جامعةةةةة ة

ةةةةة ة – غةةةةة ة

عمةةةةةةار ت ا عةةةةةةا
ك

تع ةةةةةةا

القتصار و تع وم إلر اية

قسةةةةةةو تع ةةةةةةوم تس اعةةةةةة

االسرتاتيجية اإلسرائيلية جتاه أزمة الربنامج النووي اإلريران
()2015 -2002

Strategy towards the crisis Iranian nuclear programm
)(2002-2015

إعداد الباحث
جهــاد بشــري أبو سعــدة
إشـــــــــراف
الدكتورة /عبري عبد الرمحن ثابت
االستاذ الدكتور /ررياض عل العيلة
أستاذ العلوم السياسية املساعد
أستاذ العلوم السياسية
قدمت هذه الرسالة استكما ًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية
من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  -جامعة األزهر -غزة.
 1439ه 2018 -م

قرار جلنة املناقشة واحلكم


ب

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ويَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 


سورة املائدة /آية


ت

64

إهــــــــداء

إىل روح أبي تسكن مقليت والقلب




إىل روح أخيت سهري نرباس علمٍ وحب



رمحهما اهلل وأسكنهما نعيمه الرحب
إىل أمي بر األمان دعاؤها ورضاها



حفظها اهلل لقليب وجل من سواها




إىل أخوتي وأخواتي ابتسامة العمر



إىل زوجيت وصغاري رياحنيٌ وزهر



لكل من رافقين رحلة اجلهد والعلم


لكل املتعبني ألجل الطموح واحللم


إليكم مجيعاً أهدي عملي


ث

شكر وتقدير
ُ
احلمد هلل والصالة والسالم على إمام املرسلني ،املعلم األول حممد خامت النبيني ،والشكر الدائم هلل على نِعمه،
ُ
ُ
وأعظمها نعمة العقل ،وأسأل اهلل العليم اخلبري أن يديم نعمه ويهب لنا العلم النافع إنه على كل شيء قدير.
أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور رياض العيلة والدكتورة عبري ثابت  -حفظهم اهلل ورعاهما -وجعلهما ذخرا
للعلم واملتعلمني ،على تفضلهما باإلشراف على رسالتي ،موجهني ،ومرشدين ،ومصححني لبوصلة الرسالة،
فكان هلما األثر اإلجيابي يف إخراج الرسالة بهذا الشكل ،فكل الشكر والعرفان والتقدير.

كما أتقدم بالشكر والتقدير من األستاذين الفاضلني :عضوي جلنة املناقشة األستاذ الدكتور/أسامة أبو حنل ،و األستاذ
الدكتور /جهاد البطش الذين قبال مناقشة هذه الرسالة ،وكلي يقني بأن مالحظاتهم على الرسالة ستثريها وتقوي
بنيانها ،فلهم مني كل الشكر والتقدير.

كما أتقدم بالشكر والتقدير من هيئة التدريس يف قسم العلوم السياسة بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،يف جامعة
األزهر ،والشكر موصول لزوجتي الغالية مها التي قامت بتدقيق الرسالة لغويا.

كما أتقدم بالشكر لإلخوة العاملني يف مكتبة جامعة األزهر ،ومكتبة مركز التخطيط الفلسطيني التابع ملنظمة التحرير
الفلسطينية يف غزة ،ومكتبة جامعة األقصى ،ومكتبة جامعة اإلسراء واجلامعة اإلسالمية وشركة القدس للتدريب
والتطوير ومركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية .

والشكر موصول لكل من قدم وساهم يف اجناز هذا العمل األكادميي.
واهلل وىل التوفيق.
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ملخص الدراسة
ناقشت هذه الرسالة اآلثار العميقة التي عكسها البرنامج النووي اإليراني على "األمن القومي
نامجا يهدد أمنها القومي بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالقول أنه يهدد
اإلسراييلي" التي رأت فيه بر ً
الوجود اإلس ارييلي ،لذلك تبنت "إسراييل" استراتيجية تقوم على تحريض العالم على البرنامج النووي
اإليراني بهدف تفكيكه ،أو توجيه ضربة عسكرية ضده أو فرض عقوبات على إيران ،كما تناولت
يخيا للبرنامج النووي اإليراني ،وأهم المفاعالت التي شيدتها إيران ،وتطرقت
اضا تار ً
الدراسة استعر ً
الدراسة في بيان االستراتيجية اإلسراييلية المتبعة تجاه المفاعل النووي اإليراني ،وعرضت الدراسة
تفصيالً للعقوبات التي فرضت على إيران من قبل مجلس األمن ،كما تناولت مجريات المفاوضات
التي دارت بين إيران والغرب حول برنامجها النووي ،وأهم االتفاقيات التي تم التوصل إليها وآخرها
اتفاق فينيا  ،2015ورسمت الرسالة مجموعة من السيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة.
ميز بالتحليل والتفسير ،بحيث يمكن اإلفادة
علميا م ًا
وتكمن أهمية الدراسة بأنها قدمت بحثًا
ً
منها ،خاصة وأن موضوع الدراسة مرتبط بقضية الصراع اإلسراييلي مع دول اإلقليم ،كذلك لتناوله فترة
زمنية معاصرة ( )2015 - 2002مهمة في السياسة اإلقليمية والدولية ،كما وتم استخدام المنهج
التاريخي ،ومنهج تحليل المضمون ،منهج صنع القرار ،المنهج االستشرافي بهدف استشراف المستقبل
والستشراف السيناريوهات المحتملة من قبل “إسراييل” إزاء البرنامج النووي اإليراني في ظل االتفاق
الموقع في فيينا مع مجموعة  .1+5كما اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع التي
تناولت الموضوع.
وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتايج أهمها :تمثل إيران النووية التحدي االستراتيجي
األكبر أمام “إسراييل” ،لذلك عملت “إسراييل” بكافة الوسايل الدبلوماسية والسياسية واألمنية ووضعت
االستراتيجيات والمخططات ،ووظفت كل اإلمكانيات والطاقات واألدوات وبذلت كل ما بوسعها وبكافة
يدا
الطرق واألساليب وحشدت كل القوى ،لمنع إيران من امتالك السالح النووي باعتباره يشكل تهد ً
استراتيجًيا على وجودها .وقد نجحت “إسراييل” في وضع البرنامج النووي اإليراني في سلم أولويات
العالم ،فيما فشلت في إلغاء البرنامج أو توجيه ضربة عسكرية له ،أو إجهاض االتفاق بين إيران
والغرب.
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Abstract
This message discussed the profound effects of the Iranian nuclear
program on the "Israeli national security" in which it saw a program that
threatens its national security, but went even further by saying that it threatens
the Israeli presence, so Israel adopted a strategy based on inciting the world
from the danger of the Iranian nuclear program Or a military strike against
him or impose sanctions on Iran.
The study also dealt with a historical review of the Iranian nuclear
program and the most important reactor built by Iran. The study also
elaborated on the Israeli strategy towards the Iranian nuclear reactor. The
study detailed the sanctions imposed on Iran by the Security Council. Its
nuclear program, and the most important agreements reached and the latest
agreement in Vienna 2015, and the letter painted a series of scenarios
expected in the next stage.
The importance of the study is that it presented a scientific research that
is distinguished by analysis and interpretation, so that it can be used,
especially since the subject of the study is related to the issue of the Israeli
conflict with the countries of the region. The use of the historical approach,
the methodology of content analysis, the decision-making approach, the
forward-looking approach with a view to looking into the future and to
explore the possible scenarios by Israel and the Iranian nuclear program under
the agreement signed in Vienna with the 5 + 1 group. The study also relied on
many sources and references that dealt with the subject.
The study has reached a number of results, the most important of which
is: Iran represents the greatest strategic challenge to Israel. Therefore, Israel
worked with all diplomatic and political means, formulated strategies and
plans, and did everything in its power and in all ways and methods, and
mobilized all potentials and energies and mobilized all forces to prevent Iran
from owning Nuclear weapons as a strategic threat to their existence. Israel
has succeeded in putting Iran's nuclear program in the world's top priorities,
while failing to cancel the program or strike a military strike, or abort the
agreement between Iran and the West.
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مقدمة الدراسة:

تقوم االستراتيجية األمنية اإلسراييلية على سياسة الردع ،والحرب االستباقية الوقايية،

والمحافظة على التفوق النوعي في األسلحة االستراتيجية خاصة التفوق النووي في منطقة الشرق
خطر على نفوذها أو
ًا
األوسط ،وتعطي “إسراييل” األولوية للقوة الصعبة إزاء القضايا التي تشكل
اتيجي على وجودها،
وجودها في المنطقة ،وهي تنظر إلى البرنامج النووي اإليراني على أنه ٌ
خطر استر ٌ
في حال أصبحت إيران دولة نووية.
لقد مرت العالقات اإليرانية اإلسراييلية بالكثير من االنعطافات ،فبعد أن كانت وطيدةً ومتينةً
في عهد الشاه محمد رضا بهلوي ،تحولت إلى عداء مستحكم منذ الثورة اإلسالمية في إيران ونشأة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،حيث ترى “إسراييل” بأن دعم إيران القوى المعارضة في لبنان وفلسطين
يهدف إلى إزالتها وفق المنظور االستراتيجي ،لذلك تنظر كل من الدولتين إلى القدرات التسليحية التي
تمتلكها األخرى بشيء من الشك والريبة ،حيث يعتبر كل طرف أن هذه القدرات موجهة ضده.

وقد ساءت العالقات بشكل كبير منذ الكشف عن الجوانب السرية للبرنامج النووي اإليراني في

وخصوصا في الموقعين السريين "آراك" و "نطنز" حيث تولي “إسراييل” أهمية
آب /أغسطس ، 2002
ً
قصوى ،في سياق سعيها إلى حشد جهود المجتمع الدولي ضد المشروع النووي اإليراني ،وادعت أنه
ار باستعمال القوة العسكرية إن أدت الضرورة بضرب
ار وتكرًا
خطر على وجودها ،وهددت مرًا
ًا
يمثل
المنشآت النووية اإليرانية ،وذلك كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي ،كي يتحرك عسكرًيا ضد إيران
مثلما تحرك ضد العراق ،أو على األقل لفرض مزيد من العقوبات عليها ،وتعميق عزلتها السياسية.

يعد بنيامين نتنياهو من بين كل رؤساء الحكومات اإلسراييلية المتعاقبين األكثر تناوالً للمشروع

النووي اإليراني ،وذلك بسبب ترؤسه أهم الحكومات اإلسراييلية خالل سنوات األزمة ،واختلف نتنياهو

علنا سياستها الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ألزمة البرنامج النووي
مع اإلدارة األمريكية ورفض ً
اإليراني ،األمر الذي وتر عالقات “إسراييل” مع واشنطن بشكل غير معهود في عهد الرييس باراك
كليا،
أوباما ،إذ يسعي نتنياهو إلى فرض رؤيته المتمثلة بإزالة البنية التحتية للمشروع النووي اإليراني ً

إما بضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية تقوم بها الواليات المتحدة األمريكية ،أو بفرض مزيد من
العقوبات االقتصادية الخانقة على إيران إلرغامها على تفكيك مجمل مشروعها النووي.

بناء على ذلك عارضت حكومات نتنياهو كل االتفاقيات التي وقعتها مجموعة  1+5مع إيران
ً
مرور باتفاق جنيف التمهيدي الذي تم التوصل إليه في تشرين ثاني _
ًا
بشأن برنامجها النووي،

انتهاء
نوفمبر ،2013واتفاق اإلطار الذي وقع في نيسان_ أبريل  2015في مدينة لوزان السويسرية ،و ً
باتفاق فيينا األخير الذي وقع في  14حزيران /يوليو  2015بين مجموعة  1+5وايران ،حيث ادعى
2

نتنياهو بأن اتفاق فيينا خطأ تاريخي  ،وأن الدول العظمى تجازف بمستقبلنا الجماعي  ،وأن العالم بعد

هذا االتفاق أصبح أكثر خطورة مما كان عليه باألمس  ،وأن االتفاق يمكن إيران من امتالك القدرة
على إنتاج ترسانة كبيرة من األسلحة النووية.
ولقددد أجمددع خبدراء عدددة فددي المؤسسددة األمنيددة اإلسدراييلية أن االتفدداق يمثددل الخيددار األفضددل مددن
بين الخيارات المطروحة ،ويغلق الباب أمام إيران في الحصول علدى سدالح ندووي فدي السدنوات المقبلدة،
قايما.
وأن التهديد النووي اإليراني لم يعد ً

ورغم أن اإلسراييليون أدركوا أن عليهم أن يتعايشوا مع الوضع الحالي ما بعد االتفاق ،وأيا كان

ضار ،فاالتفاق من ناحية أخرى سدوف ينهدي عزلدة إيدران الدوليدة ،ويفدتح أمامهدا مرحلدة
نافعا أم ًا
االتفاق ً
جديدددة فددي عالقاتهددا الدوليددة واإلقليميددة ممددا يقودهددا إلددى تعزيددز قوتهددا االقتصددادية والسياسددية والعسددكرية،
وسديعزز ذلدك مكانتهدا ودورهدا ونفوذهدا فدي المنطقدة ،وسددينعكس ذلدك علدى قدوة حلفايهدا فدي المنطقدة مددن

دول وجماعات  ....غير الدول ،إلى جانب أن االتفاق يمنح إيران الشرعية الدولية ،ومن الصعب على
“إسد دراييل” بع ددد ه ددذا االتف دداق أن توج دده ضد دربة عس ددكرية إليد دران ،ألن ذل ددك يع ددد خرقً ددا للقد د اررات الدولي ددة
ولإلجماع الدولي وقد يفتح االتفداق سدباق التسدلح الندووي فدي الشدرق األوسدط ،إذ مدن المتوقدع أن تسدعى

دو ٌل أخرى في المنطقة للوصول إلى وضع إيران النووي ،مثل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا.
إال أن اإلس دراييليين لددم يسددلموا باالتفدداق بشددكل تددام ونهددايي ،فهددم مددا ازل دوا يندداورون ويحدداولون

تشددكيل حلددف أو جبهددة مضددادة لالتفدداق ،خاصددة مددع دول الخلدديج وعلددى أرسددها السددعودية ،حيددث تتقدداطع
السعودية مع “إسراييل” في الخشية والقلق مدن امدتالك إيدران للسدالح الندووي ،رغدم طمأندة الددول الكبدرى

لهذه الدول ،كما الزالت “إسراييل” تراهن على تغيير في اإلدارة األمريكية والسياسة الدولية تجاه التعامل
مع إيران.

مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة في اعتبار البرنامج النووي اإليراني من أكثر القضايا الشايكة في منطقة
اتيجيا على وجودها.
تهديدا ألمنها بل ًا
الشرق األوسط ،حيث تعتبره “إسراييل”
ً
خطر استر ً
وتكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
مــــــا هــــــي االســــــتراتيجية اإلســــــرائيلية تجــــــاه وزمــــــة البرنــــــامج النــــــووي اإليرانــــــي خــــــالل الفتــــــر
الممتد ما بين()2015 - 2002؟
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ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1ما هي الجذور التاريخية للبرنامج النووي اإليراني ومراحل تطوره؟
 -2ما هي ردود الفعل اإلقليمية والدولية على البرنامج النووي اإليراني؟
 -3ما موقف االستراتيجية اإلسراييلية من البرنامج النووي اإليراني؟
 -4ما هو موقف االستراتيجية اإلسراييلية من االتفاق النووي اإليراني مع الدول الكبرى؟
 -5ما هي السيناريوهات اإلسراييلية المتوقعة لمواجهة البرنامج النووي اإليراني؟
وهمية الدراسة:
 -1تكمن أهمية الدراسة من مدى أهمية البرنامج النووي اإليراني في منطقة الشرق األوسط في ظل
األزمات والصراعات الملتهبة في المنطقة ،والطموحات اإليرانية في لعب دور إقليمي مؤثر.
 -2كما تكمن أهميتها في أنها تدرس جذور ومحددات السياسة اإلسراييلية تجاه الملف النووي
اإليراني ،وكيف يتم صياغة هذا الموقف اإلسراييلي.
 -3تضيف الدراسة مادة أكاديمية وعلمية للمكتبات العربية ولحقل البحث العلمي ،يمكن االستفادة
منها.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 -1التعرف على االستراتيجية السياسية اإلسراييلية لمواجهة األزمات في منطقة الشرق األوسط.
 -2التعرف على نشأة وتطور المشروع النووي اإليراني والموقف اإلقليمي والدولي منه.
 -3التعرف على االستراتيجية اإلسراييلية تجاه البرنامج النووي اإليراني والوسايل واألدوات واألساليب
المستخدمة لمواجهة البرنامج.
 -4تسليط الضوء على موقف السياسة اإلسراييلية من اتفاق فيينا الذي وقع بين مجموعة  1+5وايران.
 -5محاولة استشراف مستقبل المشروع النووي اإليراني في ضوء السياسة اإلسراييلية.
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فرضيات الدراسة:

تقوم الدراسة على مجموعة من الفرضيات:
 -1عملت “إسراييل” بكافة الوسايل الدبلوماسية والسياسية وال زالت تبذل كل ما بوسعها وبكافة الطرق
واألساليب ،وتوظيف كل اإلمكانيات والطاقات واألدوات ،وتحشيد كل القوى وصناعة المحاور،
تهديدا
وحتى استخدام القوى العسكرية -إن أمكن -لمنع إيران من امتالك السالح النووي باعتباره
ً

اتيجيا على وجودها.
استر ً

 -2تسعى “إسراييل” إلفشال اتفاق (فينا)(االتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى  )1+5بكافة الطرق،
وبالتنسيق مع العديد من الدول الرافضة لالتفاق ،باعتباره يمنح إيران فرصة إلنشاء برنامجها
النووي.

منهجية الدراسة:
منهجا منفرًدا يصلح لدراسة ظاهرة سياسية ما؛ فالظاهرة السياسية
من الصعب القول إن هناك
ً
جزء من كل ،وهي نتاج لتفاعل عوامل وظواهر أخرى ،لذلك يفترض أن يلجأ الباحث إلى نوع من
التكامل المنهجي ،أي أن يوظف– كلما أمكن ذلك– كل المناهج الماليمة لالقتراب من الظاهرة التي

يدرسها؛ ليتمكن من تحقيق الشمولية والموضوعية .وقد اعتمدت الد ارسة بشكل أكبر على المناهج
اآلتية:

المنهج التاريخي التحليلي :لدراسة الجذور التاريخية للبرنامج النووي اإليراني ومراحل تطوره ،واستقراء
العالقات اإلسراييلية اإليرانية لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل.
منهج تحليل المضمون :وذلك لدراسة وتحليل ما توفر من وثايق وسجالت خاصة بالدراسة ،ولتحليل
االتفاقيات الموقعة بين مجموعة  1+5وايران.
نظرية صنع القرار :وذلك لتبيان آليات صناعة القرار السياسي في “إسراييل” ،خاصة تجاه منطقة
الشرق األوسط والبرنامج النووي اإليراني.
منهج توازن القوى :وهو يقوم على فهم طبيعة الصراع بين قوتين إقليميتين ،ولكل منهما حلفاؤه
والمحاور المضادة ،وطبيعة تكافؤ القوة لكل محور.
المنهج االستشرافي :بهدف استشراف المستقبل و الستشراف السيناريوهات المحتملة من قبل “إسراييل”
وازاء البرنامج النووي اإليراني ،في ظل االتفاق الموقع في فيينا مع مجموعة .1+5
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حدود الدراسة :
لقد تم تحديد الدراسة في إطار محددين رئيسين ،هما:
الحد المكاني“ :إسراييل” وايران.
الحد الزماني :دراسة الفترة الممتدة منذ الكشف عن الجوانب السرية للبرنامج النووي اإليراني وحتى
توقيع اتفاق فينا بين إيران والدول الكبرى ( ،)1()1+5أي من (.) 2015 – 2002
الحد الموضوعي :دراسة االستراتيجية اإلسراييلية تجاه أزمة البرنامج النووي اإليراني خالل الفترة
(.)2015 -2002
مصطلحات الدراسة:
السياسة االستراتيجية :هي "امتداد للسياسة بوسايل أخرى" ،وان هدف االستراتيجية هو الحصول على
أنسب الظروف الماليمة – من ناحية المكان والزمان -اإلدارة المعركة الفاصلة ،وان قمة االستراتيجية
هي الحصول على مثل هذه الظروف المربحة ،لدرجة ال تكون فيها المعركة الفاصلة ضرورية وكمالية
فاالستراتيجية تتحقق إذا تحقق حسم المعركة دون قتال فعلي ).) Britannica:1985,p361
االستراتيجية اإلسرائيلية :تتصف االسدتراتيجية العسدكرية اإلسدراييلية بأنهدا ثابتدة فدي جوهرهدا ،صدهيونية
بطبيعتهددا ،عدوانيددة بوسددايلها ،اسددتعمارية توسددعية فددي غاياتهددا؛ لددذا فددإن مددا يط د أر عليهددا مددن تغيي درات ال
تطوير في األسلوب يحقق لهدا القددرة علدى مواجهدة مطالدب مرحلدة مدن الم ارحدل ،وتسدتند
ًا
يعدو أن يكون

“إسراييل” في تخطيط استراتيجيتها على عدة معطيات تعتبرها وقايع أولية خاصة بها ،وأهم هذه :

الوضددع الجغ ارفددي العسددكري ،وقلددة سددكانها بالنسددبة إلددى العددرب ،وعدددم القدددرة علددى تحمددل حددرب طويلددة
األمددد ،وخطددر الهزيمددة علددى كيانهددا ،وضددرورة ربددح معركددة بعددد معركددة ،وانعدددام حريددة المندداورة لددديها،
واالعتماد على القوى اإلمبريالية واالستعمارية(عبد الرحمن.)2013 ،
األمــن :يددرى أسددتاذ العالقددات الدوليددة فددي كليددة لندددن لالقتصدداد بدداري بددوزان أن مفهددوم األمددن مفهددوم
درور
ددءا بالس ددياق السياس ددي للمفه ددوم ،وم د ًا
معق ددد ،وينبغ ددي لتعريف دده اإلحاط ددة بثالث ددة أمد دور عل ددى األق ددل ،ب د ً
 )1مجموعددة(  :) 1+5هددي مجموعددة الدددول الخمددس الدايمددة العضددوية فددي مجلددس أمددن األمددم المتحدددة ،وهددي الواليددات
المتحدددة ،فرنسددا ،بريطانيددا ،روسدديا ،الصددين باإلضددافة إلددى ألمانيددا ،والتددي تتددولى المفاوضددات مددع إي دران حددول برنامجهددا

النووي.
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داء بد ددالغموض واالخد ددتالف الد ددذي ي د درتبط بد دده عند ددد تطبيقد دده فد ددي العالقد ددات
باألبعد دداد المختلفد ددة لد دده ،وانتهد د ً
الدولية(.)Buzan, 1991, 31
هد ددذا وقد ددد تناولد ددت الد ارسد ددات والمعد دداجم اللغويد ددة العربيد ددة واألجنبيد ددة كلمد ددة "األمد ددن" ،فعدتد دده م د درادف

داويا النتفداء الخطدر .ويتعلدق اسدتخدامها عدادةً بدالتحرر مدن الخطدر
للطمأنينة ،أو
نقيضدا للخدوف أو مس ً
ً
أو الغزو أو الخوف ،وهذه مفردات ليست مترادفة ،ومدلول كل منها يختلف عن اآلخر ،فعملية التحرر
تلك وصدفها كدل مدن بدوث ( )Boothوويلدر (  :)Wheeleبأنده "ال يمكدن لألفدراد والمجموعدات تحقيدق

األمددن المس دتقر إال إذا امتنع دوا عددن حرمددان اآلخ درين مندده ،ويتحقددق ذلددك إذا نظددر إلددى األمددن علددى أندده
عملية تحرر" (بيليس.)414 ،2004 ،
األمن القومي :عدرف العقيدد إب ارهدام أيلدون األمدن القدومي "هدو محصدلة االتصداالت المتبادلدة لدولدة
مددع بييتهددا القريبددة والبعيدددة التددي (أي المحصددلة) تعكددس قوتهددا واسددتعدادها ،ووسدديلتها وقدددرتها التنفيذيددة

عل ددى ال دددفاع ع ددن مص ددالحها الحيوي ددة ،وتحقي ددق غاياته ددا وأه دددافها القومي ددة" (أيل ددون ،نقد دالً ع ددن ،س ددويد،

.)183 ،1988

نظريات األمن القومي اإلسرائيلي :يعرف األمن القومي ألي دولة في العالم" :بأنه قدرة الدولة على
الحفاظ على مصالحها ،والدفاع عنها" ،ولكن تعريف األمن القومي اإلسراييلي يكاد يكون شا ًذا عن كل
تلك المفاهيم ،حيث يعرف ديفيد بن جوريون األمن القومي اإلسراييلي بقوله هو" :الدفاع عن الوجود".
لذلك فإن مفهوم األمن القومي اإلسراييلي يمتد ليشمل محاولة التأثير على خط التفاعالت
اإلقليمية التي تضمن منع أي تحديد لقدرات “إسراييل” السياسية والجيوبوليتيكية؛ مما سيجبر األطراف
العربية على القبول بها والتعامل معها على أساس واقعي ال يمكن تغييره .كما يرى العسكريون
اإلسراييليون أن مفهوم األمن القومي يمتد ليشمل قضية النقاء اليهودي وضمان تدفق المهاجرين اليهود
لد"سراييل" واالرتباط بقوة عظمى(عكا للشؤون اإلسراييلية.)2016 ،
وقد اعتبر تسفي شور "أن الوضع الدفاعي لد”إسراييل” يختلف عن وضع معظم أمم العالم،
فالتهديد العسكري المستمر منذ إقامة “إسراييل” ،من جانب الدول العربية يضع أمامها مشكلة وجود
أساسية ،ويلزم بإقامة قوة عسكرية تكون قوية بما فيه الكفاية لمواجهة هذا التهديد والتصدي له" ،كما
يعتبر أنه "ال توجد دولة في العالم تعتبر مسألة األمن القومي حيوية لوجودها كما هي لد”إسراييل”،
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حيث أن مسألة األمن القومي بالنسبة لها ليست مسألة وجود قومي فحسب ،بل هي مسألة حياة أو
موت بالنسبة لمواطنيها" (عباس .)2011 ،
الضربة االستباقية :هي عملية هجومية يقصد بها استباق الهجوم المعادي بتوجيه ضربة إلى
مفاصل تجمع قوات العدو الحيوية ،إلجهاض هجوم متوقع من قبله ،حيث يفترض التحرك الفعلي
الذي يفسر بأنه عدايي .وهناك فرق عن الضربة الوقايية التي تشمل التحرك الفعلي وأيضاً
النوايا(محمود.)65 ،2007 ،
العقيد العسكرية :هي مجموعة المبادئ واألفكار التي تعتمدها دولة ما لتسويغ استراتيجية
صالحا لتحقيق استراتيجيتها العليا أو
أساسا
عسكرية خاصة بها ،بحيث تشكل هذه االستراتيجية
ً
ً

القومية(سويد.)145 ،1998 ،

البرنامج النووي اإليراني :هو ذلك التوجه القايم في إيران المتالك عناصر القوة الشاملة بما
فيه الفعاليات واألنشطة التي تقوم بها إيران في مجال امتالك قدرات نووية يمكن أن تتحول مستقبالً
ألغراض عسكرية وبناء الذات وتحقيق طموح الهيمنة والنفوذ في المنطقة وصوالً إلى مستوى قوة إقليمية
يعتد بها من قبل جميع دول المنطقة(الراوي. )20 ، 2006 ،
مجموعة(  :) 1+5هي مجموعة الدول الخمس الدايمة العضوية في مجلس أمن األمم
المتحدة ،وهي الواليات المتحدة ،فرنسا ،بريطانيا ،روسيا ،الصين باإلضافة إلى ألمانيا ،والتي تتولى
المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.

الدراسات السابقة:
اهتم العديد من الدارسين والباحثين بموضوع االستراتيجية اإلسراييلية والبرنامج النووي اإليراني من
حيث النشأة والتطور والمراحل التي مرت بها العالقة بين “إسراييل” وايران ،كما رصدت العديد من

الدراسات عالقة البرنامج النووي اإليراني وانعكاساته على األمن القومي اإلسراييلي .وفيما يلي عرض
لبعض هذه الدراسات:
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 -1كتاب وفي ديختر ( )18لمؤسسة بروكينغز للسياسات ،مركز سابان للشرق األوسط ،واشنطن،
والتي وصدرت كتاباً عام  2006بعنوان (ظاهر إيران في الشرق األوسط وجهة النظر
اإلسرائيلية).
تكمن أهمية هذا الكتاب في كون أفي ديختر شغل العديد من المناصب األمنية الهامة في
قادما من إيران ليس فقط تجاه “إسراييل” التي يستهدف وجودها،
"إسراييل" ،ويرى ديختر أن هناك ً
تحديا ً
بل خطر يداهم منطقة الشرق األوسط جراء طموحها اإلقليمي وتدخالتها في الشيون الداخلية لدول
المنطقة ،ولمجابهة هذا التحدي هناك مدرستان فكريتان إحداهما تتطلب عقد اتفاقات مع العرب السنة
وحدوث تقدم على صعيد القضية الفلسطينية كونها الجدار اإلسمنتي الذي يمنع أي تقدم ،أما األخرى
وهي ما يفضلها فهي مجابهة إيران من خالل سوريا ،وفصل سوريا عن المحور اإليراني وقطع عالقتها
مع حزب اهلل والمنظمات الفلسطينية من خالل عملية السالم ،لكن وفق شروط إسراييلية مسبقة ،ال
يمكن لد”إسراييل” أن تقوم بمغامرة ألسباب عديدة منها ما يتعلق باألعمال اللوجستية ،ومنها ما قد يؤدي
إلى تجميد االقتصاد في “إسراييل”.
وأوضح أن هناك تحوالً في االستراتيجية العسكرية فيما يتعلق بالحروب الوقايية كون جميع
الحروب التي خاضتها “إسراييل” سابقاً كان بمقدورها أن تتحكم في إيقافها ،ولكن الوضع في إيران أكثر
صعوبة ،فالمطلوب من “إسراييل” حالياً هو دعم ومساندة األجهزة االستخبارية وجمع المعلومات كون
“إسراييل” ليست لها عالقات اقتصادية مع إيران ليتم قطعها ،هذا من جهة ،وعدم وجود جوار جغرافي
لتسهم في الحصار من جهة أخرى ،وأن على “إسراييل” مساندة الموقف األمريكي باتجاه تبني المجتمع
تصعيدا ضد إيران ،وقد تناول الكتاب رؤية ديختر  ،حيث إنه لم يناقش األدوات
الدولي مواقف أكثر
ً
والوسايل التي من الممكن أن تقدم عليها “إسراييل” لمنع إيران من امتالك أسلحة نووية بشكل شمولي.

 -2كتاب “إسرائيل” والمشروع النووي اإليراني ،لمجموعة من المؤلفين اإلسرائيليين ،إفرايم
وسكوالي وآخرين.2006 ،
هذا الكتاب عالج البرنامج النووي اإليراني من وجهة النظر اإلسراييلية وشمل عدة تقارير
استراتيجية إسراييلية متوسطة وبعيدة المدى تتصل بمعالجة الموضوع وتداعياته وتشعباته المحلية
واإلقليمية والدولية ،حيث تبحث هذه التقديرات والتحليالت المستفيضة مختلف الخيارات السياسية
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والدبلوماسية والعسكرية المتاحة أمام “إسراييل” للتعامل مع إيران كقوة إقليمية صاعدة بشكل عام
وبرنامجها الن ووي على وجه الخصوص ،باعتبار هذا البرنامج أكبر المخاطر والتهديدات االستراتيجية
التي تواجه “إسراييل” على المستوى الوجودي في الوقت الراهن ،لذا فإن من واجب “إسراييل” ويهود
العالم العمل بكل الوسايل المتاحة كما حدث إبان أزمة العراق ،ودفع الواليات المتحدة األمريكية
خاصة ،والغرب عامة للتعامل مع البرنامج النووي اإليراني على أنه خطر يتهدد الغرب المتحضر على
اعتبار “إسراييل” هي بوابة الغرب المتحضر في منطقة الشرق األوسط ،لكن هؤالء الباحثين يحارون
جميعا حول جدوى نتايج الخيار العسكري غير المضمونة بالنسبة لد”إسراييل” بسبب عدم المعرفة بحقيقة
ً

وجود المنشآت النووية اإليرانية وتوزيعها الجغرافي ووجودها تحت األرض ،كذلك عدم تقدير مقدرة
وحجم ردة الفعل اإليرانية على الضربة اإلسراييلية األولى ،وهذا الكتاب عالج الفترة الزمنية التي امتدت

منذ نهاية العقد الماضي حتى عام 2006م ،وهو يشكل قاعدة انطالق لفهم وادراك المنظور اإلسراييلي
للبرنامج النووي اإليراني.
 -3دراسة :رياض الراوي ،رسالة دكتوراه غير منشور بعنوان البرنامج النووي اإليراني ووثره على
منطقة الشرق األوسط ) .2006
حيث ناقش فيها عوامل البحث عن القوة ،وأظهر مكونات البرنامج النووي اإلي ارني ،كما سلط
الضوء على محاور التباين الدولي حول البرنامج ،وبحث في أثر البرنامج النووي اإليراني على منطقة
الشرق األوسط .وقد أثبت الراوي صحة الفرضية القايلة أن اإلدارة األمريكية تهدف إلى فرض سيطرتها
على إيران كجزء من استراتيجيتها الدولية عامة وكجزء من الشرق األوسط خاصة ،وذلك من خالل
إقناع المجتمع الدولي بأن إيران تسعى إلى امتالك السالح النووي ،وهو ما لم يستطع أحد من األطراف
هانا عليه ،فإيران حتى اليوم ملتزمة بمعاهدة حظر االنتشار النووي ،ولكن الواليات
الدولية أن يقدم بر ً

المتحدة التي من أهم أهدافها الحفاظ على أمن حليفتها “إسراييل” ال يمكن أن تسمح بأن يكون في
الشرق األوسط قوة نووية إسالمية تهدد مصالحها ومصالح حلفايها في المنطقة الحيوية ،كما قدم الراوي
شرحا كامالً لتطورات الملف النووي اإليراني وامكانياته ،بما فيها البنية التحتية النووية اإليرانية
في كتابه ً
متضمنة أنظمة الصواريخ الباليستية ،والدوافع اإليرانية لتطوير البرنامج والمواقف الدولية منه وتأثيراته

المحتملة على الشرق األوسط .فالباحث ركز في دراسته على البرنامج حتى عام 2004م ،حيث ط أر
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بعد هذا العام العديد من المتغيرات والمستجدات على البرنامج النووي اإليراني ،فركز على سياسة
“إسراييل” في مواجهة البرنامج النووي بشكل جزيي.
 -4دراسة :رائد حسنين  ،رسالة ماجستير غير منشور بعنوان البرنامج النووي اإليراني وانعكاساته
على األمن القومي اإلسرائيلي جامعة األزهر  -غز  2010م .
حيث ناقش فيها الباحث البرنامج النووي اإليراني وتطوره وانعكاساته على األمن القومي
اإلسراييلي من عام 2010-1979م ،حيث شهدت هذه الفترة تطورات إقليمية ودولية ،ونهاية لحكم
الشاه وانتصار للثورة اإلسالمية ،ونشأة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي كان لها تأثيرها على إحداث
تحوالت جدرية في العالقات اإليرانية اإلسراييلية ،وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج النووي اإليراني
اضحا لد”إسراييل” ولمنطقة الشرق األوسط ،كما توصلت الدراسة إلى أن “إسراييل” تحفظ
يشكل
ً
تهديدا و ً

أمنها القومي بتكديس كم كبير من السالح النووي.

 -5دراسة :ختام حسين وبو عجو  ،رسالة ماجستير غير منشور بعنوان السياسة اإلسرائيلية تجاه
العراق ،رسالة ماجستير جامعة القدس _القدس( .) 2003 - 1991
تناولت الدراسة دور المؤسسات الرسمية في “إسراييل” في صنع السياسة تجاه العراق وكيف
أن هذه المؤسسات دفعت باتجاه تحقيق األهداف االستراتيجية اإلسراييلية ،واستعرضت أبرز األدوات
اإلس ارييلية المستخدمة ،وأوضحت الدراسة كيف تسعى “إسراييل” إلى حد كبير إلى

تحقيق هذه

أمنيا
األهداف ،وخلصت الدراسة إلى نتيجة رييسية مفادها أن
ً
جهودا إسراييلية مستمرة الختراق العراق ً

اقتصاديا.
و
ً

 -6دراسة :وكرم محمود قشطة ،رسالة ماجستير غير منشور بعنوان سياسة دول مجلس التعاون
الخليجي تجاه البرنامج النووي اإليراني جامعة األزهر _ غز " 2015
أوضحت الدراسة مواقف دول الخليج من البرنامج النووي اإليراني وأدواتها لحماية أمن الخليج،
كما عرضت الدراسة أهداف سياسة دول مجلس التعاون ،وهدفت الدراسة إلى بيان محددات موقف دول
مجلس التعاون الخليجي من البرنامج النووي اإليراني وبيان آثاره على منطقة الخليج العربي ،وتوصلت
الدراسة إلى أن العالقات الخليجية اإليرانية عبر التاريخ اتسمت بطابع الترقب والحذر ،كما أن البرنامج
النووي له عدة تأثيرات خطيرة على دول مجلس التعاون.
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تعقيب على الدراسات السابقة.
ذكرت بعض الدراسات السابقة البرنامج النووي اإليراني وانعكاساته على األمن القومي
اإلسراييلي ،واقتصرت بعض الدراسات األخرى على وجهة النظر األمنية اإلسراييلية بشكل ضيق دون
التوسع لوجهة النظر السياسية اإلسراييلية بشكل عام ،كما تناولت بعض الدراسات السياسة اإلسراييلية
تجاه متغير آخر بعيد عن فحوى دراستنا ،وكانت هناك دراسات لسياسة دول مجلس التعاون الخليجي
وأخرى للسياسة األمريكية تجاه البرنامج النووي اإليراني حيث يمكننا االستفادة من هذه الدراسات في
دراستنا.
وأهم ما يميزنا عن تلك الدراسات أن هذه الدراسة تحلل وجهة النظر السياسية واألمنية
اإلسراييلية تجاه البرامج النووي اإليراني بشكل مركز ،كما أن هذه الدراسة تغطي فترة زمنية معينة،
شهدت متغيرات مهمة للبرنامج النووي اإليراني أهمها االتفاق النووي بين إيران ودول ( )1+5اتفاق فينيا
 ،2015وصدى ذلك على السياسة في “إسراييل”.
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الفصل الثان
االستراتيجية األمنية اإلسرائيلية مقوماتها ومرتكزاتها
مقدمة
استهدفت االستراتيجية العليا اإلسراييلية منذ نشأتها ،تحقيق األهداف السياسية للمشروع
االستعماري الصهيوني االحتاللي التوسعي في فلسطين والعالم العربي ،عن طريق الضربات التي
تحقق انتصارات عسكرية يترتب عليها مكاسب إقليمية أو توسعات جديدة ،تم تأمين هذه التوسعات عن
طريق استراتيجية الردع المحدودة أو الشاملة ،لضمان تحويل هذه المكتسبات إلى أمر واقع ال مناص
من اإلقرار به ،والتسليم بوجوده ،وبعدم جدوى الصراع من أجل تغييره ،وقد تبلورت أركان هذه
االستراتيجية العامة بصورة واضحة منذ حرب  ،1956وقد تم تطوير هذه االستراتيجية بما يخدم كل
مرحلة.
ولم تقف “إسراييل” عند حدود الردع التقليدي بل عملت جاهدة على بناء ترسانة نووية
بمساعدة الدول األصدقاء ،لتكون الدولة الوحيدة في المنطقة العربية تمتلك هذا السالح ،وذلك بهدف
ثني العرب عن أي أعمال عسكرية ضد “إسراييل” ،والتسليم باألمر الواقع ،واالتجاه نحو البحث عن
حدودا آمنة لها عبر اتفاقيات أمنية محكمة
حلول سياسية مع “إسراييل” ،تضمن “إسراييل” من خاللها
ً
مع الدول العربية الموقعة على اتفاق معها.

لكن وعلى الرغم من تأمين “إسراييل” حدودها الجنوبية والشرقية ،يبقى أمام األمن اإلسراييلي
مجموعة من التحديات والتهديدات ،صنفتها "إسراييل" بأنها تهديدات تمس بوجودها ،هذه التهديدات
التي يمكن إجمالها في تنظيمات اإلسالم السياسي ،وحزب اهلل ،والتطرف اإلسالمي -حسب تعبير
وكابوسا
أمنيا لد”إسراييل”،
“إسراييل” -يقف التهديد اإليراني على رأس هذه التهديدات ما يشكل
هاجسا ً
ً
ً
يمس وجودها.
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المبحث األول :مفهوم االستراتيجية األمنية في الفكر اإلسرائيلي
استطاعت “إسراييل” منذ نشأتها أن تبني لنفسها نظرية استراتيجية عسكرية خاصة بها طبقتها
في التخطيط االستراتيجي العسكري وفي خطط العمليات الحربية .ومن المعروف أن القدرة العسكرية
ألي دولة تقوم على حسن تنظيم وتشغيل واستغالل مجموعة من العناصر أهمها :الموقع الجغرافي،
والقوى البشرية ،والموارد الطبيعية واالقتصادية ،والعالقات الدولية ،والروح المعنوية ،والفكر التنظيمي
وسلبيات الخصم ،وبالرغم من ضعف بعض هذه العناصر في “إسراييل” استطاعت القيادة العسكرية
فيها أن تستغل اإلمكانات المتاحة لها بشكل يخدم أهدافها .ومما ساعدها على ذلك أيضاً وجود بعض
الثغرات في الجانب العربي عملت “إسراييل” على استغاللها واالستفادة منها.
المطلب األول :مفهوم االستراتيجية:
إن العقيدة العسكرية ألي دولة هي مجموعة من األفكار جرت صياغتها ضمن عدد من
نتاجا لتفاعل تاريخي لآلراء التي ظهرت وتطورت في مجال السياسة
المبادئ أو الشعارات العامةً ،

الدفاعية للدولة ،وهي تعبر عن تصورات القيادة السياسية -العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي تتوقع
خوضها في المستقبل ،وذلك في ارتباط وثيق بتقديرها السياسي للحرب ،ولألهداف السياسية المطلوب
تحقيقها .ومن ثم فإن العقيدة العسكرية بالمعنى الحديث لها تشمل تصور الدولة المعنية ألسلوب
ومعنويا ،وكذلك كيفية إنشاء وتجهيز القوات المسلحة ،وطرق إدارة الحرب
اقتصاديا
االستعداد للحرب،
ً
ً
وهي تعتمد بصورة مباشرة على البنية االجتماعية للدولة ،وعلى حالتها السياسية -خاصة من حيث

طبيعة اتجاهات القوى السياسية السايدة في المرحلة التاريخية المعنية -واالقتصادية والثقافية والمعنوية.
وتتأثر إلى حد ما ،بالوضع الجغرافي والسكاني للدولة وبالخصايص القومية لشعبها ،وكذلك بموقف
الدول المجاورة وطبيعة العالقات معها(سوكولوفسكي ،بدون.)74-71 ،

على ضوء ما تقدم من حيث إن العقيدة العسكرية هي التي تحدد األوضاع العامة واألساسية
نظر
للحرب ،فإنه يصبح من المنطقي أن تكون االستراتيجية العسكرية تابعة لها وليس العكس .وذلك ًا
ألن االستراتيجية العسكرية هي التي تتولى مهمة وضع المخططات العملية للحرب ،على ضوء

المبادئ ،أو القواعد العامة ،التي تتضمنها العقيدة العسكرية .وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين
االستراتيجية العليا والعقيدة العسكرية ،فاالستراتيجية العليا كما يعرفها ليدل هارت :هي "سياسة
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تمييز لها عن السياسة الرييسية
الحرب"( .)Hart, 1967, 366أي أنها السياسة التي توجه الحرب ،وذلك ًا
التي تحكم هدف الحرب وفقًا لمقولة كالوزفيتز بأن "الحرب استمرٌار للسياسة بوسايل أخرى".

وتتحدد مهمة االستراتيجية العليا في توجيه وتنسيق كافة اإلمكانات االقتصادية والبشرية للدولة،
أيضا
أو أعضاء التحالف المشترك في الحرب ،بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب .وهي تتولى ً
جميعا وبين
دعم القوى المعنوية ،وتنظيم وتوزيع األدوار بين مختلف المرافق وبعضها البعض ،وبينها
ً
الصناعة .وليست القدرة القتالية سوى واحدة من وسايل االستراتيجية العليا ،التي عليها أن تدخل في

حساباتها قوى الضغط المالي والدبلوماسي والتجاري والمعنوي ،وكلها عوامل هامة إلضعاف إرادة
الخصم على المقاومة(عزمي.)111 ،1981 ،
وفضالً عن ذلك فإن االستراتيجية العليا تخطط للسلم الذي سيعقب الحرب(.)Hart, 1967, 366

ويعرف الباحث االستراتيجي األمريكي جون كولينز االستراتيجية العليا ،أو الكبرى ،بأنها "استخدام
القوى القومية من أجل تلبية أهداف األمن القومي ضمن كافة الظروف الممكن تصورها"( Collins,

 .)John M, 1973, P.XIXكما يقصد باالستراتيجية العليا "النظرة الشاملة التي تتعلق ببناء األهداف
العليا للدولة ،وتحديد المسارات الرييسية نحو ذلك ،ثم تحديد الوسايل واآلليات المطلوبة ،واعداد الخطط
الالزمة للوصول لهذه األهداف ،في ظل تقدير كلي وشامل للظروف والبيية المحيطة ،والقدرات
الموجودة والكامنة لدى أطراف الصراع" .وتنطلق االستراتيجية اإلسراييلية في األساس من نظرية األمن
القومي ،والمصالح العليا "للدولة" ،وتسعى الستخدام كافة قدرات الدولة؛ لتحقيق األهداف العامة للدولة
ممثلة في البقاء وشرعية الوجود وصيانة المؤسسات والقيم للمجتمع(محمود.)143 ،2007 ،

ويرى كولينز أنه رغم العالقات المتبادلة التأثير بين "االستراتيجية العسكرية" و"االستراتيجية
العليا" فإنهما ليست مترادفتين ،إذ أن االستراتيجية العسكرية تبني عملها على استخدام العنف ،أو
التهديد باستخدامه ،وتبحث عن النصر عبر القوى المسلحة .على حين أن االستراتيجية العليا -إذا
كانت ناجحة -تسعى لتقليل الحاجة إلى استخدام العنف لتحقيق الهدف السياسي المطلوب .ومن ثم
أساسا من اختصاص القادة العسكريين ،على حين أن الثانية تعتبر من صميم عمل
فإن األولى هي
ً

قادة الدولة السياسيين .ولذلك؛ فإن االستراتيجية العليا تحكم االستراتيجية العسكرية ،التي تشكل أحد
عناصرها فحسب( .)Collins, John M, 1973, P.14-15من الواضح بأن االستراتيجية العليا هي التي
ترسم السياسة العامة للدولة ،ففي الواليات المتحدة مثالً هناك سياسة عليا مهما تغير الرؤساء وتداولت
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األحزاب (الجمهوري والديمقراطي) في الحكم ،ال يمكن االبتعاد عنها وفي سياقها ترسم سياسة الدولة،
بينما االستراتيجية العسكرية فهي تخص القادة العسكريون وهي تتبدل حسب ظروف ومعطيات
وحاجات الدولة األمنية.
وعلى ضوء ذلك كله تبين لنا بوضوح طبيعة كل من العقيدة العسكرية ،واالستراتيجية العسكرية،
واالستراتيجية العليا .فالعقيدة

العسكرية()2

تحدد المبادئ العامة الستخدام القوات المسلحة ،في ارتباط

وثيق باألوضاع الجغرافية والسكانية واالقتصادية والسياسية ضد العدو المحتمل للدولة المعنية .أما
االستراتيجية العسكرية تضع المخططات العملية الالزمة لتحقيق النصر العسكري ،مهتدية في ذلك
بمبادئ العقيدة العسكرية .أما االستراتيجية العليا فبحكم أنها "السياسة الموضوعة للحرب في
التنفيذ"( ،)Hart, 1967, 335فهي تشكل اإلطار االستراتيجي العام الذي يحكم تطبيق كل من العقيدة
واالستراتيجية العسكرية في آن واحد.
ويطلق معظم الكتاب االستراتيجيين اإلسراييليين اسم "نظرية األمن" على االستراتيجية العسكرية
والعقيدة العسكرية اإلسراييلية ،بالمعنى الذي تناولناه آنفًا .كما يطلق عليها بعضهم أسماء "العقيدة
األمنية" أو "المفهوم األمني" أو "نظرية األمن القومي" .وقد أشار إلى هذه المسألة يهوشافاط هركابي
في بحث له عن "خواطر في نظرية األمن القومي" ،حيث قال" :ما هي النظرية األمنية؟ لقد أطلقت
عليها أسماء مختلفة نظرية األمن ،نظرية استراتيجية ،نظرية عسكرية ،استراتيجية رييسية ،مفهوم أمني
أو استراتيجي وما شابه .إن الفارق بين هذه المصطلحات هو مدى اإليجاز أو اإلسهاب في تحويل
المبادئ إلى نظرية أمنية محكمة ،وفي مدى التركيز على المستويات :المستوى العسكري أو مستوى
الدولة برمتها "االستراتيجية العليا"(هركابي.)87 ،1980 ،

إن الخلط الواضح لالستراتيجيين اإلسراييليين لمفهوم االستراتيجية ،هو نتيجة طبيعية لظروف
نشأة وتكوين الدولة غير الطبيعي؛ فهي نشأت في ظروف أمنية استثنايية كونها دولة إحاللية
استيطانية قامت على أنقاض دولة وشعب آخر وسط منظومة عربية متكاملة في وحدة التاريخ
 )2وهي ذات طبيعة استراتيجية ،ويجب مالحظة الفارق بين العقيدة العسكرية العامة وبين العقايد التكتيكية الجزيية التي
تطبقها مختلف فروع وصنوف القوات المسلحة ،والتي تمنهج الخبرات العملية في استخدام مختلف صنوف األسلحة،
ضمن أطر تنظيمية قتالية معينة ووفقاً لتطور التسليح وأساليب القتال المترتبة عليها .وتقنن هذه العقايد التكتيكية في

شكل كتيبات خدمة الميدان ونظم التدريب السايدة في المرحلة المعينة من مراحل تطوير التسليح(عزمي-91 ،1970 ،

.)94
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والجغرافية .وسوف نتعامل ضمن هذا الخلط ألنه ال يمكن التمييز؛ ألن العقل السياسي والعسكري
واألمني في “إسراييل” هو عقل واحد له هدف واحد هو األمن القومي اإلسراييلي.
المطلب الثاني :االستراتيجية األمنية العسكرية اإلسرائيلية
محور مركزًيا في الفكر األمني اإلسراييلي،
ًا
يحتل موضوع االستراتيجية العسكرية اإلسراييلية

وحسما على صعيد الصراع العربي اإلسراييلي،
بروز
ومازال العامل العسكري أحد العوامل األكثر ًا
ً
دايما بالغة األهمية؛ فإن الغلبة
وعلى الرغم من أن العوامل األخرى ،السياسية واالقتصادية ،كانت ً

دوما على الصعيد االستراتيجي للطرف الممسك بزمام األمور عسكرًيا .فعملية بناء القوة
المباشرة كانت ً
العسكرية اإلسراييلية الذاتية ،تستند إلى نظرية األمن اإلسراييلي ،وتعد بمثابة العقيدة العسكرية العامة
التي تحدد المبادئ العامة؛ الستخدام القوى العسكرية اإلسراييلية ،عندما يتطلب األمر تنفيذ األهداف
االستراتيجية والسياسية لد “إسراييل”(عطايا.)7 ،1998 ،
قويا لتحقيق التفوق في
وفي ضوء األهمية المعطاة للمتغير التكنولوجي ،باعتباره يشكل
ً
ضمانا ً

معادلة التوازن االسدتراتيجي ،تركدز الجهدد العسدكري اإلسدراييلي علدى الحصدول علدى أحددث مدا توصدلت
إليدده التكنولوجيددا العسددكرية بدددعم خددارجي أو تصددنيع محلددي؛ ممددا جعددل “إس دراييل” تحقددق بندداء العسددكرية
(تقليديددة وغيددر تقليديددة) ،تتمتددع بقدددر ملمددوس مددن التفددوق النددوعي؛ مددن حيددث األسددلحة والمعدددات التددي
دبيا (محمدود،2007 ،
عمليا بفاعلية وسرعة ،لفترة طويلدة نس ً
تساندها قدرات عالية من إمكانات استخدامها ً

.)146

استهدفت االستراتيجية العسكرية اإلسراييلية -منذ نشأتها -تحقيق األهداف السياسية للمشروع
االستيطاني الصهيوني في فلسطين والعالم العربي ،عن طريق الضربات التي تحقق انتصارات
عسكريةً يترتب عليها مكاسب إقليمية أو توسعات جديدة ثم تأمين هذه التوسعات والمكتسبات عن
طريق استراتيجية الردع المحدودة أو الشاملة ،لضمان تحويل هذه المكتسبات إلى أمر واقع ال مناص
من اإلقرار به ،والتسليم بوجوده ،وبعدم جدوى الصراع من أجل تغييره.
بعد إنشاء "دولة "إسراييل" وخوض ما سمي بد "حرب االستقالل" ،كانت االستراتيجية العليا هي
إيجاد الدولة وانتزاع االعتراف العالمي بها ،كما وضعت أهداف مساندة منها :محاولة تحييد بعض
الدول العربية ،ودفع المزيد من اليهود للهجرة إلى فلسطين بأعداد كبيرة ،جاء القسم األكبر منها من
17

الدول العربية (العراق واليمن) ،لتأمين نسبة أعلى من السكان اليهود ،باإلضافة إلى شتى المحاوالت
لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة ،وتأمين األسلحة الكافية (عن طريق البريطانيين) ،واحتالل مناطق ذات
أهمية عسكرية وسياسية وسكانية ومحاولة ربطها ببعضها ولو بأعلى التكاليف البشرية والعسكرية(أورن،

 .)22 ،1980ويمكن اعتبار إنشاء الحكومة اإلسراييلية قبل إعالن الدولة ،دليل على أن قيام الدولة كان
الهدف الرييسي في تلك المرحلة؛ لتكون دولة احاللية استيطانية ،تخدم مصالح الدول العظمى
االستعمارية.
وقد بنيت االستراتيجية األمنية العسكرية على خلفية التهديدات النابعة من إمكانية اندالع حرب
نظامية ،بين “إسراييل” وبعض الدول العربية ،وهو ما حصل في حرب  ،1948وفي الحروب التالية
 1956و 1967و .1973وكانت حرب ( 1982حرب اجتياح لبنان) ،فقط خارج نطاق هذه المعادلة،
كون “إسراييل” شنتها ضد قوى غير نظامية (فلسطينية) على أرض لبنانية(منصور ،نحاس،2009 ،
.)262

أساسيا في العقيدة العسكرية
ركنا
وتماشيا مع مبدأي التفوق النوعي والردع اللذين يشكالن ً
ً
ً

اإلسراييل ية ،واللذين فرضهما واقع الخلل في المعطيات االستراتيجية ،واألولوية لميزان القوى

االستراتيجي العربي-اإلسراييلي؛ عملت “إسراييل” على بناء قوة عسكرية تتمتع بتفوق كيفي ،يتيح لها
تعويض النقص الكمي في البشري ،والمعطيات االستراتيجية بالقياس إلى اإلمكانات والمعطيات المقابلة
عر ًبيا(عزمي .)135 ،2002 ،وكما هو معروف ،ترى “إسراييل” في وضعها الجغرافي والسكاني نقاط

ضعف تجعلها غير قادرة على المجازفة بخسارة معركة واحدة ،خوفًا من انهيارها وزوالها عن
الوجود(محمود .)144 ،2007 ،لذلك :اعتمدت سياسيةً هجوميةً عنيفة ،تهدف إلى إزالة أي مصدر
اما على
للخطر عليها ،والى محاولة ردع خصومها وأعدايها .ولتحقيق األمن القومي اإلسراييلي ،كان لز ً

“إسراييل” بناء جيش( )3قوي ومجهز بأحدث األسلحة ،ومدعوم بنظام متطور لإلنذار( )4المبكر،
وبصناعة عسكرية متقدمة ،وبغطاء سياسي من دولة عظمى (السلطان.)137 ،2000 ،
 )3قيام “إسراييل” على أساس عسكرية ،جعل أهم درس يمكن استخالصه من التجربة اإلسراييلية في مجال "األمن" هو
استعمال الجيش كأداة فاعلة في عملية التحديث وبناء الدولة ،حيث قام الجيش بإنشاء عالقات معقدة مع المجتمع
اإلسراييلي على مستويات الفرد والفكر والمؤسسات ،وبالتالي صار هذا الجيش يعد مظه اًر حقيقياً للمجتمع اإلسراييلي.

 )4اإلنذار هو عملية مركبة ومعقدة تبدأ بالحصول على المعلومات وتستمر بتحويلها إلى االستخبارات وترجمتها إلى
خطوات تنفيذية مضادة ،وتنتهي باتخاذ الق اررات السليمة .أي خلل أو تعثر أو غياب ألية حلقة من حلقات هذه السلسلة
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عددا من التحوالت الكبرى بعد العام
وعلى الرغم من أن النظرية األمنية اإلسراييلية شهدت ً

 ،1948بيد أن ًأيا من هذه التحوالت أو المنعطفات لم يرق إلى مستوى إعادة إنتاج النظرية ،ولم يمثل

خروجا عن مرتكزاتها األساسية ،ألن هناك مركبات وثوابت أمنية لدى “إسراييل” ،تقوم على االعتماد
ً
على إدراك دقيق إلمكانيات الدول العربية المواجهة لها ،وأهمها :العامل البشري ،التفوق السكاني

العددي ،القاعدة االقتصادية للدول العربية واتساع الرقعة الجغرافية والسياسية لهذه البلدان ،مما يوفر
اتيجيا وهامش مناورة واسع في األعمال القتالية ،دفاعية كانت أم هجومية ،مما يمدها
لها عمقًا استر ً
بالقدرة على تحمل حرب طويلة األمد ،ال تستطيع “إسراييل” تحملها بسبب إمكانياتها البشرية
واالقتصادية والجغرافية المحدودة (منصور ،نحاس.)262 ،2009 ،

كما تطلب طموح واتساع أبعاد المخطط اإلسراييلي ،أن يعتمد في تحقيق أهدافه على التدرج
المرحلي ،واالنتقال المتتالي من هدف آلخر ،وصوالً إلى الغاية التي تنشدها “إسراييل” ،مما دفعهم
دايم ا إلى محاوالت التجديد واالبتكار باستحداث أفكار تاليم األوضاع المتغيرة ،ولذا اختزن األمن
ً

اإلسراييلي منظومةً مترابطة األجزاء تخضع لمعطيات الواقع الراهن والتحوالت التي يتعرض لها(عبد

ونظر لوضعها الجغرافي -السياسي ،ولكونها داخل رقعة
ًا
الكريم .)62 ،2001 ،ولذلك :فإن “إسراييل”
إقليمية مهددة في وجودها لتماسها الحدودي مع أعدايها المباشرين ،فإنها صاغت استراتيجيتها

العسكرية على أساس الحرص على كسب النصر في كل معركة أو حرب مع العرب ،ونقل الحرب إلى
عمق أرض العدو ،ألن هزيمة “إسراييل” لمرة واحدة في معركة أو حرب تعني تهديد وجودها القومي.
المرحلة األولى :1967 -1948 :انطلقت “إسراييل” بعد الحرب اإلسراييلية -العربية األولى
في عام  1948من منطلقين أساسيين في تحديد عقيدتها العسكرية :األول هو غياب الحدود التي
نظر لفقدانها العمق الجغرافي .والثاني "التفوق الكمي للعرب" .نتج عن ذلك رفض
يمكن الدفاع عنها ًا
المؤسسة العسكرية اإلسراييلية تبني استراتيجية تقوم على الدفاع البحت ،وبالتالي المبدأ القتالي القايم

على استيعاب الضربة األولى والقيام بالهجوم المضاد ،وتبنت بالمقابل استراتيجية هجومية تقوم على
ضرورة نقل الحرب إلى "أراضي العدو"(بوقاعي .)17-10 ،2004 ،وقد وجدت في هذه االستراتيجية
الحل المناسب لمأزق وضعها الجيو -سياسي.
يعني عدم وجود إنذار .الشرط األول الذي يجب توفره لتلقي أو للحصول على إنذار هو إدراك أنك ال تمتلك درعاً(غلبر،

.)40 ،2007
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ومنذ إنشاءها وحتى العدوان الثالثي على مصر عام  ،1956كانت “إسراييل” تبذل الجهود
من أجل تحقيق هدف رييسي وهو إرساء دعايم مجتمع إسراييلي ،عن طريق صهر المهاجرين الجدد
في بوتقة واحدة وعن طريق المشاريع المايية ،ودمج اقتصاديات "الكيبوتس" و"المشافيم" ،المحلية
باقتصاد دولة وعن طريق بناء جيش موحد ضمن مفاهيم سياسية -عسكرية استراتيجية موحدة.
واستعاضت عن العالقات بالمحيط األقرب بالسعي إلى إقامة عالقات مع الدول األفريقية التي تناضل
من أجل استقاللها(كنفاني ،)97 ،1984 ،استطاعت “إسراييل” بالفعل تحقيق معظم األهداف التي
وضعتها خالل تلك المرحلة ،فقد تم بناء الجيش الموحد ،وتم صهر المهاجرين الجدد ،وانتزاع
مهجر في كافة بقاع األرض.
ًا
االعتراف العالمي ،وتغييب الشعب الفلسطيني الذي أصبح
أدى النصر العسكري اإلسراييلي في حرب عام  ،1967إلى فرض “إسراييل” سيطرتها على
أراض جديدة وواسعة من الدول العربية المجاورة إلى جانب احتالل جميع األراضي الفلسطينية .ولقد
أدى التوسع الجغرافي إلى تغيير رييسي في الفكر االستراتيجي اإلسراييلي ،حيث عوض “إسراييل” عما
نقصا في العمق االستراتيجي ،مما أدى إلى تغيير في نظرتها إلى ذاتها والى المزيد من
كانت تسميه ً

أيضا األرضية المادية لدعم وجهة النظر اإلسراييلية القايلة بوحدة
الثقة بالنفس ،كما خلق التوسع ً

"أرض "إسراييل"" ،وكانت االستراتيجية العليا لد”إسراييل” في تلك المرحلة ،هي تثبيت وجودها في

المناطق التي احتلتها بشكل يعزز المناطق التي لن تنسحب منها (االستيطان مثالً) ،وتعزيز وجودها
في هضبة الجوالن(كنفاني .)97 ،1984 ،أي خلق األرضية المادية التي تؤهلها لالستفادة في بسط
سيطرتها على هذه األرض ،وفي االستفادة من انحسار المد الثوري العربي ،والتفرغ لمواجهة المقاومة
الفلسطينية.
وقد شكلت سياسة الردع الفعال ،والضربة اإلجهاضية المسبقة ،وتأمين عنصر القدرة على
أركانا أساسية في عقيدة “إسراييل” العسكرية،
المناورة الميدانية في القتال على أكثر من جبهة واحدة،
ً
ومع ذلك ،فإن المتغيرات على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وما تم إنجازه على مسار التسوية السلمية

للصراع العربي اإلسراييلي قد خفف كثي اًر من وزن القوة العسكرية ودورها في صياغة االستراتيجية
اإلسراييلية ونزوعها إلى الحرب(محمود.)145 ،2007 ،
على الرغم من التحوالت التي شهدتها البييتان اإلقليمية و الدولية ،واستمرار عملية التسوية
الشاملة بين “إسراييل” وبعض الدول العربية لخلق بيية أمنية شرق أوسطية يفترض أن تكون مستقرة؛
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إال أن “إسراييل” مازالت مت مسكة بمبدأ الحرب في عقيدتها العسكرية؛ وأن األخيرة ما تزال تولي أهمية
فايقة لتغليب االعتبارات األمنية-العسكرية على االعتبارات السياسية ،وتسعى إلى الفصل بينهما .فثمة
اعتقاد يسيطر على المؤسسة العسكرية اإلسراييلية مفاده :أن ما تم إنجازه على الصعيد السياسي في
إطار عملية التسوية السلمية ،ينبغي أن ال يصرف انتباه القيادات العسكرية عن تنمية وتطوير عناصر
القوة العسكرية ،التي تعد خير ضمانة للحفاظ على المكاسب السياسية(محمود،)146-145 ،2007 ،
بمعنى أن العقيدة العسكرية اإلسراييلية ال ترى ثمة تناقض أو تعارض منطقي بين استخدام القوة أو
التهديد باستخدامها ،وبين مسالك عملية التسوية السلمية.
مهما في التفكير العسكري اإلسراييلي ،ولضمان
بناء على ذلك ،تشكل فكرة الحرب ًا
ً
حيز ً
هامش واسع من إمكانية االنتصار في حرب محتملة تخوضها “إسراييل” ،تركز العقيدة العسكرية
اإلسراييلية ،ضمن خياراتها المستقبلية ،على أهمية التفوق النوعي لمنظومة أسلحتها العسكرية ،وتدرك
القيادات اإلسراييلية الطبيعة المتغيرة للتوازن العسكري بين “إسراييل” والدول العربية ،وهو التوازن الذي
أخذت فيه عناصر الكيف تتزايد بمستويات قد تدفع باتجاه تغيير المفاهيم التقليدية للحرب المقبلة
المحتملة.
المطلب الثالث :الركائز االستراتيجية لألمن القومي اإلسرائيلي
تنبعث ركايز األمن القومي اإلسراييلي من البيية االستراتيجية والجيوسياسية لد"إسراييل"
وخصايصها (البشرية ،الجغرافية ،االجتماعية ،مواردها طبيعية ،عالقاتها الدولية) لمواجهة أخطاء
نظرية وعملية تواجه "إسراييل" وتلبية حاجة المجتمع لألمن نتيجة لطبيعة نشأة الدولة ،وصياغة ركايز
نظرية األمن ،لتحقيق "استراتيجية الدولة العليا" .وفي هذا اإلطار جاءت نظرية األمن اإلسراييلي لتؤكد
على عدة ركايز ،تشمل العمق االستراتيجي ،والحدود اآلمنة ،والعمل الهجومي والحرب االستباقية من
ناحية ثانية ،والردع التقليدي والنووي من الناحية الثالثة .وارتكزت االستراتيجية العسكرية اإلسراييلية
على عدة ثوابت ،أبرزها:
ووالً :العمق االستراتيجي:
تمخضت تلك الركيزة من الفرضية األولى :القايلة بأن وجود "إسراييل" مهدد بالخطر وأنها
تخوض صراع وجود ضد أعداء ،ومما ال شك فيه أن عامل الجغرافيا السياسية يشكل وال زال أحد
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العوامل المهمة التي يتأثر بها األمن اإلسراييلي ،بل تعتبر من التحديات الرييسية للنظرية األمنية
اإلسراييلية من حيث تأثر األمن القومي اإلسراييلي بوضع الدولة الجغرافي ،وغياب العمق االستراتيجي
فيها ،وذلك بسبب طول شواطيها وحدودها نسبةً إلى المساحة الكلية البرية ،عالوةً على طول المساحة،

فهي مساحة مسطحة بشكل عام وضيقة ،بحيث أن مناطق واسعة من المراكز السكانية واألماكن
الصناعية والقدرات العسكرية في متناول أيدي أعداء "إسراييل"(.)Rodman, 2001, 44

وقد دفع هذا الوضع الجغرافي الحساس لد"إسراييل"؛ مبلوري النظرية األمنية اإلسراييلية إلى
التخطيط على أساس أن "إسراييل" ال تستطيع تحمل حرب شاملة على أراضيها؛ باعتبار أن الحرب
الشاملة من شأنها أن تهدد وجود الدولة بسبب نقص العمق الجغرافي(كوهين .)20 ،1990 ،وكان من
نتايج رفض المؤسسة العسكرية اإلسراييلية تبني استراتيجية تقوم على الدفاع البحت والمبدأ القتالي
القايم على استيعاب الضربة األولى والقيام بالهجوم المضاد وتبنت بالمقابل استراتيجية هجومية تقوم
على ضرورة نقل الحرب إلى أراضي العدو(آلون وآخرون .)17 ،1983 ،ولقد وجدت في هذه االستراتيجية
الحل المناسب لمأزق وضعها الجيو _سياسي ،كما تالزم اتباع هذا الموقف مع االرتكاز على جيش
احتياطي كبير لمواجهة المأزق الناتج عن التفوق الكمي العربي(ياريف.)28-12 ،1980 ،

ولدى تولي موشيه ديان رياسة هيية األركان في منتصف الخمسينيات ( )1958 -1953من
القرن الماضي جرى التوسع في هذه االستراتيجية الهجومية بتبني صيغة جديدة عبر عنها "إيجال
آلون" بالضربة المضادة االستباقية ،ويوضح أهارون ياريف جدلية العالقة بين انعدام العمق
االستراتيجي وتبني استراتيجية الضربة المضادة االستباقية بقوله "إن العمق االستراتيجي هو عامل ال
نستطيع معه تحاشي التهديدات األمنية بالدفاع فقط؛ إذ من الحيوي لنا؛ وبقدر اإلمكان نقل الحرب إلى
أراضي العدو ،وليس القصد هنا هو شن الحرب الوقايية بل استباق العدو بشن الهجوم عليه ،عندما
زمنيا نكسب ما ال نستطيع
تؤكد الداليل أنه ينوي شن الهجوم علينا ،وفقط عن طريق العمل الهجومي ً

كسبه عن طريق استغالل رقعة ما من مجالنا وهذا يعني توسيع العمق" (الكيالني، ،)110-93 ،1993 ،
اهتماما
وتدل متابعة الخطاب االستراتيجي لدواير صناعة القرار اإلسراييلية ،على أن "إسراييل" تولي
ً

مركزًيا بمسألة (العمق الجغرافي) لها.

وبالتالي درج القادة اإلسراييليين في عصر الصواريخ واألسلحة الحديثة بالتشديد على اإلنذار
المبكر ضمن الحدود أو خارجها ،والسعي إلى توفير ضمانات أمنية ذات طبيعية ،باستثمار اإلمكانيات
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الذاتية أو باالعتماد على حليف خارجي وهو الواليات المتحدة .وال شك أن أهم ما تستفيد منه "إسراييل"
دفاعيا عبر عالقاتها بواشنطن ،هو نظام اإلنذار المبكر وتبادل المعلومات االستخبارية العسكرية(مقلد،
ً

 ، )532 ،1980وهذا ما يقودنا إلى القول بأن العالقة االستراتيجية التي تربط الواليات المتحدة بإسراييل
تعتبر إحدى مقومات وركايز النظرية األمنية اإلسراييلية التي ترى ضرورة مؤازرة قوى عظمي يمكنها

أن تسارع إلى نجدة "إسراييل" ،في الوقت الذي تصبح فيه هذه المساعدة مطلوبة.
على الرغم من ذلك ،فإن حرب تشرين األول /أكتوبر  1973ذاتها قد أثبتت في الوقت نفسه
أن نظرية العمق االستراتيجي غير قادرة على حماية "إسراييل" .يضاف إلى ذلك ،تطور آخر جاء في
االتجاه نفسه ،هو أن الحرب في عصر الصواريخ لم تعد تستند إلى مبدأ العمق الجغرافي .وعلى هذا
األساس ،تحركت "إسراييل" باتجاه مبادلة األراضي بمعاهدات سياسية (مصر واألردن) ،وتفاهمات غير
رسمية (لبنان قبل حرب تموز يوليو  ،)2006يرافقها ضمانات أمنية كالمراقبة الدولية والمناطق
المنزوعة السالح ومحطات اإلنذار المبكر والتنسيق األمني الثنايي ...الخ(عنبار.)24-16 ،1983 ،

ناجعا إزاء تهديد الصواريخ على اختالف أنواعها.
ردا
أثبتت التجارب أن "إسراييل" ال تمتلك ً
ً

وعلى ال رغم من أن بطاريات صواريخ "حيتس" و"باتريوت" الموجودة لديها قادرة ،من حيث المبدأ ،على
اعتراض الصواريخ الباليستية ،إال أنها ال تلبي الغرض إذا ما أطلقت الصواريخ صوب العمق المدني
والعسكري في "إسراييل" برشقات مكثفة وبكميات كبيرة كما يحدث من غزة.
ثانيا :الحرب االستباقية
تسلم حزب الليكود رياسة الحكومة في "إسراييل" في منتصف عام  ،1977وقامت القيادة
يجيا بإدخال تغيرات على عقيدتها العسكرية ،من خالل تبنيها الستراتيجية الحرب
اإلسراييلية الجديدة تدر ً
االستباقية ،أو الضربة الوقايية ،وهي صفة اتسمت بها معظم الحروب التي شنتها "إسراييل" ضد الدول

العربية ،ومفاد مصطلح (الحرب االستباقية) هو أن "إسراييل" ال تسمح بتنامي أي قوة عربية ألنها تهدد
أمنها ،وهذا المصطلح يعد إحدى ركايز النظرية األمنية اإلسراييلية(محمود.)64 ،2007 ،
وتشكل الحرب االستباقية نمطًا من أنماط التعبير عن مصداقية الردع عندما يتحول إلى عقاب
ويقترن باتخاذ خطوات عملياتية ،فحواها القيام بهجوم ضد القوة المعادية ،وعليه فمن بين األسس التي
تقوم عليها نظرية الردع اإلسراييلية هي المصداقية والتي تعني أن قيمة الردع تكمن في درجة العزم
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والتصميم الذي يظهره الرادع على تنفيذه التهديد بالعقاب ( .)G Schelling, 1966, 187ولقد أكد العديد
من منظري االستراتيجية اإلسراييلية على أهمية هذا النمط من أنماط العمل االستراتيجية الميداني،
فيذهب (إسراييل تال) إلى ضرورة قيام "إسراييل" بهجوم استباقي في حال تمركز (حشود عربية عدايية)
على الحدود اإلسراييلية(العابد .)11 ،1971 ،وهذا ما حصل بالضبط في حرب حزيران  ،1967حينما
هاجمت "إسراييل" الدول العربية ونجحت في ضرب القوات الجوية والطيران ،وأدت النتيجة إلى انتصار
"إسراييل" على ستة جيوش عربية ،وهزيمة الدول العربية في ستة أيام.
أما الجنرال "أهارون بارليف" ،فقد أشار بعد حرب عام  1967إلى "أن أفضل وسيلة للدفاع
نوعا من الربط الجدلي بين مفهومي "األمن"
هي الهجوم" ،وال يبتعد "بارليف" عن ذلك عندما يقيم ً

و"العمق االستراتيجي" و "الضربة االستباقية" بقوله" :إن العمق االستراتيجي عامل ال تستطيع معه
تحاشي التهديدات األمنية بالدفاع فقط ،إذ إن من الجدي لنا عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في
أراضي "إسراييل" ،بل البد من نقلها وبسرعة إلى أراضي العدو"(إبراهيم .)25 ،1990 ،ويمكن إضافة
صياغة أخرى للحرب االستباقية اإلسراييلية ،بحيث تصبح حرًبا وقايية ،والفارق األساسي بينهما هو أن

عداييا ،بينما (الوقاية) تشمل النوايا وتستهدف القوى
فعليا يفسر كونه
ً
(االستباق) يفترض تحرًكا عر ًبيا ً
العربية الكامنة ومنع قيام أي وضع أمني (سلبي) بالنسبة لد"إسراييل"(العابد.)44 ،1971 ،

وهناك العديد من األمثلة على قيام "إسراييل" باستخدام الضربة الوقايية مثل قصف المفاعل
النووي العراقي في يوليو عام 1981م ،وضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام
.1985
ثالثا :الحدود األمنة:
مفهوما متحرًكا يتغير بتغير الظروف
يعد مفهوم الحدود اآلمنة أو "التخوم اآلمنة" لد “إسراييل”،
ً
كثير(محمود،
الذاتية والموضوعية التي تعيشها “إسراييل” ،ومع ذلك فإن التحديات لهذا المفهوم لم تتغير ًا

مفتوحا أمام التوسع اإلسراييلي
 ،)66 ،2007وقد حاول مفكرو وزعماء الصهيونية األوايل إبقاء الباب
ً
حسب مقتضيات الظروف والقدرة االستيعابية للصهيونية في مجالي الهجرة واالستيطان .فنجد مثالً
حدودا موسعة ...وأن حدودها ستكون حسب
هرتزل يقول في مذكراته بأن" :حدود الدولة ستكون
ً

الحاجة وازدياد المهاجرين" ،أما ديفيد بن غوريون فكان يري في قيام الكيان الصهيوني مجرد مرحلة في
طريق تحقيق األهداف الصهيونية وهو يرى بأن "دولة "إسراييل"  ،قد قامت فوق جزء فقط من أرض
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"إسراييل"" .كما سيطر هذا االتجاه فيما بعد على فكر النخبة الحاكمة في "إسراييل" والذين أروا بأن
استنادا إلى دوافع سياسية وعسكرية أو مبررات
حدودا موسعة سواء
الحدود اإلسراييلية يجب أن تكون
ً
ً
دينية وتاريخية(بركات.)87 ،1988 ،

بالتالي :عمد الفكر االستراتيجي اإلسراييلي إلى تعزيز مفهوم "الحدود اآلمنة"؛ كحل لمشكلة
العمق االستراتيجي في “إسراييل” ،وقد حدد أبا إيبان وزير الخارجية اإلسراييلي األسبق ،الداللة
االستراتيجية لهذا المفهوم بأنها" :حدود يمكن الدفاع عنها من دون مبادرة استباقية" .وكذلك حدد ليفي
أشكول ،رييس الحكومة اإلسراييلية آنذاك ،الموقف اإلسراييلي عام  ،1968على النحو التالي" :ال
يمكن التوصل إلى حل سياسي إال بعد االتفاق على حدود آمنة ودايمة"(طال ،)67 ،1980 ،وقد استغلت
“إسراييل” هذا الشعار لتصبح الحدود اآلمنة متحرًكا ،تنتهي عند آخر مستعمرة إسراييلية يتم بناؤها.
لذا فإن فكرة الحدود اآلمنة باعتبار هدفاً تسعى “إسراييل” للحصول عليه ،في إطار سعيها

للحصول على المجال الحيوية ينطوي على:

 .1أصر المخططون االستراتيجيون في الكيان اإلسراييلي على بقاء "إسراييل" "كدولة" بال حدود
سياسية معلنة ،وسعوا باستمرار لربط موضوع الحدود اآلمنة بنظرية األمن القومي اإلسراييلي،
حيث تتحرك الحدود وفقاً التساع رقعة األرض عن طريق الحرب أو تقليصها عبر التسويات،

وكلما كانت رقعة المجال الحيوي أكبر كانت نواة القاعدة االستيطانية أو ما يسمى "منطقة القلب"
بمنأى عن المفاجآت ،وقد عبر عن ذلك رييس وزراء "إسراييل" األسبق "ليفي أشكول" في آب/

أغسطس  1967بقوله" :إن المناطق المحتلة يجب أن تساعدنا لكي نضمن في المستقبل أن
جيرننا للقيام بمهاجمتنا"(الكيالني.)338 ،1969 ،
حدودنا لن تكون مرة ثانية من النوع الذي يدعو ا

مازالت “إسراييل” تركن إلى المبررات نفسها ،الستخدام موضوع "األمن" و"الحدود اآلمنة"؛ لتبرير
سياستها التوسعية والبحث عن المجال الحيوي.
 .2بعد دخول "السالح النووي" و"الصواريخ البالستية ذات المدى المتفاوت" ،وبعد أن طالت الصواريخ
العراقية ،وصواريخ منظمة حزب اهلل ،والصواريخ الفلسطينية محلية الصنع ،العمق اإلسراييلي؛
أدى ذلك إلى تراجع أهمية األرض في التفكير االستراتيجي اإلسراييلي .فالنظرية األمنية
اإلسراييلية الجديدة ،تقول إن األرض :الضفة الغربية والجوالن ،لم تعد حاسمة األهمية في توفير
األمن لد"اإلسراييلي" ،ذلك أن التهديدات األساسية لألمن اإلسراييلي تتجلى في أسلحة الدمار
الشامل -اإليرانية على وجه التحديد -ومثل هذه التهديدات ال تحول دونها أراض الضفة والجوالن
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المحتلة ،ألن "أي مواجهة ستخوضها "إسراييل" مستقبالً سيكون الفضاء رحاها ،وأن الصواريخ هي

السالح الرييسي والحاسم الذي سيستخدم في تلك المعركة"(الرنتاوي.)7 ،2005 ،

مما سبق نستنتج بأن مفهوم الحدود اآلمنة مفهوم مطاط تستخدمه القيادة اإلسراييلية لتحقيق
أغراضها حسب كل مرحلة ،وهو مفهوم يتغير بتغير الظروف ،ويستخدم في الغالب كذريعة للتوسع
اإلسراييلي وتبرير السيطرة اإلسراييلية على المناطق العربية المحتلة لتأمين مجال حيوي جغرافي .كما
استخدم لالبتزاز السياسي للحصول على الشرعية الدولية بحجة حماية أمن "إسراييل" وسالمتها ،كما
أنه ورقة ضغط يهدف لالعتراف العربي بالوجود اإلسراييلي في فلسطين ،ومحاولة الهيمنة على
اقتصاديا بحجة ضمان أمن الحدود اإلسراييلية.
سياسيا و
المنطقة العربية
ً
ً
رابعاً :استراتيجية الردع
تبنت "إسراييل" مفهوم الردع( )5في إطار عقيدتها األمنية وتشددت في التعبير عنها من خالل
إيجاد تفوق عسكري وفق منظور تقني متطور لموازنة الكم العربي(العابد ،)30 ،1971 ،بهذا ،تقوم
استراتيجية الردع اإلسراييلي على فكرة ردع العرب من أن يشنوا حرًبا ضدها ،ومنع الحروب غير
الضرورية والمضرة على جميع األصعدة ،حتى عندما يكون هنالك احتمال كبير لنصر عسكري .ولكن

يعا ،وذلك لتعزيز هيبة الردع واالمتناع عن حرب
إذا نشبت الحرب فيجب حسمها عسكرًيا وسر ً

استنزاف وتقليل الخساير البشرية .أضف إلى ذلك ،استراتيجية الردع تقوم على منع توازن قوى مع دول
الشرق األوسط(منصور ،نحاس.)60 ،2009 ،

وهو الذي يصاغ لتحقيق أهداف محددة في مقدمتها منع الدول العربية من مهاجمة “إسراييل”
(الردع) ولهذا السبب حدد إسحاق رابين في أثناء عمله كرييس ألركان الجيش اإلسراييلي بردع العدو،
واذا ما فشل الردع هزيمة العدو ،وفي رأي "ديان" فإن تلك االستراتيجية تستند إلى قوة “إسراييل”
التقليدية ونجاحها مرهون بشرطين :األول :القدرة اإلسراييلية الفعلية ،والثاني تصور العرب لهذه القدرة،
ولكن هذه األسس التي استندت إليها مصداقية الردع بدت واهية منذ البداية مما اضطر “إسراييل” إلى
توفير بديل في حال فشل الردع ،وصاغ "اسحق رابين" هذا البديل فيما يلي" :في حال عدم صمود قوة
الردع سيتم النظر في قوة الحسم التي يتمتع بها الجيش اإلسراييلي" ،وقد وفرت الحل الجزيي لهذه
 )5الردع هو مصطلح نفسي ،يفعل فعله طالما كان الطرف الثاني يرتدع ،وال يمكن بصورة عامة معرفة متى يكف هذا
الطرف الخصم عن االرتداع ولماذا؟(غلبر.)40 ،2007 ،
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المشكلة مجموعة من ذرايع الحرب ،منها أن المساس بمصالح "إسراييل" الحيوية في غير أوقات
الحرب يدخل ضمن ذرايع حرب محتملة(إبراهيم.)36-35 ،1990 ،

وال يعتمد واقع الردع العسكري للجيش اإلسراييلي فقط على الحسم العسكري ،إنما كذلك على
عمليات عسكرية تتموضع في إطار االستراتيجية الدفاعية في حالة االقتتال .على سبيل المثال :توجيه
ضربات موجعة ،عمليات كوماندو ،عمليات خاصة في عمق أراضي العدو .هذه جميعها من شأنها
إحباط معنويات العدو وتقوية قوة الردع .في سياق االستراتيجية الردعية لد"إسراييل" ،هناك جدل دايم
حول درجة الردع المطلوبة والصحيحة ،أي مدى الردع المفعل أو تضخيم مبدأ الردع .نجاعة قوة
الردع هي نسبية حيث يجب تناسب قوة الردع مع مدى وقوة التهديد ،بمعنى أن ال تتعدى قوة ردعها
التهديد الذي يواجهها(منصور ،نحاس .)260 ،2009 ،غالباً ما تحاول "إسراييل" اتهام خصمها باإلرهاب،
واستخدام قوة ردع مدمرة وضاغطة خاصة على السكان المدنيين ،بهدف تدخل المجتمع الدولي التخاذ
ق اررات سياسية ،تحجم فيها المقاومة وتحاول أن تبعدها عن الحدود اإلسراييلية ،كما حصل مع حزب
اهلل .2006
المطلب الرابع :الثوابت والمتغيرات التي طروت على مفهوم االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية.
تقوم االستراتيجية العسكرية اإلسراييلية على عدة مركبات أساسية مبنية على النظرية األمنية،
التي وضعت لها عدة ثوابت ارتبطت بمفهوم المحافظة على التفوق العسكري في أعلى درجاته ،حيث
إن المسايل المتعلقة مع العرب ال يمكن حلها إال عن طريق "القوة العسكرية" ،وعليها أن تتبنى "مبدأ
الهجوم الفعال" ،الذي يمكن "إسراييل" من بلوغ أهدافها في فرض إدارتها على من ال يملك قوة ،واجبار
الذين يملكون بعض القوة على التنازل.
إال أنه في كثير من المؤلفات السياسية والعسكرية التي صدرت في "إسراييل" في السنوات
األخيرة لم تعد الثوابت األمنية مثل "مبدأ الحدود اآلمنة"" ،ضمان العمق االستراتيجي ونقل المعركة إلى
أرض العدو" كمبادئ وحيدة في السياسة اإلسراييلية مع الدول العربية كما كتب على صفحات
المطبوعة اإلسراييلية ،بل ظهرت عناوين كثيرة مثل" :الحرب الوقايية"" ،الضربة األولى"" ،طبيعة
الحرب المقبلة"" ،استراتيجية التقرب غير المباشر"" ،الرد االنتقامي"...الخ(منصور ،نحاس.)255 ،2009 ،
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وهكذا يتبين لنا أنه طرأت على االستراتيجية العسكرية اإلسراييلية تبدالت وتطورات مستمرة،
وذلك نتيجة تبدل موازين القوى العسكرية والسياسية في منطقة الشرق األوسط وفي العالم ،وكذلك
نتيجة تطور اإلمكانيات االقتصادية وظهور وسايط صراع جديدة مثل الصواريخ الباليستية أرض/
أرض واألسلحة الكيمايية ،في أيدي أطراف الصراع العربي– اإلسراييلي ،إلى غير ذلك من العوامل
األخرى .وعند الحديث عن االستراتيجية العسكرية ،يجب الخوض فيها ليس من زاوية ما تعنيه هذه
االستراتيجية بالنسبة للقيادات اإلسراييلية فقط ،بل من زاوية الوجود الموضوعي الذي عبرت عنه
"إسراييل" في المنطقة وعن الدور الذي تقوم به ،وبالتالي ،االستراتيجيات التي وضعت من أجل تمكينها
من القيام بذلك ،دون إغفال طبيعة العالقات والمتغيرات اإلقليمية والدولية.
ووالً :الثوابت والمتغيرات التي طروت على مفهوم االستراتيجية اإلسرائيلية ()2006 -1991
هناك أمور مهمة بدأت تتغير على الصعيد األمني اإلسراييلي منذ تسعينيات القرن الماضي،
بفعل عدد من العوامل التي غيرت الواقع السياسي والعسكري في المنطقة.
ومن بين تلك العوامل انهيار عدد من الركايز التي قامت عليها النظرية األمنية ،فلم يعد
كافيا لمنع وصول التهديدات
العمق االستراتيجي الذي حققته "إسراييل" باحتالل أراض عربية مجاورة ً

إلى المواقع الحيوية ،بعد وصول الصواريخ العراقية عام ( )1991وصواريخ حزب اهلل عام ()2006

إلى المدن والمنشآت اإلسراييلية .وكان أبرز التحوالت الجوهرية في المفهوم األمني يتمثل بانسحاب
"إسراييل" من جنوب لبنان دون قيد أو شرط عام  2000تحت الضغط المباشر للمقاومة اللبنانية.
أضف إلى ذلك ،ازدياد خطر التهديدات الداخلية لألمن اإلسراييلي من قبل الفلسطينيين بعد قيام
السلطة الفلسطينية ،حيث استهدف العمق االستراتيجي لد"إسراييل" .ولقد اتسمت نظرية األمن اإلسراييلي
في هذه المرحلة بعدة ميزات ،وهي(منصور ،نحاس:)274 -273 ،2009 ،
 -1التحول من العمليات المحدودة إلى العمليات الواسعة التي تستخدم في إحداث تغييرات كبرى.
زر وايزمان في ضرب المراكز الرييسية لدى الخصم ،مثل البيوت والتحول
 -2التأكيد على نظرية ع ا
من احتالل التخوم إلى احتالل العواصم والمناطق االستراتيجية العربية .مثل احتالل وايزمن للبنان
عام .1982
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 -3مد نطاق األمن ليشمل الدول اإلسالمية التي تمتد إلى ما وراء حدود العالم العربي ،وكذلك الدول
األفريقية.
 -4التأكيد على مفهوم الحرب االختيارية( )6كبديل للحرب الدفاعية.
وقد استمرت "إسراييل" في عملياتها الردعية ضد الفلسطينيين واللبنانيين ،وامتدت لتشمل دوالً
عربية أخرى ،واستخدمت كل الوسايل دون أن تهمل تعزيزها لنظام الدفاع اإلقليمي من خالل بناء
المستوطنات وتأكيد مبدأ العمق االستراتيجي.
وكانت وقايع حرب احتالل العراق عام( ، )2003لجهة محدودية عدد القوات األمريكية التي
خاضتها ،والتكنولوجيات التي كشفت عنها ،وقوة النيران التي استخدمتها ،شجعت "إسراييل" على
التوجه نحو إدخال تغييرات نوعية جديدة على استراتيجيتها العسكرية ،السيما أن هذه الحرب تمخضت
عن إخراج بلد بحجم العراق من معادالت الصراع العربي -اإلسراييلي ،وانهيار الجبهة الشرقية ،وتواجد
الواليات المتحدة في هذه المنطقة؛ وهي حليف "إسراييل" وضامنة أمنها وتفوقها(غانم.)127 ،2005 ،

لم تعد "إسراييل" تستطيع التعاطي مع عقيدتها العسكرية التقليدية ،باعتبارها معطى مطلقًا أو
جامدا  ،إذ تضطر لمراجعة هذه االستراتيجية على ضوء عدة أحداث مفصلية في السنوات األخيرة.
ً
األولى كانت بعيد حرب احتالل العراق عام ( ،)2003على خلفية انهيار الجبهة الشرقية ،بخروج

العراق من معادلة الصراع العربي-اإلسراييلي ،وتحسن مركز "إسراييل" األمني في الشرق األوسط ،مع
تراجع خطر الحرب النظامية .الثانية بعد الحرب اإلسراييلية ضد لبنان عام ( ،)2006بسبب إخفاقها
في إلحاق هزيمة بالمقاومة اللبنانية .الثالثة -واقع التهديدات االستراتيجية الجديدة التي باتت تواجهها
عند تصاعد نفوذ إيران في الشرق األوسط ،واحتمال امتالكها القدرة على إنتاج السالح النووي(غانم،
.)128 ،2005

بالنسبة لدروس الحرب األمريكية الحتالل العراق فقد تلخصت االستنتاجات اإلسراييلية الناجمة
عن مراجعتها ،في الحض على تقليص حجم الجيش ،السيما حجم سالح المشاة والمدرعات وعدد أيام
سنويا ،وذلك على خلفية التطور في مجال التسلح وتكنولوجيا السالح واالتصاالت،
الخدمة االحتياطية ً
 (6ويقصد بها الحرب التي تخوضها "إسراييل" بمحض اختيارها وتحدد زمانها ومكانها ،وبدافع من رغباتها في تحقيق
مصالحها القومية كما تراها وتحددها ،وهي حرب تعكس التطور لدور "إسراييل" في الشرق األوسط من دولة تبحث عن

االعتراض والقبول إلى دولة إقليمية عظمى(منصور ،نحاس.)274 -273 ،2009 ،
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واختفاء التهديد العراقي وانتهاء خطر الجبهة الشرقية .وعلى أساس ذلك برزت مقترحات تدعو للتركيز
على ضرورة تعزيز القدرات القتالية والردعية لهذا الجيش ،في مجال سالحي الطيران والصواريخ ،وفي
مجال تطوير محطات اإلنذار المبكر واالتصاالت واالستخبارات ومجمل البنى اللوجستية(منصور،

عبيا ثقيالً عن
نحاس .)275-274 ،2009 ،أزاح ما جرى في العراق منذ احتالله في ربيع عام ً ،2003
كاهل مصممي السياسة االستراتيجية اإلسراييلية ،ولكنه في الوقت ذاته عاد وشدد من جديد على خطر
استراتيجي جاثم شرق العراق وهو الخطر اإليراني ،وخاصة الخطر الحاصل من إمكانية حصول إيران
على السالح النووي وما يتضمنه ذلك من معان وارهاصات على األمن االستراتيجي اإلسراييلي.
ثانيـــــــــــ اً :الثوابـــــــــــت والمتغيـــــــــــ رات ا لتـــــــــــي طـــــــــــ روت علـــــــــــى مفهـــــــــــوم االســـــــــــت راتيجية
اإلس رائيلية بعد الحرب على لبنان عام 2006
أدت وقايع حرب لبنان ونتايجها ،إلى اضطرار "إسراييل" لمعاودة مراجعة عقيدتها العسكرية،
وخصوصا لجهة التراجع عن المقترحات المستخلصة من وقايع حرب العراق.
ً
وكانت حرب لبنان قد تميزت بطولها ،وتعقيدها وصعوبتها ،وكلفتها من الناحية االقتصادية،
وربما األهم من الناحية المعنوية ،ال سيما أن "إسراييل" فوجيت ،في تلك الحرب ،بأنها في مواجهة
معطيات من مثل ضعف قدرة جيشها النظامي الثقيل على مواجهة حرب عصابات ،ذات قوة متحركة
وتفتقد لقواعد ثابتة ،وأنها غير قادرة على السيطرة على ميدان المعركة في الزمان والمكان ونوعية
التسلح ،وأن سالح الطيران لديها لم يكن بذات فعاليته في الحروب السابقة(منصور ،نحاس،2009 ،

 .)275النتيجة أن الدروس التي استنتجتها "إسراييل" من حرب لبنان أدت إلى نقص االستراتيجية
السابقة ،حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة عدد الجيش اإلسراييلي بدل تقليصه ،واالبتعاد عن نظرية
تركيز االعتماد على سالحي الطيران والصواريخ  ،وتقليل أيام االحتياط لصالح تعزيز سالحي المشاة
والمدرعات ،واالعتماد على قوات االحتياط ،وبناء منظومة دفاعية فعالة العتراض الصواريخ من
األنواع كافة(تيفن .)55 ،2012 ،كما ساهمت الحرب على لبنان عام  2006في تآكل أهمية "إسراييل"
مهما في االستراتيجية األمنية اإلسراييلية منذ سنوات
ًا
االستراتيجية ،األمر الذي يعتبر
عنصر ً
الثمانينيات.
ويبدو ،أن الفشل العسكري اإلسراييلي في هذه الحرب مرتبط بعدم فعالية استراتيجية الردع
التقليدي من خالل المواجهة العسكرية التي تعتمد على التفوق العسكري ،حيث إن هذا التفوق ال
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يضمن الحفاظ على أسس قوة الردع العسكري وضمان األمن القومي الذي تبنته "إسراييل" منذ سنوات
الخمسينيات من القرن الماضي.
تتلخص هذه األسس التي حطمتها هذه الحرب بما يلي(هوروفيتس:)42 ،1973 ،
-

االعتماد األساسي على التفوق الجوي ،القادر على شل تام لحركة العدو.

-

ضرورة حسم المعركة خالل فترة زمنية قصيرة.

-

ضرب وتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين قد يساهم في ردع العدو من المبادرة بالهجوم.

-

تصدير الحرب بشكل كامل إلى أرض العدو لتفادي الخساير البشرية ،ولكونها غير قادرة على

اتيجيا.
افيا استر ً
تحمل أي ضربة على المدنيين ،خاصة وأن "إسراييل" ال تملك عمقًا جغر ً

-

خوض الحرب دون تكبد خساير بشرية ،أي خوض حرب "دون ضحايا".

وفي هذا الوقت ،شدد تقرير "التوازن االستراتيجي في الشرق األوسط" الصادر عن جامعة تل
أبيب ،على أن قوة الردع اإلسراييلية تضررت في أعقاب الحرب .وذكر التقرير أن الحرب على لبنان
عكست مدى قابلية االشتعال في المحيط االستراتيجي اإلسراييلي ،ومست بمكانة الردع ،وكشفت نقاط
ضعف الجيش وعملية صنع الق اررات .وقد ع از التقرير تزايد خطورة التهديدات على األمن واالستقرار
في الشرق األوسط إلى انعدام التقديم نحو اتفاق بين "إسراييل" والفلسطينيين ،غياب إنجازات في الحرب
ضد "اإلرهاب العالمي" و"التطرف اإلسالمي" ،والفشل األمريكي في ما يتعلق باستقرار الوضع في
العراق(منصور ،نحاس.)277-276 ،2009 ،

ال يغفل الفكر االستراتيجي اإلسراييلي عن المخاطر المتنامية لما يصفه اإلسراييليون بد
"األصولية اإلسالمية" أو "اإلرهاب الديني" الناتج عن تصاعد العمليات الفدايية للجماعات اإلسالمية
الفلسطينية ضد أهداف إسراييلية في العمق اإلسراييلي .وقد شكلت مسألة ازدياد قوة اإلسالم السياسي
عموما أحد أهم التحديات الرييسية التي كانت على قايمة المواضيع التي بحثت في
ونفوذه في المنطقة
ً
مؤتمر هرتسليا في عامي  2006و 2007تحت عنوان "مؤشرات ميزان المناعة وتقييم األمن القومي
اإلسراييلي"(فركش.)3 ،2005 ،

تهديدا ألمن "إسراييل" ،لكن
ومما ال شك فيه أن "األصولية اإلسالمية" كظاهرة معاصرة تشكل
ً

األخيرة عملت لتوظيفها لجني مكاسب سياسية وأخرى أمنية ،حيث قامت "إسراييل" بربط فصايل
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خصوصا القاعدة التي أطلقت
المقاومة الفلسطينية ذات التوجهات اإلسالمية باإلرهاب العالمي،
ً
تهديدات ضد "إسراييل" عبر األشرطة المصورة ومواقع االنترنت ،األمر الذي أثار حفيظة وهواجس

اإلسراييليين نظ اًر لوجود القاعدة في الجوار وسهولة تسللها إلى الحدود الشمالية والجنوبية
لد"إسراييل"(يوسف.)124 ،2010 ،
أيضاً لم تغفل "إسراييل" في هذه المرحلة التهديد اإليراني المباشر على أمن “إسراييل” ،كان
هناك تركيز خاص على الطبيعة الراديكالية للنظام اإليراني وتهديده للقيم الديمقراطية للمجتمعات
الحرة .وقد طالبت "إسراييل" تحشيد المجتمع الدولي بقيادة الواليات المتحدة من أجل إعادة االعتبار
واعادة تقييم للخطوات الدبلوماسية وللعقوبات التي فرضت على إيران بذريعة أن هذه اإلجراءات غير
ررات الدولية بهذا الخصوص(ديختر.)2 ،2007 ،
كافية  ،إلجبار إيران على احترام الق ا

عمدت بعض الدواير األمنية واالستخبارية اإلسراييلية إلى تهويل الدور اإليراني وخطره ليس
على "إسراييل" وحدها بل على المنطقة برمتها ،وذلك لعدة اعتبارات أهمها :حرف بوصلة الصراع
العربي -اإلسراييلي تجاه إيران التي قدمت كدولة قوية ذات قدرات عسكرية هايلة من الصعوبة بمكان
كبح جماحها ،وهي تستهدف األمن القومي العربي وعلى وجه التحديد الخليجي أكثر مما تستهدف
األمن القومي اإلسراييلي ،وأن على الجميع في المنطقة مواجهتها متحدين.
ثالثاً :الوثيقة االستراتيجية للجيش اإلسرائيلي
أصدرت هيية أركان الجيش في آب /أغسطس  ،2015ما يسمى "الوثيقة االستراتيجية للجيش
قادر على
تغيير في الطابع العام للجيش اإلسراييلي وتجعله ًا
ًا
اإلسراييلي" ،التي من المفترض أن تحدث
مواجهة التحديات المستقبلية .في إطار الخطة ،سيتم إحداث عدد من التغييرات في جميع قطاعات

الجيش .تضمنت الخطة العديد من الخطوط الرييسة ،ومن بينها :الكيفية التي سيرد فيها الجيش
اإلسراييلي في حال نشوب أي مواجهة ،وعالقة الجيش بالمستوى السياسي ،وتحديد العدو الرييس
لد"إسراييل" في المرحلة الراهنة ،وغيرها من النقاط التي تحدد استراتيجية الجيش في الفترة المقبلة.
أبرزها(:غنيم.)169-168 ،2016 ،
ووالً -تراجع التهديد على "إسراييل" من دول المنطقة ،مقابل زيادة تهديد المنظمات اإلسالمية.
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ثانياً -اعتبار أن انتصار الجيش اإلسراييلي يكمن في تحقيق األهداف المحددة ،وليس تقويض سلطة
العدو ،أو احتالل أراضيه.
ثالثاً -ترتيب العالقة بين المستويين السياسي والعسكري في السلم والحرب ،وضرورة اقتصار تنسيق
منعا لتعدد الرؤوس ،ألن تعليمات المستوى السياسي
المستوى السياسي مع الجيش برييس هيية األركان ً
من األسس المهمة لالستراتيجية ،لكن العالقة تبقى متبادلة.

رابعاً -الجيش اإلسراييلي لن يبادر إلى الحرب ضد أعدايه ،ولكن إن فرضت عليه الحرب ،فسيختار
الهجوم وليس الدفاع.
خامساً -في حال نشوب مواجهة جديدة ،سيتم قصف عشرات اآلالف من األهداف في أرض العدو
(لبنان وغزة) ،وعلى الجيش اإلسراييلي إقامة بنك أهداف خاص.
اشتملت الوثيقة على أسس النظرية األمنية اإلسراييلية المعروفة المتمثلة بمفهوم الحسم(،)7
واإلنذار ،والدفاع عن النفس والردع ،والوصول لهذه النتايج عبر استراتيجية دفاعية تضمن استمرار
وجود "إسراييل" ،وتحقيق قوة ردع كافية ،والتخلص من التهديدات وابعاد جوالت المواجهة ،والحفاظ
على قوة ردع عسكرية تضمن عدم االعتماد على الدفاع عن النفس فقط ،بل المبادرة للهجوم إذا
اقتضت الضرورة ،على أن تستخدم القوة بصورة حازمة لضمان نصر واضح وساحق(هرتسوغ.)2015 ،
وتنص الوثيقة أيضاً على تشكيل مركز تنسيق في قسم العمليات التابع للجيش اإلسراييلي بين مختلف
أذرع الجيش واألجهزة السرية ،وبناء قدرة إلنزال قوات ونقل فرق مشاة لميادين القتال عبر المروحيات
جنبا إلى جنب مع توسيع حدود القدرة
والطايرات ،بهدف شن غارات ميدانية على مراكز "الثقل للعدو"ً ،

على القيام بعمليات خاصة واسعة النطاق في عمق "العدو"(آيزنكوت.)10 ،2015 ،

تعتمد الوثيقة على مصطلح "سلم األولويات" ،بالتنازل عن الحاجة لالحتفاظ بكم كبير من
القوات والفرق ،لصالح تحديد سلم أفضليات في نوعية القوات وتفعيلها ،مع ترك العقيدة التقليدية،
واالنتقال من نمط زرع الحواجز الثابتة التي يمكن للعدو اختراقها ،وعدم االستماتة في الدفاع عن كل
 )7الحسم هو اصطالح نفسي قابل للتفسير وغير محدد .والتاريخ حافل باألمثلة التي فيها أحد األطراف بأنه هزم
خصمه ثم ما لبث أن اتضح له بأن الخصم ال يشعر بأنه مهزوم ،وبالتالي فقد واصل القتال بل ونجح في ترجيح الكفة

لصالحه(غلبر.)40 ،2007 ،
33

شبر لصالح تحريك القوات ونقلها ،من خالل ضمان مرونة في التنقل بين مختلف القطاعات
والميادين .كما تحدثت الوثيقة اإلسراييلية عن ضرورة تطوير العالقات االستراتيجية مع الواليات
المتحدة ودول محورية في المنطقة والعالم ،والحفاظ على التفوق العسكري القايم على جودة العامل
يرفقها من استخبارات متنوعة(غنيم.)169 ،2016 ،
البشري والوسايل التكنولوجية المتطورة ،وما ا
كما تناولت الوثيقة طبيعة السلوك األمني والعسكري في حاالت الهدوء ،من خالل مواصلة
أذرع األمن عملها الموحد بهدف المس بالمنظمات المسلحة ،وابعاد خطرها ،وتقوية الردع عبر إيجاد
حالة من التهديد المتواصل والموثوق ،وفي حالة الحرب والطوارئ على الجيش العمل السريع على
إبعاد األخطار ،من خالل تقليل الضرر الالحق بإسراييل ،وتقوية الردع على المستوى
اإلقليمي(هرتسوغ.)2015 ،
وتعكس الوثيقة الرؤية االستراتيجية العسكرية الجديدة للجيش اإلسراييلي ،وهي ال تختلف في
كثير عن االستراتيجية المتبعة خالل المراحل السابقة ،لكنها تشخص التحديات المستقبلية التي
جوهرها ًا
تواجهها “إسراييل” ،وتفصل كيفية التعامل مع كل تحدي على ِحدة وفق رؤية أمنية وعسكرية حاسمة.
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المبحث الثاني :السالح النووي في االستراتيجية األمنية اإلسرائيلية
ثمة قناعة إسراييلية أخرى بقوة استراتيجية الردع العسكرية وقدرتها على فرض شروط ومواقف
إسراييلية لجل القضايا اإلقليمية ،إال أن تراجع قدرة الرادع العسكري التقليدي في تحقيق "أمن الدولة
احدا من أهم المتغيرات التي دفعت بإسراييل لالنتقال إلى قوة الردع النووي ،إضافة
لد"إسراييل"" كان و ً

إلى أن هناك العديد من البواعث كان لها دور واضح في حث "إسراييل" للتوجه نحو الخيار النووي.
المطلب األول :استراتيجية ومكانة السالح النووي اإلسرائيلي
ووالً :استراتيجية السالح النووي اإلسرائيلي

اهتماما فايقًا بد "األسلحة االستراتيجية" (أسلحة الدمار الشامل) بأنواعها
اهتمت "إسراييل"،
ً
الرييسية الثالثة :الكيميايية والبيولوجية والنووية ،وعملت على امتالك كم كبير من هذه األسلحة ،بشتى
محليا .بدأت المساعي اإلسراييلية عن طريق البحوث النووية منذ فترة
الطرق ،وبخاصة عبر تصنيعها
ً
وجيزةبعد تشكيل الدولة في عام  ،1949أرسلت البعثات إلى أوروبا والواليات المتحدة لالطالع على
البحوث النووية .وتشكل قسم في معهد وايزمن للبحوث النووية ،وتشكلت لجنة الطاقة الذرية عام
 1952وعقدت اتفاقيات في منتصف الخمسينيات مع فرنسا حول التعاون النووي ،وقدمت فرنسا عام
 1957مفاعل ديمونا النووي(بيريرا.)44-41 ،1983 ،

وينقل ستيفان غربن عن تقرير سري اليزنهاور يقول إن بقدرة "إسراييل" إنتاج ( )2-1قنبلة
نووية كل سنة ،واتفق في أواخر الخمسينات مع فرنسا على تصميم طايرة ميراج تستطيع حمل قنابل
نووية ،ثم اشتركت بعثة إسراييلية في التفجير النووي الفرنسي عام  1960في الصحراء الكبرى
الجزايرية .وكشفت أخبار عن تطوير صاروخ أرض_أرض حامل لرأس نووي اسمه (SHAVITحتي،

فعليا إمكانية تصنيع
 )70 -69 ،1981ويقدر أغلب الذين تناولوا هذا الموضوع بأن "إسراييل" امتلكت ً
قنبلة نووية وامتلكت وسايل نقلها منذ عام  ،1966ومجلة الميدل إيست انترناشونال ذكرت أن

مخزونا من القنابل النووية يتراوح بين  20-13قنبلة من نوع قنبلة
"إسراييل" تمتلك
ً
هيروشيما(انترناشونال .)18 ،1976 ،وأعلن رييس "دولة "إسراييل"" فرام كاتزيران (إن "إسراييل" تملك

إمكانية نووية)( ،) Kapeliouk, 1981, 6-7ويعتبر شمعون بيريز وبن غوريون وديان من أشد
تحمسا المتالك الخيار النووي(الزعبي .)35 ،1977 ،وصرح موشيه ديان في ربيع عام
االتجاهات
ً
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" 1976أن "إسراييل" وصلت إلى نهاية قدرتها على تطوير األسلحة التقليدية ومشترياتها ،فإن السالح
النووي من شأنه أن يحل مشكلة الردع بتكاليف أقل وبصورة ثابتة"(غرود.)4 ،1986 ،

وبالفعل ،تمكنت "إسراييل" من امتالك هذه األسلحة منذ السبعينات؛ فأصبحت ترسانة "إسراييل"
ومؤخر قدر أحد الخبراء االستراتيجيين األمريكيين بأن
ًا
قدر هايالً من هذه األسلحة،
العسكرية تضم ًا

"إسراييل" تملك حوالي  %90من مجموعة أسلحة الدمار الشامل التي هي اآلن بحوزة كل دول
المنطقة .ومعروف أن السالح النووي (بأنواعه الذري والهيدروجيني والنيوتروني) هو أهم وأفتك أسلحة
الدمار الشامل على االطالق ،إذ إن القدرة التدميرية لرأس نووي صغير تفوق (بمراحل) مثيالتها
(حجمها) من قنابل السالح الكيميايي والبيولوجي؛ لذلك ال شك في امتالك "إسراييل" ألكثر من 300
رأس نووي ،ولوسايل حمل وقذف هذه القنابل ضد أهداف ،تمتد من تونس غرًبا حتى إيران شرقًا ،ومن

تركيا وحدود االتحاد السوفيتي الجنوبية شماالً ،حتى البحر العربي جنوًبا(فاضل.)130 -129 ،1993 ،

لقد لجأت "إسراييل" على مدار سنوات طويلة إلى اتباع "الضبابية" حول امتالكها للسالح
النووي ،كي ال تثير الرأي العام العالمي ضدها ،وتتضح نواياها التوسعية والعدوانية ،مكتفية بالتلميح
سر .إن إتباع "الضبابية"
أنه تم إنتاجه فعالًد ،األمر الذي ال يمكن إنكاره ،لكن حجمه وأغراضه بقيا ًا
يعود إلى االعتبارات التالية(منصور ،نحاس:)280 ،2009 ،

رسميا عن امتالك السالح النووي ،يدفع الدول العربية
ووالً :اعتقاد الساسة اإلسراييليين بأن اإلعالن
ً
بدورها المتالك أسلحة نووية.

ثانياً :لم تبغ "إسراييل" مواجهة جهود الدولة األمنية لمنع انتشار السالح النووي في الشرق األوسط،
حيث إن الواليات المتحدة ودول االتحاد األوروبي لم ترحب بتغيير "إسراييل" الستراتيجيتها النووية
عالميا ،وتخوفًا من ارتباك مصالحهم في المنطقة.
بسبب حساسية المنطقة
ً
فإسراييل تتعمد إضفاء "الغموض" على حقيقة وضعها النووي العسكري ،وحتى اآلن لم يتحدث
سوى عدد محدود من كبار قادتها فقط عن الوضع النووي اإلسراييلي ،وكل ما جاء على لسان هؤالء
القادة يتميز بغموض مقصود وواضح .فهم يزعمون أن اهتمام "إسراييل" بالقوة النووية ،إنما هو فقط
بهدف االستخدام السلمي للطاقة النووية ...وأن "إسراييل" لم تقم -حتى اآلن -بأي استخدام عسكري
لهذه القوة .وفي هذا الصدد ،يردد معظم هؤالء الزعماء عبارة شهيرة سبق أن قالها "ليفي اشكول" ،ثالث
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رييس للوزراء في "إسراييل" ،سنة  ،1964وهي" :إن "إسراييل" سوف لن تكون أول بلد يدخل أسلحة
نووية إلى منطقة الشرق األوسط".؟(فاضل .)130 ،1993 ،وسنرى أن هذه السياسة( ،التي يتجسد معظم
أبعادها في هذه العبارة) ال تعنى سوى ذر الرماد في العيون.
فخالصة األمر ،أن "إسراييل" استمرت في اتباع "الضبابية اإلعالمية" حول مقدرتها النووية
أيضا لتصريحات مردخاي فعنونو( )8بعد
طالما لم تضطر وتجبر على تغيير ذلك .وتجدر اإلشارة ً

خروجه من السجن عام  2004المؤكدة  ،وجود سالح نووي إسراييلي ،وتكبيله برزمة من القيود
القانونية المدعاة التي تمنعه من االتصال والتواصل مع العالم ،األمر الذي يدعم حقيقة هذا الوجود و
يعطي مصداقية بتصريحاته.
ثانياً :مكانة السالح النووي في االستراتيجية اإلسرائيلية

خاصا في الفكر االستراتيجي الشامل للساسة اإلسراييليين ،انطالقًا
موقعا
احتل البعد النووي
ً
ً
من اعتباره مظلة أمنية مستقلة ال تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية .ومن هنا ظهور ما

يسمى (عقيدة بيغين) التي تعني منع دول الشرق األوسط من التسلح بأسلحة نووية ومن امتالك

التكنولوجيا النووية .وكانت عملية قصف المفاعل النووي العراقي عام  1981فاتحة تطبيقات تلك

العقيدة.

إن سيطرة نظرة "الجدار الحديدي"(( )9عاملي الردع والحسم) على القادة العسكريين وخبراء

وعلماء األمن القومي اإلسراييلي ،شكلت حجر الزاوية في نظرية األمن اإلسراييلي ،وهما عامالن
يعتمدان على بناء جيش قوي قادر على الحسم في كل جولة عسكرية بين "إسراييل" وجيرانها ،وهو أمر
 )8مردخاي فعنونو :هو خبير نووي إسراييلي .كشف فعنونو معلومات عن األسلحة النووية اإلسراييلية علناً أمام وسايل

اإلعالم العالمية .استطاع خالل فترة عمله أن يقوم بتصوير أجزاء حساسة داخل المفاعل النووي قرب مدينة ديمونا

بواسطة كامي ار محمولة .ثم قام بتهريبها إلى خارج "إسراييل" ،إلى إنجلت ار ونشر ما لديه من وثايق حتى يعلم العالم حقيقة
المفاعل النووي ديمونا .استطاعت أجهزة الموساد إلقاء القبض عليه في إيطاليا ومنها تم تخديره وشحنه بحرياً إلى تل
أبيب حيث حوكم بتهمة الخيانة العظمى وافشاء أسرار عسكرية حساسة .وصدر عليه حكم بالسجن مدى الحياة ،إال أنه

أطلق سراحه من السجن عام  ،2004وسط قيود فرضت على تصريحاته وتحركاته(منصور ،نحاس.)294 ،2009 ،

 ) 9نظرية الجدار الحديدي :أسسها "زاييف جابو تنسكي" ،زعيم الحركة الصهيونية العالمية في عشرينيات القرن الماضي
في شكل مبدأ ،وصاغها وطورها "دافيد بن جوريون" لتكون أساساً لنظرية األمن اإلسراييلي ،وملخصها :حرمان العرب

م ن امتالك القدرة على تصفية الكيان الصهيوني وأنه إذ أيقن العرب أن محاولة فرض إرادتهم بالقوة هو أشبه بعبور
"جدار حديدي" فعند ذلك سوف يكونون مستعدين للتسليم بالسيطرة اليهودية على "أرض "إسراييل""(عبد الرحيم،2013 ،

.)199
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حديديا ويطلق عليه "ردع تراكمي" -لذلك -فإن الجدار
جدار
ًا
يتحول في تراكمه إلى ردع ،يشكل
ً
الحديدي يشيد بشكل تراكمي من خالل الردع المتراكم الناتج عن انتصار "إسراييل" في كل جولة
تباعا من
عسكرية من الصراع وبعد كل جولة أو عدة جوالت عسكرية سوف تخرج البلدان العربية ً

دايرة الحرب مثل حالتي مصر واألردن وهذا يفسر الحروب اإلسراييلية المتوالية مع جيرانها،
أيضا في أدبيات الصهيونية التصحيحية (بالحايط
واستعدادها الدايم للحروب المقبلة ،هذه الفكرة عرفت ً

الحديدي)(عبد الرحيم.)199 ،2013 ،

وقد أصبح الخيار النووي من بين تلك العناصر ،هو العنصر األكثر أهمية الذي منح
"إسراييل" قدرة أكبر على ردع الدول العربية ضد أي تهديد عربي حقيقي أو طموح عربي للقضاء على
"إسراييل"( ،)Moshezak, 1996, 36-44ومثل الخيار النووي البديل االستراتيجي ،ذلك أن شروط
ار من شروط فاعلية الردع التقليدي؛ ألنها تثير مسألة الخوف
فاعلية الردع النووي تكون أكثر استقرًا
والخشية من التعرض لخساير جسيمة ،ومن ثم فإن وجود رادع نووي من شأنه أن يقلل بل يضعف من

خيار غير منطقي إذا ما حاول العرب التفكير بها أو اللجوء
احتماالت الحرب ألنه سيجعل منها ًا

إليها(بيرلموتر.)44 ،1983 ،

إن البعد النووي في األمن اإلسراييلي أبرز المقومات المهمة لسيطرة هاجس األمن السرمدي
الذي يفرض ضرورة انفراد "إسراييل" في امتالك سالح نووي خاص بها في منطقة الشرق األوسط،
ووضع "خطوط حمراء" لردعها النووي التي تساعد صناع القرار في تخفيض حالة عدم الوضوح في
المحيط الخارجي(بار .)151 ،1990 ،إن االستراتيجية النووية اإلسراييلية مبنية على الفكرة األساسية
السايدة ،أن الردع النووي يعزز أمن "إسراييل" ،بحيث يمنع الدول العربية من وضع تحديات استراتيجية
قد تهدد كيان "إسراييل" ،ويفرض وجودها على العالم العربي كحقيقة قايمة في الشرق األوسط(فلدمان،

 .)63 ،1983هذه الفكرة مدعمة بضرورة احتكار "إسراييل" للسالح النووي في الشرق األوسط ،ولتحقيق
ذلك على المستوى السياسي ،تجنبت "الردع النووي العلني" رغم الميزات االستراتيجية التي يحققها
امتالك هذا السالح.
أيضا الخيار النووي "إسراييل" على تجنب االنفاق المالي والتكاليف الباهظة التي
سيساعد ً

تفرضها عليه عملية سباق التسلح التقليدي ،كما أن الخيار النووي لن يمكن "إسراييل" من إحراز تفوق
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أيضا من تجنب
عسكري استراتيجي في ميزان تعادل القوة على الجانب العربي فحسب ،إنما سيمكنها ً
االعتماد على مصادر خارجية في مجال التسلح(.)Gerald, M, 1997, 28-50

وفي إطار ما سبق :يجيئ في اعتقاد القيادات السياسية اإلسراييلية بأن الردع النووي هو
السبب الرييسي وراء القبول العربي التدريجي للوجود اإلسراييلي كحقيقة مستقرة في الشرق األوسط.
أيضا يجب أن نميز بين مفهومين متداخلين ،هما الردع واإلجبار ،فبينما يشير مفهوم الردع إلى منع
و ً

العدو من القيام بعمل معين ،يقوم اإلجبار على دفع العدو إلى القيام بعمل عسكري أو سياسي معين.
المطلب الثاني :وسائل استخدام الترسانة النووية اإلسرائيلية
ووالً :الترسانة النووية اإلسرائيلية

تمتلك "إسراييل" ثالثة مفاعل نووية أساسية فقد كانت أول خطوة اتخذتها بخصوص تأسيس قوة
نووية في أواخر عام  ،1948وفي سنة  1949أنها أوفدت ستة من خبرايها في الميدان النووي إلى
الدول األوروبية؛ لكي يتدربوا على أيدي خبراء في االختصاص نفسه(الكيالني .)173 ،1991 ،وكان أول
مفاعل تم تأسيسه هو مفاعل ديمونا ثم ريشيون لبزيون وبعده ناحال سوريك ،وهذا ما سنتناوله
تباعا.
بالتفصيل ً
 -1مفاعل ديمونا
لقد كانت أهم الخطوات الفعالة و أخطرها التي خطتها "إسراييل" على طريق انتاج األسلحة النووية
للطاقة النووية في "إسراييل" إنشاءها (مفاعل ديمونا) .وقد جرى بناء هذا المفاعل بتصاميم فرنسية
وضعتها لجنة الطاقة الذرية الفرنسية كجزء من محاوالت التنسيق الفرنسي -اإلسراييلي في مجال
التعاون الذري(الدسوقي .)17-16 ،1991 ،يقع مفاعل ديمونا على الطريق الصحراوي بين بير السبع
وسدوم ،وقد اختير هذا المكان لقربه من المواد األولية (اليورانيوم) الموجود في صحراء النقب وقد
قدرت تكاليف بناء المفاعل حوالي  130مليون دوالر ،وطاقته بلغت ( )126ميغاواط ،وقد كان
سنويا(عطية ،)123 ،1996 ،ويعمل المفاعل باليورانيوم
قادر على إنتاج ( )8كيلو من البلوتونيوم
ًا
ً

المخصب ( ،)% 90وهو مفاعل ينتج البلوتونيوم الذي يعد العنصر األساسي إلنتاج القنبلة الذرية
االنشطارية(مسلم.)226 -225 ،1985 ،
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 -2مفاعل ريشيون لبزيون
هو أول مفاعل ذري إس ارييلي بمساهمة أمريكية ،ساهمت في إنشايه شركة (أ .م .ف) وتومكس
األمريكية بوضع التصاميم الالزمة لهذا المفاعل المعروف ،وتبلغ طاقته اإلجمالية ثماني ماليين
واط حراري .وفي إطار مشروع الرييس األمريكي ايزنهاور (الذرة من أجل السالم) أرسلت "إسراييل"
بعثات طالبية إلى الجامعات األمريكية من أجل تدريبهم في مراكز األبحاث النووية التابعة لوكالة
الطاقة الذرية األمريكية ( )USAESفي مختبر أرغون القومي(خطاب .)70 -69 ،1987 ،لقد جاء
في تقرير لمعهد الدراسات االستراتيجية في لندن ،أن بوسع هذا المفاعل النووي إنتاج قنبلة نووية
واحدة كل سنة(براي.)97 ،1989 ،

 -3مفاعل ناحال سوريك
وافقت الواليات المتحدة عام  1955على بناء نووي لد"إسراييل" قوته ( )5ميغاواط وهو من النوع
الذي يستخدم الماء الخفيف(الجسراوي .)31 ،1986 ،وقد أثير الجدل حول الهدف من إنشاء هذا
المفاعل ،هل هو ألغراض استراتيجية ال سيما أن إنشاءه تم قبل حرب السويس عام  1956بعام،
أم جاء ألغراض سلمية ،وقد أوضح بتر براي إمكانية إنتاج السالح الذري من طرف هذا المفاعل،
لكن الذي يحول دون تحقيق ذلك هو قلة اليورانيوم المخصب ،زيادة على وجود اتفاق بين "إسراييل"
والواليات المتحدة حول عدم إنتاج هذا المفاعل للقنابل النووية بمقتضى اتفاق اإلنشاء وضع
المفاعل تحت الرقابة األمريكية في البداية من ثم وكالة الطاقة الذرية كمرحلة ثانية(براي،1989 ،
.)97

من ذلك يتبين مدى اهتمام "إسراييل" بالسالح النووي اإلسراييلي كرادع استراتيجي فهي تنفق مبالغ
طايلة من أجل بناء ترسانة نووية عمالقة بهدف الهيمنة وبسط سيطرتها على المنطقة.
ثانياً :وسائل استخدام األسلحة النووية
تنشر "إسراييل" أسلحتها النووية وباستطاعتها استخدامها عبر ثالث وسايل أهمها:
 -1نظام الصواريخ :تملك "إسراييل" نظام صواريخ متطورة قادرة على حمل رؤوس نووية ،فإسراييل
تملك صواريخ (أريحا  )9الذي يبلغ مداها ( )600كم 2وحمولتها ( )1000كلغم وصواريخ (أريحا
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 )2الذي يبلغ مداها ( )1450كم 2وقد خضعت للتطوير والتحسين أوايل التسعينيات ،فأصبح
مداها يقارب ( )2200كم 2مع حلول منتصف األلفية الثانية .وتعمل "إسراييل" على تطوير
صواريخ (أريحا  )3العابر للقارات ومن ثم تجهيز قاعدتي (زكريا) جنوب شرق "تل أبيب" "وتل
أيضا كميات كبيرة منها في حصن (كفر
نوف" في الشمال الغربي من "تل أبيب" ،وخزنت
ً

زخريا)(الكعود.)25 ،2011 ،

 -2الطائرات :يزيد األسطول الجوي اإلسراييلي عن ( )400طايرة أهمها ،F 15 ،F 16 :وهذه
الطايرات قادرة على حمل قنابل نووية وبمدى يتجاوز ( )5000كم .2وتشير بعض المعلومات
اعتماد "إسراييل" على عدد ضييل من الطيارين في مثل هكذا ضربات ومن خالل األسراب األتية
( ،)253 ،140 ،116 ،115 ،111وتكمن هذه األسراب في قواعد (تل نون) و(نيغابكم) جنوب
شرق بير السبع و(راموان) في صحراء النقب(الكعود .)26 ،2011 ،فيما استلمت "إسراييل" مؤخ اًر
طايرات الشبح األمريكية (إف  ،)35وتتميز الطايرات الشبح بقدرتها على مساعدة الطيارين في
تجنب أنظمة الصواريخ المطورة .وتستطيع الطايرات حمل مجموعة من األسلحة بسرعة فايقة تصل
إلى  1,6ماخ (نحو  1900كم/ساعة) .وستحل الطايرات الجديدة مكان طايرات  F16اإلسراييلية
المتقادمة .وتستطيع طايرات  F35التحليق دون أن ترصدها منظومة الصواريخ المضادة للطايرات
التي تملكها إيران ،بما فيها "(" S300روسيا اليوم.)2016 ،

وقد توالت المساعدات األمريكية لد"إسراييل" في المجال النووي وتجلت في إلغاء عمل لجنة فلوريدا
كالد التي كانت تتولى التنسيق على مفاعل ديمونا اإلسراييلي .ويذلك حصلت "إسراييل" على دعم
من مختلف الدول لتطوير ترسانتها النووية ،وهناك تعاون مع دول كثيرة على صعيد مشترك
وخاصة مع دول كجنوب أفريقيا وتايوان والهند والصين والباكستان(رومان .)208 ،1990 ،لقد احتلت
"إسراييل" المرتبة الثانية عشرة بين الدول األكثر إنفاقًا في مجال األسلحة النووية حيث بلغت
الموازنة العامة لعام  2007نحو  %18من الميزانية العامة في "إسراييل" مخصصة للجانب
العسكري ومنها السالح النووي(حسن ،األيوبي .)371 ،2005 ،وهذا يدل على اهتمام "إسراييل" بهذا
الجانب واياليها حصة كبيرة من إنفاقها االقتصادي ،ولذلك كانت هناك دعوات من داخل "إسراييل"
لتقليص اإلنفاق على التسلح النووي واقتراحات بخفضها إلى  %5من الناتج القومي
اإلجمالي(مريدور.)11 ،2007 ،
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 -3الغواصات :تملك "إسراييل" ثالث غواصات نووية (دولفين) تم شراؤها من ألمانيا مجهزة
بصواريخ كروز األمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية يبلغ مداها ( )1300 -900كم ،2تجوب
الغواصة األولى في البحر المتوسط ،والثانية في البحر األحمر ،والثالثة ترسو على الشواطئ
اإلسراييلية ،وفي السابع من تموز /يوليو  2006وقعت "إسراييل" صفقة جديدة مع ألمانيا لشراء
غواصتين جديدتين(عبد السالم .)36 ،1994 ،فيما حصلت "إسراييل" حتى عام  2015على تسع
غواصات ألمانية من نوع (دولفين).
وحول مزايا هذه الغواصات ،ذكرت تقارير ألمانية أن محركاتها تعمل بال صوت وبخاليا االحتراق
الذاتي فايقة التطور ،وهو ما يحول دون تحديد مكانها ،ويمكنها الغوص تحت الماء أسابيع طويلة دون
حاجة للتزود بالوقود .كما يتمتع الطراز الجديد من غواصات دولفين األلمانية بقدرات حربية متنوعة،
منها فوهات للطوربيدات وصواريخ بحر-بحر ،وقدرات على جمع المعلومات االستخبارية في ساعات
النهار والليل ،إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية متقدمة .وصممت هذه الغواصات لتكون قادرة على
تسليحها بصواريخ كروز بحر-أرض قادرة على تحميلها برؤوس نووية صغيرة واطالقها بنظام
هيدروليكي سري(الجزيرة نت.)2017 ،

لقد أشارت دراسات معهد الدراسات السياسية واالستراتيجية في جامعة جورج تاون األمريكية في
مطلع األلفية الثانية والتي تمت بتكليف من وكالة الدفاع النووية األمريكية أنه باستطاعة "إسراييل" نشر
نوويا خالل عشر ساعات ،وأن "إسراييل" بمقدورها استخدام ترسانة أكثر من
أكثر من ()30
سالحا ً
ً

( )80قنبلة نووية زيادة على تطويرها المستمر لألسلحة النووية التكتيكية ،وسعت "إسراييل" منذ عقد
التسعينيات المتالك هذا النوع ،وأن هذه الرؤوس لها قوة تدميرية محدودة فضالً عن الرؤوس الذرية،
وهي أول ما امتلكته "إسراييل" وهي (قنابل عمالقة ذات قوة هايلة)(عبد السالم .)36 ،1994 ،وكذلك
المتالكها للقنبلة النيوترونية التي لها القدرة على قتل البشر دون تدمير البنى التحتية للمدن مستخدمة
أشعة (كاما) لذلك الغرض(دريك .)10 ،2000 ،وأنها تنتج كميات كافية من الديتريوم والتريتوم التي
أيضا الوسايل الكفيلة لحمله إلى
تستخدم لصنع الرؤوس الهيدروجينية ،كما أن "إسراييل" ال تمتلك ً

مسافات تصل إلى آالف األميال(الكعود .)26 ،2011 ،وهذا ما أكده مردخاي فانونو الخبير النووي في
ديمونا من أن "إسراييل" قادرة على محو دول عربية بأكملها(عبد السالم.)17 ،1995 ،
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نستنتج مما سبق بأن "إسراييل" تنفرد بكونها القوة النووية في منطقة الشرق األوسط ومنطقة
حوض البحر المتوسط ،وهي بذلك تحرص على احتكارها لألسلحة النووية والحرص على حرمان أي
دولة في المنطقة من امتالك القدرات النووية وهو هدف تمكنت من تحقيقه.
المطلب الثالث :وسس ودوافع االستراتيجية النووية اإلسرائيلية
ووالً :وسس االستراتيجية النووية اإلسرائيلية
تعتمد استراتيجية الردع النووي اإلسراييلي على األسس التالية:
ووال :تحقيق جوهر سياسة األمن اإلسراييلية :يقوم ذلك على االعتماد على الحدود اآلمنة ،والتوافق
التكنولوجي والنوعي في التصريح ،واالرتباط بحليف قوي ،وممارسة إحدى استراتيجيات الردع ضد
مصادر التهديد وهي سوريا ومصر وايران .وقد كان الحليف النووي حتى منتصف الستينات من القرن
الماضي هو الواليات المتحدة ،ثم انضمت إليها فرنسا وأبرمت مع "إسراييل" اتفاق في عام 1994
حول التعاون الثنايي في مجال األبحاث النووي وتطوير الصواريخ الحاملة األقمار الصناعية(منصور،
نحاس.)281 ،2009 ،

ثانياً :السباق في امتالك القدرة النووية العسكرية في منطقة الشرق األوسط :تقوم االستراتيجية
العسكرية على السباق في امتالك القدرة النووي العسكرية في منطقة الشرق األوسط والحرص على
احتكار السالح النووي في المنطقة ،ومنع أي دولة عربية من تنفيذ برنامج نووي عسكري ،سواء بالعمل
العسكري المباشر مثل ضربة عام  1981لمفاعل تموز العراقي ،أو بتوظيف الضغوط األمريكية على
الدول العربية إلحباط برامجهم النووية ومنع تطويرها(رينيه برس.)18-15 ،1993 ،

ثالثاً :رفض االكتفاء بالضمانات األمنية :تصر "إسراييل" على عدم االكتفاء بأي ضمانات أمنية
تعطى من قبل حلفايها ،سواء أكانت المظلة النووية األميركية فوق اليابان أم بعض دول جنوب شرق
آسيا ،أو بتعهدات متبادلة مع دول إقليمية بعدم البدء باستخدام األسلحة النووية في الصراعات
اإلقليمية المسلحة المحتلة مثل إيران.

رابعاً :رفض االنضمام إلى معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية :وهي معاهدة مبرمة في األول من
تموز /يوليو عام  1968والتي تقرر تمديدها حتى عام  ،1995وكذلك رفض االنضمام إلى أي اتفاقية
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إلقامة منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط قبل إبرام تسويات سياسية نهايية مع
الفلسطينيين والسوريين(منصور ،نحاس.)281 ،2009 ،

خامساً :األمن المتبادل مع دول الجوار :اعتبار أن أمن "إسراييل" يأتي عبر األمن المتبادل مع دول
الجوار ،شاملة دول الطوق ودول العمق العربية ،ومن ثم تسعى "إسراييل" كنمط سلوكي لتطوير
تسليحها النووي ،وترفض وضع قيود على استخدام األسلحة النووية التكتيكية ضد القوات العربية التي
(يفترض) أن تبدأ الهجوم على "إسراييل" ،وبخاصة إذا اقتربت القوات العربية من الحدود اآلمنة
لد"إسراييل"(رينيه برس.)18-15 ،1993 ،

سادساً :منع العرب من تحقيق التوازن االستراتيجي العسكري واستغالل المتغيرات اإلقليمية في المنطقة
العربية لتطوير البرنامج النووية الصاروخية اإلسراييلية ودعم الدفاع عن المنشآت النووية بالصواريخ
االعتراضية ،وتطوير اختيار األهداف المعادية وتتبعها بواسطة األقمار الصناعية اإلسراييلية
واألميركية.

سابعاً :االستخدام المرحلي لسياسة سالم الردع أو السالم النووي :يهدف هذا المبدأ إلى فرض التسوية
السياسية على سورية والسلطة الفلسطينية ولمنع دول الجوار والعمق العربية من التدخل في فلسطين
إذا تدهور الموقف بإعالن قيام الدولة الفلسطينية(منصور ،نحاس.)282 ،2009 ،

ثانياً :دوافع امتالك "إسرائيل" للقنبلة النووية
مما ال شك فيه أن امتالك دولة ما للسالح النووي ،إنما يعني بالضرورة أن هناك دوافع وراء هذا
الغرض ،لذا كان لد"إسراييل" طموح مبكر المتالك السالح النووية بسبب الدوافع التالية:
 -1دوافع سياسية :تنطلق من ارتباط استمرار وديمومة "إسراييل" بامتالكها لمثل هكذا أسلحة
وبالتوقيت نفسه يعبر عن نزعة في إحراز التفوق والريادة في منطقة الشرق األوسط وفرض
ودوليا(فؤاد.)105 -103 ،2001 ،
إقليميا
سياستها على الدول العربية وتعزيز مكانة "إسراييل"
ً
ً

 -2دوافع سلوكية :ترتبط هذه الدوافع بالشعور اإلسراييلي بالخوف والتحسب للمستقبل سيما وأن
قايما ومن هذا فإن بقاءها
الشعور بأن "إسراييل" تعيش في جزيرة صغيرة محاطة باألعداء مازال ً
مرهون بامتالكها لجميع أنواع األسلحة ذات القدرة التدميرية العالية وأبرزها األسلحة

النووية(.)Rodman, 2001, 5
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 -3دوافع ومنية :أمن مفهوم األمن اإلسراييلي مقرون بشكل أساسي باالستراتيجية العسكرية التي
تعتمد القوة في تثبيت كيانها االستيطاني(السامرايي .)40 ،1988 ،وهذا يعني استخدام القوة واللجوء
اليها في حالة تهديد أمن وسالمة "إسراييل" ،فقد وضعت القدرات النووية في حالة تأهب أثناء
االحتالل األمريكي للعراق في التاسع من نيسان أبريل عام 2003؛ للرد على أي هجوم
صاروخي عراقي محتمل(الكعود .)27 ،2011 ،كما يجب أال ننسى التهديد اإلسراييلي لمصر
لتدمير السد العالي من خالل القصف النووي له نتيجة تهديد مصر بقصف مفاعل ديمونا
النووي.
 -4دوافع عسكرية :تحرك هذه الدوافع الرغبة في التفوق والحماية المطلقين أمام محدودية
المعطيات الديمغرافية والجغرافية وهو ما دفع "إسراييل" لتمسكها بامتالك األسلحة النووية
كعنصر للردع في ظل الطبيعة المتغيرة للحروب المستقلة وتداعياتها الخطيرة سيما وأن هنالك
محاوالت لدول في منطقة الشرق األوسط بامتالك صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس غير
تقليدية(محمود.)31 ،2007 ،

 -5دوافع استراتيجية :حيث يعد غياب العمق االستراتيجي لدولة "إسراييل" من التحديات الرييسية
للنظرية األمنية اإلسراييلية اذ لم يعد العمق االستراتيجي الذي حققته "إسراييل" باحتالل أراض
عربية محاولة كافية لمنع وصول التهديدات إلى مواقعها الحيوية بعد وصول الصواريخ العراقية
ال( )39إلى قلب "إسراييل" ودكها ،وكذلك صواريخ حزب اهلل التي طالت مدن ومنشآت
إسراييلية ،لذا فأمام هذه المعطيات تتمسك "إسراييل" باحتكارها لألسلحة النووية(محمود،2007 ،
.)31

المطلب الرابع :الموقف اإلسرائيلي من االتفاقيات الدولية
عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام  ،1957ولكنها ماتزال ترفض
تعد "إسراييل"
ً
التوقيع على معاهدة منع االنتشار لألسلحة النووية لعام  ، 1968وترفض إخضاع مؤسساتها ومنشآتها
النووية إلى التفتيش الدولي ،وان سمحت في اآلونة األخيرة للدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية بزيارتها لكنها لم تسمح له بزيادة منشآتها النووية(اللداوي ،)117 ،2007 ،وهي غير
موقعة على البروتوكوالت اإلضافية للوكالة الدولية المتعلقة بحظر استعمال وانتاج وتطوير األسلحة
البيولوجية لعام  ،1972وكذلك غير موقعة على القانون الدولي للتعامل ضد انتشار األسلحة البالستية
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لعام  ،2002كما أنها عضو في منظمة حظر األسلحة الكيميايية ولكنها لم تصادق على االتفاقية
وفي عام  2006وقعت على اتفاقية لمنع أعمال إرهاب النووي مع األمم المتحدة(حسنين.)127 ،2011 ،

دايما عن قلقها إزاء ملف االنتشار النووي في عدة محطات حيث اعترضت
تعبر "إسراييل" ً
على القرار األممي لوقف التفجيرات قرار  ،49/45كما أنها لم توافق على المعاهدة المتعلقة بحظر
التجارب النووية في الجو ،والفضاء الخارجي وتحت سطح الماء القرار  ،50/45وصوالً إلى مؤتمر
 17أبريل 1995م الذي رفضت فيه تمديد المعاهدتين؛ بهدف بقايها الدولة الوحيدة المالكة للسالح
النووي في الشرق األوسط واجهاض أي محاول لخلخلة احتكارها له في المنطقة .وبالرغم من هذا
الموقف فإن "إسراييل" أجرت تجربة نووية واحدة على األقل في صحراء النقب عام  ،1963وقامت
بتجربة نووية في جنوب المحيط الهندي بالتعاون مع جنوب أفريقيا عام (1989غراض.)5 ،2009 ،

ير من ( (CIAيعود لعام
وبحسب نورمان دوميني ،أستاذ وباحث في جامعة ساسكس البريطانية ،أن تقر ًا

 1979جاء فيه :إن الوميض المزدوج المفاجئ الذي التقطه القمر الصناعي األمريكي (فيال) في
جنوب المحيط األطلسي يعتبر سمة للتفجيرات النووية(دومبي ،)2017 ،وهذه المواقف والتجارب تؤكد
إصرار "إسراييل" عن قصد على أن تكون خارج إطار الحظر النووي بحجة أنها تعيش وسط نسيج
عربي واسالمي معاد لها ،وأن هذا يشكل خطورة على مستقبلها وأمنها وهذا باعتقادها يبرر لها تفوقها
النووي الرادع.
موقف "إسرائيل" من معاهد انتشار األسلحة النووية ()NPT
منذ عام  1968وهو تاريخ دخول معاهدة ( )NPTالتي وقعت عليها ( )189دولة حيز النفاذ،
رفضت "إسراييل" التوقيع واالنضمام إلى هذه المعاهدة وبدعم امريكي مباشر وأصبح عامل الردع
هاجسا لكافة الحكومات اإلسراييلية المتعاقبة منذ إنشاء دولة
العسكري غير التقليدي وخاصة النووي
ً

وتبعا لذلك استطاعت "إسراييل" جعل األفكار حول امتالك
"إسراييل" عام  1948وحتى وقتنا هذاً .
اقعا يفرض نفسه بقوة ،وبهذا الشكل ومع التعنت اإلسراييلي لعدم االنضمام إلى
أسلحة نووية ًا
أمر و ً
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية فإن أمن منطقة الشرق األوسط سيتعرض إلى خطر كبير ويفسح
المجال لدول كثيرة المتالك تلك األسلحة ،ومع استمرار التوجيهات االمريكية في دعم "إسراييل" بعد

التوقيع على المعاهدة ،فإن أمن منطقة الشرق األوسط سيتعرض إلى خطر كبير ،ولهذا باتت الضرورة
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تتطلب أكثر من أي وقت مضى التركيز على السالح النووي اإلسراييلي ،والمطالبة بانضمام "إسراييل"
إلى تلك المعاهدة(الكعود.)28 ،2011 ،

وهذا ما حصل بالفعل في مؤتمر واشنطن في  18نيسان /أبريل  2010ومؤتمر األمم المتحدة
لمراجعة معاهدة عدم انتشار النووي في  3أيار /مايو  2010عندما اتفق مندوبو حركة عدم االنحياز
على توحيد خطاباتهم أمام هذين المؤتمرين والتركيز على ما تصفه الحركة بمخاطر القدرات النووية
اإلسراييلية على أمن الشرق األوسط ،ووجوب أن تخضع منشآتها للتفتيش الدولي(الكعود.)28 ،2011 ،

وخاصة تأكيدات المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي والذي أكد ان استمرار تطوير "إسراييل"
لبرنامجها النووي سيؤدي إلى إطالق سباق تسلح نووي في منطقة الشرق األوسط  ،ويمثل عايقًا
إلحالل السلم في المنطقة.
كما أكد السفير القطري ناصر بن عبد العزيز مندوب قطر الدايم ورييس وفدها لدى األمم
المتحدة ،بضرورة كسر الصمت أمام استمرار السياسة النووية اإلسراييلية المخالفة لمعاهدة حظر
انتشار األسلحة النووية(صحيفة الوطن.)2010 ،

إن استثناء "إسراييل" من االنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يعني-عملياً-
السماح لها بالتوفيق االستراتيجي على دول منطقة الشرق األوسط بما فيها الدول العربية واطالق يدها
للهيمنة اإلقليمية على المنطقة كلها ،وابقاء العالم العربي تحت رحمة التهديد اإلسراييلي المستمر.
وبالمقابل إن اإلدارة االمريكية تضغط على الدول العربية لمنعها من امتالك أي أسلحة نووية ولم تجهد
نفسها لتبرير عدم توقيع "إسراييل" على معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية ،ومن عدم اتالف
مخزونها من األسلحة.

إن استمرار "إسراييل" خارج معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يشكل العقبة األساسية لتأمين
المعطى لد"إسراييل" من قبل المجتمع
الشرق األوسط ،من األسلحة النووية وان االستثناء الضمني ُ
الدولي بعدم دفعها لالنضمام إلى المعاهدة من شأنه أن يقضي على ما تبقى من مصداقية هذه
المعاهدة في الشرق األوسط مما يجعل دول المنطقة تسعى لتأمين نفسها ضد المخاطر النووية من
دول مختلفة بأساليب أخرى بدالً من االعتماد على األسس والقواعد الدولية.
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الخاتمة:
يخلص الباحث في نهاية هذا الفصل إلى أن الفكر االستراتيجي اإلسراييلي كان يتميز
باتجاهين (التوسع والعدوان) ،متخ ًذا من األمن ذريعة لتحقيق أهدافه وغاياته ومطامعه ،ويخفي خلفه
تلقاييا ،بضم مساحات واسعة من األراضي العربية
حقيقة تطلعاته المتطرفة .ويتبلور االتجاه التوسعي
ً
المحتلة تمتد حتى ترتكز على حدود طبيعية يمكن اتخاذها كحدود آمنة ،وفي نفس الوقت تضم العمق
الجغرافي والمجال الجوي الواسع ،بينما يبقى االتجاه العدواني الذي يعتبر األخطر ألنه يلقي الضوء
على طبيعة السياسة الحربية واألمنية اإلسراييلية ونواياها المتعلقة بالمستقبل البعيد والهدف األقصى.
كما خلص الباحث إلى أن االستراتيجية اإلسراييلية منذ قيام “إسراييل” تظل موضوع إجماع
داخلي بين كافة القوى الحزبية بمختلف أطيافها السياسية واأليديولوجية ،فخالل تأسيسها طورت
"إسراييل" استراتيجيتها باتجاهات هجومية وأكثر عدوانية ،ولم تلغ ًأيا من الركايز األساسية لألمن ،بل
عملت على تطويرها ،ولم تكتف "إسراييل" بالردع التقليدي بل عملت بكل سرية وقوة على امتالك

(الردع االستراتيجي) السالح النووي الذي جعل "إسراييل" أكثر قوة وهيبة.
كما خلص الباحث إلى أن الهواجس األمنية مازالت تسيطر على النهج اإلسراييلي في التعامل
مع البيية اإلقليمية المباشرة لها ،رغم توقيع "إسراييل" العديد من االتفاقيات مع دول الجوال وكذلك مع
الفلسطينيين ،وتمخض من رحم تلك التطورات مجموعة من المهددات والتحديات أثرت تلك التحديات
على الكثير من المفاهيم في النظرية األمنية ،التي تم تطويرها بما يخدم المصالح االستراتيجية
اإلسراييلية وينسجم مع األوضاع المستجدة.
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الفصل الثالث
توجهات التفكير االستراتيجي اإليراني في المجال النووي
المقدمة
خالل العقد األول والثاني من القرن الحالي تصاعد الموقف اإلقليمي والدولي المعارض
تهديدا لألمن واالستقرار في المنطقة
للبرنامج النووي الذي تتزعمه الواليات المتحدة ،ومازال يشكل
ً
وخاصة منطقة الخليج العربي ،وتثار التساؤالت حول حقيقة الغرض من هذا البرنامج :هل هو موجه

ضد الدول المحيطة والمتربصة بإيران أم أنه اردع إقليمي للسيطرة على منطقة الخليج والمنطقة
أيضا بشأن طبيعة الدوافع السياسة واالقتصادية والعسكرية المحركة له.
العربية ،و ً
يوما بعد يوم بوتيرة عالية ،حيث يعد هذا
وتطورت األحداث المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني ً
البرنامج من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الدولي ،وقد اقترب تحقيق الحلم اإليراني الذي ظل
مليًيا بالغموض والتعتيم حتى اتفاقية فيينا عام  ،2015األمر الذي شغل الباحثين ومراكز األبحاث
والتفكير حول ماهية إيران واستراتيجيتها في تعاملها مع ملفها النووي.
كبير من أجل تحقيق أهدافها بامتالك قدرات نووية تدعي بأنها سلمية،
مجهودا ًا
لقد بذلت إيران
ً

وتقوم بتطوير قدراتها العسكرية بإمكانيتها الذاتية واالستعانة بالخبرة األجنبية؛ في حين ترى بأنه مقدمة
لتسلح نووي له انعكاساته على استراتيجية األمن اإلسراييلي؛ ولذلك :لجأت "إسراييل" إلى زيادة قوة
استراتيجية الردع النووي.
وقد أصبح التسلح اإليراني التقليدي وغير التقليدي من أشد بواعث القلق لدى غالبية دول
المنطقة ينذر بتفجر صراعات مستقبلية ال تحمد عقباها ،ويؤكد أن منطقة الشرق األوسط ستستمر
مركز الصراع والتوتر لفترات عديدة قادمة ،طالما ظلت المورد األساسي للبترول والطاقة لكافة دول
العالم ،وطالما ظل البترول والغاز الطبيعي هو العنصر األساسي في استخراج الطاقة في العالم.
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المبحث األول :الجذور التاريخية للبرنامج النووي اإلي راني وم راحل تطوره
تعود الجهود اإليرانية للحصول على الطاقة النووية إلى عدة عقود ،في عهدين مختلفين ،بدأ
األول من سنة  1957إلى سنة  1979في ظل حكم الشاه ،وكان الثاني بعد وقوع الثورة اإلسالمية
حتى توقيع اتفاقية فيينا مع دول  1 +5عام .2015
وبالرغم من أن المراحل التي مر بها البرنامج النووي متداخلة مع بعضها البعض إلى حد
كبير ،فإن لكل واحدة منها مالمحها الخاصة التي تميزها عن غيرها ،بحيث يمكن مالحظة مظاهر
التطور التي أصابته عبر تلك المراحل ،إلى أن وصل إلى ما هو عليه اآلن بعد المفاوضات األخيرة
بين إيران والدول الغربية الكبرى.
المطلب األول :نشأ البرنامج النووي اإليراني
زمنيا إلى عدة مراحل ،تغطي المرحلة األولي بِدء
يمكننا تقسيم نشأة البرنامج النووي اإليراني ً

شروع إيران في تأسيس برنامجها النووي ،وتمتد حتى نهاية حقبة عهد الشاه ،أما المرحلة الثانية فهي

تبدأ منذ انتصار الثورة اإلسالمية حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي ،عندما بدأت الشكوك
الدولية تثار حول أهداف ودوافع البرنامج النووي اإليراني.
ووالً :النشأ واقامة البنية األساسية(  :)1986-1978حيث كان االهتمام بالطاقة النووية يمثل
جزًءا من جهود الشاه الرامية إلى تحول إيران إلى قوة إقليمية عظمى .وقد جاءت بدايات البرنامج
النووي اإليراني من خالل التعاون الوثيق مع الواليات المتحدة منذ منتصف الخمسينيات ،حيث كان

الشاه يعتمد بقوة على الواليات المتحدة لدعم حكمه ولمساعدته في تحقيق التنمية والنهضة الشاملة التي
كان يطمح إليها ،كما ترافق ذلك مع قيام الجانبين بتطوير درجة عالية من التعاون السياسي
واالستراتيجي ،بحيث أصبح نظام الشاه حليفًا للواليات المتحدة في حربها الباردة ضد االتحاد السوفيتي
السابق والكتلة االشتراكية(بن صقر.)6 ،2010 ،

ويذكر أن التعاون النووي بين إيران والواليات المتحدة قد استهل من خالل برنامج الذرة من
أجل السالم( ،)10والذي على أساسه وقعت إيران في عام  1957مع الواليات المتحدة اتفاقية للتعاون
 (10هو برنامج يهدف إلى اتاحة الطاقة الذرية أمام االستخدامات السلمية لدول العالم ،بحيث ال تستخدم هذه الطاقة في
التسلح والدمار ،ولكن تستخدم في أغراض التنمية وتوليد الطاقة وغير ذلك من األغراض السلمية.
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النووي في المجاالت المدنية ،مدتها عشر سنوات( .)Pahlavi, 1961, 307- 308()11وكان هدف
مشروع الشاه تزويد إيران بعشرين مفاعالً نووياً تبلغ قدرة بعضها  1300ميجاوات .كما طلب الشاه من
شركة سيمنس األلمانية الغربية تزويد إيران بمفاعالت ضخمة ،ولم تعترض واشنطن على ذلك(دياب،

 .)213 ،2005وقد أكملت شركة سيمنس األلمانية بناء نصف المنشآت الالزمة إلقامة مفاعلين نوويين
في منطقة بوشهر بالقرب من مياه الخليج العربي ،فتأسيس البرنامج النووي اإليراني كان تحت رعاية
الواليات المتحدة عن طريق اتفاقية ثنايية بين البلدين .وكان مركز طهران لألبحاث الذرية قد أسس عام
 ،1960ووقعت إيران على معاهدة منع انتشار األسلحة الذرية عام  ،1968وصادقت عليها عام
 .1970وقد أشارت تقارير االستخبارية األمريكية بأن الشاه -وبشكل قاطع -كان يسعى إلى تصنيع
القنبلة النووية ،ولكن تلك المساعي توقفت عام  1979بعد اإلطاحة به(مبيضين.)772 ،2007 ،

ثانياً :التجاهل والسلبية ( :)1985-1978مع قيام الثورة اإلسالمية دخل البرنامج النووي اإلي ارني
تماما؛ ففي الفترة الممتدة ما بين قيام الثورة وحتى منتصف الثمانينيات،
إلى مرحلة جديدة مختلفة ً
أصاب الجمود مختلف األنشطة النووية اإليرانية ،حيث أهمل القادة الثوريون اإليرانيون ،وفي مقدمتهم
اإلمام آية اهلل الخميني البرنامج النووي(اليمي .)7 ،2006 ،ويعود ذلك ألسباب موضوعية أهمها:
ظروف البالد التي كانت لتوها قد خرجت من ثورة وبحاجة إلى أن تتعافى وتبني اقتصادها المنهار.
يضاف إلى ذلك أن الواليات المتحدة وألمانيا والدول الغربية األخرى رفضت مواصلة التعاون
حظر شامالً ضد إيران في كافة مجاالت التسلح ،كما تعرضت
مع إيران في المجال النووي ،وفرضت ًا
المنشآت النووية اإليرانية للقصف الجوي والصاروخي العراقي أثناء الحرب .وعلى الرغم من االنتكاسة

التي شهدها البرنامج النووي اإليراني في بداية العهد الثوري ،إال أن إيران استمرت في تشغيل محطة
بوشهر النووية ،وظل يعيش في موقع المنشأة عدد ما بين ( )400 -300إيراني يتولون أعمال
صيانتها ،كما أن هناك مرافق تتسع لحوالي ( )2000عامل ،باإلضافة إلى إمكانية تقديم خدمات لد
( )2000عامل آخرين(ذياب.)55 ،2004 ،

 )11حيث حصلت إيران بموجبها على مساعدات نووية فنية من الواليات المتحدة ،وعلى عدة كيلو جرامات من اليورانيوم
المخصب لألغراض البحثية ،كما تعاون الجانبان في البحوث المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية( Pahlavi,

)1961, 307- 308
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يدا من قوة الدفع بعد
ثالثاً :االهتمام الجزئي ( :)1991-1985بدأ البرنامج النووي اإليراني يشهد مز ً

أن أدت تطورات الحرب مع العراق إلى إحداث تحوالت جذرية في التفكير االستراتيجي اإليراني،
السيما في المجال النووي حيث وجدت القيادة اإليرانية له من األهمية أن تعيد إحياء البرنامج النووي،
هكذا شرعت طهران في كثير من األنشطة المتعلقة بتصميم األسلحة ودورة الوقود الالزمة لصنع

السالح النووي وبعد انتهاء الحرب العراقية اإليرانية تزايدت جهود طهران في المجال النووي (محمود،
 .)61 ،2005واتخذت هذه األنشطة مسارات أربعة هي(الصدى:)66 ،2004 ،

 -1قامت إيران بتوسيع دايرة التعاون في المجال النووي مع الدول األجنبية ،كاألرجنتين والصين
وكوريا الشمالية وباكستان والهند ،وكانت إيران قد وقعت اتفاقاً مع باكستان في عام ،1986
بالتعاون معها في المجاالت العسكرية النووية ،حيث تقوم باكستان بتدريب العلماء اإليرانيين،
ومساعدتهم في البرنامج النووي اإليراني.
أيضا اتفاقًا مع األرجنتين عام  ،1987وذلك للحصول على وقود نووي من اليورانيوم
 -2وقعت إيران ً
المخصب؛ ولكنه غير مخصص لألغراض العسكرية لمفاعل طهران التجريبي ،ثم اتفقت إيران مع

جنوب أفريقيا خالل الفترة من  ،1989 -1988للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم
المخصب.
 -3قامت إيران بتوسيع بنيتها النووية األساسية من خالل افتتاح مركز جديد لألبحاث النووية في
مدينة أصفهان ،باإلضافة إلى محاولة الحصول على مفاعالت نووية من جهات مختلفة ،أو
تجميعها على مراحل متعددة.
 -4في أيلول /سبتمبر عام  1989وقعت ايران اتفاقًا مع كوريا الشمالية خالل زيارة سرية قام بها وفد
إيراني رفيع المستوى برياسة علي خامنيي -الذي كان يشغل منصب رييس الدولة آنذاك -إلى
(بيوج يانج) ،وكان الهدف من االتفاق تبادل المعلومات العسكرية والعلمية في مجال الصواريخ
والتكنولوجيا النووية بين البلدين(العيسى.)52 ،1996 ،

رابعاً :االهتمام الكثيف بالطاقة النووية منذ التسعينيات :شهد البرنامج النووي اإليراني نشاطًا مكثفًا
في كافة المجاالت منذ تسعينيات القرن الماضي ،وأصبحت إيران تمتلك بنية أساسية كافية إلجراء
األبحاث النووية المتقدمة .وقامت الحكومة بنشر المنشآت النووية االستراتيجية على مساحة واسعة،
تحسبا ألي ضربات عسكرية(عبد الشافي ،بدون .)25 ،وليس
وأحاطتها بجدار هايل من السرية ،وذلك
ً
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مبرر ذلك بما يلي
بخاف إصرار الرييس أحمدي نجاد على استكمال أركان البرنامج النووي اإليرانيً ،ا
من اعتبارات(بسيوني:)21 ،2010 ،

 .1تطلع إيران إلى تملك طاقة نووية لالستخدام السلمي على نحو يمكنها من زيادة حصة
صادرتها النفطية المستجلبة للعملة الصعبة.
 .2رغبة إيران اإلفادة من التكنولوجيا النووية المتقدمة في مجال الصناعة ،لبناء كوادرها
المتخصصة في هذا الحقل المعرفي الشديد األهمية.
محليا،
 .3حق إيران -وفقًا لنصوص اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية-في تخصيب اليورانيوم ً
ذاتيا ،ويحررها من مغبة االعتماد على الخارج في هذا المضمار الذي
بما يوفر لها
اكتفاء ً
ً

كثير ما تتلون مواقفه بمآرب سياسية.
ًا

رمز
 .4إن إيران تكبدت كلفة مالية باهظة لتأسيس بنية تحتية نووية ألغراض سلمية ،أصبحت ًا
للعزة والكرامة التي ال سبيل للمساس بهما.

 .5أن تمتلك إيران قدرات نووية سلمية ،هو من قبيل المطلب الجماهيري سواء في فترة حكم الشاه
حاليا.
أو ً

تحاول إيران أن تطمين العالم بأن برنامجها لألغراض السلمية وهو من حقها الشرعي والقانوني

التي نصت عليه االتفاقيات الدولية صاحبة الشأن ،لكنها في الوقت نفسه ،لن تتوان لحظة واحدة
في تحويل برنامجها إلى برنامج عسكري.
المطلب الثاني :تطورات األزمة النووية اإليرانية
مرت الجهود اإليرانية المبذولة باتجاه تطوير القدرات النووية اإليرانية ،والحصول على

تكنولوجيا متطورة في هذا المجال بعدة مراحل رييسية على النحو التالي:

ووالً :مرحلة الشك في النوايا النووية اإليرانية ( :)2002 -1995بدأت هذه المرحلة مع توقيع إيران
على اتفاق التعاون النووي اإليراني -الروسي في  8كانون ثاني /يناير  ،1995والذي نص على قيام
روسيا ببناء محطة الطاقة النووية في بوشهر جنوب البالد تقدر طاقتها بما يقارب ألف ميجاوات ،على
الحقا بقوة ألف ميجاوات أخرى ،وذلك في إطار صفقة قدرت قيمتها آنذاك
أن يجري زيادة طاقتها ً

بحوالي  800مليون دوالر ،وأثارت هذه الصفقة شكو ًكا قوية لدى الكثير من األطراف الدولية واإلقليمية
بخصوص الدوافع الحقيقية للبرنامج النووي اإليراني ،ومنها الواليات المتحدة(مبيض،)775 ،2007 ،
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بينما أصرت إيران منذ ذلك الحين على أن برنامجها النووي يندرج بالكامل في إطار االستخدامات
السلمية للطاقة الذرية ،وفي الحدود المسموح بها بموجب اتفاقية الضمانات النووية ،بغرض توليد
الطاقة الكهربايية ،ودعم الجهود التنموية ،وتحقيق الوفر في االستهالك المحلي من النفط والغاز
الطبيعي ،إال أن أط ارفًا إقليمية ودولية عديدة طرحت شكو ًكا كثيرة بشأن حقيقة الدوافع النووية اإليرانية،
استنادا إلى أنه ليس هناك ما يبرر أن تقوم دولة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بضخ استثمارات هايلة
ً
في مجال الطاقة النووية ،وخلصوا إلى توجيه االتهام صراحة إلى إيران بأنها تقوم بتطوير برنامج نووي

عسكري تحت مظلة االستخدامات السلمية للطاقة الذرية(محمود. )5-4 ،2005 ،

المرحلة الثانية :مرحلة االتهام الصريح إليران (-2002

آب /وغسطس  :)2003بدأت هذه

المرحلة أواخر عام  ،2002عندما كشفت مجموعة من المعارضة اإليرانية التي تقيم في فرنسا
(المجلس الوطني للمعارضة اإليرانية) عن وجود منشأتين سريتين لتخصيب اليورانيوم في موقع
(ناتانز) ،ومصنع للماء الثقيل في (آراك) ،وبعد اكتشاف كميات من خام اليورانيوم في ساجاد مقاطعة
(يزد) ،أعلنت إيران أنها تطور استخدام مفاعل نووي صغير يعتمد على المصادر والقدرات الذاتية
(الصباح .)204 -203 ،2014 ،على أثر ذلك وجهت اإلدارة األمريكية االتهامات إليران بأنها قامت
بعيدا عن رقابة الوكالة
ببناء منشأتين نوويتين جديدتين في منطقتي آراك وناتنز ،لتخصيب اليورانيوم ً

قدر من المصداقية من
الدولية للطاقة الذرية لتصنيع األسلحة النووية .وقد اكتسبت هذه االتهامات ًا
خالل ما بينته صور األقمار الصناعية األمريكية ،بأن إيران قامت ببناء جدران أسمنتية تحت األرض

لضمان السرية والتحصين ضد الهجمات المعادية(مبيض.)775 ،2007 ،
وكانت الخطوة األبرز في هذا اإلطار تتمثل في قيام محمد البرادعي ،المدير العام السابق
للوكالة ،بزيارة طهران في أواخر شباط /فبراير  ،2003ثم قدم أول تقرير له عن الحالة اإليرانية إلى
مجلس أمناء الوكالة في حزيران /يونيو  ،2003والتي أشار فيها إلى أن إيران خالفت اتفاقية
الضمانات ،بشأن عدد من النقاط أبرزها عدم اإلعالن عن وارداتها من اليورانيوم الطبيعي في عام
عنصر جديد في األزمة النووية اإليرانية أال وهو اكتشاف مفتشي
(1991السويدي .)9 ،2007 ،ثم ط أر
ٌ

آثار مشعة بدرجة عالية في عينات مأخوذة من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آب /أغسطس ً 2003ا

البيية في اإليرانية ،مما اعتبر دليالً على أن إيران تقوم بتنقية اليورانيوم دون إعالم الوكالة ،إذ أظهر
تحليل هذه العينات وجود مستويات عالية لتخصيب اليورانيوم بشكل يتطابق مع المستويات الموجودة
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في المواد المستخدمة في إنتاج السالح النووي .وكانت مستويات التخصيب مرتفعة حيث أثارت قلق
الوكالة ،مما زاد الشكوك األمريكية من أن الطموحات النووية اإليرانية تتجاوز مجرد االستخدامات
السلمية لها(مبيض .)776 ،2007 ،بالتأكيد تسعى إيران لتحويل المفاعل النووي السلمي إلى مفاعل
عسكري ،وذلك العتبارات أهمها :تحسين ظروفها االقتصادية ،بناء محور قوي ،منافسة إسراييل
وأمريكية على قيادة المنطقة.
المرحلـــــــــــة الثالثـــــــــــة :مرحلـــــــــــة الضـــــــــــغط علـــــــــــى إيـــــــــــران للتوقيـــــــــــع علـــــــــــى البروتوكـــــــــــول
اإلضــــــــــافي(آب /وغســــــــــطس  -2003تشــــــــــرين الثــــــــــاني /نــــــــــوفمبر  :)2003جد د د د ددرى خد د د د ددالل
هد د د ددذه المرحلد د د ددة التركيد د د ددز بالكامد د د ددل الضد د د ددغط علد د د ددى إي د د د دران مد د د ددن أجد د د ددل التوقيد د د ددع علد د د ددى البروتوكد د د ددول
اإلضد د د د ددافي لمعاهد د د د دددة مند د د د ددع االنتشد د د د ددار الند د د د ددووي .وكد د د د ددان الد د د د دددافع الرييسد د د د ددي وراء هد د د د ددذه الضد د د د ددغوط
مد د د ددن جاند د د ددب الوكالد د د ددة بصد د د ددفة خاصد د د ددة يتمثد د د ددل فد د د ددي أن هند د د دداك العديد د د ددد مد د د ددن الخط د د د دوات اإلضد د د ددافية
التد د د ددي يتعد د د ددين القيد د د ددام بهد د د ددا مد د د ددن أجد د د ددل التأكد د د ددد مد د د ددن صد د د ددحة البياند د د ددات التد د د ددي تقد د د دددمها إي د د د دران إلد د د ددى
الوكال د د ددة بش د د ددأن أنش د د ددطتها النووي د د ددة ،ال س د د دديما عل د د ددى ص د د ددعيد التحق د د ددق م د د ددن أن د د دده ل د د ددم تج د د ددر أنش د د ددطة
تخصد د د دديب اليوراني د د د ددوم ،ه د د د ددذه الخطد د د د دوات ربمد د د ددا يتع د د د ددذر القي د د د ددام به د د د ددا بد د د دددون قي د د د ددام إي د د د دران ب د د د ددالتوقيع
عل د د د د د ددى البرتوك د د د د د ددول اإلض د د د د د ددافي الملح د د د د د ددق بمعاه د د د د د دددة حظ د د د د د ددر االنتش د د د د د ددار الن د د د د د ددووي الت د د د د د ددي تتد د د د د د ديح
لمفتشد د د د ددي الوكالد د د د ددة القيد د د د ددام بعمليد د د د ددات تفتد د د د دديش مفاجيد د د د ددة واقتحامد د د د ددات للمواقد د د د ددع النوويد د د د ددة اإليرانيد د د د ددة
المش د د د د د ددتبه فيه د د د د د ددا(ط د د د د د دداهر)447 ،2011 ،؛ إال أن إيد د د د د د دران وافق د د د د د ددت ف د د د د د ددي نهاي د د د د د ددة المط د د د د د دداف عل د د د د د ددى
التوقيدد د د د ددع علد د د د د ددى البرتوكد د د د د ددول ،أثندد د د د دداء زيد د د د د ددارة وزراء خارجي د د د د ددة ألماني د د د د ددا وفرنسد د د د د ددا وبريطانيدد د د د ددا فد د د د د ددي
أكت د د د د د دوبر  2003إلد د د د د ددى طه د د د د د دران ،األمد د د د د ددر الد د د د د ددذي سد د د د د دداعد الحقًد د د د د ددا علد د د د د ددى حد د د د د دددوث طف د د د د د درة فد د د د د ددي
عالقات التعاون بين إيران والوكالة(طاهر.)447 ،2011 ،
المرحلة الرابعة :مرحلة التعاون الواسع بين إيران والوكالة (تشرين الثاني /نوفمبر  -2003تشرين
الثاني /نوفمبر  :)2004أدى توقيع إيران على البرتوكول اإلضافي لمعاهدة منع االنتشار النووي إلى
توسيع مجاالت التعاون بين إيران والوكالة إلى مستويات غير مسبوقة ،حيث بدأت إيران هذا التعاون
بتقديم تقرير واف وشامل بشأن مختلف مكونات برنامجها النووي ،وهو ما أشار إليه المدير العام
للوكالة في تقريره الالحق إلى مجلس أمناء الوكالة ،والذي نوه فيه إلى التطور في التعاون بين
الجانبين ،ال سيما في اتجاه قيام إيران بتوسيع اإليقاف أحادي الجانب لعمليات التخصيب واعادة
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المعالجة ،إال أن ذلك ال ينفي أن هذا التقرير أعرب عن القلق العميق من إغفال إيران إبالغ الوكالة
بعدد من األمور المتعلقة ببرنامجها النووي ،مع اإلشارة بصفة خاصة إلى أن إيران تذكر من تلقاء
نفسها "امتالكها تصميمات خاصة بأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (بي  ،)2وهي أجهزة رقابية
قادرة على إنتاج اليورانيوم المخصب ألهداف عسكرية(فيك.)5 ،2004 ،

المرحلــــــــة الخامســــــــة :مرحلــــــــة الضــــــــغط علــــــــى إيــــــــران لوقــــــــف تخصــــــــيب اليورانيــــــــوم (آذار/
مـــــــــــــارس  -2004كـــــــــــــانون األول /ديســـــــــــــمبر  :)2006جد د د د د ددرى التركيد د د د د ددز بالكامد د د د د ددل خد د د د د ددالل
هد د د ددذه المرحلد د د ددة علد د د ددى مطالبد د د ددة إي د د د دران بإيقد د د دداف أنشد د د ددطة تخصد د د دديب اليورانيد د د ددوم التد د د ددي تعتبد د د ددر حقًد د د ددا
أص د د د دديالً لل د د د دددول األعض د د د دداء ف د د د ددي معاه د د د دددة من د د د ددع االنتش د د د ددار الن د د د ددووي ،وق د د د ددد اس د د د ددتند الغ د د د ددرب ف د د د ددي
مطالبت د د د دده إليد د د د دران بوق د د د ددف عملي د د د ددات تخص د د د دديب اليورانيد د د د دوم عل د د د ددى اس د د د ددتنتاج يق د د د ددوم عل د د د ددى أن ه د د د ددذه
العملي د د د ددات تثي د د د ددر الشد د د د ددكوك ف د د د ددي كونه د د د ددا جد د د د ددزًءا محورًي د د د ددا م د د د ددن جهد د د د ددود ترمد د د د دي إلنت د د د دداج السد د د د ددالح
دتنادا إل د د د د ددى أن الطريق د د د د ددة الت د د د د ددي أدارت به د د د د ددا إي د د د د دران أنش د د د د ددطة تخص د د د د دديب اليوراني د د د د ددوم
الن د د د د ددووي ،اس د د د د د ً
كليد د د د ددا أم ال،
تجعد د د د ددل مد د د د ددن غيد د د د ددر الواضد د د د ددح مد د د د ددا إذا كاند د د د ددت طموحد د د د ددات إي د د د د دران النوويد د د د ددة سد د د د ددلمية ً

ب د د ددرغم أن د د دده ليس د د ددت هن د د دداك ف د د ددي الوق د د ددت نفس د د دده أدل د د ددة دامغ د د ددة عل د د ددى وج د د ددود برن د د ددامج للتس د د ددلح الن د د ددووي
فد د د ددي إي د د د دران .وكان د د د ددت تقد د د ددديرات الغد د د ددرب تق د د د ددوم علد د د ددى أن الوقد د د ددود الن د د د ددووي الند د د دداتج عد د د ددن عملي د د د ددات
تخصد د د دديب اليورانيد د د ددوم سد د د ددوف يتجد د د دده نحد د د ددو االسد د د ددتخدامات العسد د د ددكرية ،وهد د د ددو مد د د ددا لد د د ددم يكد د د ددن مقب د د د دوالً
قد د د ددط مد د د ددن جانبد د د دده ،بد د د ددل وأكد د د ددد علد د د ددى أند د د دده لد د د ددن يقبد د د ددل أن يكد د د ددون لد د د دددى إي د د د دران أسد د د ددلحة نوويد د د ددة أو
احتمال أن يصبح لديها أسلحة نووية(محمود.)173 ،2005 ،

نشأ البرنامج النووي اإليراني بدعم ومساعدة أمريكية ،لكنه مع تغير النظام السياسي في إيران
عداء للبرنامج،
بعد قيام الثورة اإليرانية ضد الشاه عام  ،1979أصبحت الواليات المتحدة أكثر الدول
ً
الذي تطور في حالة من الشك والقلق الدوليين ،وشكل على مدار عقدين أحد القضايا الرييسية إن لم

تهديدا لألمن والسلم الدوليين.
يكن القضية األولى التي شكلت في نظر العالم
ً
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المبحث الثاني :االتفاقيات والمشاريع والعقوبات الدولية تجاه الملف النووي اإليراني
أصدرت العديد من المشاريع الدولية من مجلس األمن تجاه الملف النووي اإليراني ،وفرضت
العديد من العقوبات االقتصادية والسياسية والعسكرية على إيران بهدف خضوعها لمعاهدة منع انتشار
السالح النووي ووقف تخصيب اليورانيوم ووضع برنامجها تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
واستمرت هذه المشاريع والعقوبات منذ عام  2006وحتى توقيع اتفاقيتي جنيف وفيينا عامي 2013
و 2015على التوالي.
المطلب األول :االتفاقيات الدولية حول الملف النووي اإليراني
ودوليا ،وحالة الشك والقلق التي أثارتها الدول
إقليميا
في خضم األزمة المتفاعلة والمتصاعدة
ً
ً

خاصة المعادية إليران وعلى رأسها "إسراييل" حول برنامجها النووي ،جرت العديد من الجوالت
والمباحثات والمفاوضات ،بين إيران وثالث دول أوروبية ،وعرضت الكثير من األفكار والمشاريع التي
غالبيتها باءت بالفشل لتباعد وتعارض المواقف وتصلب القادة االيرانيين من جهة ،وممارسة الضغوط
األمريكية من جهة أخرى ،ومع وصول الرييس حسن روحاني لسدة الحكم في إيران ،واتباعه سياسة
معتدلة تم التوقيع على اتفاقيتي جنيف وفيينا.
ووالً :اإلعالن األوروبي اإليراني المشترك (اتفاقية طهران)
في  21تشرين األول /أكتوبر  ،2003وتحت ضغط توجيه اتهام رسمي ضد إيران بعدم الوفاء
بالتزاماتها من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحالة القضية إلى مجلس األمن،
إعالنا
وبعد مفاوضات مكثفة جرت في طهران أصدر وزراء خارجية دول الترويكا األوروبية ()12()E3
ً

مشترًكا مع نظيرهم اإليراني ينص على عدد من التدابير المهمة إلى جانب تدابير طوعية لبناء الثقة
منها:
 -1التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم.

 (12نقصد بدول ( (E3هي دول الترويكا األوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ،والتي تعد أهم الدول األوروبية المؤثرة على
مسارات إدارة األزمة ،نظ اًر لطبيعة العالقات التي تربط بينها وبين كل طرف من أطراف األزمة ،يأتي في مقدمتها متانة
العالقات التجارية بينها وبين إيران ،ولم يكن الدور األوروبي مجرد وسيط وانما كان طرفاً مستقالً(معروف،2007 ،

.)3
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 -2التوقيع الفوري من قبل إيران على تنفيذ البروتوكول اإلضافي لمعاهدة منع االنتشار النووي.
 -3فتح منشآتها أمام العمليات التفتيشية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
شهر في تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم كتدابير لبناء الثقة(زهرة،2015 ،
 -4االستمرار لمدة ً 20ا
.)55

في مقابل كل ذلك تعهدت الحكومات األوروبية الثالثة من جانبها بعدم طرح القضية على
مجلس األمن ،فضالً عن التعهد بإمداد إيران بالتكنولوجيا النووية في المجال السلمي إذا ما أوفت
بتعهداتها السابقة .لكن االتفاق لم يدم طويالً ،ففي  10تشرين الثاني /نوفمبر عام  2003ناقش
مجلس المحافظين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة تقارير رفعها إليهم رييس الوكالة محمد
نامجا
البرادعي ،كان آخر هذه التقارير قد أثار محتواه دهشة الخبراء النوويين الغربيين؛ إذ أظهر بر ً

معتقدا في السابق .وفي  26تشرين الثاني /نوفمبر  2003اعتمد
وتقدما مما كان
اتساعا
نوويا أكثر
ً
ً
ً
ً
ار يدين إيران ويحملها مسؤولية انتهاكها التفاقية الضمانات(الكتاب السنوي-851 ،2004 ،
المجلس قرًا
.)853

ثانياً :اتفاقية باريس ( 15نوفمبر )2004
في خريف عام  2004جرت مفاوضات مكثفة بين إيران من جهة و( )E3من جهة أخرى،
وكانت المسالة األساسية تتركز في مطالبة  E3للحكومة اإليرانية بأن تعلق برنامج تخصيب اليورانيوم
تاما ،وفي  15تشرين الثاني /نوفمبر  2004توصل الطرفان إلى اتفاق حول صفقة جديدة
تعليقًا ً
تضمنت خطوات عدة ،وتعهدت طهران كتدابير طوعية إلعادة بناء الثقة ،باالستمرار في تمديد التعليق
السابق لبرنامج التخصيب ،بحيث يشمل جميع أنشطة أعادة المعالجة واألنشطة المتعلقة بالتخصيب.
واستمر التعليق في ظل تحقق ومراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وكان هدف هذا االتفاق تأمين
حصر ،فضالً عن ضمانات
ًا
ضمانات موضوعية تفيد بأن برنامج إيران النووي كان ألغراض سلمية

تتعلق بتعاون نووي وتكنولوجي واقتصادي بين االتحاد األوربي وايران والتزامات مؤكدة بمسايل
أمنية(طعمة.)179 -178 ،2010 ،

مفاجيا للمفاوضات بين إيران و E3بشأن أنشطة دورة
ولكن بدايات عام  2005شهدت توقفًا
ً
الوقود النووي الحساسة؛ إذ أصرت دول  E3على ضرورة قبول الحكومة اإليرانية إيقاف البرنامج بصورة
تامة ودايمة ،مؤكدة على أن هذا هو الضمانة الموضوعية الوحيدة الدالة على أن أنشطتها النووية كانت
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حصر ،ومعترفة بالوقت نفسه بحقها في تطوير طاقة نووية سلمية ،وتعهدت كذلك
ًا
ألغراض سلمية

بتسهيل وصولها إلى تقانة ووقود نوويين ،وقدمت وعداً بدعم مفاعالً لألبحاث يعمل بالماء الخفيف

ليكون بديالً عن مفاعل بالماء الثقيل الذي يجري إنشاؤه في أراك(زهرة.)56 ،2015 ،

رفض المسيولون في طهران صراحة المطلب األوربي المتعلق بوقف دايم للبرنامج الخاص
بتخصيب اليورانيوم مؤكدين أن دول الترويكا األوربية كانوا قد وافقوا في اتفاق باريس على أن تعليقها
أيضا بأن بالدهم ستستأنف أنشطة التخصيب مع ضمانات
ألنشطة التخصيب كان مؤقتًا ،وشددوا ً

ماليمة تتعلق بغرضها السلمي حالما يتم حل باقي مسايل الضمانات ،ولدى اصطدام المفاوضات
بصعوبات حقيقية ،انبرت الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية إلى حشد سياساتها لغرض تقديم
حوافز إضافية إليران كي تتخلي عن برنامج التخصيب(محمود.)27 ،2005 ،

ثالثاً :اقتراحات متبادلة من وجل اتفاق إطار عام
عاما من أربع مراحل لحل الخالف النووي والذي
في  3آيار /مايو  2005اقترحت إيران ًا
إطار ً
تضمن السماح لها باستيناف العمليات في منشأة تحويل اليورانيوم ( )UCFفي أصفهان ،وبدء تجميع
وتركيب ( )300جهاز طرد غازي في معمل التخصيب على النطاق التجريبي في ناتانز ،وتوفير
ضمانات موضوعية من طرفها بشأن الطبيعة السلمية لما تقوم به من أنشطة تخصيب ،والسماح
بحضور مفتشي الوكالة الدولية إلى مواقع في منشأتي أصفهان وناتنز وااللتزام بامتالك دورة وقود
نووي مفتوحة (أي دورة ال تتضمن إعادة معالجة بلوتونيوم) .في المقابل طالبت إيران بأن توافق دول
( )E3على بيعها مفاعالت طاقة نووية عاملة بالماء الخفيف ،وتوفير ضمانات حازمة بخصوص
إمدادها بوقود مفاعل نووي إلتمام اإلنتاج المحلي اإليراني ،وتخفيف أنظمة مراقبة الصادرات عن بيعها
تقانة متقدمة(الكتاب السنوي .)915 -914 ،2006 ،غير أن الدول األوروبية الثالثة رفضت هذا المقترح،
دايما بما في ذلك
وأصرت على موقفها الداعي إلى وقف إيران جميع أنشطتها المتعلقة بالتخصيب وقفًا ً

تحويل اليورانيوم(زهرة.)56 ،2015 ،

إطار التفاق طويل األجل ،مكون من رزم
في  5آب /أغسطس من نفس العام اقترحت دول (ً )E3ا

مترابطة من الحوافز المتعلقة بالطاقة النووية والتعاون التقاني ومسايل سياسية وأمنية ،واشتمل الركن
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األساسي لإلطار على تقديم ضمانات إليران تتيح لها حق الوصول إلى خدمات وقود نووي بأسعار
السوق ،وتألفت الضمانات من العناصر التالية(طعمة:)181 ،2010 ،
 -1آلية خاصة مشتركة بين الطرفين تستخدم في حالة عجز المزودين عن توفير الوقود النووي
إليران ألسباب غير تجارية.
كافيا الستمرار التوريدات بالمعدل المتعاقد عليه لمدة خمس
 -2مخزون مؤقت من الوقود يكون ً
سنوات ،مع وضعه في بلد ثالث مقبول من كال الطرفين.
 -3تعاون مع الوكالة الدولية لتطوير مقاربات جديدة متعددة األطراف بشأن دورة الوقود النووي.
 -4تعهد دول ( )E3بأن تدعم تمليك إيران مفاعالً لألبحاث ،وأن تتعاون معها في مجاالت
السالمة واألمن النوويين.
اما بعدم
وفي المقابل دعا االقتراح إيران إلى اتخاذ سلسلة خطوات منها أن تقطع على نفسها التز ً
متابعة أنشطة وقود نووي تتعدى بناء وتشغيل مفاعالت طاقة وأبحاث عاملة بالماء الخفيف،
قانونيا بعدم االنسحاب
اما
ً
والمصادقة على البرتوكول اإلضافي بحلول نهاية عام  ،2005وأن تقدم التز ً

من معاهدة حظر االنتشار النووي ( ،)NPTوابقاء جميع المنشآت النووية تحت سلطة ضمانات الطاقة
الدولية(زهرة.)57 ،2015 ،
تماما من االعتراف بحق
بيد أن إيران رفضت المقترحات األوروبية ،ليس فقط ألنها جاءت خالية ً
إيران في تخصيب اليورانيوم ،بل ألنها قامت في جوهرها على مطالبة إيران باالمتناع الكامل عن
ممارسة هذا الحق ،ذلك أن الحق في تخصيب اليورانيوم يعتبر مسألة محورية من وجهة النظر
اإليرانية ،سواء بحكم نصوص معاهدة حظر االنتشار النووي ،أو في ظل االحتياجات الوطنية
اإليرانية(محمود .)248 ،2005 ،ونتيجة لذلك :فإن المفاوضات بين إيران ودول ( )E3بشأن الملف
النووي اإليراني قد توقفت في أواخر عام  ،2005وأصبحت هناك صيغة جديدة للمفاوضات (وذلك
بناء على الطلب اإليراني توسيع رقعة المفاوضات) وهي ما عرف باسم مفاوضات ( )1 +5والتي
ً

صوتت إلى جانب الدول األوروبية الثالثة (فرنسا -ألمانيا -بريطانيا) ك ٌل من الواليات المتحدة وروسيا
والصين(طاهر.)453 ،2011 ،
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رابعاً :مفاوضات إيران مع مجموعة (.)1 +5
لقد دارت جوالت عديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة ( ،)1 +5وقدمت العديد من
االقتراحات والمشايع من كال الطرفين لكن جميعها باءت بالفشل يمكن بيانها كاآلتي :مفاوضات فيينا
(يوليو  :)2006ثم مفاوضات (كانون ثاني /يناير  ،)2007تالها مفاوضات (تموز /يوليو ،)2008
مرور بمفاوضات ميونيخ ( 6شباط /فبراير
ًا
ثم مفاوضات جنيف (تشرين أول /أكتوبر ،)2009

 ،)2010ثم مفاوضات ( 17أيار /مايو  ،)2010ثم مفاوضات جنيف (ديسمبر  ،)2010ومفاوضات
إسطنبول (يناير  ،)2011إال أنه يمكن القول إن هذه المفاوضات قد فشلت لألسباب التالية:

 .1مسألة تخصيب اليورانيوم :حيث أصرت الواليات المتحدة لكي تدخل في حوار بناء وايجابي مع
طهران ،على ضرورة تعليق إيران لتخصيبها اليورانيوم كشرط أساسي لجلوسها على طاولة
نظر للشكوك التي تبديها الواليات المتحدة في نوايا إيران لتطوير برنامج
المفاوضات معها ،وذلك ًا
نووي ذي أغراض عسكرية ،وهو ما ترفضه إيران جملة وتفصيالً(محمود.)22 ،2000 ،
 .2مدى التزام النظام اإليراني بحظر االنتشار النووي :بمعنى كيف يمكن التأكيد من التزام إيران بعدم
تصدير التكنولوجيا النووية إلى الخارج -خاصة الدول ذات التوجهات العدايية للواليات المتحدة-
أو إلى تنظيمات إرهابية في ظل األزمات االقتصادية اإليرانية .بينما تؤكد إيران في هذا اإلطار
أنها تلتزم بحظر االنتشار النووي وبيع التكنولوجيا النووي سواء لدول أخرى أو لتنظيمات إرهابية،
ومن ثم ترى أن التخوف من هذا الحظر ال أساس له ،وأنه ال داعي للربط بين إيران وقضية
االنتشار النووي(طاهر.)453 ،2011 ،

 .3وزمة الثقة :أي عدم ثقة إيران بالواليات المتحدة خاصة وبالدور الغربي عامة ،ومن هنا كان
السؤال االنتقادي الذي وجه للحكومة اإليرانية يستفسر عن الضمانات التي ستحصل عليها إيران،
كي تتخلى عن قدرتها التخصيبية لليورانيوم ،مع اقتناع ساسة إيران بأن تطوير القدرات النووية
ودوليا ،إذ هو أداة ضغط ومساومة من
إقليميا
يندرج في إطار متكامل للسياسة الخارجية اإليرانية
ً
ً
أجل بناء مكانة متميزة على الساحة اإلقليمية ،والقيام بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في ترتيبات
أمن الخليج ،وتحقيق االستقرار في منطقة شمال غرب آسيا ،واالستفادة من التحوالت الهيكلية في
النظام الدولي ،لوضع استراتيجية استقطابية لملء الفراغ األيدولوجي في العالم الثالث عقب انهيار
االتحاد السوفييتي ،مع استمرار المواجهة مع الواليات المتحدة ،ولذلك فإن السالح النووي يمكن أن
يقدم إليران أداة بالغة األهمية لتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية(محمود.)22 ،2000 ،
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رغم أن دول الترويكا األوروبية (فرنسا ،بريطانيا ،وألمانيا) كانت على عالقة وثيقة بين طرفي
األزمة الواليات المتحدة وايران ،إال أن أزمة الثقة كانت سيدة الموقف بين أطراف األزمة ،لذلك لم
تذلل العقبات ولم يتم التوصل التفاق إال بعد جلوس طرفي األزمة لطاولة المفاوضات وجهاً لوجه،
ويبدو أن طرفي األزمة لكل منهم مصالحه التي أراد أن يحاول االستفادة قدر االمكان من اآلخر.
خامساً :اتفاقية جنيف عام .2013
بعد مفاوضات مضنية في مدنية جنيف السويسرية تم في  24تشرين الثاني /نوفمبر 2013
التوصل إلى اتفاق مرحلي لمدة ستة أشهر ،على أن تستمر المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق
نهايي وشامل.
و -تفاصيل االتفاق:
تضمن االتفاق مجموعة من البنود يفترض أنها حققت مصالح مؤكدة للطرفين الغربي واإليراني،
وتمثلت تلك البنود فيما يلي:
و .وقف تقدم البرنامج النووي اإليراني :وذلك من خالل قبول إيران بعدة إجراءات متداخلة
ومترابطة ،في مقدمتها:
 .1وقف تخصيب اليورانيوم فوق مستوى  ،%5وبالتالي تفكيك التقنية الالزمة للتخصيب فوق هذا
المستوى.
 .2التخلص من المخزون اإليراني من اليورانيوم المخصب بنسبة  ،%20أي زهاء 200كغ من
اليورانيوم كانت تملكها عند التوقيع(الزويري.)7 -6 ،2014 ،

 .3التعهد بإيقاف العمل في مفاعل آراك بصورة مؤقتة ،وذلك يعني عدم إنتاج الماء الثقيل
والبلوتونيوم.
 .4عدم نصب أي أجهزة طرد جديدة ،وتجميد  800جهاز لم تغذ باليورانيوم بعد.
ب -تحقيق الشفافية والرصد :ذلك بقيام إيران بعدة خطوات متالزمة منها:
 .1توفير الوصول اليومي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ناتنز وفوردو ،وضمان مراقبة
الشامل.
 .2توفير وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مرافق تجميع وتخزين أجهزة الطرد المركزي
ومناجم اليورانيوم والمطاحن ،وبصورة يومية ربما مفاجية.
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 .3المصادقة على البرتوكول اإلضافي لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وتنفيذه ،مع بيان
دور كل من رييس والبرلمان في الق اررات اإليرانية الخاصة بالبرنامج النووي.
 .4توفير المعلومات حول تصميم مفاعل آراك(زهرة.)62 -61 ،2015 ،

ت -الرفع الجزئي للعقوبات الدولية:
 .1السماح إليران باسترداد قرابة سبعة مليارات دوالر من أموالها المحتجزة في الواليات المتحدة
وعدد من الدول الغربية واآلسيوية.
 .2تخفيف القيود المفروضة على تصدير النفط اإليراني.
 .3بقاء هيكل العقوبات المتعلقة باالستثمارات الخارجية في حقلي إنتاج النفط والغاز والنشاطات
المالية اإليرانية عبر العالم على حاله.
 .4رفع القيود عن صناعة السيارات األمريكية ،وقطع غيار أسطول النقل الجوي المدني والخدمات
التي تحتاجها الناقالت اإليرانية في الخارج.
 .5عدم فرض عقوبات إضافية أو اللجوء إلى مجلس األمن لفرض عقوبات إضافية ضد إيران.
 .6مضاعفة تراخيص التحويالت اإليرانية ألغراض استيراد الغذاء واألودية.
خصوصا في الجامعات األمريكية ،من الحصول على منح دراسية من
 .7تمكين الطالب اإليرانيين،
ً
ودايع إيران المجمدة(الزويري.)7-6 ،2014 ،

إن الهدف من االتفاق هو التوصل لحل شامل طويل األمد متفق عليه بين إيران ومجموعة
( ،) 1 +5يضمن األهداف السلمية لبرنامج إيران النووي .وتجدد إيران تأكيداتها بأنها لن تسعى إلى
تطوير أسلحة نووية تحت أي ظرف .ويقوم الحل الشامل على مجموعة إجراءات أولية تمتد لفترة ستة
شهور ،وتختتم بمرحلة أخيرة يتم تنفيذها خالل مدة زمنية محددة ،وتهدف إلى حل جميع المسايل
الشايكة المتعلقة ببرنامج إيران النووي ،ويتألف الحل الشامل من عملية متابعة "خطوة بخطوة" ،تصل
في النهاية لرفع العقوبات الدولية عن إيران بالكامل ،كذلك العقوبات الدولية األحادية الجانب
المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي .وستكون دول مجموعة ( )1 +5وايران ،مسؤولة عن
وضع وتطبيق إجراءات متبادلة تمتد لفترة محددة(هيية التحرير .)231 -230 ،2013 ،سيضمن االتفاق
63

إليران تحسين أوضاعها االقتصادية المتردية ،وسيجعلها قادرة على بناء ترسانة عسكرية وصواريخ
بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية ،كما سيجعلها أكثر أمناً واستق ار اًر ،لذلك المستفيد األكبر من
االتفاق هو إيران.
سادساً :اتفاقية فيينا عام 2015
يمثل االتفاق المرحلة الثالثة واألخيرة من المفاوضات بين الدول الكبرى وايران ،وذلك بعد االتفاق
االنتقالي في جنيف في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2013حيث تم توقيع االتفاق في فيينا في نيسان/
أبريل  ،2015ويقوم اإلطار العام لالتفاق النهايي على ضم ( )159صفحة ما بين وثيقة اتفاق
األساس وخمس مالحق تقنية ،وعلى أثر االتفاق يتم تقيد البرنامج النووي اإليراني ،مقابل رفع العقوبات
االقتصادية والمعرفية المفروضة على إيران بعد التأكيد من وفايها بالتزاماتها الصارمة على األنشطة
قيودا على مستوى تخصيب اليورانيوم والبلوتانيوم ،ويحدد أجهزة
والمنشآت النووية اإليرانية ،ويضع ً

الطرد المركزي التي تملكها ايران(أبو شعيرة .)2014 ،وبهذا ،تأمل الدول الغربية زيادة فترة اإلنذار قبل

محاولة إيران صناعة قنبلة نووية ،من شهرين في الوقت الحالي كما تقول الواليات المتحدة ،إلى عام
على األقل ،ما يوفر وقتًا أطول لقيام الواليات المتحدة وحلفايها باتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك.
وفي حال انتهاك إيران بنود االتفاق ،فثمة مواد تنص على عودة فورية إلى العقوبات الدولية واألميركية
عليها(الرميحي.)88 ،2015 ،

أيضا الخروج بآليات لمنع إيران من امتالك السالح النووي وفق أربعة
وقد تضمن االتفاق ً

نقاط ،ال يشترط اتفاق اإلطار في أبريل الماضي وال االتفاق النهايي الحالي ،على إيران تفكيك منشآتها
النووية (احتفاظ إي ارن ببنيتها التحتية النووية ،ووافقت إدارة الرييس األمريكي أوباما على تخفيض
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ،وليس شحنه إلى الخارج كما كانت تصر من قبل .فاآللية
األولى ،وضع قيود على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب ،في منشأة شينز ،واآللية الثانية وضع قيود

على إنتاج اليو ارنيوم عالي التخصيب في منشأة فوردو ،واآللية الثالثة منع إنتاج البلوتانيوم عالي
التخصيب في مفاعل أراك ،واآللية الرابعة ضمان وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي
منشأة في إيران ،وذلك للتأكيد من عدم وجود برنامج نووية تسليحية سرية(ناجي.)2013 ،
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وتعد هذه النقاط التي تُبقي على المعرفة النووية اإليرانية وبنيتها التحتية قايمتين ،أكثر ما يقلق
أمر
كليا يعد ًا
معارضي االتفاق .وتجادل إدارة الرييس أوباما بأن التفكيك البنية التحتية النووية اإليرانية ً

خصوصا أن األمر يعد مسألة كرامة وطنية،
غير واقعي ،ويمكن أن يفجر فرص التوصل إلى اتفاق
ً
كليا سيكون
وهو محل إجماع في إيران؛ وبأن أي عمل عسكري إلرغام إيران على تفكيك برنامجها ً
غير مضمون النتايج ،وفي أحسن الحاالت سيؤخر البرنامج سنوات قليلة فحسب ،بل قد يؤدي إلى

تعجيل إيران ببناء قنبلة نووية للدفاع عن نفسها مستقبالً .وبدل ذلك ،نجحت إدارة أوباما في انتزاع
موافقة إيران على أربع آليات رييسة كفيلة بأن تغلق جميع "السبل" أمام إيران لصنع أسلحة نووية.
ويقول أوباما إن هذا االتفاق مبني "على التحقيق وليس الثقة"(الرميحي.)90 ،2015 ،

وسيتولى الرقابة والتفتيش الدوليين على األنشطة والمواقع اإليرانية ،مفتشون تابعون للوكالة
الدولية للطاقة الذرية .سيجري ذلك بموجب التزام إيران بالبرتوكول اإلضافي لمعاهدة حظر االنتشار
النووي الدولية التي تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى أي موقع في البالد بما في ذلك المنشآت
العسكرية؛ وذلك لضمان عدم وجود برنامج أو نشاط نووي سري .وبحسب االتفاق ،فإنه ما أن تقدم
بناء على معلومات استخباراتية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلًبا إلى إيران للوصول إلى موقع معين ً

يوما للموافقة على ذلك .واذا لم تستجب إيران لطلب
أو شكوك ،فسيكون أمام الوكالة وايران مدة ً 14
الوكالة خالل تلك المدة ،يحال األمر إلى لجنة مشتركة تتكون من الدول التي تشكل مجموعة 1+5

في المفاوضات ،إضافةً إلى إيران واالتحاد األوروبي للنظر في النزاع ،وأمام اللجنة مهلة سبعة أيام
كحد أقصى للبت في األمر .وتحتاج اللجنة إلى خمسة أصوات فقط من أصل سبعة أصوات للتقرير
عمليا ،أن القرار سيبقى غر ًبيا ،وذلك في حال صوتت روسيا والصين مع
في األمر .وهو ما يعني،
ً

إيران(الرميحي.)90 ،2015 ،

شكلت اتفاقية فينا  2015بين إيران ودول  1+ 5نهاية ألزمة استمرت ألكثر من عقد ،كان
الكاسب األكبر هو إيران ،حيث تستطيع إيران حسب االتفاق أن تحول برنامجها النووي من برنامج

سلمي لبرنامج عسكري بعد  15عاماً ،وهو ما أثار حفيظة "إسراييل" التي رفضت االتفاق بكل صرامة،

وهددت باتخاذ إجراءات عسكرية ضد المفاعل النووي اإليراني ،كما خلق االتفاق أزمة بين إدارة الرييس

خطر ليس عليها وحدها ،وانما على
األمريكي أوباما و"إسراييل" حيث اعتبرت "إسراييل" االتفاق
اً

البشرية جمعاء ،وعملت "إسراييل" على محاولة بناء محور مع الدول السنية خاصة السعودية التي كان
لها الموقف نفسه.
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المطلب الثاني :المشاريع والعقوبات الدولية تجاه إيران
عملت الواليات المتحدة بعد إحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن الدولي على استصدار
ق اررات دولية من مجلس األمن لفرض عقوبات دولية على إيران ،ونجحت في استصدار خمسة ق اررات
جميعا إيران.
لفرض عقوبات على إيران ،والتي رفضتها وأدانتها
ً

في أوايل عام  ،2006رفضت إيران المقترح الروسي بنقل عمليات التخصيب إلى األراضي
مانا لعدم لجوء اإليرانيين الستخدامه في أغراض تصنيع سالح نووية ،وقوبل الرفض
الروسية ض ً
اإليراني باتفاق في وجهات النظر األوروبية واألمريكية ودعوة روسيا والصين على ضرورة أن توقف
إيران برنامجها النووي بشكل كامل ومن ثم توحدت المواقف الدولية وصدر قرار مجلس محافظي
الوكالة ليقضي بإحالة الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن من دون اتخاذ إجراءات عقابية في هذه
المرحلة(الصباح.)2005 ،2014 ،

 -1قرار مجلس األمن رقم ( :)1696اتهمت إيران بخرق المعاهدة الدولية للحد من انتشار األسلحة
النووية ،بعد أن استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم دون التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،ولم يمر سوى شهران وبالتحديد في  11نيسان /ابريل  2006ليعلن الرييس
اإليراني "أحمدي نجاد" في خطاب له بنجاح إيران بتخصيب اليورانيوم من خالل ( )164جهاز
طرد مركزي واتمام دورة كاملة للوقود النووي ،وهو األمر الذي أدى إلى دخول إيران إلى المجال
النووي من أوسع أبوابه ،وقد أصدر مجلس األمن ق ارره ( )1696الذي ينص على ضرورة توقيف
إيران لتخصيب اليورانيوم مع التهديد بالعقوبات االقتصادية ،األمر الذي لم تستجب له إيران
خصوصا مع مواقف روسيا والصين المساندة لها في المجلس والرافضة ألي عقوبات اتجاه إيران،
ً

وهكذا أصبحت إيران قادرة في أي وقت على صنع قنبلتها النووية الخاصة(موقع مجلس األمن،

.)2018

 -2قرار مجلس األمن رقم ( :)1737في أيلول /سبتمبر  2006أصدر مجلس األمن قرار رقم
( )1737ينص على مطالبة الدول األعضاء في األمم المتحدة "منع إمدادات وبيع أو نقل كل
المواد والمعدات والبضايع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في األنشطة المتعلقة بالتخصيب أو
المياه الثقيلة" ،ويعتبر هذا القرار من العقوبات التي فرضتها األمم المتحدة على إيران(موقع مجلس
األمن.)2018 ،
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 -3قرار مجلس األمن رقم ( :)1747وفي آذار /أبريل  2007أصدر مجلس األمن القرار رقم
( )1747وفرض عقوبات اقتصادية على إيران بشأن برنامجها النووي والصاروخي ،وذلك بمنع
شخصا ومنظمة أخرى ومعظمها
التعامل مع البنك المركزي اإليراني الحكومي (سيباه) و28
ً

أيضا على منع واردات األسلحة إلى
مرتبط بالحرس الثوري اإليراني ،ونصت ق اررات مجلس األمن ً
إيران وتقييد القروض الممنوحة لها(موقع مجلس األمن.)2018 ،

 -4قرار مجلس األمن رقم ( :)1803أصدر مجلس األمن في آذار /أبريل  2008القرار رقم
( )1803الذي مدد الحظر بموجبه على األصول اإليرانية والسفر على المزيد من الشخصيات
اإليرانية ،كما أصدر مجلس األمن القرار رقم ( )1929الذي يصب في ذات االتجاه ،ويهدف إلى
منع إيران من الحصول على معدات وتكنولوجيا وأموال لدعم النشاطات النووية(موقع مجلس األمن،
.)2018

تطور من مستوى آخر حيث وافقت طهران على
ًا
 -5وفي عام  2010شهد الملف النووي اإليراني

عملية تبادل الوقود النووي وفقًا التفاق ثالثي مع تركيا والب ارزيل وفي  17من كانون الثاني /يناير

اجتماعا في مجلس األمن لمناقشة الملف
من نفس العام عقدت الدول الخمس دايمة العضوية
ً
النووي اإليراني وانتهى االجتماع دون التوصل إلى أي ق اررات بشأن فرض عقوبات جديدة على

إيران ،وفي  22من شباط /فبراير من العام نفسه ،كشفت منظمة الطاقة الذرية اإليرانية أن إيران
حددت مواقع محتملة لكي تبني عليها منشآت نووية جديدة(موقع مجلس األمن.)2018 ،

 -6قرار مجلس األمن رقم ( :)1929كما أصدر مجلس األمن القرار رقم ( )1929في التاسع من
حزيران /يونيو  ،2010بفرض عقوبات جديدة على إيران ،إلصرار إيران التخلي عن تخصيب
اليورانيوم .وفي  20تموز /يوليو  2010أقر البرلمان اإليراني مشروع قانون يسمح إليران بالرد
بالمثل على عمليات التفتيش التي قد تنفذ ضد السفن والطايرات اإليرانية(البحيري.)22 ،2010 ،

وفي  24تموز /يوليو  2010بدأت إيران ببرنامج لبناء مفاعل تجريبي يعتمد على تقنية
االنصهار النووي بتكلفة تصل إلى  8ماليين دوالر أمريكي .وأقر وزراء خارجية االتحاد األوروبي في
أيضا عقوبات مشددة على إيران على خلفية بناء برنامجها
السادس والعشرين من تموز /يوليو ً 2010
النووي وتضمنت تلك العقوبات فرض حظر شامل على االستثمار في صناعات النفط والغاز

واجراءات تستهدف القطاع المالي والحرس الثوري اإليراني (موقع مجلس األمن.)2018 ،
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وفي  10آب /أغسطس  ،2010قامت إيران باستخدام معدات إضافية تم تركبيها لتخصيب مواد
نووية إلى مستويات أعلى وبكفاءة أكبر متجاوزة في ذلك العقوبات الدولية ،وفي  21آب /أغسطس
 ،2010بدأت إيران عمليات شحن محطة بوشهر النووية اإليرانية بالوقود في احتفال حضره مسؤولون
رسميا منشأة نووية .وفي  22آب /أغسطس  ،2010دشن الرييس
إيرانيون وروس لتصبح المحطة
ً
محليا في إيران
اإليراني "محمود أحمد نجاد" أول قاذفة قنابل بعيدة المدى (طايرة من دون طيار) تنتج ً

أطلق عليها (اسم كرار) ،وفي  3أيلول /سبتمبر  ،2010فرضت الحكومة اليابانية عقوبات اقتصادية
على إيران منها تجميد أصول مرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني وتشديد القيود على المبادالت المالية
إضافة إلى تعليق أي استثمارات يابانية جديدة في قطاعي النفط والغاز في إيران(موقع مجلس األمن،
.)2018

وفي  27تشرين الثاني /نوفمبر  2010أعلنت إيران بدء المرحلة الختامية لتشغيل محطة بوشهر
النووية ،وفي الخامس من كانون األول /ديسمبر أعلنت إيران إنتاج أول دفعة من مسحوق اليورانيوم
المكثف الخام والذي يعرف باسم "الكعكة الصفراء" ،والذي يستخدم في إنتاج اليورانيوم المخصب من
منجم غاشين القريب من بندر عباس جنوب إيران(موقع مجلس األمن.)2018 ،

وحتى أيار /مايو  2012ظلت التلميحات اإليرانية تشير فقط إلى إمكانية تجميد عمليات
تخصيب اليورانيوم لمستوى  %20الذي أعلنت الوصول إليه أوايل عام  ،2010مع االحتفاظ بالحق
وقودا في محطات الطاقة النووية ،على أن تحصل
في التخصيب لمستوى  %3.5الذي يستخدم عادة ً
طهران على احتياجاتها التكنولوجية األخرى من الدول المعنية بتسوية ملفها النووي .وتقول الوكالة
الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت بشكل كبير من إنتاجها لليورانيوم بدرجة نقاوة  %20بدالً من
مؤشر على االقتراب من حالة اليورانيوم المنتج بنقاوة %90
ًا
درجة نقاوة  %3.5لليورانيوم ،وهو ما يعد
وقودا إلنتاج السالح النووي(موقع مجلس األمن.)2018 ،
والذي يستخدم ً

وفي المقابل ،تقول طهران إنها تسعى الستخدام ما تملكه من مخزون اليورانيوم ألغراض
تزويد المفاعالت بالوقود الالزم من أجل أغراض تتعلق باألبحاث الطبية.
 -7قرار مجلس األمن ( )2231بشأن البرنامج النووي اإليراني :تُوجت الجهود الدبلوماسية
المبذولة للتوصل إلى حل شامل طويل األجل مناسب للمسألة النووية اإليرانية بخطة العمل
الشاملة المشتركة التي أبرمها يوم  14تموز /يوليو  2015كل من االتحاد الروسي وألمانيا
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والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة والممثل السامي لالتحاد األوروبي (مجموعة
الدول األوروبية الثالث/االتحاد األوروبي والدول الثالث) وجمهورية إيران اإلسالمية .وقد اتخذ
مجلس األمن في  20تموز/يوليو  ،2015باإلجماع القرار  )2015( 2231الذي أيد فيه خطة
العمل الشاملة المشتركة .وأكد مجلس األمن أن إبرام خطة العمل يشكل منعطفاً رييسياً على مسار
نظره في المسألة النووية اإليرانية .وأعرب عن رغبته في إقامة عالقة جديدة مع إيران َّ
معززة بتنفيذ
خطة العمل ،وفي اختتام نظره في هذه المسألة بصورة ُمرضية(موقع مجلس األمن.)2015 ،

وينص القرار  )2015( 2231على إنهاء العمل بأحكام ق اررات مجلس األمن السابقة بشأن
المسألة النووية اإليرانية ،ويضع القيود المحددة التي تسري على جميع الدول دون استثناء .والدول
األعضاء ملزمة بموجب المادة  25من ميثاق األمم المتحدة بقبول ق اررات مجلس األمن وتنفيذها .وأكد
سيسهم في بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري
مجلس األمن كذلك أن التنفيذ التام لخطة العمل ُ
لبرنامج إيران النووي ،وشدد على أن خطة العمل تفضي إلى تشجيع وتيسير إقامة عالقات وأواصر
تعاون طبيعية مع إيران في المجالين االقتصادي والتجاري(موقع مجلس األمن.)2015 ،

تطبيق وحكام الق اررات السابقة
ينص القرار  )2015( 2231على أن مجلس األمن ،في غضون  30يوماً من تلقي إخطار
من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخالال كبي اًر بااللتزامات المنصوص
سيصوت على مشروع قرار بشأن استمرار سريان إنهاء األحكام المنصوص
عليها في خطة العمل،
ِّ
عليها المبينة في ق اررات مجلس األمن السابقة.
وينص القرار  )2015( 2231كذلك على أنه إذا لم يتخذ مجلس األمن ق ار اًر يقضي باستمرار
سريان إنهاء األحكام المنصوص عليها في الق اررات السابقة ،فإنه اعتبا اًر من منتصف الليل بتوقيت
غرينتش عقب اليوم الثالثين من تاريخ إخطار مجلس األمن ،يسري مفعول جميع أحكام الق اررات
 )2006( 1696و  )2006( 1737و  )2007( 1747و  )2008( 1803و  )2008( 1835و
 )2010( 1929و  )2015( 2224التي أُنهي العمل بها وتطبَّق بنفس الطريقة التي كانت تطبق بها
قبل اتخاذ القرار ( )2015( 2231موقع مجلس األمن.)2015 ،
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رفضت إيران كافة المشاريع والعقوبات الدولية ضدها ،وتعاملت بحكمة وبدبلوماسية في العديد
من المواقف ،فيما واجهت العديد من العقوبات بمزيد من التحدي والصلف ،بحجة أن من حقها
تخصيب اليورانيوم لألغراض السلمية وأن معاهدة منع انتشار األسلحة النووية تعطيها الحق في ذلك.
لكن في نهاية المطاف حققت العقوبات خاصة االقتصادية أهدافها وخضعت إيران لإلرادة الدولية
وسمحت بوضع مفاعالتها النووية تحت الرقابة الدولية ضمن اتفاق يرفع العقوبات عنها مقابل ذلك.
المبحث الثالث :المواقف الدولية واإلقليمية من البرنامج النووي اإليراني
تباينت المواقف الدولية واإلقليمية حول الملف النووي اإليراني ،فمنها من نظر للبرنامج النووي نظرة
الشك والريبة ،واتخذت مواقف عدايية ومتصلبة تجاهه ورفضته جملة وتفصيالً .فيما نظرت دول أخرى
نظرة القلق تخوفًا من تحول البرنامج إلى برنامج ذي أهداف وأغراض عسكرية فيما لم تمانع هذه الدول
أن يكون البرنامج ذا أغراض سلمية ،وكانت دول أخرى ساندت ودعمت وساعدت في بناء المفاعل
النووي اإليراني.
المطلب األول :المواقف الدولية من البرنامج
لم تأت المواقف الدولية على وتيرة واحدة ،بل جاءت مواقفها مختلفة ومتباينة ،ويمكن تقسيم
المواقف الدولية إلى موقفين متشابهين إلى حد ما ،حيث يأتي الموقف األمريكي األكثر صالبة ورفض
للبرنامج النووي اإليراني ،فيما يأتي الموقف األوروبي أقل حدة وتشدد تجاه البرنامج من الواليات
المتحدة .في االتجاه اآلخر يقف الموقف الروسي والصيني الذي دعم وساعد في بناء البرنامج لكن
لألغراض السلمية.
ووالً :موقف الواليات المتحد من البرنامج النووي اإليراني
بدأ العداء األمريكي إليران منذ لحظة انتصار الثورة اإلسالمية ،وقد أظهرت اإلدارة األمريكية
كبير من الثبات النسبي ،ووجدت واشنطن في البرنامج
قدر ًا
بموقفها إزاء البرنامج النووي اإليراني ًا

ودوليا،
إقليميا
النووي اإليراني حجة لتحقيق عدة أهداف من خالل ضرب أو محاصرة إيران أو عزلها
ً
ً

مع بقاء تهديد واشنطن بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري(مبيضين .)773 ،2007 ،إذ أصرت إدارة

الرييس جورج بوش األب ،ومن قبلها إدارة الرييس بل كلنتون ،على أن الهدف الرييسي للنشاط النووي
اإليراني يتمثل باألساس في امتالك السالح النووي ،تحت مظلة االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
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تأكيدا
ورأت إدارة بوش في األدلة الجديدة المتعلقة باكتشاف قيام إيران بعمليات لتخصيب اليورانيوم،
ً
على سالمة اتهاماتها المتكررة إليران ،ودليالً عملًيا على خطورة السماح إليران بمواصلة هذه

األنشطة(عبد السالم.)23 -20 ،2004 ،

ولقد ارتكزت اإلدارة األمريكية لهذه األزمة على ثالثة عناصر رييسية ،أولها :اإلصرار الدايم
على نقل الملف النووي اإليراني إلى مجلس األمن لفرض عقوبات على إيران النتهاكها اتفاقية
الضمانات النووية .وثانيها :تكثيف الضغوط على الدول التي تقدم التكنولوجيا والمعرفة والمساعدة
الفنية للبرنامج النووي اإليراني ،وبالذات روسيا والصين .وثالثها :المزاوجة بين الخيار الدبلوماسي،
واحتماالت استخدام القوة العسكرية ضد إيران ،إال أن اإلدارة ظلت حريصة مع ذلك على تأكيد أن
سلميا(محمود،2005 ،
اردا بقوة ،وال سيما في حالة انسداد فرص تسوية األزمة
الخيار العسكري يظل و ً
ً

.)19 -17

ثانياً :موقف روسيا من البرنامج النووي اإليراني
يتلخص الموقف الروسي من قضية الملف النووي اإليراني في خطين أساسيين متوازيين
تنتهجهما وتؤكد عليهما السياسة الروسية(الشيخ:)19 ،2010 ،

أولهما :تأكيد حق إيران في امتالك تكنولوجيا نووية لالستخدامات السلمية فقط.
ثانيهما :رفض امتالك إيران أسلحة نووية ،أو تحويل برنامجها النووي السلمي لالستخدام
العسكري ،ويعتبر هذا خطًا أحمر ال يجوز إليران تجاوزه من وجهة النظر الروسية؛ األمر الذي دفع
مؤخر.
ًا
روسيا إلى تأييد فرض عقوبات رادعة على إيران
ثالثاً :موقف الصين من البرنامج النووي اإليراني
تمسكت الصين بمطالبة إيران بااللتزام بمعاهدة الحد من االنتشار النووي ،وباحترام سلطات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وااللتزام بق ارراتها والتعاون معها .وفي الوقت نفسه طالبت القوى األخرى
باحترام حق إيران بحيازة التقنية النووية السلمية ،وحل األزمة بالطرق الدبلوماسية وعدم اللجوء إلى
العقوبات إال بعد استنفاذ جميع السبل والوسايل الدبلوماسية(باكير ،)20 ،2006 ،كما أعلنت معارضتها
ألي حل عسكري.
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رابعاً :موقف االتحاد األوروبي من البرنامج النووي اإليراني
مبدييا مع التقييم
على الرغم من أن الموقف األوروبي من الملف النووي اإليراني كان يتفق
ً

األمريكي بأن إيران تسعى المتالك السالح النووي ،وأن البرنامج النووي اإليراني ال يندرج بالكامل في
إطار االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،وانما توجد به مكونات سرية تندرج في إطار ما يمكن
اعتباره انتها ًكا لمعاهدة منع االنتشار النووي ،إال أن الموقف األوروبي في بداية األزمة اختلف عن
الموقف األمريكي من ناحيتين هما :التمهل الشديد في نقل الملف النووي اإليراني لمجلس األمن.
مؤخر إلى جانب
ًا
واالستبعاد الكامل للخيار العسكري في التعامل مع األزمة .ولكن هذا الموقف انحاز

المطلب األمريكي بتوقيع العقوبات على إيران ،وذلك بسبب الموقف اإليراني المتكرر بشأن مستقبل
"الوجود اإلسراييلي"(طاهر.)458 ،2011 ،

وال يكاد يخلو تصريح رسمي أوروبي بشأن الملف النووي اإليراني واحتمال وجود خلفية
أوروبيا ،على أن
عسكرية له ،دون تأكيد خطورة التسلح اإليراني على "إسراييل" ،واستحالة القبول بذلك
ً
ذلك لم يمنع الدول األوروبية من التأكيد على أهمية دور إيران في تحقيق االستقرار اإلقليمي ،وأن هذا

سيحقق المصالح األوروبية على المدى البعيد ،فالموقف األوروبي يقر بحق إيران في امتالك الطاقة
النووية ألغراض سلمية ،ومستعد ألن يقبل دور إقليمي إيراني مؤثر ،ولكن بشرط التخلي عن تهديد
أمن "إسراييل" ،األمر الذي يعني الدعوة إلى توظيف التفاهم مع إيران لتعدل عن سياستها اإلقليمية،
وليس إقرارها على تلك السياسات(طاهر.)458 ،2011 ،

ما يهم االتحاد األوروبي هو إنهاء األزمة الذي وقف منها موقف الحياد ،وذلك ألسباب تتعلق
بالمصالح التجارية التي تربط بين دول االتحاد وايران ،فدول االتحاد تريد االستثمار في السوق اإليراني
الغني بالنفط والبترول ،لذلك لجأت إيران إلى الحل السلمي بعيداً عن أي حل عسكري.
خامساً :موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAمن البرنامج
انضمت إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAعام  ،1970ووقعت على اتفاقية
الضمانات عام  ،1974وفي العام ذاته تقدمت بمقترح للجمعية العامة لألمم المتحدة؛ لجعل منطقة
الشرق األوسط خالية من السالح النووي(حسنين ،)90 ،2011 ،وفي بداية عام  ،1992إثر الدعاية
أيضا
المكثفة من "إسراييل" ،التي دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوقوف في وجه إيران ،وطالبت ً
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نوويا ،طلبت إيران من الوكالة إيفاد بعثة
األمم المتحدة باتخاذ إجراءات ضد إيران لتهديدها جيرانها ً
دولية تفتيشية لنفي التكهنات األمريكية واإلسراييلية ،وقامت اللجنة بزيارة عدد من المواقع والمنشآت

ير انتهت فيه إلى أنه ال يوجد أي داليل على أن إيران تعمل على
النووية اإليرانية .وأعدت اللجنة تقر ًا
تطوير األسلحة النووية ،وترقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باهتمام مشوب بالحذر البرنامج النووي
اإليراني ،كما ضاعفت عدد المراقبين الدوليين القايمين بعمليات التفتيش السنوية في مفاعالت األبحاث
النووية في طهران وأصفهان من اثنين إلى أربعة مراقبين(فهمي.)148 -147 ،1995 ،

وزادت الوكالة الدولية من اهتمامها بالحالة اإليرانية منذ أيلول /سبتمبر  ،2002على أثر
اكتشاف موقعي ناتانز وآراك ،وحينها طالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من
إيران تقديم إيضاحات وافية حول منشآتها النووية وفي ضوء ذلك تم االتفاق مع رييس منظمة الطاقة
النووية اإليرانية في حينها -غالم رضا آغازاده -على أن يقوم البرادعي ومجموعة من الخبراء بزيارة
إيران ،وتم إرجاء الزيارة إلى شباط /فبراير  ،2003وبعد هذه الزيارة تم الكشف عن خطة إيران غير
المعلنة التي تهدف إلى إكمال دورة الوقود النووي للبرنامج النووي اإليراني؛ األمر الذي سيمنحها القدرة
على بناء سالح نووي من دون استيراد المواد النووية من الخارج ،فضالً عن الكشف عن أن إيران قد
قامت باستيراد مواد نووية من السوق السوداء(الراوي.)191 -190 ،2006 ،

سببا في وقوعها تحت ضغوط اإلدارة األمريكية واتهامات إيران،
كانت مواقف الوكالة الدولية ً

حيث اتهمت إيران الوكالة بعدم الحياد واالنحياز لوجهة النظر األمريكية في إعداد التقارير الدورية
للوكالة عن إيران ،كما اتهمت اإلدارة األمريكية الوكالة ومديرها البرادعي بأنهما ال يظهران الحزم
الكافي إزاء إيران ،وأنهما واألوروبيين يمنحون إيران الوقت لمواصلة تطوير برنامجها الهادف المتالك
السالح النووي ،كما مارست اإلدارة األمريكية الضغوط الشخصية على المدير العام للوكالة الدولية
محمد البرادعي لدفعه نحو تبني موقف مؤيد لمطالب اإلدارة األمريكية(محمود ،)197 ،2005 ،وتراوحت
هذه الضغوط ما بين مساومته على التمديد له كمدير عام لفترة ثالثة أو اتهامه بالتواطؤ مع إيران،
وتجاهله لتقارير أجهزة المخابرات الغربية بشأن البرنامج النووي اإليراني ،والتهديد بمطالبة مجلس أمناء
الوكالة بتنحيته عن منصبه .واتسمت ردة الفعل من قبل الوكالة الدولية على االتهامات اإليرانية
والضغوط األمريكية بمستوى عال من االحتراف والموضوعية ،وركز البرادعي على أن الوكالة ليست
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ملزمة بإرضاء أي طرف من األطراف ،بقدر االلتزام بقانون العمل الخاص بالوكالة(محمود،2005 ،
.)198 -197

ار يطالب فيه
وفي  4شباط /فبراير  2004تبنى مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرًا

المدير العام للوكالة محمد البرادعي بمشاركة مجلس األمن الدولي في كافة التقارير والق اررات حول
برنامج إيران النووي .وعلى أثر قيام إيران بفك أختام الوكالة ووسايل مراقبتها للمنشآت النووية في آب/
ار يقضي بإحالة الملف النووي اإليراني لمجلس
أغسطس  ،2005أصدر مجلس محافظي الوكالة قرًا
األمن الدولي(حسنين ،)93 ،2011 ،وأعلن المدير العام للوكالة الدولية البرادعي أنه ليس بوسع الوكالة
تأكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي اإليراني(عبد المنعم.)357 -312 ،2009 ،

لم يثمر الحوار الذي قام لسنوات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نتيجة إلزالة
الشكوك حول برنامج إيران النووي ،إذ تتحدث الوكالة باستمرار عن شكوك يغذيها رفض إيران
لالستجابة لبعض طلبات الحصول على معلومات حول أهداف عسكرية محتملة للبرنامج النووي
اإليراني ،في المقابل تؤكد إيران أنها تحترم كل التزاماتها ،موضحة أن الوكالة لم تقدم أي دليل يدعم
هذه الشكوك على الرغم من وجود منشآتها النووية ال سيما منشآت التخصيب تحت إشراف
الوكالة(حسنين.)93 ،2011 ،

رغم تباين المواقف الدولية تجاه البرنامج النووي اإليراني ،إال أنها جميعاً تتفق على ضرورة أن
يبقى البرنامج لالستخدامات واألغراض السلمية؛ لذلك وافقت جميع الدول على الق اررات والعقوبات ضد
أيضا المواقف المتباينة في طريقة صياغة واصدار الق اررات ،فكانت روسيا والصين قد
إيران ،رغم ً
عملتا على الدوام على تخفيف حدة الق اررات والعقوبات ورفضت الصيغة المتشددة تجاه إيران.
المطلب الثاني :المواقف اإلقليمية من البرنامج النووي اإليراني
يمكن تصنيف المواقف اإلقليمية من البرنامج على النحو التالي :مواقف مساعدة ومساندة،
مواقف وسطية ومتذبذبة ،ومواقف معارضة ومشككة ومعادية في الوقت ذاته .فقد ساعدت كل من
الهند وباكستان إيران في بناء برنامجها النووي ،فيما وقفت تركيا موقفًا وسطًا؛ فهي من جهة دعمت
حق إيران في امتالك برنامج نووي سلمي ،وذلك لسعيها المتالك نفس البرنامج وحتى ال تالقي
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معارضة لبرنامجها السلمي ،فيما كانت قلقة من التفوق اإليراني للمنطقة ،فيما جاء الموقف الخليجي
افضا للبرنامج اإليراني.
اديكاليا ور ً
ر ً
ووالً :موقف الهند من البرنامج النووي اإليراني
لم تستجب الهند بصورة كلية لطموحات إيران في الحصول على أجهزة ومعدات تدخل في
حيز
البرنامج النووي(الطايي ،)28 ،2004 ،حيث إن توريد التكنولوجيا النووية الهندية إليران لم يأخذ ًا

مهما في قايمة التعاون الثنايي ،وربما يعود السبب في ذلك إلى قدرات الهند المحدودة قبالة طموحات
ً
إيران الكبيرة لبناء مشاريع نووية عمالقة(حسين ،)28 ،1997 ،حيث بقيت العالقات بينهما محدودة،

نوعا ما على التدريب وتبادل الخبرات(الطايي.)25 ،2004 ،
وتقتصر ً

وتشير المعلومات إلى أنه في شباط /فبراير من عام  ،1991زار وفد من منظمة الطاقة النووية
اإليرانية ال هند ،وأجرى مباحثات أسفرت عن اتفاق تقوم بموجبه الهند بتزويد إيران بمفاعل صغير كلفته
( )50مليون دوالر قدرته ( )10ميجاواط ،ويعمل بالماء الثقيل المضغوط ،ويستطيع إنتاج البلوتونيوم
طا على الحكومة
الذي يستخدم في صنع األسلحة النووية ،إال أن الواليات المتحدة قد مارست ضغو ً
الهندية أثنتها عن تنفيذ هذا االتفاق على الرغم من تأكيد رييس اللجنة الهندية للطاقة الذرية (بي كي
اينغار) ،بأن البلدين وافقتا على إخضاع المفاعل إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،واتهم
زل يعمل إلى اآلن(حسين.)28 ،1997 ،
الواليات المتحدة بأنها هي نفسها قد باعت مفاعالً إليران ما ا

ثانياً :موقف باكستان من البرنامج النووي اإليراني
ترتبط إيران وباكستان بروابط قديمة ،ومما يقوي ويعزز عالقتهما وجود عوامل عدة ،منها:
الدين المشترك والجوار والتعاون االقتصادي والتجاري ،فضالً عن كونهما أعضاء في منظمة المؤتمر
اإلسالمي ومنظمة التعاون االقتصادي (ايكو) ،وتدعم إيران مطالب باكستان في إقليم (كشمير) الذي
مهما في سياسة إسالم آباد الخارجية(الكعود.)99 ،2015 ،
ًا
يشكل
محور ً

وأثرت هذه العالقات في توسيع التعاون بينهما في المجال التكنولوجي والنووي ،غير أن
المعلومات ال تشير إلى تزويد إيران بأجهزة أو معدات تدخل في البرنامج النووي ،بل اقتصر التعاون
عقدا لتدريب (39
على نقل الخبرة والتدريب وتبادل المعلومات ،ففي عام  ،1987وقعت إيران باكستان ً

انيا في مختبرات ومعاهد منظمة الطاقة الذرية الباكستانية) ،وخالل مدة الثمانينيات ازر المسؤول
فنيا إير ً
ً
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األول في البرنامج النووي الباكستاني (عبد القادر خان) طهران أكثر من مرة ،وقد اعترف في 4شباط/
فبراير  ،2004وعلى شاشة التلفزيون الباكستاني ،أثر اتهامه بتقديم معلومات نووية إلى دول أخرى:
بأنه قد قام بذلك بالفعل ،وأعطى أوامره لتزويد إيران وليبيا وكوريا الشمالية بمعلومات وخبرات تدخل
ضمن البرنامج النووي لهم(الطايي.)28 -27 ،2004 ،

لعل موقف إيران الداعم لباكستان في إقليم كشمير ،جعل باكستان تتعاون مع إيران في
موضوع الطاقة النووية ،ومن جهة أخرى عالقة الهند مع "إسراييل" وموقف إيران من إقليم كشمير
جعل الهند ترفض تقديم معلومات إليران عن الطاقة النووية.
ثالثاً :الموقف التركي من البرنامج النووي اإليراني
نوويا ،على أنه تهديد أمني خطير لها(صحيفة األهرام،
سالحا
تنظر تركيا المتالك إيران
ً
ً

 ،)2006حيث يرى جانب من المسيولين األتراك أن إيران تسعى المتالك السالح النووي لحسم صراع
خفي وتنافسي بينها وبين تركيا ،الستقطاب دول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية بعد انفراط عقدها مع
االتحاد السوفيتي السابق ،حيث تسعى إيران إلبعاد النفوذ التركي عنها واالستفادة من ثرواتها ودورها
دوليا وقوة إقليمية؛ كما أن هناك
المستقبلي ،وموقعها االستراتيجي الذي يكسب إيران عمقًا
ً
وبعدا ً
خفيا بين إيران وتركيا على مد نفوذهما إلى العراق(العنزي.)72 ،2007 ،
اعا ً
صر ً

فبعد أن أبدت أنقرة دعمها الستخدام إيران الطاقة النووية ألغراض سلمية ،عبر وزير خارجيتها
عن قلق بالده من انقطاع الحوار اإليراني األوروبي ،وطالب طهران بإقناع العالم بأنها ال تسعى
المتالك سالح نووي ،وجاء ذلك القلق في ظل تسريب وثيقة سرية أعدها مجلس األمن التركي في
كانون األول /ديسمبر  2005اعتبرت أن سعي إيران للحصول على سالح نووي يهدد أمن
تركيا(سويلم.)5 ،2006 ،

ويرتبط الموقف التركي بعدة عوامل ،منها :وجود توازن عسكري إقليمي بين الدولتين لن تسمح
تركيا باختالله إلى الحد الذي قد ال يمكن أن يغير نمط تحالفات تركيا مع الواليات المتحدة واسراييل،
أو كعضو في حلف شمال األطلسي (الناتو) من تعويضه .كما أنه ليس ثمة مصلحة لتركيا قد تترتب
على امتالك إيران لقدرات نووية ،السيما وأن معارضة المساعي اإليرانية ال تتوقف عند حد المعارضة
الغربية ،األوروبية منها واألمريكية ،وانما يرفض الوضع اإلقليمي الخطوات اإليرانية في هذا السبيل،
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داعياً خصوصاً في شقه العربي إلى إخالء عموم منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية ،األمر
الذي يدفع بعدم عقالنية مساندة إيران في مواجهتها مع الغرب(العنزي.)73 ،2007 ،

وعلى الرغم مما ط أر من مساحات تالقي تركي إيراني ،فإن ثمة ملفات عدة تشهد تضارب
السياسات التركية واإليرانية بشكل كبير ،أهمها سياسات الدولتين إزاء العراق ،فبينما تعمل إيران على
إخضاع العراق لنفوذ ها عبر حلفايها داخل العراق ،فإن تركيا تخشى من تنامي هذا النفوذ ،السيما أنها
ترى في العراق عامل توازن بينها وبين إيران(العنزي.)73 ،2007 ،

طا ،فهي مع الجميع وضد الجميع ،فهي
وفي إطار هذه العوامل فإن تركيا تنتهج
منهجا وس ً
ً

أيضا ،وكذا بالنسبة إلي إيران فهي تدعم
ليست مع الواليات المتحدة بشكل كامل وليست ضدها ً
مساعي إيران المتالك تكنولوجيا نووية "مدنية" متقدمة تسعى هي األخرى أي تركيا لبلوغها ،وفي

الوقت نفسه ترفض أي توجه إيراني المتالك تكنولوجيا نووية عسكرية(عبد القادر.)125 ،2006 ،

مهما لكل من الواليات المتحدة واسراييل ،بسبب تعاونها المعلوماتي
إال أن تركيا تعد حليفًا ً
واألمني معهما؛ إلى جانب ذلك فإن قيام الواليات المتحدة بضمان توفير األمن في (كردستان الكبرى)
لصالح تركيا يمكن أن يساهم في زيادة التقارب بين تركيا والواليات المتحدة ،والتي ستكون على حساب
إيران(إبراهيم.)69 ،2006 ،

وفي المقابل :فقد جاء البرنامج النووي اإليراني ليدفع تركيا إلى إحياء برنامجها النووي الذي
كان تنفيذه قد تأجل أربعة عقود كاملة ،حيث تهدف تركيا منه إلى توفير االحتياجات المتزايدة من
الطاقة الكهربايية األقل تكلفة ،وخاصة بعد ارتفاع عدد سكانها ألكثر من ( )70مليون نسمة ،وتفتقر
إلى مصادر أولية للطاقة تضمن الحفاظ على تقدمها؛ كما تهدف تركيا من برنامجها إلى تعزيز
مكانتها اإلقليمية بما يضمن توازن دورها مع الدور اإليراني المتزايد .وقد أعلنت تركيا في نهاية عام
 2006عن بناء خمس محطات نووية بقدرة مجموعها ( )5400ميجابيت-ساعة(أحمد.)2006 ،

موقف دول الخليج العربي من البرنامج النووي اإليراني
تراقب دول مجلس التعاون الخليجي بقلق أي تطورات في القدرات النووية اإليرانية ،وتعارض
هذه الدول بشدة أن يكون إليران قدرة نووية عسكرية ،بسبب انعكاسات ذلك على االستقرار اإلقليمي،
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وتخشى هذه الدول من بروز دولة كبيرة غير عربية مجاورة لهم عبر مياه الخليج ولديها طموحات
نووية عسكرية(الكعود.)100 ،2015 ،

خاصا بها في إيران ،فإن
وجودا استخبارًيا
وعلى الرغم من أن لدول مجلس التعاون الخليجي
ً
ً
الوسايل المتاحة لها لتقدير اإلطار الزمني للبرنامج النووي اإليراني تبقى كما يرجح ضبابية ،مثلها مثل
تلك المتاحة للدول الغربية ،وقد أخفقت التنبؤات االستخباراتية في المنطقة مرة تلو األخرى حتى باتت

اإلخفاقات سمتها الغالبة ،وترى دول الخليج أن االدعاءات اإليرانية بسلمية برنامجها النووي ال يمكن
معاينتها من منظور عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية(نويز.)96 ،2007 ،

تهديدا على أمن الخليج والشرق
وتعد دول مجلس التعاون أن نشاط إيران النووي يشكل
ً

بعضا من المفاعالت النووية اإليرانية تقع بالقرب
األوسط ،كما يثيرون قضية بييية مهمة تتمثل في أن ً
من مياه الخليج أكثر منه إلى طهران(حسين ،)377 ،2011 ،حيث يقع مفاعل (بوشهر) الذي يعد أهم
مرافق المشروع اإليراني على بعد (280كم) من الكويت(الكعود.)101 ،2015 ،

ويالحظ أن هناك مطالبة خليجية إليران بإنهاء برنامجها النووي ،غير أن هذه المطالبة لم تكن
مباشرة ،وفي هذا الصدد أشار األمين العام لمجلس التعاون الخليجي (عبد الرحمن العطية) بالقول:
(إن البرنامج النووي اإليراني ليس له ما يبرره ،خاصة في ظل مطالبتنا للمجتمع الدولي بالعمل على
جعل منطقة الشرق األوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار
الشامل)(الخزار .)6 ،2006 ،وفي ذلك إشارة إلى طبيعة البرنامج النووي اإليراني ،والتهديدات األمنية
التي ستترتب عليه.
تجمع جميع المواقف اإلقليمية رغم اختالفها على سلمية البرنامج ووضعه تحت رقابة الوكالة
الدولية للطاقة الذرية وفقًا لمعاهدة منع انتشار السالح النووي ،لكن يبقى الموقف الخليجي مختلفًا،
وذلك يعود ألطماع تاريخية من قبل إيران تجاه ما تسميه إيران "الخليج الفارسي" ،فيما تسيطر إيران
على ثالث جزر إماراتية وهي طمب الكبرى وطمب الصغري وجزيرة أبو موسى ،وتتدخل إيران في
الشؤون العربية عامة والخليجية خاصة ،ضمن قانون (تصدير الثورة) ،وتدعم إيران جماعات شيعية
لزعزعة االستقرار السياسي في المنطقة العربية والخليجية ،لذا تخشى دول الخليج على أمنها القومي.
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الخاتمة:
يشير البرنامج النووي اإليراني إلى جهد بذل معظمه بصورة سرية ،وبعزم واصرار ،يؤكدان
قدما في إنجازه بالرغم مما
دخوله ضمن مشروع إيراني كبير .فقد ال حظنا كيف مضت القيادة اإليرانية ً
واجهها من عقبات .لقد كانت تقوم بنشاطاتها فيه حتى في ظل غطاء المفاوضات التي أجرتها ما بين
عامي  2003و ،2015سواء ببناء المنشآت النووية وتجهيزها بأجهزة طرد مركزي حديثة ومتطورة ،أو
محليا ،والقيام بعمليات تخصيب اليورانيوم ،واستكمال دورة الوقود النووي.
بتشغيلها وانتاج اليورانيوم ً
ولكن ،ما إن تم الكشف عن بعض جوانب هذا البرنامج السرية ،حتى دخلت إيران في أزمة
مع المجتمع الدولي ،لما أثاره من شكوك حول طبيعته الحقيقية ،وأخذت تتعرض لضغوطات هايلة،
تمثلت في عقوبات متعددة المصادر ،بعضها أمريكية وأخرى أوروبية وثالثة دولية صادرة عن مجلس
وخصوصا الجانب
األمن الدولي ،ووصلت آثارها إلى مختلف جوانب حياة المجتمع اإليراني،
ً
االقتصادي الذي أنهك المجتمع اإليراني ،وجعله يقبل بتسوية ملفه النووي ضمن اتفاق يحفظ بعض

الحقوق التي تنص عليها معاهدة منع االنتشار النووي ،وبذلك نأت إيران بنفسها من العقوبات الدولية
وفتحت آفاقًا جديدة للعالقات الدولية.
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الفصل الرابع
االستراتيجية اإلسرائيلية من البرنامج النووي اإليراني
مقدمة:
وجوديا عليها ،كون
خطر
يثير برنامج إيران النووي حفيظة “إسراييل” التي ترى فيه بأنه يشكل ًا
ً

إيران تعادي “إسراييل” من ناحية دينية ،وصراعها مع "إسراييل" صراع ديني عقايدي يقوم على رفض
وجودها على أرض فلسطين اإلسالمية ،وترفض “إسراييل” ادعاء إيران بأن برنامجها لألغراض
السلمية ،وتتهمها بأنها تسعى للحصول على السالح النووي العسكري ،وتخشى "إسراييل" حسب
ادعايها من استخدام إيران السالح النووي ضدها أو تصدير هذا السالح ألحزاب وتنظيمات معادية
لها .وقد عملت "إسراييل" مع الواليات المتحدة والدول الغربية على فرض عقوبات اقتصادية وحصار
عسكري على إيران ،وهددت "إسراييل" بضرب البرنامج النووي اإليراني إذا لم تقم الواليات المتحدة
والعالم بذلك .وقد رفضت "إسراييل" االتفاق النووي بين إيران ودول  1+5واعتبرته بأنه يعطي إيران
فرصة لتطوير برنامجها خالل عقد أو اثنين ،وأن االتفاق سيدخل مليارات الدوالرات على إيران،
ويحسن من الوضع االقتصادي والتنموي في إيران.
المبحث األول :الموقف اإلسرائيلي من البرنامج النووي اإليراني.
يعتبر الموقف اإلسراييلي أكثر المواقف صالبة وتزمتاً تجاه السالح النووي اإليراني ،حيث
تنظر "إسراييل" إليران بأنها العدو األول واالستراتيجي لها في العالم ،وتخشى "إسراييل" أنه في حال
امتلكت إيران السالح النووي أن تستخدمه ضدها من جهة ،ومن جهة أخرى يجعل السالح النووي
إيران أقوى دولة إقليمية في منطقة الشرق األوسط ،وهذا ما سيقوي محورها ويزيد منه.
المطلب األول :االهتمام اإلسرائيلي بالبرنامج اإليراني:
ية ،خالل
تنظر "إسراييل" إليران كدولة راعية لإلرهاب تتجه إلى امتالك قدرات نووية عسكر 
لك :فإن امتالكه للسالح النووي
المستقبل القريب ،وترى أن النظام اإليراني معاد للغرب وإلسراييل .ولذ 
خاصة .وتخشى "إسراييل" من نمو وتطور

عامة ،واسراييل

أمر شديد الخطورة على األسرة الدولية
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سباق التسلح النووي اإليراني دون رقابة  ،مما يقود إلى حالة من الال تكامل للنظام الدولي العالمي
االنتشار(جمال الدين 12 ،2015 ،) .

لحظر

وقد ضخمت الدعاية اإلسراييلية المخاوف من التسليح النووي اإليراني في الساحة الدولية،
وأثير التهديد اإليراني ألول مرة منذ أكثر من عشر سنوات ،حينما تم الحديث داخل الواليات المتحدة
مع نهاية التسعينيات من القرن الماضي من احتمال امتالك إي ارن لقنبلة نووية مع حلول عام 2000
خطير ال
ًا
موضوعا
تقر ًيبا ،وفي هذه األثناء استطاعت "إسراييل" والواليات المتحدة جعل التهديد اإليراني
ً
يؤرقهما فحسب ،بل يؤرق المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية(عبد المنعم.)25 ،2016 ،

كما روجت "إسراييل" بأن إيران دولة متهورة يمكنها استخدام السالح النووي ضد "إسراييل" أو
اديكالي ،فهي

دور محورًيا في نشر اإلسالم الر
ضد أي دولة أخرى ،وترى "إسراييل" أن إيران تؤدي ًا

تستخدم العنف واإلرهاب لتحقيق أهدافها االستراتيجية(جمال الدين 21 ،2015 ،)  ،.وكذلك من الممكن
إيصال هذا السالح إلى حركات إرهابية متطرفة حسب وصف كل من "إسراييل" والواليات المتحدة
مثل :حزب اهلل وحماس وحركة الجهاد اإلسالمي لضرب العمق اإلسراييلي والجيش اإلسراييلي (فاضل،

سندا للحركات اإلسالمية المعادية
 .)2 ،2008لذا فإن امتالك إيران للسالح النووي سيشكل ً

ثم ،تمارس هذه التنظيمات والحركات أنشطة كمؤسسات
لد"إسراييل"(محمود ،)21 -20 ،2005 ،ومن 
بالوكالة(جمال الدين 21 ،2015 ،) .

إيرانية

جيدا فهي
استغلت "إسراييل" األحداث اإلقليمية والدولية بعد أحداث  11أيلول /سبتمبر ً 2001

لديها القدرة على استغالل الثغرات والضغوطات في المكان والزمان المناسبين لتحقيق أهدافها ،فقامت
بزج إيران ضمن قايمة محور الشر األمريكي ،حيث يذهب بعض المحللين مثل وليام بيمان-األستاذ
المتخصص بشؤون الشرق األوسط في جامعة براون األمريكية -إلى أن "إسراييل" أمدت الواليات
المتحدة إلى مواجهة مع إيران لتدمير قدرتها النووية(غالي.)125 ،2004 ،
وتتحرك المواقف اإلسراييلية للبرنامج النووي اإليراني ،وفق عدة بدايل ،منها الترقب واالنتظار
لحدوث تغيير في إيران ،وفي أن المحاوالت األمريكية السرية لتقوية المعارضة وتشويه سمعة النظام
يمكن أن تؤتي ثمارها ،والعمل على دفع الواليات المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية
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اإليرانية ،أو الترتيب لعمل عسكري تقوم به "إسراييل" ،رغم بعد األهداف وانتشارها ووجودها في أنفاق
تحت األرض ،وحمايتها بنظام دفاعي قوي(الجمال.)57 ،2006 ،

تطور بالغ
ًا
وترى "إسراييل" أن مجرد امتالك إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم يمثل

الخطورة ،ألنها أصبحت تمتلك الخبرات العلمية والبشرية الكافية والتكنولوجيا المتطورة الالزمة ،وهو
تطور يتيح إليران الحقًا القيام بعمليات تخصيب في مواقع بعيدة عن الرقابة والتفتيش؛ لذلك أخذت
"إسراييل" تشن حملة مركزة على إيران ،وتقول أنها على (استعداد لمواجهة السيناريو األسوأ)(مجموعة
مؤلفين.)15 ،2006 ،

ويتنافس الموساد وشعبة االستخبارات العسكرية (أمان) على كسب حق السبق في كل ما
ار إيرانًيا
يتصل بالخطر النووي اإليراني ،وذكر رييس الموساد السابق مايير داغان أن هناك قرًا

اتيجيا بامتالك القدرة النووية ،من خالل مواصلتها السعي المتالك اليورانيوم ،وقد أفلحوا بذلك ولم
استر ً
يكتفوا بالكمية الكافية إلنتاج قنبلة واحدة .وقد وافقه الرأي رييس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست

تهديدا
عام 2005م يوفال شطاينتس ،وأضاف" :في حالة كهذه سنقف أمام شرق أوسط جديد أكثر
ً

وسوءا وخطورةً ،فعلى العالم بأسره بقيادة الواليات المتحدة إحباط المشروع النووي اإليراني ألن في ذلك
ً

مشكلةً وجوديةً لد"إسراييل" ،لكن ليس على "إسراييل" الصغيرة حل المشكلة"(أسكوالي،)16 -15 ،2006 ،

في حين أشار رييس شعبة االستخبارات العسكرية (أمان) أهارون زييفي (فركش) إلى أن الواليات
المتحدة غارقة في الوحل العراقي؛ األمر الذي يزيد من شدة الخطر اإليراني ،وأن إيران عازمة على
منتقدا المساعي الدبلوماسية إلحباط مشروع إيران
امتالك قدرة نووية وصواريخ بعيدة المدى،
ً

النووي(أسكوالي.)17 ،2006 ،

ويمكن تلخيص موقف “إسراييل” من الملف النووي اإليراني ،من خالل كلمة نايب رييس
الوزراء ووزير الخارجية اإلسراييلي السابق ،سليفان شالوم ،في افتتاح المؤتمر الستين للجمعية العامة
لألمم المتحدة ،حيث قال" :ترحب "إسراييل" بالجهود الجماعية الدولية ،وبشكل خاص فرنسا،
وبريطانيا ،وألمانيا ،ومساندة الواليات المتحدة لمنع إيران من إرهاب العالم باألسلحة النووية .إن الدول
األعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،تدعوهم لمنع هذا النظام من امتالك
األسلحة النووية ،فأمن استقرار الكرة األرضية بأكملها مهدد بالضياع ،لهذا من الضرورة أن يقوم
مجلس األمن باتخاذ موقف سريع وعاجل"(ستيجرج.)2006 ،29 ،
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كما أعلن سلفان شالوم ،وزير الخارجية اإلسراييلية ،في لقاء مع  BBCفي  21تموز /يوليو
تهديدا لمنطقة الشرق األوسط فحسب بل للعالم كله ،وأنها
" 2003أن برنامج طهران النووي ال يمثل
ً
قادر على تهديد أوروبا والجزء الجنوبي من روسيا وشرق تركيا
نوويا ًا
سالحا
تحاول أن تمتلك
ً
ً
وباكستان ،وحال إكمال برنامجها الصاروخي تستطيع توسعة أهدافها ،وان "إسراييل" لن تسمح لها

أيضا االتحاد األوروبي إلى لعب دور محوري في منع إيران من الحصول على هذه
بذلك" ،ودعا ً

القدرات(غالي .)126 ،2004 ،كما حذر رييس الوزراء اإلسراييلي السابق ،إيهود أولمرت عام ،2005
سالحا نووًيا أمر ال يمكن احتماله ،وأضاف
مؤكدا أن فرصة امتالك إيران
مما عده "تجاوز الخطوط"،
ً
ً

جدا ،يجب أن يفهموا أنه ال يمكنهم تجاوز
أولمرت" :آمل أن تفهم إيران أن هذه اللعبة خطرة ً

علنا ليقولوا إنه يجب إزالة "إسراييل"
الخطوط" ،وقال" :ال يجوز تجاهل أمر إيران ،حينما يقف قادتها ً
من الوجود ،ويؤكدون سعيهم لتعزيز قدراتهم النووية في الوقت ذاته(صحيفة األهرام.)2006/6/23 ،

وأكد مركز جافا للدراسات االستراتيجية في جامعة تل أبيب في تقريره السنوي لعام  2003أنه
حقيقيا على "إسراييل" ،فثمة تحديين
خطر
ًا
بعد انهيار الجبهة الشرقية في (العراق) التي كانت تمثل
ً

أساسيين يواجهان "إسراييل" هما :الحركات اإلرهابية التي تهددها من الداخل ،وبروز القوة الداعمة لهذه
الحركات المناهضة لد"إسراييل" يأتي على رأسها إيران ،كما أكد المركز أن إيران كانت ومازالت في
عمق التفكير االستراتيجي اإلسراييلي منذ التسعينيات عندما بدأت بتطوير قدرتها النووية والصاروخية،
إال أن التهديد المركزي الماثل في األفق ،يتحقق إذا ما امتلكت إيران السالح النووي(التقدير االستراتيجي،
.)74 ،2005

كما أكد الصحافي اإلسراييلي بن كسبيت في مقالة له بعنوان "إيران تتقدم أسرع من التوقعات"
في صحيفة معاريف في  17كانون األول /ديسمبر  2005المعلومات االستخبارية التي وصلت
فعليا بتخصيب اليورانيوم ،وأنها تقوم بتمويل هذه األنشطة
"إسراييل" ،وبين في مقالته أن إيران بدأت ً
بشكل متطور وأضاف أن "إسراييل" شكلت هيية خاصة لجمع المعلومات حول البرنامج النووي

اإليراني(أسكوالي ،)18 ،2006 ،وأشار اللواء االحتياطي غيو ار ايالند (رييس مجلس األمن القومي) ،في
ورقته المقدمة لمؤتمر هرتسيليا الخامس (عام  )2005حول التقديرات ووضع األمن القومي بأن إيران
تظهر مجموعة من التهديدات لد"إسراييل" ،والتي تشكل مشكلة حقيقية وهي (الكراهية الدينية
لد"إسراييل") ،وعدم اعتراف ديني بقيام دولة "إسراييل" ،وتأييد المنظمات اإلرهابية ،ومحاولة فاشلة
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لتصدير الثورة اإليرانية لعدة دول ،إضافة لمحاولة إيران الحصول على السالح النووي(الهيية الفلسطينية،
.)20-13 ،2005

ويتوقف بعض كبار الخبراء العسكريين واالستراتيجيين عند ما يسمونه(تراجع قوة الردع
اإلسراييلية) ،ويعدون هذا التراجع قد بدأ منذ عام 1973م ،وصوالً إلى تحرير الجنوب اللبناني عام
2000م؛ ألن "إسراييل" بحسب هؤالء الخبراء ظهرت على أنها عاجزة عن االنتصارات في الحروب
الصغيرة ،مثل :المقاومة اللبنانية والفلسطينية ،مما يعني أن قدرة الردع اإلسراييلية في التوازن
االستراتيجي اإلقليمي هي بالدرجة األولى القدرة النووية ،فإذا فقدت "إسراييل" هذا التميز على دول
المنطقة ،فإنها ستشعر بتهديد فعلي مع استمرار الحروب الصغيرة على حالها ،فبالتالي سيؤدي ذلك
نوويا(الراوي.)269-268 ،2006 ،
إلى االستقرار في حال امتالك إيران
سالحا ً
ً

وقد تحولت عملية التصدي والحيلولة دون وصول إيران إلى قدرة نووية ،وتحديداً منذ عام
 ،2003إلى شغل شاغل لصانعي القرار اإلسراييلي ،كما أصبحت مدار بحث وتدقيق تجريه مراكز
الدراسات والبحوث االستراتيجية في “إسراييل” .إذ ترى “إسراييل” في البرنامج النووي اإليراني أنه
برنامج عسكري يهدف إلى امتالك السالح النووي ،وهو ما سوف يؤدي إلى هجرة اإلسراييليين إلى
خارج البالد ،ويحرم “إسراييل” من حرية العمل والقدرة على المناورة ،ويفسد مخططاتها المعدة
سلفًا(ستيجرج.)29 ،2006 ،

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اإلسراييلية (برياسة أرييل شارون) في إدارتها لألزمة اإليرانية
زاوجت بين األدوات السياسية والعسكرية ،فعلى الصعيد السياسي واجهت "إسراييل" إشكاليات عدة
حدت من قدرتها على إثارة مسألة القدرات النووية اإليرانية على الساحة الدولية ،أهمها ضعف
مصداقية ("إسراييل") في قضايا حظر االنتشار النووي ،والسياسة القمعية التي مارستها وما تزال
تمارسها ضد الشعب الفلسطيني ،األمر الذي تسبب بتدهور عالقاتها مع عدد من دول العالم ،وجعلها
تختبئ خلف اإلدارة األمريكية خالل تعاملها مع هذه األزمة(الكعود.)95 ،2015 ،
أما على الصعيد العسكري فقد أشار مسؤولون إسراييليون إلى أن "إسراييل" لن تسمح بامتالك
إيران للسالح النووي مهما كانت التكلفة ،حتى إذا تطلب األمر توجيه ضربات عسكرية للمواقع
والمنشآت النووي اإليراني ،وهو ما دفع رييس الوزراء اإلسراييلي األسبق (أرييل شارون) إلى نقل
مسؤولية الملف اإليراني إلى جهاز الموساد اإلسراييلي بدالً من و ازرة الخارجية اإلسراييلية بعد أن باتت
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الدبلوماسية عاجزة عن التعامل بفاعلية مع هذه القضية ،كما أصدرت حكومة (شارون) منذ أوايل شهر
آب /أغسطس  ،2003أوامر للموساد بإعداد الخطط لقصف المنشآت النووية اإليرانية ،وتكثيف
عمليات جمع المعلومات عن قدرات إي ارن النووية مهما كانت التكلفة ،بما في ذلك تخصيص ميزانيات
ضخمة لمواجهة هذا الخطر(محمود.)216 ،2005 ،

استمرت "إسراييل" في شن حملة مركزة على إيران ،وسبق ذلك ممارسة ضغوطها على االتحاد
األوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأمام هذه الضغوط والتحرك اإلسراييلي أعلنت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في 13أيلول /سبتمبر  2003إعطاء إيران مهلة حتى نهاية تشرين أول /أكتوبر 2003
إلثبات عدم سعيها المتالك السالح النووي ،وللتوقيع على البروتوكول اإلضافي لنظام الضمانات
النووية ،وهدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي برفع األمر إلى مجلس األمن في
حال عدم إظهار إيران للشفافية والتعاون الكاملين مع مفتشي الوكالة(غالي ،)126 ،2004 ،وتعد
ابتداء ضدها ،وتقدر أغلب التقديرات بأن "إسراييل"
"إسراييل" أن الخطر النووي اإليراني سيكون موجهًا
ً
ذهبت في خططها إلى أبعد من استشعار أو تقويم الخطر اإليراني ،فهناك قناعة لدى القيادة

اإلسراييلية بخصوص ضرورة القيام بضربة استباقية ضد إيران(العكلة ،)275 ،2009 ،على غرار الهجوم
االستباقي الذي نفذته ضد مفاعل تموز /يوليو في العراق عام (1981براكن.)171 ،2013 ،

إال أن قدرة إيران على توجيه الضربة الثانية إلى ("إسراييل") من شأنها إحباط الضربة
وفق لما يراه بعض الخبراء المتخصصين في ("إسراييل")( ،لذا يحرص المسؤولون
االستباقية
ً
العسكريون والسياسيون في ("إسراييل") على تجنب التطرق إلى احتماالت توجيه ضربة عسكرية
إسراييلية إلى منشآت النووي اإليراني)(اسكوالي .)119 ،2006 ،وبما أن ("إسراييل") هي األكثر تأث ًار
واألكثر قدرة على الرد بسرعة ،فإن ردها على برنامج إيران النووي هو األكثر أهمية في

المنطقة(المجالي ،)145 ،2012 ،حيث إن ("إسراييل") التي تمتلك كل أنواع األسلحة تعد التسلح النووي
تهديدا ألمنها ،وخاصة إيران ،إذ ترى ("إسراييل") أن العداء اإليراني لها،
ألي دول عربية أو إسالمية
ً
واتصال إيران بسوريا وحزب اهلل والمنظمات الفلسطينية يجعل إيران طرفًا غير مباشر في الصراع

العربي -اإلسراييلي(تشوبين.)26 ،2007 ،

يؤثر هذا الخطر اإليراني على خيارات "إسراييل" االستراتيجية المستقبلية ،وهذا األمر دفع
سلميا كان أم عسكرًيا ،وهذا
"إسراييل" إلى متابعة الموقف الذي وصل إليه البرنامج النووي اإليراني
ً
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يتطلب من "إسراييل" تحديد مستوى القدرات اإليرانية التي يمكن أن تدعم استخدام برنامج نووي
عسكري ،وتحديد ما يتعلق بالصواريخ البالستية التي وصلت إليها إيران مقارنة مع ما تمتلكه "إسراييل"
من قدرات نووية وصاروخية وكيفية تغلب إيران على العقبات التكنولوجية التي تحد من قدرتها
التسليحية النووية مع معرفة مكنون النوايا واألهداف التي يمكن أن تحققها إيران من خالل امتالكها
لهذه األسلحة(الراوي.)272 ،2006 ،
إن حدة التهديدات المتبادلة بين إيران و”إسراييل” حول برنامج إيران النووي ،ألقى بظالله على
أهم وثيقة أمنية تصدر في “إسراييل” ،وهي تلك التي صدرت عن مؤتمر هرتسليا لعام  ،2006والتي
جاء فيها أنه على مستوى السياسة اإلقليمية يبدو أن “إسراييل” ال ترى في أي من جيرانها مخاطر
وجودية حقيقية ،بل ،وبالعكس ،فإن “إسراييل” تقدر أنها في أحسن مستويات األمن الوجودي منذ عام
(1948موقع عرب  ،)2006 ،48إال أن أهم المخاطر التي ستظهر في المرحلة المقبلة هي التهديد
النووي العسكري اإليراني .فلم يسبق لد “إسراييل” أن واجهت تهديد قوة إقليمية تمتلك التكنولوجيا النووية،
وتدعم منظمات وقوى مقاومة تقع على حدود “إسراييل” مثل حماس وحزب اهلل؛ مما سيشكل مظلة
ذرية لهذه القوى .وهذا يستدعي من “إسراييل” العمل بغطاء دولي للقضاء على القوى المحيطة بها،
والتي تتشارك بأجندة الممانعة للمشروع األمريكي في المنطقة .كما أن مؤتمر هرتسليا لعام  2007قد
أكد على هذه المنطقة ،وهي أكبر تهديد يقف اآلن أمام “إسراييل” هو البرنامج النووي اإليراني(موقع
عرب .)2006 ،48

ويرى آفي ديختر ،وزير األمن الداخلي اإلسراييلي في عام  ،2006من جهة أخرى أن إيران
خطر على األمن القومي اإلسراييلي إزاء تدخالتها وطموحها اإلقليمي الذي يتطلب منها أن تكون دولة
نووية ،ليعطيها ذلك مساحة واسعة من القوة والتدخل في شؤون العديد من دول الشرق األوسط ،ومن
وجهة نظره أن هناك مدرستين في "إسراييل" لمجابهة التحدي إزاء برنامج إيران النووي ،حيث إن
معا لمجابهة البرنامج
المدرسة األولى من وجهة نظره تتطلب عقد اتفاقات مع العرب السنة واسراييل ً

امنا ذلك مع حدوث تقدم في القضية الفلسطينية كونها الجدار اإلسمنتي أمام
النووي اإليراني ،متز ً
حدوث أي اختراق يعيق هذا التقارب ،والمدرسة األخرى تتطلب لمواجهة إيران وحزب اهلل وحماس

فصل سوريا من خالل صنع سالم معها) ،) Avi Dicter, 2006, 8-14لتحييدها عن دايرة الصراع كما
حدث مع مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ،وبالتالي نزع الرية التي يتنفس عبرها حزب اهلل ،وبعض
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المنظمات الفلسطينية التي ستفقد بحسب اعتقاد "إسراييل" الملجدأ والدعم السياسي لها ،إضافة إلى فك
التحالف االستراتيجي بين سوريا والفصايل الفلسطينية وحزب اهلل(منصور ،نحاس.)279 ،2009 ،

لكن "إسراييل" بحسب ديختر لم تنجح في تبني إحدى هذه المدارس الفكرية ،والشعوب العربية
أيضاً غير مهيأة لالرتباط بإسراييل ،ويأمل أن يتم ذلك من خالل وسيط دولي ،وحلفاء آخرين ،سواء
الواليات المتحدة أم أوروبا ،وبالرغم من ذلك فهو يؤكد بأن "إسراييل" رغم إدراكها للخطر اإليراني
وخطورة رييسها السابق أحمد نجاد -الذي يشير له على أنه هتلر -أن "إسراييل" لن تقوم بالمغامرة في
تبنى خيار عسكري ،حيث إن حروب "إسراييل" التي خاضتها سابقًا كان من الممكن لها إيقافها ،لكن
مع إيران فإن الوضع يعتبر أكثر صعوبة ،وعلى "إسراييل" كسب التعاطف الدولي معها ،واستغالله
دوليا ،رغم عدم جدوى
وفق المدرستين الفكريتين للمساعدة في الحد من الخطر النووي االيراني ً
الحصار االقتصادي على إيران ،ويؤكد على مساندة ودعم "إسراييل" لألجهزة االستخباراتية للحصول

على المعلومات حول برنامج إيران النووي( .)Avi Dicter, 2006, 14-15

ولعل المثير في التقدير االستراتيجي السنوي لعام  2014أنه لم يبرز كما في السنوات
وعمليا في حال نجاح أو
السابقة مسألة الخيارات االستراتيجية واألمنية وكيفية التعاطي معها واقعًيا
ً

فشل المفاوضات بين الطرفين .بل تؤكد التقارير األمنية على ثبات الموقف اإلسراييلي من الخطر

االستراتيجي إليران النووية ،وعلى عدم حدوث أي تغيير في مرحلة المفاوضات في "الرؤية النووية"
إليران التي ال تزال تسعى للوصول إلى مكانة دولة نووية ،األمر الذي ينسجم مع تصريحات دواير
صناعة القرار والدواير العسكرية في "إسراييل" التي ترى أن احتمال أن تتخلى إيران عن برنامجها
النووي غير وارد ،وأن المفاوضات تسهل ،بل تشرع قضية تخفيف العقوبات على طهران ،في الوقت
بعيدا عن أعين مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية(نحاس،
الذي تواصل فيه تطوير قنبلتها األولىً ،
.)159 ،2015

إن "إسراييل" التي تتوجس من خطر السالح النووي اإليراني في حال امتالكه ،عملت على
إثارة اهتمام العالم حول مخاطر البرنامج النووي اإليراني ليس عليها وحدها بل على العالم بأسره؛
لتجعله في سلم أولويات العالم ،كون إيران دولة دينية راديكالية ،وكونها دولة غير مدنية وغير
ديمقراطية وممكن أن تتصرف دون مسؤولية في استخدام السالح النووي ضدها أو ضد أي دولة في
العالم.
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المطلب الثاني :الجهود االستراتيجية اإلسرائيلية تجاه إيران.
سر وعالنية على البرنامج النووي
دأبت “إسراييل” على الضغط على واشنطن لتحريضها ًا

دايما بالتلميح إلى أنه قد ال يتبقى لتل أبيب من خيار سوى قصف
اإليراني ،وكانت تبطن تحريضها ً
المنشآت النووية اإليرانية بالقنابل .ويقول المسؤولون الصهاينة إن “إسراييل” ال تصوغ هواجسها بشأن
إيران في عبارات مثل "إما أن تهجموا أنتم أو نشن نحن الهجوم" ،وال تخاطب الواليات المتحدة بصيغة
غالبا ما يثيرون مشكلة إيران في أثناء
اإلنذار ،إال أنهم قالوا :إن كبار المسؤولين "اإلسراييليين" كانوا ً

زيارتهم إلى واشنطن على مدى السنوات الماضية(األحمر ،وآخرون.)95 -94 ،2011 ،

لم تكتف "إسراييل" من التحذير والتحريض من الخطر اإليراني وفرض العقوبات االقتصادية
والعسكرية على إيران ،بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث وضعت خططًا عسكرية وقايية لضرب مفاعل
بوشهر على غ ارر ما حدث للمفاعل النووي العراقي الذي دمرته الطايرات اإلسراييلية عام
(1981األحمر ،وآخرون .)2011،96 ،كما قامت الحكومة اإلسراييلية بالضغط على إدارة الرييس
األمريكي جور بوش (االبن) ،إلقناعه "بإعطاء األولوية لمواجهة الخطر اإليراني والعمل على مواجهة
النظام القايم في إيران ومحاربته (أمير.)44 ،2005 ،

كما حذرت ك ٌل من اإلدارة األمريكية وروسيا بأنها لن تنتظر اكتمال بناء بوشهر النووي
للتحرك ،بل إنها مصممة على وضع حد لهذا البرنامج بمختلف الوسايل بما فيها القوة العسكرية(يحيى،

 .)13 ،2005وتوقع الخبراء العسكريون والسياسيون أن تكون الضربة "ضربة إسراييلية ال أمريكية" ،إذ
أن الواليات المتحدة لن تعلن الحرب على إيران ولن تعرض عالقاتها مع دول عربية واسالمية للخطر
أو التأزم ،لكن إدارة بوش راحت في الوقت نفسه تركز جهودها على ممارسة ضغوط على روسيا ودول
أخرى لمنعها من مساعدة إيران على امتالك سالح نووي .كما أن الواليات المتحدة لن تستطيع منع
خصوصا أنها تقود حملة عالمية واسعة ضد الدول التي تمتلك أو
"إسراييل" من ضرب مفاعل بوشهر
ً
تسعى إلى امتالك أسلحة دمار شامل(األحمر ،وآخرون.)97 ،2011 ،

وكانت "المخاوف" التي ما فتيت حكومة "إسراييل" تعرب عنها إحدى األسباب التي جعلت
إدارة جورج بوش (االبن) تصعد من خطابها المتشدد تجاه إيران ،وتكثف عمليات جمعها للمعلومات
االستخبارية عن برنامج إيران الهادف إلى امتالك التكنولوجية النووية(األحمر ،وآخرون.)95 ،2011 ،
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وأوردت صحيفة "الواشنطن تايمز" في عام  ،2002أن “إسراييل” طورت قدرات وخيارات جديدة لقصف
المواقع اإليرانية النووية وتدميرها(الواشنطن تايمز.)2003 ،

ثم جاءت التقديرات االستراتيجية على لسان أبرز واضعي االستراتيجية العسكرية اإلسراييلية مايير
داغان (رييس الموساد السابق بين عامي  2002وبداية عام  )2011وغابي إشكنازي (رييس األركان
اإلسراييلي منذ كانون الثاني /يناير 2007م وحتى منتصف شباط /فبراير  ،)2011أن إيران لن تمتلك
القنبلة النووية قبل عام  ،2015وأنه ال حاجة للمسارعة لضربة عسكرية ،وهذا مخالف للتقديرات
االستراتيجية لألعوام السابقة ،حيث تراكمت المعلومات االستخباراتية لدى الدول الغربية التي دفعتها
حدا أقصى
"إسراييل" إلى استنتاج أن المسافة الزمنية التي تفصل إيران عن قنبلتها النووية ،ال تتجاوز ً
منتصف عام (2011نحاس.)144 ،2011 ،

هذا التضارب ال يخفي اإلجماع اإلسراييلي حول الملف النووي اإليراني على كافة المستويات،
اتيجيا على "إسراييل"،
ًا
حيث يتفق على أن السالح النووي في حال امتالك إيران له يشكل
خطر استر ً

وقد تم عام  2010للمرة األولى في تاريخ الجيش اإلسراييلي اإلعالن رسمياً عن أن إيران هي العدو
االستراتيجي األول لد"إسراييل" ،وأن السالح النووي اإليراني هو خطر وجودي ،وأن القضاء على
التهديد النووي اإليراني هو من أخطر وأهم القضايا األمنية التي تواجه "إسراييل" منذ قيامها( 2010,

 ،)Ephraim Kam, 141- 156ويمكن القول أن "إسراييل" تعتمد على ركايز أساسية عدة في مواجهة
برنامج إيران النووي منها:
 -1الجمع بين مبدأ بيغن (الضربة االستباقية) الذي يؤكد بقاء "إسراييل" القوة النووية الوحيدة في
المنطقة ،ومبدأ بن غوريون (شد األطراف) الداعي إلى احتواء أطراف الصراع ،وتوثيق العالقات
مع الدول المحيطة بإيران وتطويقها مع عدم تجاهل الوجود األمريكي في العراق وأفغانستان
افيا فهي ستبقى محاطة من كل مكان بالتواجد
والخليج ،وعليه فرغم اتساع رقعة إيران جغر ً

اإلسراييلي واألمريكي.

 -2الضغط المستمر على الواليات المتحدة ،بحيث تكون هي من يطبق مبدأ بيغن بأي وسيلة
ممكنة ،سواء أكانت دبلوماسية أم عسكرية وقايية ،رغم عدم تعويل "إسراييل" على االعتماد على
غيرها في المسايل التي تعتقد بأنها تمس جوهر وجودها ،وما يعلن بين الحين واآلخر من
سيناريوهات وخطط إسراييلية تهدف لضرب منشآت إيران النووية ،فهي إما لممارسة الضغط على
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جميع األطراف ،بما فيها الجانب اإليراني ،أو توجيه رسالة تؤكد احتمالية حدوث ذلك مستقبالً ،أو
االنقياد النفالت زمام األمور في إقليم الشرق األوسط كله وقيامها بعمل ذلك(غالي-127 ،2004 ،
.)128

 -3استحداث و ازرة التهديد االستراتيجي في الحكومة اإلسراييلية ،وتنشيط أجهزة االستخبارات لجمع
المعلومات ،والسعي لتلفيق المعلومات وتضخيمها على غرار ما حدث مع العراق ،واطالق العنان
ليد الموساد لتنفيذ عملية خارجية ،تمنع وصول التكنولوجيا النووية إليران ،مستغلة بذلك ملف
اإلرهاب لفتح الباب على مصرعيه التهام إيران بإيواء ودعم الجماعات اإلرهابية.
 -4تربط "إسراييل" موافقتها على أية مبادرة سلمية ،أو مشروعات إقليمية مقترحة لنزع أسلحة الدمار
الشامل في المنطقة بشرطين هما :التوصل إلى اتفاق سالم مع الدول العربية وايران والتطبيق
الكامل للقيود على كل النظم التسليحية لدى الدول العربية وايران ،متضمناً في ذلك األشكال
ضمنيا بأسلحة
المختلفة من أنظمة التوصيل لألسلحة ،وازالة ألسلحة الدمار الشامل ،مع القبول
ً
نووية إسراييلية(غالي.)128 ،2004 ،

احدا من فصول االستراتيجية
ويرى زييف شيف بأن التهديدات اإلي ارنية ضد "إسراييل" تمثل فصالً و ً

اإليرانية ،وبالنسبة لد"إسراييل" فإن هذا ليس مجرد نضال يهدف للحيلولة دون تملك نظام الحكم الديني
اإليراني لألسلحة النووية ،فهذا النظام بالمقابل في وجهة النظر اإلسراييلية متورط بتمويل عمليات

إرهابية ،تستهدف "إسراييل" ،واقامة قاعدة إلطالق القنابل في جنوب لبنان عن طريق حزب اهلل،
فإسراييل اليوم ليست بمفردها ،فهي تعمل في نطاق جبهة دولية كبيرة ضد التسليح النووي
اإليراني(شيف.)110 -109 ،2004 ،

المطلب الثالث :رؤية النخب السياسية والعسكرية حول البرنامج النووي اإليراني
انشغل المستوى السياسي الحاكم والنخب العسكرية فضالً عن المؤسسات البحثية ووسايل
اإلعالم اإلسراييلية بالبحث عما يسمونه مخاطر البرنامج النووي اإليراني على دولة "إسراييل" ،ويتبارى
الساسة والجنراالت وقادة أجهزة االستخبارية اإلسراييلية في التركيز على خطوة برنامج إيران النووي،
وقد أظهر المسؤولون اإلسراييليون ثالثة مستويات من المواقف خالل تعاملهم مع األزمة النووي
اإليرانية وهي:
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المستوى األول :عبر عنه قادة سياسيون وعسكريون ،وهم (أيهود براك ،غابي اشكنازي ،أيهود
أولمرت ،بنيامين نتنياهو ،افيغدور ليبرمان ،)...مفاده أن على "إسراييل" االستعداد للخيار العسكري،
واعداد العدة لشن هجوم في أي لحظة مناسبة على المنشآت النووية اإليرانية ،وهذه استراتيجية نتنياهو
الذي سماها (إيران أوالً) ،أي مواجهة التهديد النووي اإليراني قبل أي ملف آخر (فلسطيني ،لبناني،
سوري) ،أما ليبرمان ،فيعد :أن إيران هي المشكلة الرييسية في الشرق األوسط(عتريسي.)50 ،2009 ،

وتجدر اإلشارة إلى أن سياسة العصا التي يلوح بها المسؤولون اإلسراييليون ال تقتصر على "إسراييل"
فقط ،فالمسؤولون األمريكيون لم يتوقفوا عن التلويح بإمكانية قيام "إسراييل" بتوجيه ضربة عسكرية
للمنشآت النووية اإليرانية بصورة منفردة(رونزر.)166 ،2006 ،

المستوى الثاني :عبر عنه رييس شعبة االستخبارات اإلسراييلية السابق (أهارون زييفي فركش) الذي
أشار إلى أن "إسراييل" غير قادرة على مواجهة التهديدات النووية اإليرانية ،باالعتماد على قوتها
الذاتية ،وانما هي بحاجة ماسة لمساعدة الواليات المتحدة ،وفي حال قامت الواليات المتحدة بتوجيه
ضربة عسكرية إليران ،فإنه يجب على "إسراييل" أن تكون مشاركة ليس أكثر(الكعود.)96 ،2015 ،
تعودت "إسراييل" على عدم دفع الثمن ،والدفع بالواليات المتحدة لدفع الثمن ،وهي جيداً أنها في حال
اإلقدام على هذه الخطوة ستدفع ثمن باهض غير قادرة على تحمله ،لذلك تدفع بالواليات المتحدة
للغرق في هذا الوحل.
المستوى الثالث :يمكن مالحظته عن طريق مواقف وتصريحات رييس "دولة "إسراييل"" السابق
(شمعون بيرس) ،الذي بين بأنه ال نية لد"إسراييل" بمهاجمة إيران ،وأنه من الواجب خلق تعاون دولي
واسع في المسألة اإليرانية(الكعود .)95 ،2015 ،بالتأكيد "إسراييل" تريد توظيف العالم بأسره ضد المفاعل
النووي اإليراني ،بعد أن هيأت الظروف لذلك.
هذه المستويات الثالثة واالتجاهات والتداخل فيما بينها ،ال يخرج عن كونه اختالفًا في
توصيف الخطر اإليراني على "إسراييل" ،بل إن االختالف والتباين يقع حول أولويات التعامل مع هذا
دفعا
الخطر ،بين من يريد تأجيل العمل العسكري ،ومن يلوح به
مبكرا ،ومن يفضل مشاركة أو ً
ً
آلخرين ،مثل الواليات المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية ،بموازاة هذه المستويات يستمر الجيش اإلسراييلي

في القيام بالمناورات والتدريبات واستقدام السالح ،وشراء المزيد من الطايرات الحربية واالستخبارية
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تقدما في العالم ،واجراء تجارب على منظومة صواريخ حيتس االعتراضية ،وغيرها وصوالً إلى
األكثر ً
رضا نتنياهو عن االستعدادات اإلسراييلية للخيار العسكري(نحاس.)146 ،2011 ،
في رصد وتتبع المعالجة (أو المعالجات) اإلسراييلية المطروحة لمواجهة الخطر النووي
اإليراني ،تتبع المذاهب المختلفة فيما يتعلق باألساليب التي تحمل بنتيجتها النجاعة لمنع إيران من
امتالك القدرات النووية ،تالحظ أصوات يمكن تأطيرها في إطارين اثنين :األول ،يتعلق بالضربة
العسكرية الكفيلة بإنهاء المسعى النووي اإليراني أو تأخيره ،والثاني يتعلق بتفعيل الضغوط غير
العسكرية لدفع إيران للتخلي والتراجع عن مساعيها من تلقاء نفسها نتيجة هذه الضغوط.
مع التلويح اإلعالمي اإلسراييلي الصريح باحتمال توجيه ضربة عسكرية إسراييلية إلى إيران
خالل أشهر القريبة ،ظهر على السطح السجال الحاد حولها .وفي هذا الشأن من الممكن رصد ثالثة
توجيهات داخل القيادة السياسية واألمنية في إسراييل:
التوجيه األول :يرى أصحاب هذا التوجه أن نجاعة الضربة العسكرية محدودة ،وفي الوقت
نفسه" ،المخاطر جنونية" ،ألن اإليرانيين سيردون بإطالق صواريخ من إي ارن ومن لبنان ومن قطاع
غزة .يرى هذا المعسكر أن من األفضل االعتماد على العقوبات الدولية ضد إيران(فركشي.)2004/9/3 ،

التوجيه الثاني :ويضم بالذات المنتمين إلى األجهزة األمنية في إسراييل ،ويرفض توجيه
ضربة عسكرية إليران في هذه الفترة ،بما يشمل رييس هيية األركان بني غانتس ،ورييس الموساد تامير
باردو ،ورييس شعبة االستخبارات العسكرية أفيف كوخافي ،ورييس جهاز األمن العام يورام كوهين.
يتفق هؤالء األربعة على رأي واحد ،ويعارضون الضربة ،وهذا موقف مطابق لموقف أسالفهم في قيادة
األجهزة األمنية ،غابي أشكنازي مايير داغان وعاموس يدلين ويوفال ديسكين(نحاس.)174 ،2012 ،
التوجيه الثالث :يمثله ببنيامين نتنياهو وايهود باراك ويدعمه افيغدور ليبرمان .في هذا اإلطار
يبدو أن رييس الحكومة ووزير الدفاع يعمالن كجسم واحد ويصبوان لهدف واحد ويدعمان بعضمها
البعض(نحاس.)175 ،2012 ،

يرى مؤيدو العملية العسكرية ضد إيران ،إمكان نجاحها ،وأنها لن تؤدي إلى ردود فعل سلبية
تماما كما حدث في المرتين السابقتين حيال المفاعل النووي العراقي (عام ،)1981
على "إسراييل"ً ،
والمفاعل النووي في سورية عام  .2007باعتقادنا ،أن األمر مغاير هذه المرة ،ألن إيران تقع في مكان
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مختلف وبعيد ،ولديها نظام وثقافة مختلفان ،فضالً عن أن مشروعها النووي مختلف عن غيره ،مع
مستوى عال من المخاطرة.
اييليا حتى اآلن ،ويقوم على
األسلوب الدبلوماسي :األسلوب الذي تفيد المؤشرات بأنه المعتمد إسر ً

تراجع “إسراييل” إلى الخلف ،ومساندة الضغوط الدولية ،واألمل بأن تكبح إيران بنتيجتها وتوقف
برنامجها النووي .وفي الوقت نفسه تعمل “إسراييل” على جملة من المطالب التي تسهم في مواصلة
الضغط وتصعيب الموقف اإليراني ،ويمكن أن نشير إلى جملة منها:
 إظهار المشكلة النووية والصاروخية اإليرانية كمشكلة لمجموعة واسعة من الدول؛ بهدف إشراكدول عربية وآسيوية وأوروبية ،ووضعهم في الجهة المقابلة إليران والى جانب “إسراييل”
خصوصا دول الخليج،
بدءا من الدول العربية،
ً
كمتضررين ومهددين(بدهستورً ،)2004/9/23 ،
انتهاء بدول أوروبية.
و ً

 استغالل جملة من التقارير اإلعالمية األجنبية التي تتحدث عن أن “إسراييل” ستحضر لتفعيلالخيار العسكري ،على شاكلة ضرب المفاعل النووي العراقي في عام  ،1981في إطار الضغط
والحرب النفسية على إيران(بن ،ألوف )13(2004/7/27؛ لحثها على وقف برنامجها النووي من جهة،
ولحث الضاغطين على مواصلة تسريع وتشديد ضغوطهم عليها.
 العمل على اإليضاح إليران بشكل مباشر ،أو من خالل الجهد الدولي ،الذي ترعاه الوالياتالمتحدة ودول أوروبية بأن الثمن الذي سيجبى من إيران؛ نتيجة التحول النووي هو أكبر من
بعيدا في فرض العقوبات،
الجدوى التي يمكن أن تنشأ عنه ،وأن المساحة الدولية مستعدة للسير ً

ولن ترفعها حتى تكف إيران عن سعيها النووي" ،واذا ما أغلق الطريق السياسي ،فستدفع الواليات

المتحدة واسراييل إلى استخدام القوة كي تشوشا وتعرقال السباق اإليراني نحو السالح
النووي"(هآرتس.)2004/9/14 ،
 )13بن ،ألوف ،قرار إسراييلي بإبراز التهديد اإليراني على المساحة الدولية ،هآرتس ،2004/7/27 ،ويرى بن" :أن
التسريبات عن ضربة للمنشآت النووية اإليرانية يمكن أن تكون مثابة حرب نفسية ،حضرت للتلميح لألوروبيين
واإليرانيين ،أنه إذا لم ينجحوا بحل هذه المشكلة بالطرق السياسية؛ فقد يتخذ "قبضاي" المنطقة ق ار اًر باستخدام العنف".

بدهستور ،) 2004( ،وورد كالم مماثل لرييس االستخبارات العسكرية اإلسراييلية السابق اهارون زييفي فركش في هذا
المعنى ،إذ رأى "أن عدم لجم إيران سيجر إلى دومينو نووي ،ودفع دول أخرى في المنطقة إلى التطوير النووي"،

معاريف.2004/9/13 ،
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 التركيز على أن نجاح إيران في امتالك القدرة النووية ،يعني توجه المنطقة نحو سباق تسلح نووي،ويرشح اإلسراييليون كل من تركيا والسعودية ومصر(بدهستور.)2004/9/13 ،

المبحث الثاني :الموقف اإلسرائيلي من االتفاق النووي مع إيران وتداعياته
يقول بعض خبراء العلوم السياسية :ال صراعات دايمة وال صداقات دايمة في العالقات
الدولية ،هنالك مصالح دايمة فقط ،وربما يكون االتفاق النووي بين إيران ودول الغرب أفضل مثال على
هذه القاعدة ،فالمصالح االقتصادية والسياسية دفعت القوى العظمى إلى القبول بد "إيران نووية" مع كل
ما قد يثيره ذلك من مخاوف لدى "إسراييل" والدول اإلقليمية .وفي المقابل ،رضيت إيران باألقل من
مطامحها النووية في سبيل مصالح تخرجها من ظلمات حصار اقتصادي وسياسي خانق إلى فضاء
دور إقليمي أكبر.
المطلب األول :الموقف اإلسرائيلي من االتفاق النووي.
إن عامان من التفاوض بين إيران ودول ال 1+5أثم ار اتفاق في فيينا في نيسان /أبريل
 ،2015وباتت إيران بالتقدير اإلسراييلي تملك القدرة على أن تكون قوة إقليمية نووية ،باعتراف مذيل
بتوقيع الخمسة الكبار واالتحاد األوروبي .وعلى الرغم من أن االتفاق النووي الجديد لم يكفل إليران
اجتياز الكثير من األزمات المالية إال بشكل محدود ،فإنه مؤشر جيد على إمكانية انتعاش االقتصاد
عاما في إيران نحو
اإليراني مستقبالً .ولعل قلق "إسراييل" األساس مكمنه إدراكها أن هناك
ً
اتجاها ً

التغيير واالعتدال ،واتجاهاً في دواير صنع القرار إلى االنفتاح ،األمر الذي مكن إيران من التوصل
إلى االتفاق نووي مع دول الغرب ،وساهم في تعزيز إمكانية االنفراج في عالقاتها الدولية وانعكاسها
على مكانتها االستراتيجية في المنطقة(نحاس.)145 -144 ،2016 ،

وقد توالت ردود األفعال في "إسراييل" على االتفاق بين إيران والدول الكبرى بشأن المشروع
مجددا بالخيار
النووي اإليراني ،وتبدو ردود األفعال في مجملها غاضبة ومرتبكة ومحبطة وتلوح
ً

العسكري.

اتسم رد فعل رييس الحكومة اإلسراييلية بنيامين نتنياهو ووزرايه بالتشدد في رفض االتفاق
النووي اإليراني ،وبمجافاة الحقايق بخصوص آثاره السلبية على أمن "إسراييل" .اذ شرع نتنياهو فور
اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق بشن حملة ضده ،ادعى فيها أن االتفاق "خطأ تاريخي" وأن الدول
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العظمى تجازف "بمستقبلنا الجماعي" ،وأن "العالم أصبح بعد هذا االتفاق أكثر خطورة مما كان عليه
باألمس" ،وأن االتفاق يمكن إيران من "امتالك القدرة على إنتاج ترسانة كبيرة من األسلحة النووية".
وأكد نتنياهو أن "إسراييل" ليست طرفًا في هذا االتفاق ،وأنها ليست ملزمة به وأنها "ستستمر في الدفاع
عن نفسها"(رفيد .)2015 ،وأكد نتنياهو أن االتفاق الموقع لم يأخذ بعين االعتبار المصالح بعيدة المدى
لد"إسراييل" ودول المنطقة ،وركز على تحقيق مصالح قصيرة المدى تتعلق بالدول العظمى في إغالق
هذا الملف والعودة إلى "الحياة الطبيعية"(نحاس.)110 ،2016 ،

مجددا للتهديد ،فقال" :إن حكومته لم تتعهد بمنع توقيع االتفاق ،بل تعهدت بعدم
ولجأ نتنياهو
ً

مشير إلى وجود خيارات عديدة لتحقيق ذلك" .وصعد وزير األمن موشيه
ًا
حيازة إيران السالح النووي،
يعلون لهجته في انتقاد االتفاق ،وقال لإلذاعة العامة" :اليوم هو انتصار إليران التي دخلت

المفاوضات بالتظاهر بالضعف ،لكنها خرجت الطرف األقوى بطريق "الكذب والغش"" .وعلى غرار
نتنياهو ،كرر يعلون تهديداته بدفاع "إسراييل" عن أمن مواطنيها بقوتها الذاتية حسب الحاجة(الجزيرة
نت.)2015 ،

واعتبرت "إسراييل" أن توقيع اتفاق فيينا ،هو نقطة تحول في تاريخ "إسراييل" على المستوى
االستراتيجي في المنطقة .ويدشن االتفاق مرحلة جديدة من الصراع بين "إسراييل" وايران في المناطق
التي تتقاطع أو تتصادم فيها مصالح الدولتين ،وخاصة في سوريا ،لبنان ،وفلسطين .ويشير خبراء
تصعيدا في الصراع بين "إسراييل" وايران في المنطقة في
إسراييليون أن المرحلة القادمة ،ستشهد
ً
محاور عديدة(نحاس.)115 ،2016 ،

ولفهم السياسة اإلسراييلية من االتفاق النووي اإليراني ال بد من اإلشارة إلى وجود فوارق
جوهرية بين دوافع الموقف اإلسراييلي من المشروع النووي اإليراني ودوافع مواقف بقية دول المنطقة.
فإسراييل هي قوة نووية بحكم األمر الواقع .وبموجب التفاهم الذي تم التوصل إليه عام  1969بين
الرييس األميركي األسبق ريتشارد نيكسون ورييسة الحكومة اإلسراييلية حينها غولدا مايير ،وافقت
الواليات المتحدة على بقاء "إسراييل" دولة نووية غير معلنة .وطبقًا لذلك االتفاق قبلت "إسراييل" عدم
اإلعالن عن نفسها دولة نووية وعدم إجراء تجارب نووية ،مقابل التزام الواليات المتحدة عدم الضغط
عليها لالنضمام إلى اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية ( ،)NPTأو دفعها للكشف عن منشآتها
النووية وفتحها أمام عمليات الرقابة الدولية(محارب.)112 ،2013 ،
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ويبدو أن توتر العالقات مع واشنطن وموقفها الصارم من تلك المفاوضات أضعف من قوة
ضغوطها هناك ،فاكتفت بدور المتفرج .بعد مفاوضات طويلة حول البرنامج النووي اإليراني في فيينا
أخير إلى اتفاق ،يجمع
بين الدول الست وايران ،والتي اتسمت جلساتها باألخذ والرد توصلت األطراف ًا
بين مرحب به ومحذر أو رافض له(أشطو.)2015 ،

لم يقبل نتنياهو تطمينات الرييس أوباما في الحديث الهاتفي الذي تم بينهما غداة اإلعالن عن
االتفاق بأن بنود االتفاق تغلق الباب بالكامل أمام إمكانية حصول إيران على سالح نووي ،ودعا إلى
اجتماع طارئ للمجلس الوزاري السياسي– األمني الذي قرر باإلجماع رفض االتفاق وأعلن أن
"إسراييل" غير ملزمة به .كما قرر المجلس شن حملة سياسية إعالمية تستهدف ال أري العام والنخب
والقادة في الواليات المتحدة وأوروبا ،وتركز على مخاطر االتفاق النووي ضد "إسراييل" والمنطقة
والعالم ،وتؤكد ليس فقط إمكانية أن تصبح إيران دولة نووية أو دولة حافة نووية بسبب هذا االتفاق،
كثير قوة إيران في جميع النواحي االقتصادية والسياسية والعسكرية وكذلك
أيضا أن االتفاق يعزز ًا
وانما ً

في مجال إنتاج األسلحة التقليدية المتطورة(رفيد.)2015 ،

إلى جانب اإلجماع الكبير على خطورة االتفاق ،فإن "إسراييل" منقسمة حول مسألتين ،األولى:
وتحديدا سياسات نتنياهو في إفشال االتفاق أو التأثير عليه ،الثانية،
دور الحكومة اإلسراييلية الحالية
ً
استراتيجية التعامل مع المواقع السياسي واالستراتيجي الذي سيسفر عن االتفاق فيما يتعلق باألمن

القومي اإلسراييلي والبيية االستراتيجية في المنطقة.
ويقول المحلل السياسي اإلسراييلي يوني بن مناحم في مقابلة مع  DWعربية :إن رد فعل
"إسراييل" جاء عنيفًا وشديد اللهجة ،وفيه تلميحات بأن "إسراييل" قد تستعمل كل األوراق بما فيها ورقة
التدخل العسكري ضد المنشآت النووية اإليرانية ،وهو موقف يراه داني روبنشتاين أستاذ العلوم السياسية
طبيعيا بالنظر إلى مدى القلق الكبير الموجود داخل القيادة اإلسراييلية ولدى الشعب
بالجامعة العبرية
ً

أيضا ،وأضاف في حديث ل  DWعربية" :إنه أمر طبيعي ،هناك تهديدات بوتيرة شبه
اإلسراييلي ً
يومية من إيران بمحو "إسراييل" ،وايران دولة زادت في تقوية نفوذها في المنطقة خالل السنوات

األخيرة"(أشطو.)2015 ،
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كما أن االتفاق سيسمح إليران بالقيام بعمليات البحث واإلنتاج المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي
المتقدمة ،واالستحواذ على السلع والخدمات ذات الصلة باألسلحة النووية ،وتطوير صواريخ بالستية
قادرة على حمل أسلحة نووية .وفي الوقت نفسه ،سيستبعد نظام المراقبة والتحقق عمليات التفتيش
يوما،
المفاجية للمواقع غير المعلنة .إذ يجب أن تعطى إيران إشعا اًر قبل ما ال يقل عن أربع وعشرين ً
ويجب على "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إبالغها مسبقًا عن الغرض من تفتيش مثل هذه المواقع ،مما
يعطي طهران ذريعة للمماطلة والوقت لتقوم ربما بالتستر على معظم األنشطة النووية ،وال سيما تلك
التي ال تشمل الموارد االنشطارية أو تجري في المنشآت الصغيرة(نحاس.)146 -145 ،2016 ،

لكن نتنياهو عاد وتراجع عن حملته المثابرة بمعارضة االتفاق إلى التفاوض مع اإلدارة
األميركية على اتفاق الضمانات األميركية لد"إسراييل" في أعقاب االتفاق ،وهو موضوع خالف جديد
بين البلدين ،حيث صرح نتنياهو أنه غير متعجل لتوقيع االتفاق وأنه ربما ينتظر اإلدارة القادمة الجديدة
التي يمكن أن تعطيه أكثر من اإلدارة الحالية ،حيث تقترح الواليات المتحدة زيادة المساعدات السنوية
سنويا (قيمة المساعدات السنوية هو ثالثة مليارات دوالر) ،بينما تريد
لد"إسراييل" بقيمة  400مليون
ً
"إسراييل" الحصول على إضافة بين مليار وملياري دوالر في السنة(نحاس .)117 ،2016 ،وتشير هذه
التطورات إلى إعادة التوازن في العالقات بين البلدين بعد التوتر الذي حصل بينهما لسنوات ،بحيث أن
الواليات المتحدة أجلت الموضوع الفلسطيني إلى مرحلة غير واضحة ،وهو ما يريده نتنياهو في هذه
المرحلة.
موقف المعارضة اإلسرائيلية من االتفاق
سييا جدا ،وانتقدت في الوقت نفسه
رفضت أح ازب المعارضة الصهيونية بالمثل االتفاق ورأته ً
نتنياهو لفشله في التصدي للمشروع النووي اإليراني ولتوتيره العالقات مع اإلدارة األميركية ،األمر الذي
أثر في مضمون االتفاق .فقد صرح يتسحاك هيرتسوغ رييس حزب "المعسكر الصهيوني" وزعيم
المعارضة أن االتفاق النووي سيئ ويهدد أمن "إسراييل" .وأشار هيرتسوغ إلى أنه وعلى الرغم من
الخالفات مع نتنياهو بشأن إدارته للملف النووي وبشأن خالفه مع اإلدارة األميركية ،فإنه عند الحديث
موحدا وبكل قوة من أجل أمن "إسراييل" ،وأنه على
عن أمن "إسراييل" فإن المعسكر الصهيوني يقف
ً
الحكومة والمعارضة على السواء مواجهة نتايج االتفاق على المستويين القريب والبعيد(ليس.)2015 ،
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وعلى صفحته على موقع فيسبوك قال هرتسوغ إن أسوأ ما في األمر ،هو توقيع اتفاق مصيري
يمس وجود "إسراييل" دون مشاركتها بالمفاوضات أو حتى استشارتها .وحذرت عضوة الكنيست شيلي
يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) من مشاركة نتنياهو في محاوالت االلتفاف على الرييس األميركي
بواسطة الكونغرس ،واتهمته بتوتير العالقات مع واشنطن ،حيث كان نتنياهو يستعد لزيارة واإلقناع
الكونغرس بعدم المصادقة على االتفاق مع إيران بخالف موقف أوباما .وهذا ما كرره رييس حزب
يوم أسود(الجزيرة
""إسراييل" بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان بقوله للقناة العاشرة :إن االتفاق مع إيران ٌ

نت.)2015 ،

أما يايير لبيد رييس حزب "يوجد مستقبل" فقد انتقد بشدة نتنياهو لفشله في التصدي للمشروع
النووي اإليراني وطالبه باالستقالة ،ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث في أسباب فشل
"إسراييل" تحت قيادة نتنياهو في التصدي للمشروع النووي اإليراني .وأشار لبيد إلى ادعاء نتنياهو
طوال فترة حكمه أنه هو فقط من بإمكانه التصدي للمشروع النووي اإليراني ،وقد كان لديه ست سنوات
متواصلة لمنع هذا االتفاق ،كما كانت لديه إمكانية لضرب المنشآت النووية اإليرانية بواسطة سالح
الجو اإلسراييلي ،ولكنه لم يفعل ولم يقدم أي بديل لمواجهة المشروع النووي اإليراني .ليس هذا فحسب
بل إن نتنياهو ،وفق لبيد ،أساء إساءةً كبيرة إلى عالقات "إسراييل" الخاصة مع الواليات المتحدة والى

عالقات "إسراييل" مع معظم دول العالم ،فباتت "إسراييل" بسبب سياسة نتنياهو تجاه الملف النووي
اإليراني أكثر عزلة على الصعيد الدولي(لبيد.)2015 ،

وتتفق رييسة حزب ميرتس المعارض زهافا غالؤون مع الحكومة على خطورة االتفاق ،لكنها
حملت على تصرفات نتنياهو مع البيت األبيض ،وبنفس الوقت ال تستبعد قيام نتنياهو "بالمبالغة في
ردود فعله لصرف األنظار عن القضية الفلسطينية .وردا على سؤال الجزيرة نت قالت زهافا "نحن ال
رن"(الجزيرة نت،
نستهتر بموقف نتنياهو ولكن علينا أن نفهم أن كل العالم يعارض دولة نووية في إي ا
.)2015

موقف خبراء المؤسسة األمنية من االتفاق
سييا ،رأى العديد من
في مقابل شبه إجماع األحزاب الصهيونية في موقفها الذي عد االتفاق ً
الخبراء الذين شغل أغلبهم في الماضي مناصب عليا في المؤسسة األمنية اإلسراييلية ،أن االتفاق يمثل
الخيار األفضل من بين الخيارات المطروحة ،وأنه يغلق بالفعل الباب أمام إيران في الحصول على
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سالح نووي خالل السنوات القادمة .وقد فضح هؤالء بذلك مزايدات األحزاب الصهيونية في الحكم
والمعارضة ودوافعها السياسية ،بمعنى غير األمنية ،لمعارضة االتفاق.
وفي االطالع على آراء معظم المراقبين والمحللين في "إس ارييل" ،إضافة إلى مسؤولين سابقين،
مثل رييس الحكومة األسبق ،إيهود باراك ،ورييس شعبة االستخبارات العسكرية "أمان" السابق ،عاموس
يادلين والجنرال جيو ار أيالند ،يقرون بأن االتفاق يضع "إسراييل" أمام تحديات أمنية كبيرة ،أهمها تحول
وجوديا
خطر
إيران إلى قوة عظمى إقليمية باعتراف أممي ،إال أن ًأيا منهم ال يعتبر أن االتفاق يشكل ًا
ً

على "إسراييل" وأمنها ،بل يعتبرون أن وجود االتفاق بكل مساويه خير من عدمه وينطوي على جوانب

إيجابية .باعتبار أن االتفاق يبعد من قدرة إيران على إنتاج سالح نووي على مدى السنوات العشر إلى
الخمس عشرة القادمة ،ويحد من قدراتها النووية ،ويضع التدابير لتقييد البرنامج النووي ومراقبته بطريقة
شاملة ومعمقة(نحاس.)146 ،2016 ،

وقد كتب رييس وكالة الفضاء اإلسراييلية الجنرال (المتقاعد) يتسحاك بن يسراييل الحايز على
جيدا أن االتفاق يضمن لد"إسراييل" سنين عديدة من
جايزة "إسراييل" لألمن :إنه استخلص بعد قراءته ً

قايما.
الهدوء النووي ،ويزيل أحد أكبر التهديدات التي تستهدفها ،إذ أن التهديد النووي اإليراني لم يعد ً
وأكد بن يسراييل أن الرييس أوباما محق في قوله :إن االتفاق يعزز أمن "إسراييل" من هذه الجهة ،لكنه

أضاف أن األخطار والتحديات التي تواجهها "إسراييل" من هذا االتفاق ال تكمن في إمكانية امتالك
كثير بعد هذا االتفاق(بن
إيران السالح النووي ،وانما في قدرات إيران غير النووية والتي ستتعزز ًا

يسراييل )4 ،2015 ،أما عامي أيلون الرييس األسبق لجهاز المخابرات العامة اإلسراييلية (الشاباك)،
ييسا لسالح البحرية اإلسراييلية ،فقد أكد في تصريح له ،أن هذا االتفاق هو
والذي كان قبل ذلك ر ً

الخيار األفضل من أي بديل آخر ،وأشار إلى أن وزراء أمن سابقين ورؤساء سابقين ألجهزة األمن
اإلسراييلي يشاطرونه هذا ال أري(أيلون.)5 ،2015 ،
وبدوره صرح عوزي عيالم الذي شغل منصب رييس لجنة الطاقة النووية اإلسراييلية في
السنوات  ،1985 –1976وشغل بعد ذلك عدة مناصب أمنية مهمة ،في مقابلة مع راديو "إسراييل"،
أن االتفاق النووي جيد ألنه يحكم إغالق جميع الطرق أمام إيران للوصول إلى السالح النووي .وبدوره
انتقد أفنير كوهين ،وهو أحد أهم الباحثين اإلسراييليين المختصين في السالح النووي ،موقف الحكومة
وقادة األحزاب السياسية اإلسراييلية بشأن االتفاق النووي ،ووصف موقفها بالسخيف وبمحاولة لعب دور
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اقعيا ،وهو وان كان يمنح إيران شرعية
حال وس ً
الضحية .ورأى كوهين أن االتفاق يمثل ً
طا معقوًال وو ً

لمكانة نووية خاصة ،تختلف عن مكانة الدول غير النووية الموقعة التفاقية منع انتشار األسلحة

النووية ،إال أن إيران ،وبخالف ما يدعيه الكثير من اإلسراييليين ،لن تكون دولة نووية بالمعنى العلمي
للكلمة قبل مرور عقدين(كوهين.)2015 ،

المطلب الثاني :تداعيات اال تفاق النووي على "إسرائيل".
ووالً :يعتبر االتفاق بالنسبة لد"إسراييل" "زلزال جيو سياسي" كما سماه توماس فريدمان في مقال
انقالبا
له في "نيويورك تايمز" ،الذي رأى أن تأثيرات اتفاق أميركي– دولي -إيراني على المنطقة يشكل
ً
مرور بدول الخليج .إذ أصبح من
ًا
في الواقع الجيو استراتيجي من آسيا الوسطى حتى البحر المتوسط،

الصعب على أي قوة في المنطقة ومن ضمنها "إسراييل" تجاهل إيران النووية ،أو االستمرار في
االستناد إلى عدايها مع الواليات المتحدة لمواجهتها على مختلف الجبهات اإلقليمية من أفغانستان إلى

العراق إلى سورية إلى لبنان إلى أمن الطاقة ومساراتها وحتى إلى منظومة األمن اإلقليمي للشرق
صعبا على "إسراييل" ادعاء خطر البرنامج النووي اإليراني لمهاجمتها عسكرًيا ،من
األوسط .وأصبح
ً

دوليا(.)Friedman, 2015
دون أن يصبح ذلك عدو ًانا على برنامج مدني مشروع ً

ثانياً :عزز االتفاق من موقع إيران والقوى الحليفة لها في مواجهة القوى التي تراها "إسراييل"
"قوى االعتدال السني"( ،)Kalout, 2016وكتب في هذا السياق المحلل اإلسراييلي يوسي كوبرواسر "أن
االتفاق النووي سيسمح إليران بدأن تعمق وجودها وموقعها الجيو استراتيجي في المنطقة من خالل
تعزيز عالقتها مع الحركات والميلشيات الشيعية التي تحارب "القوى السنية المعتدلة" وتهدد مصالح
حلفاء الواليات المتحدة واسراييل مثل قوات الحشد الشعبي في العراق وجماعة أنصار اهلل
اليمنية"(نحاس.)149 ،2016 ،

ثالثًا :يتفق اإلسراييليون سواء كانوا مؤيدين لالتفاق النووي أم معارضين له أم متحفظين منه،
على أن هذا االتفاق يدخل إيران والمنطقة في مرحلة جديدة تحمل بين ثناياها تحديات وتهديدات
لد"إسراييل" عليها االستعداد لمواجهتها .فاالتفاق يضع حدا للعقوبات ضد إيران ،وينهي عزلتها الدولية
ويفتح أمامها مرحلة جديدة في عالقاتها الدولية واإلقليمية ،ما يقود إلى تعزيز قوتها االقتصادية
والسياسية والعسكرية ،والى تطوير مختلف صناعاتها العسكرية التقليدية ،وخاصة تلك التي تعتمد على
100

أيضا
التكنولوجيا المتطورة .وسيعزز كل ذلك مكانة إيران ودورها ونفوذها في المنطقة ،وسينعكس ذلك ً
على قوة حلفايها في المنطقة من دول وميليشيات وفواعل(تقدير موقف.)6 ،2015 ،

رابعاً :ترى بعض القراءات اإلسراييلية أن نجاح إيران في مقاومة كل أشكال الضغوط ،سيدفع
دوالً كثيرة في العالم إلى البحث عن طرق للتفلت من الهيمنة األميركية والغربية ،وأن دوالً كبرى،
كروسيا والصين وغيرهما ،ستستفيد من الواقع الجديد ،في سياق تعزيز ثنايية القيادة في العالم .وكل
حكما خسارة لمحور" ،إسراييل" حاضرة بقوة فيه(نحاس،2016 ،
شراكة ألميركا في قيادة العالم تعني ً
.)149

خامساً :يمنح االتفاق المشروع النووي اإليراني الشرعية الدولية ،ويجعل من إيران أو يقربها من
أن تصبح "دولة ح افة نووية" بالمعنى العلمي للمصطلح ،و إن لم يكن قبل مرور عقدين على االتفاق.
خالل هذه الفترة سيكون من الصعب على "إسراييل" توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية،
ألن ذلك سيعد خرقًا للق اررات الدولية ولإلجماع الدولي .وقد يفتح هذا االتفاق سباق التسلح النووي في
الشرق األوسط ،إذ من المتوقع أن تسعى دول أخرى في المنطقة للوصول إلى وضع إيران النووي مثل
المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا(تقدير موقف.)6 ،2015 ،

أيضا النتيجة المحتملة وغير المقصودة لتعاقب
سادساً :تأخذ "إسراييل" على محمل الجد ً

االنتشار النووي في الشرق األوسط .فقد يسعى أي طرف من األطراف اإلقليمية الذي يشعر بأنه مهدد

من إيران وال يثق بما فيه الكفاية بالضمانات األميركية-مثل المملكة العربية السعودية ،وتركيا ومصر-
إلى الوصول إلى المكانة نفسها التي منحت لطهران(.)YoelGuzansky, 2016

سابعاً :بصرف النظر عن إمكانية االنتشار النووي ،ستسعى الجهات الفاعلة اإلقليمية
الرييسة-التي تشعر بأنها مهددة من إيران-إلى امتالك أدوات ردع تقليدية لمواجهتها ،األمر الذي
سيؤدي إلى قيام سباق تسلح متسارع ،سيجر "إسراييل" إليه ال محالة .ومن جهتها ،من المرجح أن
تغذي روسيا هذا السياق من الجانب اإليراني ،والواليات المتحدة من الجانب اآلخر من خالل
"تعويض" حلفايها التقليديين(.)YoelGuzansky, 2016
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ويمكن رصد وسباب المعارضة اإلسرائيلية لالتفاق في خمسة ونماط:
أوالً :ال يمنع االتفاق إيران من امتالك السالح النووي ،وانما يؤجل ذلك إلى عقد ،أو عقد
ونصف على أكثر تقدير ،حيث ستمتلك إيران حينها بنية تحتية تكنولوجية ومعرفية تمكنها من الوصول
إلى القنبلة النووية ،ويبقى ذلك متعلقًا بإرادتها السياسية(حشمونايي.)2015 ،

ثانياً :يدفع االتفاق إلى سباق تسلح نووي في الشرق األوسط ،وبخاصة مع الدول الخليجية،
وذلك للحصول على المعرفة النووية المدنية والعسكرية ،وربما االستعداد المتالك سالح نووي كرد فعل
نوويا ،مما يجعل الشرق األوسط منطقة نووية خطيرة لغياب
سالحا
على احتمال امتالك إيران
ً
ً
ركنا في النظرية
االستقرار السياسي فيها ،مما يوسع مساحة التهديدات على "إسراييل" ،كما أنه يكسر ً

االستراتيجية اإلسراييلية حول الحفاظ على التفوق النووي اإلسراييلي في المنطقة(نحاس-110 ،2016 ،

.)111

ثالثًا :يعزز االتفاق القدرات العسكرية التقليدية إليران ،كما سيحسن من اقتصادها المترهل
مصدر للتهديد التقليدي على "إسراييل" وخاصة
ًا
جراء الحصار والعقوبات االقتصادية ،ما يجعل منها
فيما يتعلق بصواريخها الباليستية(يديعوت أحرونوت.)2015 /11 /14 ،

ابعا :يعزز االتفاق على المستوى السياسي -االستراتيجي من مكانة إيران اإلقليمية ،ويجعلها
رً

سياسيا مركزًيا في المنطقة ،وخاصة في ظل األزمات التي تمر بها المنطقة في سوريا ،والعراق،
العبا
ً
ً
لبنان ،واليمن وفلسطين .كما أن رفع العقوبات االقتصادية سيعزز من مكانته اإلقليمية على المستوى

السياسي واالقتصادي كمصدره للطاقة(نحاس.)111 ،2016 ،

خامسا :الرقابة التي ينص عليها االتفاق على المواقع النووية اإليرانية هزيلة ،وهي ال تحقق
ً

من وجهة النظر اإلسراييلية رقابة صارمة وفاعلة ،وقد شبه نتنياهو هذه الرقابة ،كالشرطة التي تسلم
يوما عن رغبتها في تفتيش بيته .وهذه الفترة كافية لتاجر المخدرات أن
تاجر مخدرات إنذار قبل ً 24

يرمي سمومه في المرحاض(نحاس.)111 ،2016 ،

تعتقد "إسراييل" أن الخالف بينها وبين الدول الكبرى يتمثل بأنها تقيم المشروع النووي اإليراني
كخطر وجودي عليها ،بينما ال تتماهى الدول الست مع هذه الرؤية بالنسبة ألمنها القومي .فالبرنامج
وجوديا عليها .وكان نتنياهو يكثر في
خطر
ًا
النووي اإليراني -بالنسبة لها -يمكن احتواؤه وال يشكل
ً
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خطاباته من الربط بين تعامل الدول الست مع المشروع النووي اإليراني ،وبين سلوك الدول الغربية مع
الكارثة اليهودية ،باعتبارها لم تمنع المحرقة اليهودية.
البدائل المطروحة ومام صانع القرار

اإلسرائيلي:

طرحت مراكز الفكر بإسراييل عدة بدايل أمام صانع القرار بإسراييل لمواجهة خطر االتفاق
معا في وقت
اإليراني الدولي ،وشملت عدة جبهات تعمل ً

واحد(جمال الدين )27 -26 ،2015 ،:

 الجبهة الحربية واالستخباارتي ة :حيث أشارت إلى ضرورة أن تسرع "إسراييل" من جهودها لتطويرة ،وعليها أن تضاعف من قدرتها االستخباراتية في
القدرات الحربية للدفاع عن نفسها عند الضرور 
إيران كمحاولة لمعرفة ما يحدث فيها لمراقبة التطور في الشأن النووي الذي يحتاج إلى تنبيه
بالخطر .ورغم أن من حق "إسراييل" الدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم إيراني ،إال أنها ال
تستطيع توجيه ضربة عسكرية للمفاعل االيراني بعد شرعنته بتوقيع

االتفاق.

 جبهة السياسة الخارجي ة :ترى "إسارييل" أن عليها تكوين ايتالفات إقليمية لمنع محاوالت إيارن
السالح.
ة ،حتي بدون تطوير
زتها النووية إلى قوة إقليمية بارز 
لترجمة إنجا ا

ومنها :التحكم في الوقود الذي تستخدمه في إنتاج المواد

 الضغط على إيران في عد وصعد ،إسقاط) النظام

ية ،وذلك لمنعها من استخدامه ،واتخاذ إجراءات تعمل على تغيي ر (
االنشطار 
أخالقيا،
اإليراني لضمان تنفيذ البدايل السابق ذكر 
ماديا و ً
ها ،وذلك عبر دعم القوى الديمقراطية ً
وكذلك العمل على تغيير السياسة الخارجية اإليرانية ،وذلك باستمرار "إسراييل" في المطالبة بإجراء

تغيير حقيقي في السياسة اإلقليمية لطهران ،والقضاء على دعمها لإلرهاب في المنطقة ،والتراجع
عن تعهدها بالقضاء على دولة


"إسراييل" .

 الطاقة ،ستعمل "إسراييل" على احتواء التأثير السياسي اإليراني في المنطقة من خالل تزويد دولفي المنطقة بالغاز اإلسراييلي ،وتعميق تعاونها مع األكراد في شمال العراق.
وسيؤدي االتفاق بالنسبة لد"إسراييل" إلى بناء خارطة تحالفات جديدة في المنطقة ،يكون مركزها
معارضة إيران ومحورها في المنطقة .وتهدف "إسراييل" إلى جعل التصدي لمحاوالت إيران للهيمنة
اإلقليمية الملف المركزي على األجندة اإلقليمية ،وتكون هي جزًءا من تحالفات ،سرية وعلنية ،مع

دول المنطقة الحتواء هذه الهيمنة وتقليصها(نحاس.)116 ،2016 ،
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المطلب الثالث :تداعيات االتفاق النووي على المستوى اإلقليمي والدولي
ووالً :تداعيات االتفاق النووي علي دور إيران اإلقليمي
انتصار إليران  ،فهو إنجاز للمطلب
ًا
تؤمن "إسراييل" بأن إيران تنظر لالتفاق األمريكي بحسبانه

يوما

اإليراني للهيمنة
اإلقليمية .فاالتفاق يضع الدول العربية في مرمى أهداف إيران التي لم تخف ً

رغبتها في تصدير أيديولوجياتها ،بل وقد نجحت في الوصول إلى عمق بعض الدول

كلبنان، وسوريا،

الفلسطينية .

الطايفي ،إضافة لدعمها للمقاومة

واليمن، والعراق، مؤججة الصراعات، ومستخدمة الدم

الدولي .وعلى سبيل

بنجاح ،على الرغم من أنف المجتمع

قدما ببرنامجها النووي
دفعت إيران ً
المقارنة ،أتاحت مستجدات في منطقة الشرق األوسط وخارجها إليران إرساء "هالل شيعي" يمتد من
فرصا ال تحصى الستعراض قوتها في
المتوسط .كما أتاحت إليران

طهران حتى شرق حوض البحر
ً
عج السعودية ودوالً أخرى كثيرة .وبالفعل ،فإن
منطقة الشرق األوسط والبلقان ،وهو األمر الذي أز 
نجاحات وكالء إيران الشيعة في كل من بغداد ،وبيروت ،ودمشق ،وصنعاء تؤكد سعي طهران إلى
األوسط(جمال الدين 24 ،2015 ،) .

الهيمنة في منطقة الشرق

إن االنعكاسات اإلقليمية لالتفاق اإليراني مع المجموعة السداسية سينتج عنها تعميق التدخل
الشرق ،ولبنان وسوريا في الغرب، وشبه الجزيرة العربية من خالل

اإليراني في اإلقليم من العراق في
المنطقة ،عقب

تغير في مسار التطورات في حروب
اليمن .وترى مراكز الفكر بإسراييل أن هناك ًا

اآلتي :

ان ،على النحو
االتفاق مع إير 

خصوصا أن
 المحور السوري ،وهو الساحة المركزية للصراع بين البلدين في المرحلة القادمة،ً
إيران تعزز من تواجدها العسكري في سوريا ،وهي تقترب بذلك من حدود "إسراييل" ،وبعد توقيع

االتفاق فإن قدرة إيران االقتصادية والسياسية باتت تؤهلها للدخول إلى الساحة السورية ،وهذا
يجعلها ساحة حساسة لد"إسراييل" .ستعمل "إسراييل" على مراقبة التحركات اإليرانية في سوريا،
ومنعها من نقل أسلحة إلى حزب اهلل والجهاد اإلسالمي ،أو ترتيب عمليات عسكرية على حدودها،
ستمنع "إسراييل" ذلك حتى لو اضطرت الستعمال قوتها العسكرية ،مما ينذر بحرب مباشرة بينهما
على هذه الساحة .ويمكن اعتبار أن التدخل الروسي في سورية قد خفف من وطأة الصدام
المباشر بين إيران واسراييل في سوريا(نحاس.)116 ،2016 ،
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تظهر ،فقد حدث

اليمن ،فإن انعكاسات االتفاق

اليمنية :رغم عدم االستقرار حتى اآلن في

 الجبهةأبين ،ومأرب ،مما يحمل عالمة

تعز ،و

دوليا صوب
تقدم لقوات الجيش اليمني المعترف به ً

استفهام ،عالوة على بداية التحضيرات الجتماعات لحل النزاع في عمان ،وتصريح وزير الخارجية
الجبير ،بأن الحوثيين فصيل سياسي له الحق في الوجود والمشاركة(خاصة في

السعودي ،عادل

الدوحة ،وزيارة الجنرال قاسم

يكية ،إضافة الجتماع

الروسية ،واألمر

السعودية ،و

ضوء اللقاءات


 المحور اللبناني ،ستعمل "إسراييل" على منع نقل سالح إيراني إلى حزب اهلل بعد دخول إيران إلىالساحة السورية ،كما ستعمل على منع تعاون عسكري إيراني مع حزب اهلل على الحدود اللبنانية
اإلسراييلية ،حيث تخشى "إسراييل" أن يزداد هذا التعاون المباشر بين الطرفين على حدودها ،ولن
تتوانى "إسراييل" في ضرب التحركات العسكرية اإليرانية على حدودها كما فعلت في السابق ،وربما
توسع من هذه الضربات ،حتى بعد التدخل العسكري الروسي(نحاس.)116 ،2016 ،

بالمنطقة ،وسيفرض

إجماالً، ترى "إسراييل" أن هذا االتفاق سيغير من التوازن االستراتيجي

ات ،بل واالستجابة للمطالب اإليرانية بصورة
على الدول العربية المناهضة حتمية التعاطي مع المتغير 

ان ،وهي
إقليميا، ألن موقفها مؤيد للموقف العربي بالنسبة إلير 
ما .بل وسيدعم موقف "إسراييل"

ً
إقليميا على الوقوف ضد الخطر اإليراني، مقابل عدم
الترويج ،ألنها القوة الوحيدة القادرة

ستحاول
ً

التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية .

ثانياً :تداعيات االتفاق على العالقات األميركية -اإلسرائيلية
كل من الواليات المتحدة واسراييل لديهما هدف مشترك في منع إيران من امتالك سالح

نووي،

التهديد ،المقصود هنا

وتتعاون كل منهما لتحقيق هذا الهدف ،لكنهما تختلفان في أسلوبهما الحتواء هذا
تقديمها ،والدور اإلقليمي اإليراني .فالواليات

على وجه الخصوص التنازالت النووية التي على إيران
النووية .أما "إسراييل"  ،فتسعى لمنع إيران من امتالك

المتحدة تهدف إلى منع إيران من تطوير األسلحة
فقط ،فهي تذهب إلى أبعد من الرؤية

باألساس ،وليس تطويره

القدرات الالزمة إلنتاج السالح النووي
سلبية ،وتضعها في سلة واحدة مع الدول

لذا ،ترى "إسراييل" أن أمريكا تنظر لها نظرة

األمريكية.


يأتي االتفاق التاريخي بين إيران والقوى الست في وقت تشهد فيها العالقات األمريكية
تأزما وهو ما يشرحه المراقبون كسبب للقلق الكبير القايم داخل "إسراييل" بعد فشلها في
اإلسراييلية ً
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انقساما حتى بين
الضغط على اإلدارة األمريكية من أجل وقف االتفاق مع إيران ،وأفرز تردي العالقات
ً
اإلسراييليين أنفسهم إذ ُيحمل البعض نتنياهو مسؤولية توقيع االتفاق مع إيران بسبب تصرفاته المتعالية

في التعامل مع أوباما و إدارته (أشطو.)2015 ،

اييلية ،تبدو اإلدارة األمريكية وكأنها تقنع نفسها بأنها تحاول

واجماالً لما سلف من الوجهة اإلسر
ذاته ،أغمضت أعينها عن العديد من القضايا

منطقية .وفي الوقت

أن تصل لالتفاق االفضل واألكثر
لالتفاق ،فإن اإلدارة ليست على استعداد

وهكذا ،يبدو أنه على الرغم من النقد الواسع

األخرى.
لإلنصات ألي صوت بديل فيما يتعلق باالتفاق اإلطاري .وترى أن الواليات المتحدة تعتمد على حسها
للجميع(جمال الدين 23 ،2015 ،) .

وقناعتها بأنها ستحقق األفضل

سياسيا حول أفضل
وفي حين يتفق معظم اإلسراييليين حول مخاطر الصفقة ،فإنها تثير نقا ًشا
ً

أمر
السبل لمعالجة هذه المخاطر ،وخاصة على الساحة األميركية .إذ يعتقد البعض أن االتفاق أصبح ًا
سياسيا من "إسراييل" في عالقاتها الحساسة مع الواليات
ثمنا
اقعا ومحاربته بشكل مباشر سينتزع ً
ً
و ً

عوضا عن ذلك ،في الدخول في حوار هادئ
المتحدة .فمن وجهة نظرهم ،على "إسراييل" أن تشرع،
ً
مع إدارة أوباما لتأمين وجود ضمانات وتفاهمات .وعلى العكس من ذلك ،يعتقد صانعوا القرار وبقوة أن

ونظر إلى المخاطر الكبيرة ،فإنهم
ًا
المخاوف اإلسراييلية ال تؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية-
يرون أنه ال بد من أن يعلو صوت حاسم ال لبس فيه في النقاش العالمي الحالي ،والذي قد يؤدي في

النهاية إلى مناقشة جادة للمخاطر(نحاس.)147 -146 ،2016 ،

وتقيم "إسراييل" الدور األمريكي نحو إيران بأنه مختلف خالل فترتي حكم باراك أوباما .فالوالية
الثانية ،خاصة في ظل اقتراب موعد االنتخابات الرياسية األمريكية .حيث تؤكد أن

ألولى غير

ا
النووي ،والحد

االتفاق ،ال تسعى إلقناع إيران باإلقالع عن طموحها

الواليات المتحددة  ،من خالل هذا
االقتصادي ،عبر رفع العقوبات االقتصادية

من تخويف "إسراييل"  ،بل في المقابل ستمنحها األمان
المفروضة عليها .فهذا االتفاق ال يسفر إال عن وضع بعض القيود على إيران للحد من التخصيب
النووية ،هي فقط تطيل المدة الزمنية

انيوم ،ولكن هذه القيود لن تمنع إيران من إنتاج القنبلة

النووي لليور


واذا ما تم تطبيق االتفاق النووي فسيتم اختياره على مر السنين ،ولكن األمر سيان بالنسبة إلى
العالقات األميركية اإلسراييلية .ففي الوقت الراهن تتسم العالقة بين الطرفين بصدام وجهات النظر
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حول كيفية رؤية االتفاق ،ولكن بمجرد انقشاع الغبار سيترتب على الحليفين مناقشة مخاوف "إسراييل"
االستراتيجية بشكل جدي .وعلى وجه الخصوص ،ينبغي على البلدين أن يسعيا إلى الوصول إلى
أرضية مشتركة لمعالجة نقاط الضعف في االتفاق ،وتجديد الردع وتحسينه ضد سياسات إيران
اإلقليمية المزعزعة لالستقرار ،وتوفير ضمانات حول ما سيحدث حال انتهاء مدة االتفاق ،وتعزيز
هوامش "إسراييل" األمنية(نحاس.)147 ،2016 ،

لقد فشل نتنياهو في منع التوصل إلى اتفاق نهايي مع إيران بشأن مشروعها النووي ،ومن
المستبعد أن يتمكن من استمالة عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي لمعارضة االتفاق
النووي اإليراني والتغلب على فيتو الرييس أوباما .ويبدو أن نتنياهو سيضطر في نهاية األمر إلى
التعايش مع االتفاق والعمل في الوقت نفسه على الحصول على تعويضات من اإلدارة األميركية بعد
أن يقر الكونغرس هذا االتفاق في آخر أيلول /سبتمبر  .2015وتسعى "إسراييل" إلى الحصول على
مزيد من األسلحة النوعية األميركية المتطورة التي تعزز قدراتها ال سيما قدرات سالحها الجوي .ويشمل
ذلك طايرات  V22المتطورة والتي لم تحصل عليها "إسراييل" بعد ،وطايرات الشبح  ،F35وأنظمة
رادارات متطورة ،وأنظمة أسلحة تخترق التحصينات والمالجئ ،وأسلحة نوعية أخرى كانت رفضت
أميركا في السابق منحها لد"إسراييل"(فيشمان.)4 ،2015 ،
إلى جانب ذلك :من المتوقع أن تسعى "إسراييل" للتوصل إلى اتفاق استراتيجي مع الواليات
المتحدة يضمن استمرارها في الحفاظ على تفوق "إسراييل" العسكري النوعي على جميع دول المنطقة،
ويجدد التأكيد على الضمانات األميركية بعدم الضغط على "إسراييل" لفتح منشآتها النووية للرقابة
الدولية ،ويحدد بدقة الخطوات التي تعد خرقًا لالتفاق من جانب إيران ،ويتناول بدقة كيفية مواجهتها
فضال عن تعزيز التعاون االستخباراتي بين الدولتين لمتابعة المشروع النووي اإليراني
والرد عليها،
ً
والمشاريع النووية لدول أخرى في المنطقة قد تتجه نحو تطوير مشاريعها النووية(يادلين.)2015 ،
إن التأثير الملموس لالتفاق النووي هو المساهمة األميركية المعلنة في البرنامج النووي
اإلسراييلي .بعد سنوات من المراوحة األميركية بشأن 9البرنامج النووي اإلسراييلي ،وافقت الواليات
المرضاة
المتحدة على التعاون العلني مع "إسراييل" في "المجال النووي المدني" ،فيما يبدو أنه جزء من ا
علما أن "إسراييل" لم توقع
المنوي التعامل بها مع تل أبيب في أعقاب االتفاق النووي الدولي مع إيرانً ،

معاهدة حظر نشر السالح النووي بعد(نحاس.)148 ،2016 ،
107

ونرى ،بأن االستخبارات اإلسراييلية ستستغل فرصة انفتاح واشنطن على طهران بعد االتفاق،
التي ستمنح قوة الواليات المتحدة "الناعمة" الفرصة لتحقيق اختراقات في قلب إيران ،وستكون نتايجها
أهم وأخطر بكثير من تلك التي يمكن أن تسفر عنها عمليات عسكرية أو مقاطعة اقتصادية .وتعول
المصادر اإلسراييلية على أن هناك مؤشرات تدل على استعداد الشارع اإليراني لالختراق األميركي،
منوهة بأن نتايج تحقيق أميركي أظهرت أن اإليرانيين يفضلون المنتجات األميركية.
الخاتمة
محكوما
من خالل ما سبق يتبين أن الموقف اإلسراييلي من البرنامج النووي اإليراني كان
ً

بمحددين :يتمثل األول -بالقلق الشديد من احتمال امتالك إيران للسالح النووي.

فيما يتمثل المحدد الثاني -بالخوف من كسر االحتكار النووي اإلسراييلي في منطقة الشرق

األوسط لتبقى "إسراييل" الدولة النووية الوحيدة دون منافس.

فيما جاء القلق اإلسراييلي الرسمي غير مبرر من االتفاق النووي اإليراني رغم إشادة كبار

رجال األمن السابقين في "إسراييل" باالتفاق ،ومبني على سياسة "إسراييل" االستراتيجية القايمة على
إيجاد عدو وهمي يهدد وجودها وذلك البتزاز العالم وخاصة الواليات المتحدة لتبقى تقدم لها المساعدات
وآخر المعدات التقنية والعسكرية.
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الفصل اخلامس
رؤية استشرافية لالستراتيجية األمريكية واإلسرائيلية حول البرنامج
النووي اإليراني
المقدمة
يتصور بعض المراقبين والمتابعين للشأن اإليراني بأن فوز دونالد ترامب بالرياسة األمريكية
جاء ليدق المسمار األخير في نعش االتفاق النووي اإليراني الذي تم التوصل إليه في عام  2014مع
الدول الكبرى ،السيما في ظل االنتقادات الشديدة التي واجهها االتفاق داخل الكونغرس األمريكي،
واالعتراضات المتكررة من قبل حلفاء واشنطن في الشرق األوسط وعلى وجه التحديد ("إسراييل").
وهو ما وعد به الرييس المنتخب من خالل دعايته االنتخابية ،إذ توعد "بتفكيك االتفاق الكارثي
كما أسماه -بين واشنطن وطهران"؛ األمر الذي دفع اإليرانيين بتحذير الرييس األمريكي الجديد(ترامب) بضرورة االلتزام باالتفاق النووي وباالتفاقات والتعهدات المتعلقة باالتفاق المبرم بين طهران
ومجموعة ( .)1+5كما اعتقد بعض الباحثين بأن رفض واعتراض "إسراييل" على االتفاق والتهديدات
التي أطلقها نتنياهو وأعضاء ايتالفه من شأنها أن توقف االتفاق أو تقبل "إسراييل" على خطوة عسكرية
من جانب واحد متحدية اإلرادة الدولية.
إن نبوءات تفكيك االتفاق النووي من عدمها ال يمكن التكهن بها وبمستقبلها مالم نأخذ بعين
االعتبار التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية التي تواجه كالً من ترامب ونتنياهو ،فضالً عن
التداعيات التي تترتب على عملية التفكيك هذه ،والخيارات األخرى المتاحة أمامهما.
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المبحث األول :البدائل والسيناريوهات األمريكية واإليرانية تجاه االتفاق النووي
ضبابية المشهد السياسي الدولي الذي رسمه االتفاق النووي مع إيران ،وانتهاء إدارة الرييس
األمريكي الديمقراطي براك أوباما وصعود رييس جديد من المحافظين دونالد ترامب ،واعالنه صراحة
برفضه القاطع لالتفاق ،موقفه هذا تقاطع بشكل صريح مع االستراتيجية اإلسراييلية تجاه المفاعل
النووي اإليراني الرافضة ألي اتفاقيات سياسية مع إيران .جعل من الممكن وضع سيناريوهات ترسم
معالم المرحلة المقبلة.
المطلب األول :السيناريوهات األمريكية تجاه االتفاق النووي
مع الفوز المفاجئ والملفت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ،تدخل الواليات المتحدة ومعها
العالم مرحلة من التخمينات والتوقعات حول مستقبل السياسة الداخلية للرييس المنتخب وكذلك السياسة
الخارجية .هذه التخمينات تسعى إلى فهم ما إذا كانت الواليات المتحدة ستنقاد في سياساتها إلى
مقوالت ترامب خالل الحملة االنتخابية وتصريحاته اإلعالمية الالحقة أم ستتغلب فيها المؤسسية،
مبالغا فيه.
بحيث يظهر أن حجم القلق العالمي من ترامب كان
ً
السيناريو األول :السيناريو التشاؤمي (تمزيق االتفاق)
يشير الخطاب السياسي للرييس المنتخب ترامب وتصريحاته المعلنة إلى وجود حالة من عدم
اليقين األقرب إلى التشاؤم بخصوص استمرار مسار االنفتاح على إيران والذي أُقر وفق االتفاق
النووي .مثل هذا السيناريو سيرسل إليران؛ وهو ما سينعكس في عودة إيران إلى مربع ما قبل االتفاق
من حيث إخفاء أنشطتها من جهة والتعاون مع وكالة الطاقة النووية من جهة أخرى.

واذا ما تحدثنا عن أسوأ السيناريوهات المتوقعة أال وهي إقدام ترامب على تمزيق االتفاق أو
تفكيكه بشكل أحادي الجانب كما صرح أكثر من مرة ،فإن من شأن هذه الخطوة أن تعزل الواليات
دوليا بقرار من مجلس األمن ،وهو باألساس اتفاق
المتحدة وتضر بمكانتها الدولية ،فاالتفاق محصن ً

األطرف ،فباإلضافة إلى الواليات المتحدة وايران ،هناك كل من الصين وروسيا وبريطانيا
ا
متعدد
عمليا تعطيله ،يحتاج إلى قرار مضاد من مجلس األمن وهو أمر
وفرنسا وألمانيا ،فتمزيق االتفاق ،أي ً

من غير المحتمل الحصول عليه في ظل تعقيدات المشهد الدولي ،هذا من جانب.
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ومن جانب آخر فإن البرنامج النووي اإليراني ال يحتل تلك األولوية المهمة والطارية على
أجندة القوى الكبرى مثل الصين وروسيا المشغولتين بقضايا أهم مثل السيادة على بحر الصين
الجنوبي واألزمة السورية ،هذا فضالً عن التمنع الذي ستظهره كل من فرنسا وألمانيا ألي خطوة من
شأنها العودة في المسألة اإليرانية إلى المربع األول ،وذلك بسبب الخساير االقتصادية التي قد تعود
عليهما في ظل الصفقات الكبيرة التي عقدتها كل من برلين وباريس مع طهران(عودة .)2016 ،يبقى هذا
مستبعدا واذا ما حصل فإن الدول الغربية األخرى والتي أصبح لها استثمارات واسعة وكبيرة
السيناريو
ً
سلبا على الواليات المتحدة.
مع إيران ،ستبقى ملتزمة باالتفاق ،وهو ما سيعود ً

وهو ما أكده هيلجا شميت األمين العام إلدارة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي في
مطروحا
بروكسل الذي قال" :إن فريق ترامب للسياسة الخارجية أساء فهم االتفاق النووي وانه ليس
ً

إلعادة التفاوض" .وأضافت "إنه اتفاق متعدد األطراف ال يمكن إعادة التفاوض عليه بشكل ثنايي"
مشيرة إلى أن مجلس األمن الدولي أقر أيضاً هذا االتفاق .وعلى الرغم من العالقات المتوترة في

الغالب بين الجانبين يقول االتحاد األوروبي إنه متفق بشكل كامل مع الصين وروسيا بشأن ضرورة
الحفاظ على االتفاق الذي يمكن أن يفتح أيضاً السوق اإليرانية بعد عقوبات استمرت عشر سنوات وهو
احتمال ترحب به كل من طهران والشركات األجنبية واألوروبية (رويح.)2017 ،

السيناريو الثاني :العود للعقوبات:
التطورات الناجمة عن هذا السيناريو ،تتمثل في عقوبات اقتصادية لكنها في السابق كانت
أممية تحت البند السابع ،واالختالف عن فترة ما قبل توقيع االتفاق سيكون عدم التزام جميع الدول به
لعدة أسباب أبرزها أن دوالً مثل روسيا والصين لن يلتزما إضافة إلى تأثيرهما على بعض الدول
لضمان التحالف ضد الواليات المتحدة ،والعقوبات لن تعود للشكل األول التي كانت عليه نتيجة
حاليا بين طهران وبعض الدول المؤثرة على الساحة الدولية واإلقليمية(حسن،
للمصالح المشتركة
ً
.)2017

لكن في المقابل قبل العقوبات األممية كانت الواليات المتحدة تفرض عقوبات أحادية على
إيران وكانت تمنع الشركات األميركية من التعامل مع إيران؛ بعبارة أخرى يمكن إلدارة ترامب االكتفاء
بإجراءات تعقد تنفيذ االتفاق وتحد من تفاعل قطاع الشركات واألعمال وكذلك النظام المالي األميركي
داخليا
مع إيران .ما هو مهم في هذا السياق هو أن اإلدارة الجديدة قد تلجأ إلى مزيد من شيطنة إيران
ً
111

جيا وهو ما سيضيف تعقيدات أكثر على طريق تنفيذ االتفاق النووي .ومن المتوقع أن يتلقى
وخار ً
ترامب مساعدة في هذا المجال من الكونغرس الذي يسجل حضور األغلبية الجمهورية في مجلسيه

وكذلك من "إسراييل" وربما من الغاضبين من سياسة إيران في الشرق األوسط.

فمن المتوقع أ ن يتخذ ترامب إجراءات تعزز من نفوذ الواليات المتحدة على إيران ،ومن بين هذه
اإلجراءات(أبو سعدة:)4 ،2017 ،

وتحديدا الجهات االقتصادية التابعة للحرس الثوري اإليراني،
 -1الضغط على االقتصاد اإليراني،
ً
وذلك من خالل الحد من رغبة الشركات األجنبية في الدخول إلى األسواق اإليرانية.

 -2وضع شروط على الشركات الدولية المتعاملة مع الشركات اإليرانية أن يكون إنجاز
المعامالت بالدوالر األمريكي فقط.
 -3ستخوض اإلدارة األمريكية معركة إعالمية شرسة ضد إيران من خالل استخدام بعض الملفات
التي ستحاول الضغط بها على إيران ،مثل الضغط بورقة األموال اإليرانية المجمدة ،والتي
كبير منها وبدأت في االستثمار الفعلي في أصول أوروبية وأمريكية عقب
استلمت طهران جزًءا ًا
تنفيذ االتفاق النووي.

السيناريو الثالث :الضربة العسكرية:
صعدت الواليات المتحدة تحذيراتها إليران على خلفية انتهاكاتها المتكررة ،حيث قال الرييس
دونالد ترامب" ،إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع طهران" ،ورد ترامب على سؤال بشأن بحث
خيارات عسكرية ،بالقول "إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة" ،فيما يتعلق بالرد على تجربة
الصاروخ الباليستي اإليرانية(حسن .)2017 ،ويدعو القرار الدولي الصادر عن األمم المتحدة إلى امتناع
طهران عن العمل على تطوير صواريخ بالستية مصممة لحمل رؤوس نووية .14وتقول إيران إنها لم تقم
خصيصا لحمل مثل هذه الرؤوس(رويح.)2017 ،
بأي عمل على صواريخ مصممة
ً
14

رفعت أغلب عقوبات األمم المتحدة على إيران لكن طهران ما زالت تخضع لحظر سالح مدته خمس سنوات تفرضه

األمم المتحدة ما لم تحصل مقدماً على موافقة من مجلس األمن .وحظر السالح ليس من الناحية الفنية جزءاً من
االتفاق النووي لكن قرار مجلس األمن المتعلق باالتفاق يطالب األمين العام لألمم المتحدة بتوضيح أي
انتهاكات(14رويح.)2017 ،
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من ناحية أخرى من الممكن أن يندفع النظام السياسي في إيران إلى اتباع سياسة أكثر عدايية
وربما ستنعكس في رفض أي مقترحات أميركية بخصوص إعادة التفاوض أو حتى إبطاء خطوات
تنفيذ االتفاق .مثل هذا الخيار ربما يدفع إلى تصعيد كالمي وسياسي ،األمر الذي قد يعيد الخيار
العسكري المحدود ضد المنشآت النووية اإليرانية إلى دايرة التوقعات .مثل هذا السيناريو ستكون له
ارتداداته اإلقليمية من قبل إيران ال سيما في ملفات مثل الملفين السوري واليمني(أبو سعدة.)4 ،2017 ،

لكن يبقى هذا السيناريو مستبعد بسبب أن و ازرة الدفاع األمريكية "البنتاجون" ترفض التدخل
عسكرًيا بصورة مباشرة في الشرق األوسط .في ظل الرغبة األمريكية المحمومة في الخروج من الشرق
األوسط والتفرغ لمواجهة الصين في إقليم بحر الصين الجنوبي أو إقليم جنوب شرقي آسيا أو بمعنى

أصح مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة دول مجموعة األسيان.

السيناريو الرابع :سيناريو البناء:
عهد ترامب إلى فريق ضمن حملته االنتخابية للعمل على تقييم شامل لالتفاق النووي والمزايا
التي تحصل عليها إيران بموجب االتفاق ،وكذلك االلتزامات المطالبة بها من قبل المجتمع الدولي ،مثل
هذا التقييم سيصبح أحد أهم المرجعيات لخطواته القادمة نحو إيران ،وربما يري مستشارو ترامب بأنه
ال مانع من استمرار االتفاقية والعمل على تطويرها وذلك خشية من رد فعل إيراني في المنطقة
اإلقليمية وضد المصالح األمريكية(أبو سعدة.)5 ،2017 ،

هذا السيناريو هو سيناريو واقعي إلى حد كبير بتشديد الرقابة على االتفاق النووي وعدم
التساهل مع إيران في أي خروقات ،والعمل على وقف الدحرجة األمريكية تجاه طهران والتي كانت
ملحوظة مع إدارة الرييس أوباما ،حيث وصل األمر إلى حد قيام وزير الخارجية األمريكية بحملة
تشجيع للشركات والبنوك األوروبية لالستثمار في إيران.
وربما ما يدعم هذا السيناريو التصريحات التي أدلى بها مستشار ترامب للعالقات الخارجية
مبالغا فيه ،سيعمل ترامب
كالما
ً
وليد فارس لمحطة  BBCوالتي قال فيها" :تمزيق االتفاق ربما يكون ً
على األخذ باالتفاق -فاالتفاق تم التوصل إليه ضمن سياق دولي  -ولكنه سيقوم بمراجعته"(عودة،

.)2016
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بعد استعراض السيناريوهات المستقبلية للسياسة الخارجية األمريكية المتوقعة تجاه البرنامج
النووي اإليراني في عهد الرييس األمريكي الجديد ترامب؛ إال أنه يبقى السيناريو الثاني (فرض
العقوبات) من جانب واحد هو األقرب للمنطق؛ وذلك يرجع إلى أن السياسة الخارجية األمريكية ال
يحددها رييس الدولة وحده ،ولكن هناك مؤسسات مثل الكونجرس ومراكز اتخاذ القرار تؤثر على
طبيعة العالقات األمريكية بالدول.
أيضا سيناريو غير واقعي ،فهناك
أما الحديث عن إعادة التفاوض على االتفاق النووي فهو ً

شرط مسبق للسير في تنفيذ هذه الخطوة أال وهو موافقة الطرف اآلخر ،أي إيران ،على التفاوض من
جديد ،وصعب أن نتخيل موافقة طهران على إعادة التفاوض مع إدارة أمريكية يقودها ترامب ويسيطر
عليها الجناح اليميني المحافظ في واشنطن.
واذا أخذنا بالحسبان التعقيدات التي شابت عملية التفاوض سابقًا ،والتي استمرت لعدة سنوات

نوعا ما ،يكون من السهل علينا تفهم رفض أي طلبات إلعادة
بالرغم من وجود إدارة أمريكية متساهلة ً

التفاوض على االتفاق من قبل الحكومة اإليرانية مستقبالً ،وعلينا أال ننسى في هذا الصدد أن ما
يدا من رفع العقوبات ،ومزي ًدا من االستثمارات الخارجية التي
تنتظره طهران ليس إعادة التفاوض بل مز ً
من شأنها أن تدعم اقتصادها حيث يشكل اإلنعاش االقتصادي المادة الترويجية األبرز في دعاية

داخليا.
الحكومة اإليرانية لتسويق هذا االتفاق للشعب اإليراني ،والجهات الرافضة له
ً

سيكون لهذه السيناريوهات منطقها الطبيعي ضمن افتراض وحيد يقوم على اعتبار أن إيران
ستبقى من جهتها ملتزمة بتعهداتها في االتفاق ،دون المخاطرة بارتكاب مغامرات من شأنها أن تستفز
خصوصا فيما يتعلق
المجتمع الدولي ،أما إذا أقدمت إيران على أي مغامرة تخرق االتفاق بشكل مباشر
ً
بتخصيب اليورانيوم ،فإن الخيارات أمام الواليات المتحدة عندها ستكون مفتوحة ،وهذا يقودنا إلى

الحديث عن المسار الثاني الذي يتوجب على ترامب مراعاته فيما يتعلق بإيران ،وهو موقعها في النظام
الدولي ،وسياساتها اإلقليمية.
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المبطلب الثاني :السيناريوهات والخيارات اإليرانية المحتملة تجاه سياسة اإلدار األمريكية
اتبعت إيران سياسة ضبط النفس إزاء انتخاب الرييس األمريكي دونالد ترامب  ،وقد عبر المرشد
األعل ى خامنيني والرييس حسن روحاني عن ذلك باإلعالن أن إيران غير معنية بنتايج االنتخابات
األميركية .وأنها مستعدة للتعامل مع أي أحد؛ إال أن إيران لم تخف قلقها من التهديديات التي قطعها
ترامب في حملته االنتخابية والمتعلقة بإلغاء االتفاق النووي.
في ضوء الخيارات المحتملة أمام إيران للحفاظ على برنامجها النووي فإن هناك عدد

من

السيناريوهات والخيارات التي من الممكن أن تتبعها إيران في تعاملها مع إدارة ترامب العدايية تجاه
إيران بشكل عام وبرنامجها النووي بشكل خاص .ويمكن تنبؤ ثالثة سيناريوهات رييسية:

السيناريو األول :سيناريو التحول ،والذي بموجبه أن إيران سوف تتغير من الداخل مع انتهاء
فترة االتفاق ،وتتحول بصورة تدريجية الى دولة أقل تطرفًا .هذا اإلجراء من شأنه أن يحدث بصورة
طبيعية في حين انخرط الجيل الشاب في القيادة االيرانية بدالً من القيادات المتطرفة ،مثل آية اهلل
خامينيي وتتصدر المشهد شخصيات إصالحية وأكثر ليبرالية .من الممكن إذا حدث ذلك ،أن ينمو في
طهران نظام تكون طبيعته أقل عدايية وتهديدية تجاه "إسراييل" بشكل خاص والغرب بشكل
عام(.)onmyeye, 2015

بناء على المعايير التي تبلورت في فينيا ،سوف تنشأ ديناميكية
وفقًا ألصحاب هذا السيناريو ً
إيجابية بين إيران وبين الدول العظمى ،وخالل (العشر -خمس عشرة سنة) القادمة تصبح إيران معتدلة

وتكف عن السعي للحصول على السالح النووي .هذا هو السيناريو التفاؤلي الذي تأمل اإلدارة
يجيا إلى "األسرة األممية" وتحافظ على االتفاق بينها
األمريكية تحققه .في هذا السيناريو ،إيران تعود تدر ً
عبيا .في الواقع،
وبين الدول العظمى كما هو على أساس تفاهم بأن النووي ليس
مكسبا بالنسبة لها بل ً
ً

حتى بعد عقد ستبقى إيران على مسافة سنة من القنبلة ،لكن المسارات الموصلة إلى قنبلة نووية-
مسار اليورانيوم ،مسار البلوتونيوم والمسار السري -ستكون مقطوعة ومراقبة جي ًدا.

ووفقًا لما سبق فإن السيناريو هو األكثر تفاؤالً ،فإن إيران ستحرص على تطبيق االتفاق الدولي
بحذافيره ،وسيزدهر اقتصادها وتستعيد شبكة عالقتها الدولية لتصبح ،كسويسرا ،دولة مسالمة.
جدا ،ألن مراكز القوة في ايران مسيطر عليها من قبل رجاالت
احتماالت تحقق هذا السيناريو ضعيفة ً
الدين المحافظة والثورية ،والمتوقع أن تتعزز مكانتهم في أعقاب التوقيع على االتفاق النووي.
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السيناريو الثاني :وهو سيناريو "كوريا الشمالية" ،والذي بموجبه أن تقوم إيران بخرق االتفاق
بعد عدة سنوات وتنتقل إلى حافة القنبلة النووية ،من خالل خرقها لتعهداتها والتزاماتها المتعلقة
باالتفاق ،بما يشبه ما حدث في كوريا الشمالية بعد سنوات من توقيعها على اتفاق مشابه .في أي
وقت ،فإنه إذا توصلت إيران إلى استنتاج أن الميزات االستراتيجية بالقفز نحو القنبلة النووية مرتفعة
أكثر من المخاط ر المتوقعة منها في أعقاب الرد الغربي على ذلك ،فمما ال شك فيه أن اإليرانيين
جدا،
سوف يختارون التوجه نحو القنبلة( .)onmyeye, 2015احتمال حدوث هذا السيناريو منخفض ً

اميا.
ًا
مستبعدا .التسلح سوف يشكل
ولكنه ليس
ً
تطور در ً

السيناريو الثالث :وهو سيناريو "الصبر االست ارتيجي" ،والذي بموجبه تلتزم إيران باالتفاق عبر

تفهمها أنه وخالل ( 10سنوات–  15سنة) سوف تكون ذات قدرة بنيوية نووية واسعة وغير محدودة،
كدولة نووية شرعية .في هذا السيناريو إيران تحافظ على االتفاق لكنها ال تتنازل عن الهدف

جدا .الفرضية
االستراتيجي المتمثل بالقدرة على تطوير قنبلة في أي لحظة ممكنة وفي وقت قصير ً
قادر
التي توجه هذا السيناريو أن النظام اإليراني لن يتنازل وسوف يتشبث أكثر برغبته بأن يكون ًا
على اتخاذ قرار في أي لحظة ،من دون أن يستطيع المجتمع الدولي منعه من ذلك ،بتطوير قنبلة

نووية.

في هذا السيناريو ،إيران ستقوم بتركيب آالف أجهزة الطرد الحديثة ،التي طورتها على مدى

سنوات االتفاق ،وستعد ثالثة آالف جهاز طرد حديثة لتنصيبها في فوردو مع استكمال خمس عشرة
سنة على االتفاق ،ما يسمح لها بالعودة إلى نشاط كامل في هذا الموقع المحصن جيدا .في السنة

أيضا البدء بتجميع اليورانيوم المخصب بما يزيد عن 300
الخامسة عشرة على االتفاق تستطيع إيران ً
تماما كما تكهن الرييس أوباما في
كلغ ،كما يمكنها رفع مستوى التخصيب إلى  .%20من الواضحً ،

بدءا من السنة الثالثة عشرة على
المقابلة اإلذاعية ،فإن مسافة االختراق نحو القنبلة ستكون صفر ً
االتفاق وبشكل مؤكد في السنة الخامسة عشرة عليه(ابراهيم ،عبد المجيد.)2015 ،

على الرغم من أن السيناريو الثالث هو األكثر عقالنية وأكثر خطورة على أعداء إيران.
وبموجبه ،وخالل الفترة المنصوص عليها في االتفاق ستسعى إيران إلى أن تصبح الدولة المسيطرة
إقليميا وتستغل األموال التي ستتدفق إليها في أعقاب إزالة نظام العقوبات من أجل ترسيخ قدراتها
ً
التكنولوجية وخبراتها في المجال النووي .وهكذا ستمتلك إيران القدرة على الوصول الى القنبلة في وقت

قصير من الزمن ،وفي اللحظة التي تناسبها ،مع انتهاء فترة القيود المشار اليها في االتفاق.
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المبحث الثاني :السيناريوهات اإلسرائيلية المتوقعة تجاه االتفاق النووي مع إيران
منذ بداية االتفاق كان الموقف الرسمي االسراييلي واضح تجاهه ،حيث رفضت الحكومة اإلسراييلية
االتفاق واعتبرته تتويجاً إليران النووية ،وهددت منذ اللحظة األولى بضرب المفاعل النووي اإليراني.
المطلب األول :السيناريوهات اإلسرائيلية تجاه االتفاق النووي
رسم عدد من المحللين السياسيين والعسكريين والخبراء اإلسراييليين سيناريوهات عدة ،تتعلق
بالتطورات التي نجمت عن االتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى ،ووضعوا
استراتيجيات وحددوا الخطوط العريضة للسياسات التي يمكن لد"إسراييل" اتباعها للتعامل مع الوضع
الجديد الذي سينشأ عن االتفاق  ،فقد وضع رييس االستخبارات العسكرية اإلسراييلية عاموس يدلين()15
أربعة سيناريوهات محتملة حول االتفاق النووي اإليراني .ووفقًا للسيناريو األكثر تفاؤالً ،فإن إيران
ستحرص على تطبيق االتفاق الدولي بحذافيره ،وسيزدهر اقتصادها وتستعيد شبكة عالقاتها الدولية
لتصبح ،كسويسرا ،دولة مسالمة .أما السيناريو الثاني ،وفقًا ليدلين ،فيرى أن إيران ستسير على خطى
كوريا الشمالية .وبحسب هذا السيناريو ،فإن إيران ستلتزم ببنود االتفاق الدولي ،حتى تحين فرصة دولية
مواتية لخرقه والتنصل منه .أما السيناريو الثالث بحسب يدلين ،فيقضي االلتزام باالتفاق واستغالل كافة
الثغرات فيه(نحاس.)151 ،2016 ،

غير أن ما يخشاه يدلين ،يورده في السيناريو الرابع والمتشايم ،الذي يتحدث فيه عن امتناع
إيران عن تطوير قنبلة نووية لحين إنهاء العقوبات واستعادتها ألموالها وأرصدتها المجمدة ،ثم تعمد إلى
أساسا لخطة العمل اإلسراييلية،
خرق االتفاق .ويجب أن تكون هذه السيناريوهات بحسب يدلين،
ً
بالتنسيق والتعاون مع الواليات المتحدة .ويخلص يدلين إلى االستنتاج بأن ""إسراييل" فقدت بعد االتفاق

النووي ،أي شرعية دولية لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران ،وبالتالي فإن ما تبقى لد"إسراييل" هو العمل
ضد ذراعي إيران في المنطقة وهما نظام (الرييس السوري بشار) األسد وحزب اهلل"(نحاس،2016 ،

 .)151وفي الوقت نفسه حذر يادلين من تداعيات توجه الرييس األميركي ،دونالد ترامب ،إلى إلغاء
االتفاق النووي أو تعديله ،تحت تأثير الضغط الذي يمارسه عليه رييس الوزراء اإلسراييلي ،بنيامين

15
( عاموس يدلين :رييس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسراييلية (آمان) بين عامي  2006و .2010ويرأس حالياً

"مركز أبحاث األمن القومي" اإلسراييلي.
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نتنياهو .واعتبر يادلين أن التوجه األميركي -اإلسراييلي "غير واقعي ،وسيخدم في النهاية التطلعات
النووية" لطهران .وفي هذا السياق صرح عاموس يادلين ،إن المؤسسات األمنية في كل من الواليات
المتحدة واسراييل ال تفضالن إلغاء أو تعديل االتفاق النووي ،خشية أن يفضي هذا التطور إلى إعفاء
إيران من االلتزامات التي تعهدت بها في االتفاق ،والتي أفضت إلى اإلضرار بشكل كبير بالمشروع
النووي اإليراني(النعامي.)2017 ،

ووصف يادلين ،الحديث عن إلغاء أو تعديل االتفاق النووي بد"الفانتازيا" غير الواقعية ،على
اعتبار أن هذا االتفاق لم يوقع بين إيران والواليات المتحدة فقط ،بل مع خمس من القوى العظمى في
العالم .وشدد على أن خروج الواليات المتحدة من االتفاق ال يلزم القوى العظمى األخرى التي ستواصل
مشير إلى أن خروج
ًا
قدما في توسيع تعاونها مع طهران .واستدرك يادلين
االلتزام باالتفاق ،وستمضي ً

مفيدا فقط في حال كان ضمن استراتيجية واضحة تهدف
واشنطن من االتفاق النووي يمكن أن يكون ً

إلى قطع الطريق على طهران ومنعها من تطوير برنامجها النووي مستقبالً ،بعد انقضاء مدة العمل

باالتفاق ،وطالب القيادة اإلسراييلية بأن تعكف على إجراء حوار شامل مع اإلدارة األميركية لدراسة
محذر من أن استغراق نتنياهو في إلقاء الخطب
ًا
سبل محاصرة التطلعات النووية اإليرانية مستقبالً،

نفعا(النعامي.)2017 ،
حول خطورة البرنامج النووي اإليراني لن تجدي ً

في المقابل ،يرى عامي درور ،أن "االتفاق يطرح على "إسراييل" تحدي االستعداد لخيار
عسكري تقوم به بنفسها ،ألنه ال األوروبيون وال األميركيون ،وال أحد في المنظومة العالمية ،سيكون
مستعدا للعودة إلى الوراء ،واالعتراف بأن إيران خرقت االتفاق ،وبالتالي يتعين فرض عقوبات ضدها
ً
أو اتخاذ خطوات عسكرية لضربها" .ويقترح عامي درور أربع فرضيات على السياسة اإلسراييلية

العتمادها :أوالً ،ستسعى إيران إلى تضليل العالم وخداعه ،وهذا لن يحدث في الفترة القريبة بل الحقًا.
ثانيا ،لن يسعى ولن يرغب أي طرف بالكشف عن مساعي التضليل اإليرانية .وثالثًا ،حتى في حال
ً

كشف خرق إيران لالتفاق الدولي ،فإن ًأيا من الدول لن تقبل بالعودة إلى فترة ما قبل االتفاق الدولي،
خصوصا مع تطور المصالح المشتركة
حتى ال تضطر إلى مراجعة مسار التعامل مع طهران،
ً

عاما(الوكالة الوطنية لإلعالم.)2015 ،
لمختلف الدول معها .ور ً
ابعا ،إن النظام اإليراني لن يتغير بعد ً 15

وبناء على هذه الفرضيات ،يرى عامي درور ،أن "على "إسراييل" أال توقف نشاطها
ً

االستخباراتي ،وال تعاونها مع الواليات المتحدة ،لكشف مساعي التضليل اإليرانية ،وأن تعمل بموازاة
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ذلك على بناء القوة الالزمة لتوجيه ضربتها ووقف الخطر النووي اإليراني" .وخالفًا لنظريات نتنياهو،
فإن عامي درور يرى بأنه "ال جدوى من التعويل على حلف مع الدول السنية المعتدلة ،سواء كانت
عربية أم إسالمية (كالسعودية وتركيا) ،ألن التطورات المستقبلية قد تشهد خوض هذه الدول وتوجهها
بدورها إلى السع ي لحيازة قوة نووية ،في سياق بناء توازن رعب متبادل ضد إيران"(الوكالة الوطنية

لإلعالم .)2015 ،من ناحيته يرى ألون بن دافيد( ،)16أن إقرار المؤسسات الدولية والقوى العظمى
المشاركة في االتفاق ،بوفاء إيران بالتزاماتها ،يجعل من المستحيل أن تنجح الواليات المتحدة في تجنيد
دعم دولي إللغايه أو تعديله .وفي تحليل نشرته صحيفة "معاريف"  ،أشار بن دافيد إلى أن اإليرانيين
حريصون على عدم تخصيب اليورانيوم بالكميات والتركيز الذي يتجاوز ما هو مسموح لهم في االتفاق،
محذر من أنه في حال قامت الواليات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران فإن هذا يمكن أن
ًا
يدفع طهران الستيناف تطوير برنامجها النووي(النعامي.)2017 ،

وجزم بأن نتنياهو لن يكون بوسعه الشروع في مواجهة عسكرية ضد إيران في حال تمكنت
بالفعل من التحول إلى قوة نووية .ولفت األنظار إلى أن سالح الجو اإلسراييلي يمكنه أن "يبيد
المنشآت النووية اإليرانية ،لكن ليس بوسعه حرمان اإليرانيين من التقنيات والقدرات العلمية التي
طوروها في المجال النووي ،والتي ستمكنهم من إعادة بناء ما تم تدميره في غضون عامين ،واالنطالق
نحو تطوير القنبلة النووية" .وشدد على أن الخيار الوحيد المتاح أمام "إسراييل" هو العمل على إقناع
الواليات المتحدة والقوى العظمى المشاركة في التوقيع على االتفاق بتشديد الرقابة على المنشآت
النووية اإليرانية ،وتجنيد واشنطن للعمل على إبعاد اإليرانيين عن الحدود الشمالية لد"إسراييل"(النعامي،
.)2017

ويتفق يوسي ميلمان (الخبير األمني اإلسراييلي) ،مع يادلين وبن دافيد ،ويحذر من أن حدوث
انقسام بين القوى الدولية في حال انسحبت الواليات المتحدة من االتفاق النووي يمكن أن يفضي إلى
شلل المؤسسات األممية التي تتدخل في حل النزاعات .ولفت ميلمان األنظار إلى حقيقة أن القيادة
اإلسراييلية ال تأخذ بعين االعتبار وجود "متطرفين" في القيادة اإليرانية سيستغلون أي عقوبات تفرض
على طهران من أجل تبرير االنسحاب منه ،واالتجاه بسرعة نحو إنتاج السالح النووي(النعامي.)2017 ،

 )16معلق الشؤون العسكرية في قناة التلفزة اإلسراييلية العاشرة.
119

المطلب الثاني :االست ارتيجية االسرائيلية المحتملة تجاه االتفاق النووي االيراني
جيدا بأنها غير قادرة على عرقلة االتفاق ،فالعجلة سبقت مخططاتها ،وربما
تدرك “إسراييل” ً

أيضا قدراتها على العرقلة .ومن اللحظة التي أعلن المتفاوضون عن االتفاق المؤقت في مدينة لوزان
ً
السويسرية في آذار /أبريل  ،2013أيقنت “إسراييل” أن االتفاق النهايي واقع ال محالة .ومن تاريخه،
وربما أيضاً قبل ذلك ،تعكف “إسراييل” على وضع استراتيجية العمل لمرحلة ما بعد االتفاق ،وما

التصريحات والمواقف المعارضة لالتفاق ،إال خطوة ضمن خطوات ستعمد إليها “إسراييل” للمرحلة

المقبلة ،سواء قدرت أنها ستكون ناجحة ،أم لم تقدر ذلك.
الواضح أن االستراتيجية "اإلسراييلية" تركز على ثالثة اتجاهات :اتجاه الداخل األميركي،

واتجاه الدول العربية "المعتدلة" ،واتجاه مسألة الثمن والتعويض في مرحلة الحقة ،بعد فشل الكونغرس

في صد االتفاق.

واذا كانت هذه هي اتجاهات االستراتيجية المعلنة ،والتي جرى التعبير عنها طويالً في األيام

وتحديدا ما يتعلق بمكانة “إسراييل”
واألسابيع الماضية ،إال أن أهم ما فيها (االستراتيجية) ،ما لم يعلن،
ً

جابا ،األمر الذي يستلزم من صانع
اإلقليمية ونظريتها األمنية وانعكاس االتفاق النووي على أعدايها إي ً
القرار في “إسراييل” دراسة خياراته وامكاناته ،للحد من التداعيات السلبية المرتقبة في المرحلة المقبلة،
سلبا على "األمن القومي اإلسراييلي".
بما يعني ويؤثر ً

وقبل أيام من اإلعالن عن إب ارم االتفاق النووي في فيينا ،بدأت “إسراييل” المرحلة األولى من
المقاربة المقررة لديها .فإضافة إلى المواقف والتصريحات الشاجبة والتي تستحضر كل العبارات المنددة

يعا في تفنيد االتفاق وعرض ثغراته كما تراها ،كما
باالتفاق و"مساويه" ،يتوقع لد"اسراييل" أن تباشر سر ً
ستركز على الفوايد التي جنتها إيران جراء االتفاق ،واإلمكانات الهايلة التي باتت في متناول اليد
وتحديدا األموال المجمدة في الخارج إضافة إلى عايدات النفط والغاز التي سيجري التداول
اإليرانية،
ً
يدا من المكانة والمنعة
بها حول العالم بال عوايق ،األمر الذي يعني من ناحية “إسراييل” ،مز ً
أيضا لكل أعداء "اسراييل" في المنطقة.
واالندفاعة ،ليس إليران وحسب ،بل و ً

وما المواقف والتصريحات والتحليالت ،إضافة إلى الدراسات والمؤتمرات التي نظمتها المراكز

البحثية في “إسراييل” ،باتجاه التركيز الكامل على الخطر والتهديد المحدقين بد “إسراييل” ومكانتها ،بل

وأيضاً بوجودها ،جراء االتفاق النووي مع إيران ،إال بهدف تقديم "اسراييل" نفسها من خالل هذه
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وتحديدا الواليات
المقاربة "ضحية" إيران والخطأ التاريخي واالستراتيجي الذي اقترفته الدول الكبرى
ً
المتحدة ،من خالل توقيعها على االتفاق معها.
جهدا في محاولة إدخال صورة "الضحية" في أذهان
وفي هذا المجال ،لن تألو “إسراييل” ً
الداخل األميركي ،من وسايل إعالمية وشخصيات وازنة ومراكز بحثية ،باتجاه التأثير على الرأي العام
األميركي وأعضاء الكونغرس ،في محاولة منها لدفعهم إلى عرقلة االتفاق خالل دراسته ،بموجب

االتفاق المبرم بين اإلدارة االميركية والكونغرس في وقت سابق.

عاليا ضد االتفاق،
المرحلة األولى من االستراتيجية "اإلسرائيلية" تركز على رفع الصوت
ً
أيضا باتجاه الكونغرس لتعزيز قدرة االبتزاز الالحقة ،بما يتعلق بحزمة
مسعى
باعتباره
مطلوبا لذاته ،و ً
ً
ً

"المساعدات" العسكرية ،التي تريد “إسراييل” أن تكون نوعية وغير اعتيادية ،وقادرة على جبر الهوة بعد

تعزيز مكانة إيران في المنطقة وامكاناتها ،بموجب االتفاق النووي.

المرحلة الثانية من االستراتيجية "اإلسرائيلية" استقطاب المحور العربي المعتدل :في موازاة
المساعي والجهود الموجهة إلى الداخل األميركي ،ستسعى “إسراييل” إلى محاولة قطف ثمار القلق
"العربي المعتدل" من اتفاق الدول الست مع ايران ،واعادة العمل أكثر باستراتيجية تثمير "الهواجس

المشتركة" من التهديد االيراني ،باتجاه حلف لد"المعتدلين" ولد “إسراييل” ،تأمل “إسراييل” أن تغير كل
المشهد االقليمي .وبعبارة أخرى ،تأمل “إسراييل” أن تخرج الحلف الموجود بالقوة مع الدول العربية

"المعتدلة" إلى حيز الفعل ،وبشكل معلن.

صحيح أن "اسراييل" تعمل على "حلف المعتدلين" في المنطقة في مواجهة "التهديد" اإليراني،

حتى ما قبل التوقيع على االتفاق النووي ،إال أنها تأمل بأن يتسبب االتفاق بتسريع إعالنه .وليس
صعبا التقدير بأن المواقف والتصريحات والتحليالت "اإلسراييلية" ستركز على هذا المسعى في المرحلة
ً
المقبلة ،كما أنه ليس من الصعب ،بحسب الرؤية والتقدير "اإلسراييلي" ،بأن تبادر دول "االعتدال" في
المنطقة ،وعلى رأسها الدول الخليجية إلى االنسياق وراء المصلحة "اإلسراييلية" ،طالما أن األمر يتعلق

بمواجهة إيران ويصب في خانة العداء األعمى لهذه األنظمة تجاه الجمهورية اإلسالمية في إيران.

المرحلة الثالثة من االستراتيجية "اإلسرائيلية" تتعلق بالتداعيات األمنية والعسكرية ،وتعزيز
مكانة أعدايها ما بعد االتفاق النووي مع ايران .وهو األهم بالنسبة "لد"إسراييل"" وبحسب تعبير مصدر

كثير مع الموقف المعلن من قبل
جدا في الجيش "اإلس ارييلي" ،وفي موقف ال يتساوق ًا
عسكري رفيع ً
المؤسسة السياسية في “إسراييل” ،فإن "االتفاق ُيبعد في المدى القريب التهديد المباشر غير التقليدي
عن “إسراييل” ،لكن في الوقت نفسه يتيح إليران تطوير قدرة نووية عسكرية في غضون عام".
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وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" كشفت عن هذا االتجاه في تقرير نشرته قبل يومين ،قالت

إن "نتنياهو يخفيه عن الجمهور" ،وهو أنه منذ عدة أشهر ينشغل مجلس األمن القومي وو ازرة األمن
ورياسة أركان الجيش "اإلسراييلي" ،في البحث عن اليوم الذي يلي االتفاق النووي ،مشيرة إلى أن
األسيلة الموجودة على طاولة البحث كثيرة ،إال أن أبرزها هو السؤال عن المكانة االستراتيجية

أيضا إن كان من الضروري العمل على تغيير النظرية
لد"اسراييل" ومدى تضررها جراء االتفاق ،و ً
األمنية لد "اسراييل" ،وهل من المجدي أن تستمر األجهزة األمنية في استثمار قدرات عسكرية لمواجهة
التهديد االيراني(إبراهيم.)2015 ،

وقد وضع يادلين استراتيجيته حيث رأى أن على "إسراييل" أن تتوصل إلى تفاهمات مع
الواليات المتحدة حول كيفية المواجهة المشتركة والمتفق عليها مع جميع النتايج الناجمة عن االتفاق.

هذه االتفاقات والتفاهمات يجب أن تتطرق للمجاالت التالية(يادلين:)2015 ،

أوالً :التعاون االستخباري لردم الفجوات في مجال الرقابة ،تعريف واضح حول ماهية الخرق

الفعلي لالتفاق ،بلورة منظومات للرد في حال الخرق ،رزمة مساعدات أمنية تعزز من قدرة "إسراييل"
على مواجهة التهديدات الناجمة من تعزيز قوة إيران وممثليات اإلرهاب التابعة لها والقدرة على إحباط

قفزة إيرانية للوصول إلى القنبلة النووية.

يجب إرساء هذه التفاهمات في اتفاق متبادل بين "إسراييل" والواليات المتحدة .اتفاق جانبي
يوضح طبيعة الرد المناسب للدولتين لسيناريوهات المستقبل ذات اإلشكالية .يجب االتفاق مع

األمريكيين على الكيفية التي سيتم بواسطتها كبح محاوالت إيران للتوصل إلى إنتاج القنبلة النووية،
وذلك على ضوء تصريح الرييس أوباما بأنه لن يسمح إليران بحيازة السالح النووي.
ثانيا ،على "إسراييل" أن تستغل السنوات القادمة من أجل االستعداد لالحتماالت الناجمة عن
ً
االتفاق على المدى المتوسط -البعيد .ويجب بناء القوة الكافية إلعطاء الرد على التطورات السلبية
الناجمة عن االتفاق ،بجميع معاييرها.
ثالثًا ،يجب االستعداد إلمكانية االنتشار النووي في الشرق األوسط .بعد أن أعطى اتفاق فيينا

الشرعية إلنشاء بنية نووية واسعة في إيران ،والتي تسمح بالقفز السريع باتجاه القنبلة النووية ،وهناك

تخوف من أن يتحول ذلك إلى مقياس إقليمي.

وفي النهاية ،يرى يادلين أنه وعلى الرغم من الخطورة التي تراها "إسراييل" بهذا االتفاق،

يتوجب عليها االمتناع من التدخل في المعركة السياسية األمريكية .فالكونغرس األمريكي ليس هو
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المكان السليم ،للخوض في الصراع الحزبي .ومع ذلك ،يتوجب على "إسراييل" أن تنقل مخاوفها حول
اإلشكاليات التي يتضمنها االتفاق وتبعاته سواء لمؤيدي االتفاق أو لمعارضيه في الواليات المتحدة،

عبر الحرص باالمتناع عن التدخل بالحوار السياسي األمريكي(يادلين.)2015 ،

وطالب يورام دوري( ،)17بضرورة تغيير مسار السياسات اإلسراييلية ،التي ركزت منذ سنوات

على محاوالت منع التوصل إلى اتفاق ،وبدء التأقلم مع األوضاع الجديدة ،مضيفًا أنه "بعد عقد أو
عقدين من اآلن ،حين يتم تسريب الحوارات السرية بين المسيولين اإلسراييليين واألمريكيين والروس،
سيعلم الجميع من حذر العالم من مخاطر هذا االتفاق"(يحي.)2015 ،

وذهب دوري إلى أنه ينبغي وقف التراشق اإلعالمي مع إدارة أوباما ووقف محاوالت حشد

معارضة أمريكية ضد االتفاق داخل الكونجرس ،والبدء في حوارات سرية حول مظلة دفاعية وربما ضم
مطالبا بعد التسبب في خسارة
"إسراييل" إلى حلف "الناتو" ،أو تشكيل حلف عسكري استراتيجي جديد،
ً
المزيد من األصدقاء األوروبيين ،والتوقف عن تجاهل روسيا والصين ،والدخول في مرحلة جديدة من
العالقات معهما ،بهدف منعهما من تزويد اإليرانيين بالصواريخ التي يمكنها حمل الرؤوس النووية.
ولفت دوري إلى أن الدخول في تحالفات عسكرية جديدة وبخاصة مع الواليات المتحدة وأوروبا يشكل
تماما المخاطر التي تشكلها إيران ،وأنه لم يعد
عنصر ردع فعال لصالح "إسراييل" ،ويمكنه أن يقلص ً
أمر واقع(يحي.)2015 ،
هناك مناص من بدء التعامل مع االتفاق النووي على أنه ٌ
وطالب الباحث والمحلل السياسي اإلسراييلي "شلومو ناكديمون" ،بضرورة تشكيل مجلس وزاري

مصغر ،يختص عمله بالملف اإليراني فقط .وقال إن مليارات الدوالرات التي ستتدفق على إيران ،وما
سيعنيه ذلك من تداعيات ،تحتم البدء فوًار في تشكيل هذا المجلس .ودعا ناكديمون رييس الحكومة
اإلسراييلية إلى "عدم إلقاء حملة على الدول الكبرى ،والبدء في التركيز على كيفية حماية شعبه وبالده،

ألنه يقف في تلك الحرب بمفرده" ،على حد قوله ،مضيفًا أن المجلس الوزاري المخصص إليران ينبغي
أن يشمل رؤساء أحزاب المعارضة وااليتالف الحكومي ،وأن يكون عمله في ملف واحد ،هو إيران

النووية(يحي.)2015 ،

ورأى عامير رابابورت( ،)18أن العالم لن يسمح لد"إسراييل" بشن هجوم على المنشآت النووية
اإليرانية ،وأن ما تحتاجه "إسراييل" هو االستخبارات والعمليات السرية .ولفت رابابورت إلى أن "إسراييل"
ملزمة بمواصلة العمل ضد البرنامج النووي اإليراني ،ولكن ليس عن طريق الخيار العسكري ،أو

 (17مستشار الشؤون االستراتيجية للرييس اإلسراييلي السابق شمعون بيريس.

 )18صحفي ومحلل عسكري إسراييلي ،وباحث بمركز بيجين – السادات للبحوث االستراتيجية.
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القصف العلني للمنشآت النووية ،ولكن عليها أن تركز على العمليات السرية ،وأن تكثف أنشطتها
للتجسس ورصد الواقع اإليراني ،وأن تثبت للعالم أي انتهاك يمكن أن ترتكبه طهران .ويرى أن

"إسراييل" ستستغل تكنولوجيا التجسس واألقمار االصطناعية العسكرية بهدف رصد البرنامج النووي
اإليراني ،وسوف تعمل على إحباط المساع الروسية لبيع إيران أسلحة متقدمة بقيمة  30مليار دوالر،

خالل السنوات القادمة ،تشمل صواريخ متطورة" ،على حد قوله(يحي.)2015 ،

وقفت "إسراييل" بكل قواها ضد البرنامج النووي اإليراني ،بينما تغاضت عن البرنامج النووي
الباكستاني ،ألن "إسراييل" تعلم جيداً أن البرنامج النووي الباكستاني غير موجه باتجاهها ،بل باتجاه

العدو المركزي واالستراتيجي الهند ،بينما البرنامج النووي اإليراني فهو موجه باألساس ضدها ،لذلك
عارضته وحر ضت عليه واعتبرته خط اًر رييسياً ومركزياً واستراتيجياً.
من الواضح أن "إسراييل" عاشت حالة من التخبط واالرباك بعد توقيع االتفاق ووجدت نفسها

وحيدة بعد أن حاز البرنامج النووي اإليراني على الشرعية الدولية ،وبدأت "إسراييل" تبحث عن خيارات
وبدايل للتعامل مع الواقع الجديد ،فهي من جهة ستحاول استثمار االتفاق في الحصول على

المساعدات المادية والعسكرية األمريكية ،ومن جهة أخرى ستوطد عالقاتها مع الدول العربية المعتدلة

المتوجسة من االتفاق النووي.
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الخاتمة
لقد فشل نتنياهو في منع التوصل إلى اتفاق نهايي مع إيران بشأن مشروعها النووي ،كما فشل
في محاولة استمالة عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ األميركي ،لمعارضة االتفاق النووي ،والتغلب

على فيتو الرييس أوباما .ويبدو أن نتنياهو سيضطر ،في نهاية األمر ،إلى التعايش مع االتفاق
والعمل ،في الوقت نفسه ،على الحصول على تعويضات من اإلدارة األميركية ،وتسعى "إسراييل" إلى

الحصول على مزيد من األسلحة النوعية األميركية المتطورة التي تعزز قدراتها ال سيما قدرات سالحها

الجوي .ويشمل ذلك طايرات  V22المتطورة ،والتي لم تحصل عليها "إسراييل" بعد ،وطايرات الشبح

 ،F35وأنظمة رادارات متطورة ،وأنظمة أسلحة تخترق التحصينات والمالجئ ،وأسلحة نوعية أخرى،
كانت أميركا قد رفضت في السابق منحها لد"إسراييل".

إلى جانب ذلك ،من المتوقع ،أن تسعى "إسراييل" إلى التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع
الواليات المتحدة ،يضمن استمرارها في الحفاظ على تفوق "إسراييل" العسكري النوعي على جميع دول
المنطقة ،ويجدد التأكيد على الضمانات األميركية بعدم الضغط على "إسراييل" لفتح منشآتها النووية

للرقابة الدولية ،ويحدد بدقة الخطوات التي تعد خرقًا لالتفاق مع إيران ،ويتناول بدقة كيفية مواجهتها
فضال عن تعزيز التعاون االستخباراتي بين الدولتين ،لمتابعة المشروع النووي اإليراني
والرد عليها،
ً
والمشاريع النووية لدول أخرى في المنطقة ،قد تتجه نحو تطوير مشاريعها النووية.
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 النتائج والتوصيات
ووالً :النتائج
وجابت الدراسة عن تساؤالتها حيث توصلت إلى مجموعة من النتائج وهمها :
 -1تمثل إيران النووية التحدي االستراتيجي األكبر أمام “إسراييل” ،حيث صنفتها األوساط األمنية
وجوديا عليها.
خطر
والعسكرية في "إسراييل" بالعدو رقم واحد الذي يشكل ًا
ً

 -2عملت "إسراييل" بكافة الوسايل الدبلوماسية والسياسية وبذلت كل ما بوسعها وبكافة الطرق
واألساليب ووظفت كل اإلمكانيات والطاقات واألدوات وحشدت كل القوى الدولية واإلقليمية،
اتيجيا على وجودها.
لمنع إيران من امتالك السالح النووي باعتباره
ً
تهديدا استر ً

 -3نجحت “إسراييل” في وضع البرنامج النووي اإليراني في سلم أولويات العالم ومجلس األمن
الذي أصدر بدوره عدة ق اررات وفرض مجموعة من العقوبات االقتصادية والعسكرية على
إيران.
 -4فشلت “إسراييل” في تحريض مجلس األمن التخاذ قرار بضرب المفاعل النووي وفق الباب
السابع من القانون الدولي ،كما أخفقت في إقناع الواليات المتحدة مشاركتها ضرب المفاعل
النووي كما عجزت في توجيه ضربة عسكرية للمفاعل النووي.
 -5أخفقت "إسراييل" في إفشال اتفاق (فينيا) -االتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى -1+5
بكافة الطرق وبالتنسيق مع العديد من الدول الرافضة لالتفاق باعتباره يمنح إيران فرصة
إلنشاء برنامجها النووي.
 -6عزز االتفاق النووي اإليراني بين إيران والغرب ،الموقف األمريكي من أن هناك ق اررات تؤخذ
بعيدا عن أي اعتبارات أو تأثير للوبي اليهودي
على مستوى األمن القومي األميركي
ً

األميركي.

 -7تميز الملف النووي اإليراني عن غيره من ملفات األزمات والنزعات الدولية المعاصرة بكونه
يقوم على الكثير من عناصر الشك في النوايا ،والقليل من الوقايع والحقايق العلمية الملموسة
والمؤكدة بشكل قاطع .وما وسع مساحة الجدل األمني والصراع السياسي بين إيران وبين الدول
الكبرى ،وبخاصة الواليات المتحدة األميركية.
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 -8إن البرنامج النووي اإليراني نشأ في ظروف طبيعية وبرعاية أمريكية ،لكنه تطور في ظل
ظروف دولية متباينة ومشككة في نواياه ودوافعه وأهدافه وقد نجحت إيران في اختراق المجتمع
الدولي واللعب على التناقضات الدولية في بناء عدة مفاعالت نووية ،لكنها فشلت في احتواء
األزمة األمر الذي دفع حليفتيها روسيا والصين إلى الموافقة على إصدار ق اررات من مجلس
األمن تدين إيران وتفرض عليها عقوبات مختلفة.
 -9لقد شكل اتفاق فيينا أرضية مناسبة إليران إلعادة بناء اقتصادها المنهك واعادة بناء عالقاتها
الدولية واالنفتاح على العالم ،بعد أن حققت العديد من اإلنجازات.
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ثانياً :التوصيات

 -1ترى الدراسة ضرورة التزام إيران باالتفاقية النووية مع الغرب؛ ألن االتفاقية تلبي مصلحتها و
أهدافها وطموحاتها النووية ،وتعيد بناء اقتصادها وترسانتها العسكرية.
 -2استمرار إيران في أن تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية ،واثبات عدم وجود
برنامج نووي سري لها ،والتخلي عن األنشطة المثيرة للشك ،حتى تفوت الفرصة على
أعدايها.
 -3العمل على إخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق األمن واالستقرار
في المنطقة.
 -4ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على "إسراييل" للتخلي عن ترسانتها النووية والزامها
بتوقيع معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية.
 -5تخلي الواليات المتحدة عن سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعاطي مع
شعبيا
امتالك الدول ألسلحة الدمار الشامل ،تبني سياسية متوازنة بهذا الشأن يكسبها عمقًا
ً

ورسميا في المنطقة العربية.
ً

 -6وجوب تبنى استراتيجية عربية موحدة تجاه البرنامج النووي اإليراني تكون ملزمة ،واشراك
الدول العربية خاصة دول الجوار الجغرافي مع إيران في المفاوضات والحوارات المتعلقة
ببرنامج إيران النووي.
 -7ضرورة حل الخالفات العالقة بين إيران والدول العربية بالحوار ،والعمل على صياغة مشروع
عربي واسالمي في مواجهة نظام الشرق األوسط الجديد أو الكبير الذي تتبناه الواليات
المتحدة واسراييل.
 -8تنبه العالم العربي لخطورة البرامج النووية في المنطقة ،واتخاذهما الخطوات الالزمة إلحداث
توزان في القوى.
 -9إجراء دراسات وأبحاث حول البرنامج النووي اإليراني وانعكاساته على األمن القومي العربي.
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المصادر والمراجع
 المراجع العربية واألجنبية
ووالً  :القرآن الكريم
ثانياً :المؤلفات
 -1الكتاب السنوي :التسلح ونزع السالح واألمن الدولي ،الكتاب السنوي  ،2004بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية.2004 ،
 -2الكتاب السنوي :التسلح ونزع السالح واألمن الدولي ،الكتاب السنوي  ،2005بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية.2005 ،
 -3الكتاب السنوي :التسلح ونزع السالح واألمن الدولي ،الكتاب السنوي  ،2006بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية.2006 ،

ثالثاً  :الكتب العربية
 -1براكن ،بول :العصر النووي الثاني ،االستراتيجية واألخطاء وسياسات القوى الجديدة ،الطبعة األولى ،بيروت:
مطابع الدار العربية للعلوم.2013 ،
 -2بن صقر ،عبد العزيز بن عثمان :الدور األمريكية والعالقات الخليجية -اإليرانية ..الوضع الراهن والمتغيرات
المستقبلية ،مركز الخليج لألبحاث 18 ،أكتوبر .2010
 -3بوقاعي ،دافيد :الخطر الكياني على "إسراييل" :الرد االستراتيجي" ،نتيف ،2004 ،)100( 17 ،نقالً عن:
منصور ،جوني ،نحاس فادي :المؤسسة العسكرية في "إسراييل" (تاريخ واقع استراتيجيات وتحوالت)( ،رام اهلل:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسراييلية (مدار).)2009 ،
 -4حسين ،سعد :قدرات إيران النووية ،بحث منشور ،العراق :دايرة حقوق اإلنسان -و ازرة الخارجية العراقية.1997 ،
 -5حسين ،سيد :إيران والعرب حدود الدم والدم والسياسة ،القاهرة :كنوز للنشر والتوزيع.2011 ،
 -6الدسوقي ،مراد :الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل ،كراسات استراتيجية( ،القاهرة :مركز
الدراسات السياسية واالستراتيجية.)1991 ،
 -7الراوي ،رياض :البرنامج النووي اإليراني وأثره على الشرق األوسط ،دمشق :دار األوايل.2006 ،
 -8الزعبي ،حلمي عبد الكريم :الخيار النووي في الشرق األوسط ،هل يبقى حك اًر على الكيان الصهيوني( ،القاهرة:
دار الموقف العربي.)1977 ،
 -9زهرة ،عطا محمد :البرنامج النووي اإليراني ،بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.2015 ،
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 -10الزويري ،محجوب :مفاوضات الملف النووي اإليراني من جنيف إلى فيينا :ماذا بعد؟ ،الدوحة :المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،نوفمبر .2014
 -11أبو سعدة ،محمد :سيناريوهات سياسة ترامب تجاه إيران ،القاهرة :المعهد المصري للدراسات.2017 ،
 -12السلطان ،جمال مصطفى :الفكر االستراتيجي اإلسراييلي( ،عمان :دار وايل للطباعة والنشر.)2000 ،
 -13سويد ،ياسين ،التاريخ العسكري لبني "إسراييل" من خالل كتابهم (قراءة جديدة للعهد القديم) ،ج( ،2بيروت،
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.)1998 ،
 -14السويدي ،جمال سند :النشاطات النووية اإليرانية :قضايا وانعكاسات ،في :مجال سند السويدي (محرر) ،ندوة
البرنامج النووي اإليراني :الوقايع والتداعيات ،أبو ظبي :مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.2007 ،
 -15العابد ،إبراهيم :مدخل إلى االستراتيجية اإلسراييلية( ،بيروت :مركز األبحاث.)1970 ،
 -16عبد المنعم ،محمد نور الدين :النشاط النووي اإليراني من النشأة وحتى فرض العقوبات ،القاهرة :مكتبة
األنجلو المصرية.2009 ،
 -17عطايا ،أمين محمود :االستراتيجية العسكرية اإلسراييلية( ،اإلمارات :مركز اإلمارات للدراسات البحوث
االستراتيجية.)1998 ،
 -18عطية ،ممدوح :البرنامج النووي اإلسراييلي واألمن القومي العربي( ،القاهرة :الهيية المصرية العامة للكتاب،
.)1996
 -19العكلة ،وسام الدين :التحدي النووي اإليراني حقيقة أم وهم ،دمشق.2009 :
 -20غراض ،كريمة :التسلح النووي اإلسراييلي في الشرق األوسط( ،اليمن :مركز سبأ للدراسات االستراتيجية،
.)2009
 -21غرود ،يورام" :إسراييل" والسالح النووي ،دافار  ،1986 /4 /13نقالً عن :الزعبي ،حلمي عبد الكريم :الخيار
النووي في الشرق األوسط( ،األردن :دار الجليل للنشر.)1984 ،
 -22الكيالني ،هيثم" :المذهب العسكري"( ،بيروت :مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية.)1969 ،

 -23الكيالني ،هيثم :االستراتيجية العسكرية للحروب العربية اإلسراييلية ( ،1988 -1948بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية.)1991 ،
 -24اللداوي ،مصطفى :القدرات النووية اإلسراييلية بين الغموض واإلرهاب( ،بيروت :دار الهادي.)2007 ،
 -25المجالي ،عصام نايل :تأثير التسلح اإليراني على األمن الخليجي ،الطبعة األولى ،األردن :دار الحامد للنشر
والتوزيع.2012 ،
 -26محمود محارب ،سياسة "إسراييل" النووية وعملية صنع الق اررات فيها ،بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات.2013 ،
 -27محمود ،أحمد إبراهيم :البرنامج النووي اإليراني :آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد ،القاهرة:
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،سبتمبر .2005
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 -28محمود ،خالد وليد :آفاق االمن اإلسراييلي ،الواقع والمستقبل( ،بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
.)2007
 -29معروف ،شيماء :اإلدارة الدولية ألزمة البرنامج النووي اإليراني ،مركز دراسات وبحوث الوطن العربي،
الجامعة المستنصرية ،بغداد.2007 ،
 -30مقلد ،إسماعيل صبري :االستراتيجية والسياسة الدولية :المفاهيم الحقايق األساسية( ،بيروت :مؤسسة األبحاث
العربية.)1980 ،
 -31منصور ،جوني ،نحاس فادي :المؤسسة العسكرية في "إسراييل" (تاريخ واقع استراتيجيات وتحوالت)( ،رام اهلل:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسراييلية (مدار).)2009 ،

رابعاً :الكتب المترجمة
 -1أسكوالي ،إفرايم ،وآخرون" ،إسراييل" والمشروع النووي اإليراني ،ترجمة :أحمد أبو هدبه ،بيروت :مركز الدراسات
الفلسطينية ،الدار العربية للعلوم -ناشرون.2006 ،
 -2آلون ،ايجال وآخرون ،تطور العقيدة العسكرية اإلسراييلية خالل  35عاماً ،ترجمة واعداد :سمير جبور( ،قبرص:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)1983 ،
 -3آيزنكوت ،غادي :استراتيجية الجيش اإلسراييلي ،إعداد الجيش اإلسراييلي ،ترجمة :عدنان أبو عامر( ،بيروت:
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)2015 ،
 -4براي ،بيتر :ترسانة "إسراييل" ،ترجمة مفيد غنام( ،بيروت :مؤسسة األبحاث العربية.)1989 ،
 -5بيرلموتر ،موسى :دقيقتان بغداد ،ترجمة :مركز البحوث والمعلومات( ،بغداد :مركز البحوث والمعلومات.)1983 ،
 -6بيريرا ،جوديت :السباق النووي بين العرب واسراييل "البحث عن طريق"( ،لندن :دار المستقبل العربي ،القاهرة:
المستقبل العربي.)1983 ،
 -7بيليس ،جون ،األمن الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة ،في :جون بيليس ،وستيف سيمث ،محرران ،عولمة
السياسة العالمية ،ترجمة مركز الخليج لألبحاث( ،دبي ،مركز الخليج لألبحاث.)2004 ،
 -8تشوبين ،شاهرام :طموحات إيران النووية ،ترجمة ،بسام شيحا ،بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون.2007 ،
 -9حسن ،حسن ،وااليوبي ،عمر( :ترجمة) ،الكتاب السنوي للتسلح ونزع السالح واالمن الدولي ،معهد ستوكهولم
ألبحاث السالم الدولي( ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2005 ،
-10

رونزر ،شموييل :كيف هي اللعبة مع اإليرانيين؟ بحث منشور في كتاب ("إسراييل" والمشروع النووي اإليراني)

ترجمة أحمد أبو هدبة ،بيروت :الدار العربية للعلوم.2006 ،
-11

سوكولوفسكي ،وآخرون :االستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية ،ترجمة عبد الحليم أبو غزالة،

(القاهرة :دار الكتاب العربي ،بدون).
-12

طال ،يسراييل :أمن "إسراييل" في الثمانينيات"( ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)1980 ،

-13

فلدمان ،شاي :الخطر النووي اإلسراييلي ،تل أبيب.1983 ،
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-14

مجموعة مؤلفين :الملف النووي اإليراني في رأس اهتمامات "إسراييل" الوقايع والدالالت ،المشهد اإلسراييلي ،

بحث منشور ضمن كتاب ("إسراييل" والمشروع النووي اإليراني) ترجمة ،أحمد أبو هدبة ،الطبعة األولى ،بيروت،
الدار العربية للعلوم.2006 ،
-15

هركابي ،يهوشفاط :خواطر في نظرية األمن القومي ،ملف أمن "إسراييل" في الثمانينيات ،ترجمة مجلة

الدراسات الفلسطينية( ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)1980 ،
-16

ياريف ،أهارون :العمق االستراتيجي -وجهة نظر إسراييلية في أمن "إسراييل" في الثمانينيات( ،قبرص:

مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)1980 ،

خامساً :الرسائل العلمية
 -1اسكوالي ،افرايم :البروتوكول اإلضافي بين إيران ووكالة الطاقة الدولية لألبحاث النووية ،بحث منشور ضمن
كتاب ("إسراييل" والمشروع النووي اإليراني) ترجمة أحمد أبو هدبة ،الطبعة األولى ،بيروت :الدار العربية للعلوم،
.2006
 -2البحيري ،والء :دور المفاوضات في إدارة األزمة ،رسالة دكتوراة في العلوم السياسية ،القاهرة :جامعة القاهرة،
.2010
 -3حسنين ،رايد :البرنامج النووي اإليراني وانعكاساته على األمن القومي اإلسراييلي  ،2010 -1979رسالة
ماجستير غير منشورة ،غزة :جامعة األزهر ،كلية اآلداب.2011 ،
 -4تقدير موقف ،الموقف اإلسراييلي من االتفاق النووي اإليراني ،وحدة تحليل السياسات ،الدوحة :المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات 26 ،يوليو .2015
 -5الطايي ،رياض حسون :البرنامج النووي اإليراني ،بحث منشور ،العراق :دار شؤون الدول المجاورة2004 ،
 -6الهبيده ،سعد مجبل :البرنامج النووي اإليراني وأثره على توجهات السياسة الخارجية الكويتية للفترة(-2003
 ،)2012رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،الكويت .2013
 -7نويز ،جيمس :البرنامج النووي اإليراني وتأثيره في أمن دول مجلس التعاون الخليجي ،بحث منشور ضمن كتاب:
البرنامج النووي اإليراني -الوقايع والتداعيات ،أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.2007 ،

سادساً :الدوريات والصحف والمجالت
 -1إبراهيم ،بني :تناقض سلوكيات جيران إيران ،مختارات إيرانية ،العدد ( ،)67فبراير .2006
 -2إبراهيم ،صالح ،استراتيجية األمن القومي اإلسراييلي ،نماذج نظرية ،العدد  ،31بيروت ،مجلة الفكر االستراتيجي
العربي ،يناير .1990
 -3أحمد ،مكرم محمد :المستهدف الظواهري أم مشرف ،مجلة الوطن العربي ،العدد (.2006 /1 /27 ،)1508
 -4األحمر ،محمد ،وآخرون :مواقف السياسة اإلسراييلية تجاه البرنامج النووي اإليراني ،بحث منشور ،مجلة جامعة
تشرين للبحوث والدراسات العلمية_ سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )33العدد (2011 )6
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 -5أمير ،فرايمان :برنامج إيران النووي من منظور إسراييلي ،ترجمة واعداد :يحيى دبوق ،مجلة الوحدة اإلسالمية،
بيروت ،تشرين الثاني.2005 ،
 -6باكير ،علي حسين :العالقات الصينية -اإليرانية والملف النووي ،مجلة آراء حول الخليج ،العدد ( ،)17أبو ظبي:
مركز الخليج لألبحاث ،فبراير .2006
 -7بدهستور ،رؤوبين ،لرييس االستخبارات العسكرية اإلسراييلية السابق ،اهارون زييفي فركش في هذا المعنى،
معاريف.2004/9/13 ،
 -8بدهستور ،رؤوبين ،وسايل نووية متعددة ،هآرتس.2004/9/23 ،
 -9بسيوني ،درية شفيق" :إسراييل" والدايرة الخليجية ،حتميات األيديولوجيات وبرجماتيات المصالح ،شؤون خليجية،
العدد ( ،)60القاهرة ،شتاء .2010
 -10بن يسراييل ،يتسحاك" :أوباما محق ونتنياهو محق" ،صحيفة يديعوت أحرونوت ،الطبعة الورقية.2015/7/16 ،
 -11بن ،ألوف .شارون ال يقترح مهاجمة إيران أو المبادرة إلى القيام بعملية ضدها ،هآرتس .2004/8/20
 -12بن ،ألوف ،قرار إسراييلي بإبراز التهديد اإليراني على المساحة الدولية ،هآرتس.2004/7/27 ،
" -13التقدير االستراتيجي" " ،المحيط االستراتيجي لد"إسراييل"" ،مركز جافي للدراسات االستراتيجية ،جامعة تل أبيب،
(.)2005
 -14تيفن ،خطة تيفن  ،2012أوراق إسراييلية ،رام اهلل :مدار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسراييلية.2012 ،
 -15الجس اروي ،ناجح :سلسلة "إسراييل" والطاقة النووية ،دراسات صادر االقتصادي.1986 ،
 -16جمال الدين ،هبة" :إسراييل" والدور اإليراني بعد االتفاق النووي ،مجلة السياسة الدولية ،الثالثاء 8 /ديسمبر
 .2015

 -17الجمال ،أحمد مختار :استراتيجية إيران اإلقليمية -اإلشكالية والصفقة ،مجلة شؤون عربية ،القاهرة :األمانة
العامة لجامعة الدول العربية ،العدد ( ،)126صيف .2006
 -18حتى ،نصيف :السياسة الخارجية األمريكية ،في عهد ريغان واسراييل والعامل النووي ،مجلة شؤون عربية ،العدد
 ،8القاهرة ،تشرين أول /أكتوبر .1981
 -19الخزار ،فهد :تطورات األزمة النووية اإليرانية في عهد أحمد نجاد -نحو التهدية أم التصعيد والمواجهة ،شؤون
إيرانية ،العدد ( ،)14جامعة البصرة ،مركز الدراسات اإليرانية.2006 ،
 -20خطاب ،محمود :خط العدو الصهيوني والسالح الذري ،عدد .1987 ،9
 -21دياب ،أحمد :الموقف األمريكي من القوى النووية الناشية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ( ،)162القاهرة،
.2005
 -22ديختر ،آفي ،إيران أكبر دولة إرهابية في العالم ،المشهد اإلسراييلي ،العدد  ،155السنة الخامسة ،رام اهلل ،مدار
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسراييلية 20 ،آذار /مارس .2007
 -23ذياب ،أحمد :الموقف األمريكي من القوى النووية الناشية ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ( ،)155القاهرة،
.2004
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 -24الرميحي ،محمد :االتفاق النووي اإليراني ،مجلة سياسات عربية ،العدد ( ،)16الدوحة :المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات.2015 ،
 -25الرنتاوي ،عريب"" :إسراييل" في البيية األمنية االستراتيجية الجديدة ،صحيفة الدستور ،األردن.2005 /9/29 ،
 -26رومان ،هويدا عدلي :مستجدات التعاون النووي بين "إسراييل" وجنوب افريقيا ،السياسة الدولية ،عدد ،100
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