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 עיקרי המלצות לישראל

 

היא בעלת הברית האסטרטגית החשובה ביותר של ישראל. ישראל צריכה לעשות כל  - ארה"ב

שביכולתה על מנת לשמר ואף לחזק את הקשרים עם ארה"ב בעיקר בעידן בו ארה"ב שואפת לצמצם 

 המדינית במזרח התיכון.ואת נוכחותה הצבאית 

  

ישראל צריכה לפעול אל מול המעצמות על מנת לגרום לכך שהסרת המגבלות  -סוגיית הגרעין האיראני

והסנקציות על איראן בתום הסכם הגרעין, תתרחש רק לאחר גיבוש הסכם חדש, אשר ימנע מאיראן 

 השגת נשק גרעיני.

 

חזיתות  5 -ישראל עלולה להימצא בתרחיש קיצון בעימות מול אויבים  ב - איום של עימות רב חזיתי

ריה, לבנון, יהודה ושומרון, רצועת עזה, ירדן(. ישראל נדרשת לניהול מושכל של משברים על מנת )סו

 לצמצם ככל הניתן את מספר זירות העימות. 

 

ירדן , הן אינטרס אסטרטגי של מדינת בהמשך קיום המשטר ההאשמי ושמירת היציבות  -ירדן 

בית המלוכה ההאשמי אל צריכה לסייע ל. ישרסוני –ישראל, ארה"ב ובעלות בריתה במחנה הערבי 

 לשלוט בירדן ולקיים את הסכם השלום עם ישראל. ,להמשיך או בחשאי \במישרין ו

 

יש להמשיך במדיניות נחושה ועקבית לשמירה על "הקווים האדומים" של ישראל מול  - הזירה הסורית

רסים המשותפים בין ישראל איראן, תוך המשך התאום הביטחוני עם רוסיה וניסיון להדגיש את האינט

 ל רוסיה.

 

. אולם, אם משבר שכזה יש לפעול למניעת משבר הומניטארי ברצועת עזה - הזירה הפלסטינית

בינ"ל רחב ככל הניתן על מנת להכיל את המשבר ולהביא לפתרונו. -יתרחש, יש לקדם שת"פ אזורי

 . ישראליש לפעול למניעת מינוף משבר כזה ע"י חמאס נגד מדינת בנוסף, 

ישראל צריכה לפעול באופן מושכל על מנת לשמר את שליטת הרש"פ ביהודה ושומרון ואת המשך 

 שיתוף הפעולה הביטחוני עם מנגנוני הביטחון של הרש"פ. 
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 2025 ,ישראל והמזרח התיכון –עיקרי התרחיש 

  

על הסכם גרעין  ממשיכה לחתור להגמוניה אזורית, מסרבת לדרישה האמריקנית לחתום –איראן 

מתוקן, עומדת בתנאי ההסכם המקורי ודורשת את הסרת מרבית המגבלות החלות עליה 

 בהתאם להסכם המקורי.

 

המלך עבדאללה השני, ניצל מניסיון התנקשות. בתגובה לכך מבצעים כוחות הביטחון  –ירדן 

ראן מצהירה שלא הירדניים גל מעצרים נרחב, אשר מוביל להפגנות ולמהומות ברחבי הממלכה. אי

 סוריה לעבר הגבול עם ירדן.בתאפשר "ספטמבר שחור" נוסף, ומיליציות שיעיות עושות דרכן 

 

. ישראל דורשת מהרשות )יו"ש( אזרח ישראלי נחטף באזור יהודה ושומרון – הזירה הפלסטינית

הפלסטינית את החזרתו. הרש"פ מכריזה על הפסקת השת"פ הביטחוני עם ישראל ודורשת את 

וגל  מהומותפורצות שחרורו של מרואן ברע'ות'י מהכלא הישראלי. ברחבי יו"ש ובמזרח ירושלים 

. האירועים מכונים בפי כלי התקשורת הפלסטיניים "אינתיפאדת השחרור". של פיגועי "זאב בודד"

לעבר שטח ישראל. מרצועת עזה חמאס מבצע פיגוע התאבדות בירושלים ומבצע ירי רקטות 

 הרוגים ואלפי חולים(.  100צת ומתפשטת מגפת כולרה ברצועת עזה )מעל במקביל, פור

 

משטר אסד, כוחות חיזבאללה, מיליציות שיעיות וגורמים המזוהים עם משמרות כוחות של  – סוריה

המהפכה האיראניים, משתלטים על רמת הגולן הסורית ומתחילים לבצר ולחמש את החזית. איראן 

. בנוסף, כחלק מתהליך T-4בשדה התעופה הצבאי  S-300וסוללות  Su-27מטוסי  12מציבה 

שיקום צבא סוריה, שלוש חטיבות שיעיות משולבות כחטיבות סדירות בצבא הסורי ומתוכננות 

להיפרס בחזית רמת הגולן. רוסיה מאיימת כי לא תסבול הפרות של הריבונות של סוריה בתקופה 

המאוישות ע"י , S-400 וריה מערכות הגנה אוויריתהרגישה של שיקום המדינה ומספקת לצבא ס

 סוריים.-צוותים מעורבים רוסיים

 

בדרום לבנון. ממשלת לבנון חותמת על עסקה עם חברה מתגברת את כוחותיה חיזבאללה  – לבנון 

 במחלוקת עם ישראל.נתון בשטח שבים התיכון סינית למימון גילויי והפקה של הגז הטבעי 

 

בעקבות  ,לרצועת עזהוציוד רפואי ותרופות שולחת ספינה של הצי התורכי עם בית חולים  –תורכיה 

 התפרצות הכולרה.
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מציע לשגר יורש העצר הסעודי מכריז, שסעודיה לא תשלים עם איראן גרעינית.  –ערב הסעודית 

 כוחות סעודים לעזרת בית המלוכה ההאשמי בירדן.

 

לתורכיה: על הכוחות התורכיים לעזוב את אדמת עיראק עד סוף חודש מציבה אולטימטום  –עיראק 

ראש ממשלת עיראק מאי, אחרת "כל האופציות על השולחן". עיראק פונה בנושא גם למועבי"ט. 

 מכה, וינצל זאת לפגישות עם המלך סלמאן ויורש העצר מוחמד בן סלמאן. בבדרכו לחג' 

 

 ;ירי טילים לעבר אניית מלחמה אמריקנית בים האדום םיצעבמהמורדים החות'ים בתימן  –תימן  

בקרבת מיצרי מטילים שנורו מחוף תימן אניית סוחר סינית  תבמקביל, נפגע לא נפגעה. האנייה

 מנדב.  באב אל

 

לטענת י נהר הנילוס. חלוקת ממאשימה את אתיופיה בהפרת הסכמים בינ"ל הנוגעים ל –מצרים 

כאשר אתיופיה תמלא את מאגר המים בסכר הרנסנס, הדבר יפגע בצורה קריטית  צרים,מ

עד להשלמת מחקר בינ"ל עבודות בסכר באספקת המים למצרים. מצרים קוראת להפסקת ה

לבדיקת השפעות הקמת הסכר על אספקת המים לסודאן  מצרים, אתיופיה וסודןשהוזמן ע"י 

 . הליגה הערבית לדיון בנושא דורשת כינוס דחוף שלומצרים. מצרים 

פי דיווחים בתקשורת הבינ"ל, מצרים הציבה מטוסי קרב באריתריאה, וזו תגברה מצדה את -על

 נוכחותה הצבאית לאורך הגבול עם אתיופיה.

 

צפון קוריאה משגרת בהצלחה לוויין לחלל ומספר ימים לאחר מכן  2025במאי  1-ב –צפון קוריאה 

 מבצעת ניסויים גרעיניים. 

 

תן לאיראן להפוך למדינה גרעינית ומזהיר, יהנשיא מפרסם הודעה, לפיה ארה"ב לא ת –ארה"ב 

ת בריתה. כי "כל האופציות על השולחן". בנושא הירדני מציין הנשיא, כי ארה"ב תעמוד לצד בעלו

הנשיא דורש כינוס דחוף של מועבי"ט על מנת לדון בהפרות הבוטות של החלטות מועבי"ט מצד 

 צפון קוריאה.

 

שר החוץ, סרגיי לברוב, מזהיר, כי רוסיה לא תאפשר הפרה של הריבונות הסורית או  –רוסיה 

 איומים על יציבותה של סוריה.
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 עיקרי ההחלטות של השחקנים המרכזיים

 

ישראל מודיעה כי לא תשלים עם אפשרות שאיראן תשיג נשק גרעיני  –פרויקט הגרעין האיראני 

האיחוד האירופי מביע אכזבתו מהגישה ערב הסעודית. ב וארה"צד והצהרה דומה נשמעת גם מ

ומתן, -האיחוד האירופי מציע לאיראן לשוב לשולחן המשאהאיראנית, השוללת הסכם מתוקן. 

סיר סנקציות מאיראן. צרפת מדגישה מצדה, כי המשך המו"מ אודות תכנית ובתמורה האיחוד י

יכלול גם את תכנית הטילים עם איראן מו"מ עתידי מעוניינת שהגרעין יוביל להסרת סנקציות. צרפת 

 הבליסטיים האיראנית.

 

רוסיה מעוניינת בשימור נכסיה האסטרטגיים בסוריה וחותרת להשגת  –רוסיה והזירה הסורית 

איראני בסוריה ודוחפת להשגת הבנות  –שקט ויציבות בסוריה. רוסיה רוצה למנוע עימות ישראלי 

אך  ,איראן-ישראל-ניסיון של הרוסים לקיים פסגה משולשת רוסיה מתבצעבין איראן לישראל. 

 ם לדון עם ישראל.המהלך נכשל בעקבות סירוב האיראני

פגישות בין רוסיה  3התקיימו : האינטרסים של איראן ורוסיה בסוריה אינם זהיםכי  ,הסתמן בברור

להפעיל מנופי לחץ על לא היססה רוסיה אך אלה לא צלחו. לאור זאת  ,איראן להשגת הבנותבין ל

 איראן. 

 

יה ופתיחת חזית נוספת ישראל נחושה למנוע התבססות צבאית איראנית בסור –הזירה הסורית 

אך  ,כי היא מעוניינת בהמשך התיאום הביטחוני ,ישראל. ישראל הבהירה לרוסיה-בגבול סוריה

 תשמור בידה את חופש הפעולה לפעול נגד איראן בסוריה במידת הצורך. 

על מנת להגן על ההישג האסטרטגי של כינון  ה בסוריה,תוהשפע האיראן פועלת להגברת נוכחות

 40,000"הסהר השיעי". במסגרת זו בכוונת איראן לפרוס  –וריאלי בין איראן לים התיכון רצף טריט

לוחמים שיעים בסוריה. בתמורה לשמירת האינטרסים האיראניים בסוריה מוכנה איראן להתחייב 

 לשמור על השקט והיציבות בסוריה. 

יוזמת הסלמה מוגבלת על מנת ללחוץ על רוסיה להכיר באינטרסים האיראניים בסוריה, איראן 

ישראל. -נוספים לגבול סוריה 20,000-ירדן ו-לוחמים שיעים לגבול עיראק 20,000באמצעות שיגור 

לפיו איראן תימנע מצעדים העלולים להביא  ,רוסיהבין המהלך האיראני סותר הסכם בין איראן ל

ת בסוריה. להסלמה. רוסיה בתגובה וכאזהרה לאיראן משתקת את מערכות ההגנ"א האיראניו

משל אסד "מיישר קו עם רוסיה" ומביע חוסר שביעות רצון מתגבור הכוחות האיראני בשטחה של מ

 סוריה.

האיחוד האירופי קורא לרוסיה ולאיראן לא לאפשר נוכחות כוחות זרים בגבול עם ישראל וצרפת 

 מודיעה כי היא רואה בנוכחות האיראנית החדשה בסוריה איום ליציבות האזור. 

 

אך דוחה בתוקף  ,פונה בבקשת סיוע כלכלי דחוף לערב הסעודית, ארה"ב והאיחוד האירופי –דן יר

לטפל במשבר. יכולים הצעות לשיגור כוחות צבאיים זרים למדינה וטוענת כי כוחות הביטחון שלה 
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ארה"ב מכריזה, כי היא מחויבת לשלמותה הטריטוריאלית של ירדן וליציבותה הפוליטית. האיחוד 

לתווך בין הצדדים. צרפת  ןופי קורא לכל הצדדים לנקוט באיפוק על מנת למנוע הסלמה ומוכהאיר

 היא תהיה מוכנה לשלוח כוח צבאי לעזרת המשטר ההאשמי. ,כי במידה וירדן תבקש זאת ,מכריזה

ישראל הודיעה כי  איראניות מגבול סוריה בנעשה בירדן,-לנוכח החשש מהתערבות מיליציות פרו

לכניסת כוחות זרים לירדן, ואף תעשה שימוש בכוח במידת הצורך על מנת למנוע זאת. לא תסכים 

 ערב הסעודית ואיחוד האמירויות מביעות את תמיכתן בבית המלוכה ההאשמי.  מצרים,

 

הרש"פ מדגישה, כי הדרך היחידה להתקדמות בפתרון מגוון הסוגיות שעל  –הזירה הפלסטינית 

 ,פלסטיני והסכסוך האלים מול ישראל(-המסכנות את עצם קיום הרש"פ )העימות הפנים ,הפרק

היא באמצעות מעורבות של הליגה הערבית )ליע"ר( בהובלת סעודיה. יוזמה זו צריכה להביא לפיוס 

הפסקת העימות האלים מול ישראל. מהלך כזה יתרום לדעת הרש"פ גם להרגעת ללאומי פלסטיני ו

 בירדן. ות וליציבהרוחות 

ארה"ב רואה ברצונה של תורכיה לסייע במשבר ברצועת עזה  – מגפת כולרה ברצועת עזה

סוני. ארה"ב מעודדת תיאום של -למערב ולמחנה הערבי הזדמנות לקרב את תורכיה לארה"ב,

חת מעבר רפיח להכנסת תרופות יישראל ומצרים עם תורכיה בסוגיה זו. הפתרון המסתמן: פת

הוצאת חולים מהרצועה לבית חולים בסיני וקליטת סיוע רפואי עבור עזה ממדינות , ממצרים לרצועה

נוי חולים מהרצועה בכלי שייט יפ יתבצע  בנוסף,ערב הסעודית, סין ועוד.  נוספות דוגמת ירדן,

קטנים לספינת בית החולים ששגרה תורכיה. פתיחת המעברים מישראל לרצועת עזה להכנסת 

 טרור. צרכי ארי תוך שמירה שהדבר לא ינוצל לתרופות וסיוע הומניט

 

ממשלת עיראק ניסתה לרתום את ערב הסעודית לסייע בשיקומה של עיראק בתמורה  –עיראק 

אולם נתקלה בגישה סעודית חשדנית ומסויגת. ארה"ב  ,לשובה של עיראק "לחיק האומה הערבית"

שינתה את מדיניותה האחרונה ולפיכך  ,גם היא נמנעה מהשקעות משמעותיות בשיקומה של עיראק

 והידקה קשריה עם איראן והציר השיעי.  

שנים  באמצעות  3-4מיליארד דולר לשיקום צפון ודרום עיראק במהלך  10איראן הסכימה להעביר 

חברות איראניות. בתמורה, עיראק הסכימה לשת"פ אסטרטגי מלא עם איראן. במסגרת זו, 

כווית; -ירדן ועיראק-אניות תוכלנה לעבור לסוריה; להיערך בגבול עיראקאיר-מיליציות עיראקיות פרו

 עיראק גם תכריז על תמיכתה בדרישות איראן לריבונות בבחרין.  ו

 

מצרים חוששת כי סכר הרנסנס הנבנה באתיופיה יפגע באספקת מי  –אתיופיה -יחסי מצרים

כר הרנסנס. במסגרת זו, מצרים הנילוס למצרים. מטרתה של מצרים היא לצמצם נזקים בהקשר לס

דורשת להיות חלק מ"המועצה המנהלת" של הפרויקט. מצרים קיימה שיחות בנושא עם אתיופיה 

 אך ללא תוצאות שישביעו את רצונה של מצרים.  ,וכן עם סין, לה חלק משמעותי במימון הפרויקט

 

יים של ערב הסעודית לנוכח האיומים האיראניים על האינטרסים החיונ –סעודיה -יחסי ישראל

 .סוניות, סעודיה מעוניינת בקידום הקשרים האסטרטגיים עם ישראל -ובעלות בריתה הערביות



8 

; (במסגרת מגמה זו מוכנה סעודיה להסכם "שמיים פתוחים" עם ישראל )לטיסות אזרחיות וצבאיות

 למהלכים להסדרת הסכסוך עם הפלסטינים. בתמורה ישראל נדרשת 

 

סין מנסה לפשר בין הצדדים ולהגיע להסכמות. עמדתה  –ישראל  -ז בין לבנוןהסכסוך בנושא הג

 , סין תכבד זאת.להסכמות כי אם הצדדים לא יגיעו ,של סין היא

 

ביניהן והרחבת שיתוף הפעולה יחסים במכריזות על עידן חדש  שתי המעצמות  –סין -יחסי ארה"ב

כלכליים. הבנות אלה נשענות על הסכם אנרגיה חדש ומנגנונים משותפים הבעיקר בהיבטים 

 .נוספותלהתמודדות עם הסוגיה האיראנית, הצפון קוריאנית וסוגיות 

 

 הסימולציהמותרחיש המ תובנות מרכזיות

אולם מרבית מרכיבי התרחיש יכולים להיות , (2025) הסימולציה מתבססת כאמור על תרחיש עתידי

להלן משקפות את תמונת המצב  נהוצגתהתובנות אשר רלבנטיים כבר כעת או בלוחות זמנים קצרים. 

 .אסטרטגית עפ"י תרחיש הסימולציה-הגאו

התנתקות הדרגתית ומתמשכת של ארה"ב מקומה של ארה"ב באזור ויחסי הכוחות בין המעצמות: 

וחוסר נכונותה למעורבות צבאית על מנת להגן על האינטרסים שלה ושל בעלות בריתה מהמזרח התיכון 

 אותן לאיומים גוברים מצד הציר האיראני. ותחושפ ,באזור

לקידום האינטרסים  הפועלת באופן נחרץ ,רוסיה דיי-להחלל האסטרטגי שמותירה ארה"ב מתמלא ע

חיד המסוגל לקיים שיח עם כל גורמי הכוח הגורם היוהופכת למוקד השפעה מרכזי בשל היותה שלה 

לגורמי כוח אזוריים )דוגמת איראן ותורכיה( ליהנות . צמצום ההשפעה האמריקנית מאפשר גם באזור

 הכלכליים.בעיקר בהיבטים  ,באזורהשפעה גוברת של סין ל םתורמחופש פעולה אסטרטגי ו

 

תוך  ממשיכה לחתור למעמד הגמוני באזורכ"מדינת סף גרעינית" איראן  אסטרטגיה אזורית: –איראן 

ם חזון "הסהר השיעי" )מונח אותו טבע המלך עבדאללה השני(, המתפרס מאיראן לעראק, לסוריה, קידו

מערב המזרח התיכון, איראן ממשיכה לפעול גם בזירה -ומשם ללבנון. במקביל להתקדמות זו בכיוון צפון

, מצפון ומדרום, אל מול הציר הסוני, אסטרטגית ים""תנועת מלקחי תוך יצירת  –בתימן  –הדרומית 

איראניים עלולה להביא להשלמת התמרון האסטרטגי -נפילתה של ירדן לידי כוחות פרוובמרכזו סעודיה. 

)עם  איראניים לאורך כל גבולותיה של ישראל-של איראן תוך כיתור ערב הסעודית והתייצבות כוחות פרו

 רצועת עזה במערב(. 

 

בית המלוכה ההאשמי ה של נפילמצב כיאוטי בירדן וביתר שאת  :המלוכה ההאשמי בירדן גורל בית

  .אסטרטגית של המזרח התיכון-איראני עלולים לשנות את המציאות הגיאו-ועליית משטר פרובירדן 
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אל מול האיום האיראני, ארגוני טרור פלסטיניים  ,מרחב ביטחון אסטרטגי, ירדן מהווה עבור ישראל

 ם דוגמת המדינה האסלאמית.יוארגוני טרור אסלאמיים רדיקלי

 מול ישראל. איראניים עלולה לאפשר לאיראן הקמת "חזית מזרחית"-נפילת ירדן לידי גורמים פרו

איומי ההתפשטות  סונית בהובלת ערב הסעודית אל מול-נדבך חשוב בקואליציה הערביתגם ירדן מהווה 

לכיתורה של ערב כאמור  איראניים עלולה להביא -האיראנית באזור. נפילת ירדן לידי גורמים פרו

 הסעודית.

קיימות זיקות גומלין כבדות משקל בין האוכלוסייה הפלסטינית הגדולה בירדן לבין הרש"פ והחמאס. 

 פלסטיני.-המצב בירדן יקרין על אפשרויות להשגת הסדר בסכסוך הישראלי

 

המשבר ההומניטרי הקשה ברצועת עזה  –נתונה במשבר עמוק במספר מישורים  :הזירה הפלסטינית

רש"פ בין ה, משבר ההנהגה בפת"ח וברשות הפלסטינית, הקרע בין חמאס להולרכעקב מגפת ה

בשטחי יהודה ושומרון והמהומות בירדן. במציאות  על רקע "אינתיפאדת השחרור" אתוכל ז ,פת"חהו

 :וישראל תידרש להתמודדות מורכבתמצומצמת ביותר זו היכולת לקדם תהליך מדיני מול הפלסטינים 

 והומניטרית. ,מדינית ביטחונית

 

סונית מול איומי הציר -הופכת לשחקן מרכזי במזרח התיכון כמובילת החזית הערבית :ערב הסעודית

רב הסעודית מתקשה בגיבוש קואליציה ערבית אפקטיבית מול איראן בעיקר בשל מחלוקות האיראני. ע

פתיחת חזיתות צבאיות חדשות בירדן ואולי גם עם עיראק עלולות להביא  בקרב חברות קואליציה זו.

 ,הממלכה על כל המשמעויות מרחיקות הלכת שנגזרות מכך. כתוצאה מהמצב שתואר לעיללערעור 

יחסי ערב הסעודית וישראל עשויים להתהדק לנוכח האיומים והאינטרסים המשותפים של שתי 

 המדינות.

 

לאחר הניצחון על המדינה האסלאמית נסללת הדרך לשיקומה של חשיבותה האסטרטגית של עראק: 

אסטרטגית של המדינה בין הזהות הערבית -עיראק ועולה ביתר שאת שאלת זהותה המדינית

 לקואליציה הסונית בהובלת ערב הסעודית לבין הזהות השיעית וחבירה לציר האיראני.והצטרפות 

אסטרטגי של עיראק הופך אותה למרכיב חיוני בחזון "הסהר השיעי" האיראני וגורם -הגאומיקומה 

העלול להפוך לאיום אסטרטגי על הביטחון של ירדן וערב הסעודית )להן גבול יבשתי ארוך ופרוץ עם 

 (.מדינה זו

 

 

 

 

 



10 

 המלצות

 

  מהתרחיש והחלטות המשתתפים בסימולציה. מדיניות ישראל, הנגזרותללהלן תוצגנה המלצות 

 

היא בעלת הברית האסטרטגית החשובה ביותר של ישראל. ישראל צריכה לעשות כל  - ארה"ב

שביכולתה על מנת לשמר ואף לחזק את הקשרים עם ארה"ב בעיקר בעידן בו ארה"ב שואפת לצמצם 

 המדינית במזרח התיכון.ואת נוכחותה הצבאית 

  

מנת לגרום לכך שהסרת המגבלות ישראל צריכה לפעול אל מול המעצמות על  -סוגיית הגרעין האיראני

והסנקציות על איראן בתום הסכם הגרעין, תתרחש רק לאחר גיבוש הסכם חדש, אשר ימנע מאיראן 

 השגת נשק גרעיני.

 

חזיתות  5 -אויבים  בבעימות מול  קיצון עלולה להימצא בתרחישישראל  - איום של עימות רב חזיתי

ישראל נדרשת לניהול מושכל של משברים על מנת , ירדן(. רצועת עזה ,יהודה ושומרון)סוריה, לבנון, 

 זירות העימות. מספר לצמצם ככל הניתן את 

 

המשך קיום המשטר ההאשמי ושמירת היציבות ירדן , הן אינטרס אסטרטגי של מדינת  -ירדן 

בית המלוכה ההאשמי ישראל צריכה לסייע ל. סוני –ישראל, ארה"ב ובעלות בריתה במחנה הערבי 

 לשלוט בירדן ולקיים את הסכם השלום עם ישראל. ,להמשיך או בחשאי \במישרין ו

 

היא גורם רב השפעה במזרח התיכון בכלל ובסוריה בפרט. ישראל נדרשת לשמור על קשרים  – רוסיה

 טובים ותיאום ביטחוני עם הכוחות הרוסיים בסוריה תוך עמידה על צרכיה הביטחוניים של ישראל. 

 

יש להמשיך במדיניות נחושה ועקבית לשמירה על "הקווים האדומים" של ישראל מול  - תהזירה הסורי

איראן, תוך המשך התאום הביטחוני עם רוסיה וניסיון להדגיש את האינטרסים המשותפים בין ישראל 

 ל רוסיה.

 

. אולם, אם משבר שכזה יש לפעול למניעת משבר הומניטארי ברצועת עזה - הזירה הפלסטינית

בינ"ל רחב ככל הניתן על מנת להכיל את המשבר ולהביא לפתרונו. -חש, יש לקדם שת"פ אזורייתר

 . יש לפעול למניעת מינוף משבר כזה ע"י חמאס נגד מדינת ישראלבנוסף, 

ישראל צריכה לפעול באופן מושכל על מנת לשמר את שליטת הרש"פ ביהודה ושומרון ואת המשך 

 וני הביטחון של הרש"פ. שיתוף הפעולה הביטחוני עם מנגנ
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, בהובלת סעודיה, מצרים וירדן, יש לפעול לחזוק שתוף הפעולה האסטרטגי עם מדינות הציר הסוני

כמענה לפרויקט הגרעין האיראני, חתרנותה האזורית ונוכחותה בסוריה. שפור הקשרים בין מדינות 

 סטינים. סוני לישראל יחייב  התקדמות בתהליך השלום עם  הפל –הציר הערבי 

 

מצרים  סעודיה,ארה"ב שכנע את יש ל לשם כך שיעי. –ציר האיראני בעיראק  את השתלבותיש למנוע 

שילובה סוני המתון ,באמצעות סיוע לשיקומה הכלכלי ו –לפעול לקירובה של עיראק  לציר הערבי וירדן 

 .סוני -במחנה הערבי  המדיני

 

במגמת התחזקות בעיקר כמעצמה כלכלית וכגורם מעורבותה של סין במזרח התיכון נמצאת  – סין

מדיני בעל השפעה וקשרים עם מרבית מדינות האזור. ישראל צריכה לטפח את קשריה הכלכליים עם 

 סין אולם זאת תוך הבנה כי אין בהכרח תאימות באינטרסים של סין ומדינת ישראל.
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