
שתוף הפעולה האסטרטגי  
ב עם ישראל וירדן"של ארה

Mr. David Schenker
עמית בכיר

תיכונית-מכון וושינגטון למדיניות המזרח



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

סקירה כללית

פ בנושאים הנוגעים ללבת הבטחון"ב התחייבויות ארוכות טווח ונרחבות לשת"לארה•

פעלה מודיעינישתוף •

מפני טיליםהגנה •

בטרורלחימה •

פ"מו•

פ בין שתי  "גם הוא תחום חדש של שת'' בטחון רך''פ בענייני "שת•

הארצות

בריאות הצבור•

פתרון משבר האקלים•

בטחון סייבר•

Source: Debbie Hill/Pool via Reuters



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

רקע

בפניאזוריכמגןנתפסהכשישראל,הקרההמלחמהבמשךישראלעםאסטרטגייםקשריםפתחהב"ארה•

הקומוניזם

-ו1967ביןמלחמות4-בהמועצותבריתשלבריתהבעלותאתכשהביסהזותדמיתהצדיקהישראל•
1982

.מ"בריהנפילתאחרינמשכהזהאסטרטגיפ"לשתההצדקה•
ובעדהאזוריתהיציבות-אינגד,הקיצוניהאיסלםשלהטרוריזםנגדמשותףאינטרסב"וארהלישראל•

.מדינותביןלסכסוךהסכוןצמצום
זכויות,הנשיםזכויות,לדמוקרטיהביחסמשותפיםערכיםב"וארהלישראל•

.ועודחברתיות
בסימןעמדושפעם,הללוהיחסיםשלערכם,להתקייםממשיכיםההבדליםבעוד•

.רחביםבחוגיםדברשלבסופושםהתקבל,בוושינגטוןבממסדשאלה



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

פ מודיעיני"שת

וקבוצות טרור אחרות, חזבאללה, קאעדה-אך, ש"מפתח של מודיעין על פעילות דעא-ממשלת ישראל היא מקור•

ב חוזר אחורה עשורים רבים"פ בין ישראל וארה"השת•

1981המודיעין הישראלי חשף את נסיונות סאדאם חוסיין לשקם את תכניתו בגרעינית לאחר •
ישראל חשפה את התמיכה הרוסית בתכנית הטילים האיראנית בשנות התשעים•

ישראל חשפה את המתקן הגרעיני הסורי בשנות האלפיים•

2018-ישראל השתלטה על הארכיון הגרעיני האיראני ב•
עולה ללא הרף חשיבותה של היכלת הישראלית למלא פערי מקורות , ב מתכוונת לפנות לאסיה"ככל שארה•

ב  "למען ארהומידע 

'חמש העיניים'ב וישראל דומה לזה של "פ המודיעיני בין ארה"השת, באזור•



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

פ צבאי"הגנה מפני טילים ושת

מיליארד דולר לתמיכה בתכניות הישראליות להגנה מפני טילים וזאת מאז 7-ב העניקה יותר מ"ארה•

90-תחלת שנות ה
מיליארד דולר לישראל במימון צבאי3.8ב מקציבה מדי שנה "ארה•

תכניות אלה משמשות בסופו של דבר לשפור ובחינה של פלטפורמות ואסטרטגיות נגד טילים  •

אמריקאיות

טרורנגדבטקטיקותחלוצההיתהגםישראל•

ויחידות,ב"ארהאתגםכךאחרששמשו

מתאמנותהמדינותשתישלטרוראנטילוחמה

סדירבאופןיחד

גם כן IEDהעברת טכנולוגיה לגלוי •



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

פ תעשייתי בתחום ההגנה "שתוף פעולה ומו

,טים"ומזלטים"מלהיתרוביןב"לארההגנהציודלמכירתבחשיבותובמעלהראשוןמקורהיאישראל•
ציודועודISRמערכות,טים"ומזלטים"מלנגדמערכות

2019-בדולרוחצילמיליארדהתקרבוב"לארההמכירות•
אמריקאיותנשקמערכותלייצרכדחההצטיידותלשרשרתחוברותישראליותחברות•

קדודמערכתוכוללתהמשולבתהקסדהאתחובשיםאמריקאיםקרבטייסיאלפיםמששתיותר•

קולינס/אלביטי"עומיוצרת

2015מאזהפניםלבטחוןטכנולוגיהלשםפ"מויחדממנוב"וארהישראלממשלות•
קריאעתתשתיתטכנולוגיות,מתקדמותראשונה-תגובהטכנולוגיהשלמערכותכולליםהפרויקטים•

UAS-בומאבק,צבורומתקניקריטיתחשיבותבעלילמתקנים



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

השלכותבעליכלכלייםתחומיםבמגווןפעולהמשתפותב"וארהישראל,ישירצבאיפ"לשתבנוסף•

.אסטרטגיות
זהובכללאמריקאיותחברות300-לכפ"מומרכזיבהויש,ודינאמיתחדשניתכלכלהלישראל•

ומיקרוסופטאפל,גוגל

לפתרוןשדואגותטכנולוגיותועודקיימא-בתחקלאות,המיםמשקבתחוםבעולםמובילהישראל•

האקליםמשבר

נושאיםועוד,סייברבטחון,המלאכותיתהבינהבתחומיגםכלכליתפעולהמשתפותב"וארהישראל•

אסטרטגיתחשיבותבעלי

מחדששתגדרנהבטכנולוגיותוחלוצה,ML-וההמלאכותיתהבינהבתחומימובילהישראל•

,מלאכותיתבבינההזנקבחברותלנפשבהשקעהבעולם1מספרהיא.העתידיתהמלחמהאת
.התחומיםבכלבעולם3'ומס

פ חדש"שטח שת: ' בטחון רך'



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

מטרות אסטרטגיות שונות וקטוב פוליטי: אתגרים ראשונים במעלה 

ישראל כבר אינה נושא מוסכם בין שתי המפלגות: קטוב פוליטי בוושינגטון •

כוללת רכיבים  מעוררי  , בייחוד לגבי הפלסטינים, והמדיניות שלה , ישראל היא מדינה הממוקמת ימינה מן המרכז•

ב"מחלוקת בארה

JCPOAלוושינגטון וירושלים נקודות ראות שונות באופן משמעותי כלפי •
ישראל לא הפנימה  : צדדי היא סין -המרכיב שבאופן פוטנציאלי מעורר את המחלוקת הרבה ביותר ביחס האסטרטגי הדו•

.ב רואה בסין את האתגר האסטרטגי הגדול ביותר העומד מולה"שארה
פ"מרכזי מו, נמל חיפה, הארפי, פאלקון•

2006עמוס ירון •
CIFIUSלישראל אין מנגנון דמוי •
אילן-בבר2021-יוסי כהן ב•



ירדןעםב"ארהשלאסטרטגיפ"שת

רקע

מערבית-מלוכה מתונה פרו•

קיום אזורי  -מציעה איסלם מתון ודו•

שותפה לשלום עם ישראל•

רואה עין בעין את האיום האזורי•

ל לצד כוחות אמריקאיים"ובכלל זה להציב כוחות בחו, ב"מעוניינת לעבד עם ארה•

איי.אי.לבין הסי GIDפ בין "יש הסטוריה ארוכה של שת•



ירדןעםב"ארהשלאסטרטגיפ"שת

:סופת המדבר 
המלך חוסיין שומר על נייטרליות•

תמיכה עממית בעיראק ברחבי הממלכה•

הירדנית תלויה בעיראקהכלכלה •

איראן-הכלכלה בנויה לתמיכה בעיראק במלחמת עיראק•

שוק שבוי של נפט תמורת מזון•



ירדןעםב"ארהשלאסטרטגיפ"שת

בוואדי עראבה1994-הסכם השלום מ

הסכם שלום מלא בין ירדן לבין ישראל•

פתח את השער לזרימת הסיוע האמריקאי  •

2014-מליון ב700-ל1993-מליון דולר ב35מסיוע כלכלי של •
FMF-מליון דולר ב425ובכלל זה , מיליארד וחצי דולר, 2020-ב•

ב"מתוצרת ארה F-16ירדן קבלה טייסת של , בעת חתימת ההסכם•

הנושא הפלסטיני עדיין מהדהד באוכלוסיה•

ישראלנחתמה עסקת גז עם 2016-ב•

מיליארד דולר בעשר שנים10•

מצריכת הגז הכללית של ירדן40%•



ירדןעםב"ארהשלאסטרטגיפ"שת

המלך עבדאללה

1999-עולה לכס המלוכה לאחר מות חוסיין ב•
ב"פ אסטרטגי עם ארה"שת•

פ המודל האמריקאי"חידוש הצבא ע•

.2001בספטמבר 11-לאחר ה ESF/FMF-גידול ב•
,  סוריה, אפגניסטן, עיראק) GWOT-תמיכה מצויינת ב•

(KASOTC
וחיילים לכוח  , שוטרים, מומחים צבאיים1776ירדן מספקת •

ם למשימות שמירת השלום"האו

כפופה לבטחוןהרפורמה •

לא  'ל' חפשיה חלקית'מוריד את ירדן מדרגת ' בית החירות'•

.  'חפשיה
קשר המודיעין עם ישראל שנמצא בחתוליו מתרחב כדי להכיל  •

קשר בין צבא לצבא

ב"מוכנה לתמוך בהרחבת הצבת כוחות של ארה•

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c6/King_Abdullah_on_Star_Trek.jpg&imgrefurl=http://sbchan.xanga.com/672222108/item/&usg=__YAuTMn-1Wbj-yGWLQnp8kdsBA_0=&h=428&w=379&sz=54&hl=en&start=14&um=1&tbnid=TcgTFF4XTx1O1M:&tbnh=126&tbnw=112&prev=/images?q=prince+hussein+bin+al+abdullah&hl=en&sa=N&um=1


ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

סופת המדבר

המלך עבדאללה דבר בפומבי נגד המלחמה•

ספק סיוע צבאי למאמץ האמריקאי, בכל זאת•

 AQIיסד את ( מוסא זרקאווי-אבו)אזרח ירדני •
בעיראקהצבת כוחות ירדניים •

פליטים באו לירדן400000•

סיוע אמריקאיתחבילת •



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

פ אמריקאי עם ירדן"שת

דולרמיליארד1.275לספקב"ארהאתהמחייבMOUעלוירדןב"ארהחתמו2018-ב•

.חוץבסיועלשנה
,ESF-במליון911• FMF-ב350
התושביםלמספרביחסבגדלוהשניהאמריקאיהסיועאתמקבלתירדן•

F-16מסוגקרבמטוסיזהובכלל,מתקדםצבאיציודלממלכהמוכרתב"ארה•
משותפתפעולהעלהתמקדות•

אמוניםמתקןהוא,2009-בשנפתח,המרכז.KASOTCאתהקימהב"ארה2006-ב•

.ב"ארהשלSOFלהמשמשעולמיתברמה
SOFEX/השמתיתהמלחמהתחרותבהמתקיימת•

.ש"דאענגדהמלחמהלתיאום(CF-J)מרכזיקדמיפקודמרכזשמשה•
כוחותאתלאמןכדי2003-בונוסדב"ארהי"עהממומןJUPTC-האתהפעילהירדן•

.הפלסטיניתהמשטרהאתכ"ואח,עיראקשלהמשטרה
הגבולותלהבטחתציודלירדןמממנתב"ארה•

.צדדיים-ורבצדדיים-דו'נחושאריה'בתרגילישנתייםמדימשתתפתירדן•



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

מעבר לאופק: היזמה להקמת בסיס מערבי 

ב במפרץ"לחשוב מחדש על העמדה הצבאית של ארה•

סין ורוסיהשל NDSתעדוף •

2020-בדאגה לקרבתם של טילי איראן לאחר התקפות הטילים •
(PSAB, עודיד-אל, אל דחפרה)הצבת כוחות מחדש הרחק מהמפרץ •
ותעלהחשיבותה של ירדן תלך •

ABסאלטי -מוופיק א•



ב עם ישראל"פ אסטרטגי של ארה"שת

אתגרים ראשונים במעלה בחשיבותם
שחיתות מקומית/ מרידה •

2016-כדורים נגנבו ממחנה הצבא הבריטי בירדן במהלך תרגיל ב87000•
איי ללתכנית הצטיידות.אי.קציני מודיעין ירדניים מכרו נשק במליוני דולרים שהיה מיועד לאמוני הסי•

בני אדם ובכלל זה שני עובדי חוזה 6בהתקפה נהרגו , ב"היה מתוצרת ארה2015-בJIPTC-הרובה ששמש לתוקפ ה•

ב"של ארה

ב"הרגש העממי אינו בעד ארה•

ב בשטח ירדן"נשלח מהשבטים מכתב איום על חיילי ארה2014-ב•

JIPTCהיתה התקפץ 2015-ב•
עפר  'ג-א אל"היה קרב יריות בבסיס חה2016בנובמבר •

מ "התנגדות להסכם הקמת בסיס נ, 2021-ב•

:טרור •
2002-רצח פולי ב•
Kearsargeאניית הצי האמריקאי , 2005-ב•
תקיפת רוכבאן, 2016ביוני •

נושאי ממשל וזכויות האדם•


