداسيهة التي تحمهل عنههههكر.ي  إلى مقهاعهد  

 حقيبة الدفار اةميريية.

و " قرار  بنقهل وقايهل أيهام م  رحيهل "ترامهه" ع  الايهت اة يضل أصهههههدر "البنتهاب 

المنههههعولية ع  النآهههها  العنههههكري القليمي لسههههرائيل م  "قيادة أوبوبا" أو 

 "يويوم" إلى قيادة "سنتكوم".

وهو القرار ال ي يا  يل م  الكيا  واللوبي الصهههيوسيي  في واشههنط  ينههعيا   

 بيهد لتنفي   من  سنوات. 

القوي والمعيد للحذ   يا  القرار متع با م  قبل بنهبه الوجدا  العروبي الآهعبي

الفلنهطينيل وهو الآهعور ال ي يتعامل القليم معه ويأسه قد دوي بعد التطايم  

أو مها ينههههمى "ا تفهاقهات البراهيميهة"ل وضههههعي رد الفعهل الآههههعبي العربيل 

 المقمور عمليال حياك قرابات "ترامه" المتعلقة بالقد/ واليو  .

القيهادة م  الصلي التي أقرهها "بهابا   يمثهل قرار إدارة "ترامهه" تواصههههال مم ببيهة  

أوباما"ل وتطما الو يات المتحدة في إطار ه ا القرار لتصصيص مواردها في اتيا   

ببيتها  حتوا  يل م  بوسهيا والصهي ل وتصفيي العه  العربي والفلنهطيني عليها  

بتحويل إسهرائيل إلى  عه أسهاسهي في التفاعالت المتعلقة بنطام منهعولية قوة 

 كوم"."سنت
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وم   ينهها "مكهافحهة الرههاب" اله ي يتاههههم  المقهاومهة الفلنههههطينيهة م  وجههة 

النظر السههههرائيليةل وي لك لمواجهة القوي الطموحة الصههههاعدة في القليم بعد 

 تراجم اهتمام الو يات المتحدة بهل وخاصة إيرا  وترييا.

اعالت اةخيرةل وبقدر ما تود إسهههرائيل أ  يكو  لها يد مباشهههرة في إدارة ه   التف

فنسها تر د ي لك أ  يعمذ التطايم على المنتوي العنكريل وأ  يقود التفاعالت  

 العنكر ة في المنطقة.  

هه ا عالوة على رببتهها في عهدم التقيهد بحنهههههابهات أوبوبها مم بوسههههيها في إطهار  

منههههاعيها لقامة عالقات متوازسة مم موسههههكول وعدم تريها سهبة في يد الالعه  

 التريي الطمو .

تغييرات قيادة "سههنتكوم" سههيكو  لها تأاير واضهها على مصههر عنههكر ا وسههياسههيا.  

فم  جههةل أفنههههحهت التغييرات الميهاك للقهاهرة لتعويض التفوم اليوي والتقني 

وا سههتصباباتي للكيا  الصهههيوسي ضههم  "سههنتكوم" بالحاههور البحري المآههار   

 لبحر ني(.ا –النعودي    –للحاور الصلييي )الماباتي  

إ  أسه م  جهة أخريل فن  الفيتو المصهههري على حاهههور وحدات قتالية إسهههرائيلية 

في عمليات "سهنتكوم" المتعلقة بالبحر اةحمر سهيعزز الحاهور التقني له ا الكيا  

عبر إدمهان تقنيهات اله يها  الصههههنهاعي في الموجهة القهادمهة م  المريبهات البحر هة 

 اليهة المعلوماتية والتقنية.  المنيرة. وسيهدد اةم  المصري م 

بير أ  ه ا الحاههورل وبنههبه الاههغط المصههريل سههييري عبر بوابة التعاو  التقني 

 ي  الكيها  ودولهة المهاباته التي تنههههعى لتعةيا حاههههورهها في ميهاك اله يها   

 الصناعي.

وياهاف إلى ذلك قطعا مآهاوبات تنهتهدف تعةيا التعاو  في مواجهة "الرهاب"  

 ثالثة محاور.في سينا ل عبر 

أهمها تقديم الدعم اللوجنههتي للييي المصههري خالك عملياته في سههينا ل وز ادة  

منههههاحهة التعهاو  ا سههههتصبهاباتي لمواجههة اليههات التي تراهها القوات المنههههلحهة  
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المصهر ة مزودا لوجنهتيا لهههههه"المنظمات الرها ية" هنا  فاهال ع  تدايبات تتعلذ  

 بتأمي  الحدود.

المصهههري مرهو  م  وجهة سظر واشهههنط  بعاملي  أسهههاسهههيي ل  بير أ  تعةيا الدور

أولهما يتمثل في تحر ك موقي القاهرة م  حرب بوسهيا بير المبررة على أويراسيال  

 م  الحياد باتيا  تبني الموقي اةميريي.

وم  جهة أخريل يرتبط بتوفير د ئل على التحنهههه  بملي حقوم السنهههها . وفي   

 تحدة بدعم احتياجات مصر م  الغ ا  والنفط. المقابل وعدت الو يات الم

ومم اتيا  الموقي المصهري لالسحياز إلى الياسه اةميرييل يفاهل سظام النهينهي 

تهحهتهرم  داخهلهيههة  حهواا ههة  ولهيههة  إطههار  فهي  الهمهعهتهقهلهيه   عهلهى  ا تهفههام  يهيهري   أ  

 "سيادة مصر وتحفظ ما  وجهها"ه وليس في إطار تفاوضي.
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