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العالقــات اإليرانيــة – (األمريكيــة اإلرسائيليــة) هــي
أبعــد مــن أن تكــون عالقــات ثنائيــة كمــا هــو االنطبــاع
إىل ح ـ ّد مــا؛ أي بــن إيــران مــن جهــة مقابــل إرسائيــل
والواليــات املتحــدة مــن جهــة أخــرى .إنهــا عالقــات
تتميــز بكثــرة الالعبــن الثانويــن ،وكــذا بســعة جبهتهــا
ووجــود تناقضــات بــن كل األطــراف حتــى وإن
اختلفــت حدتهــا ،وكذلــك فــإن الواليــات املتحــدة وإيــران
تتحاشــيان لعبــة املحصلــة الصفــر ،يف حــن تشــكل
إرسائيــل الطــرف األكثــر إرصارا عــى القضــاء عســكريا
عــى بنيــة إيــران النوويــة ،إال أنهــا تعــرف فعليــا بعــدم
قدرتهــا وحدهــا عــى القيــام بذلــك ،بينمــا الواليــات
املتحــدة صاحبــة القــدرة العســكرية غــر معنيّــة بذلــك.
كمــا أن التحالفــات اإلرسائيليــة العربيــة وبالــذات الناتجة
عــن اتفاقــات أبراهــام تشــجع إرسائيــل عــى بنــاء
املحــاور مقابــل إيــران ،إال أنهــا ليســت ضــوءا أخــر
ملهاجمــة إيــران أو لعمــل عســكري شــامل ضدهــا ،حتــى

وال ضــد برنامجهــا النــووي ،خاصــة أن أي عمــل مــن
هــذا الشــأن ليــس محســوب النتائــج وال املخاطــر.
قــد تكــون الحــرب غــر املعلنــة والدائــرة بــن إيــران
مــن جهــة وإرسائيــل والواليــات املتحــدة مــن جهــة أخــرى
– عــى الرغــم مــن التفــاوت بينهمــا  -الحــرب األكثــر مــن
حيــث تعــدد الجبهــات ،واألكثــر ســعة يف العالــم .والحديــث
ليــس فقــط عــن جغرافيــة إدارتهــا ،بــل ســعة األطــراف
وفهــم أحدهــا لآلخــر حــق الفهــم.
إنهــا مواجهــة تشــمل أشــكاال متعــددة للحــرب ،ومنها
الحــرب الســيربانية األوىل ،التــي تــرى إرسائيــل فيهــا
انكشــافا لـ»خارصتهــا الضعيفــة»؛ أي اســتهداف بنيتهــا
املدنيــة ،عــى مــا ادعــت بشــأن االســتهداف الســيرباني
ملستشــفى هيلــل يــايف يف الخضــرة ،ومنهــا نمــط الحروب
بالوكالــة والحــروب االســتخباراتية ،والحــرب بالطائــرات
ّ
املســرة ،وحــرب الضغوطــات القصــوى والحصــار
االقتصــادي وللســيولة املاليــة ،والحــرب االقتصاديــة

واملائيــة والتجاريــة كاحتجــاز الســفن ،ويضــاف إليهــا
نمــط الحــرب النفســية .كمــا أنهــا مؤسســة عــى حــرب
املحــاور ال ثنائيــة األطــراف.
تشــر التطــورات إىل تــآكل القــدرة اإلرسائيليــة عــى
التأثــر يف السياســات الدوليــة ويف سياســات واشــنطن
وإدارة بايــدن ،وهــذا يعــود إىل تعــارض يف التقديــرات
وتوتــر يف املصالــح بشــأن امللــف اإليرانــي ،كمــا يتعــارض
مــع األولويــات األمريكيــة يف تنافســها التجــاري مــع الصــن
الــذي يأخــذ أيضــا منحــى تنافــس عــى النفــوذ العاملــي،
وســباق يف مجــال التســلح عــايل التطــور.
يف املقابــل ،هنــاك اعــراف أمريكــي ودويل بــأن خطــوة
الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب باالنســحاب
أحــادي الجانــب مــن خطــة العمــل الشــاملة (االتفــاق
النــووي اإليرانــي) ألحقــت رضرا بالواليــات املتحــدة ،وأدت
إىل تقــدم إيــران يف مســألة بنــاء قدراتهــا النوويــة نحــو
اســتكمال القــدرة عــى إنتــاج قنبلــة نوويــة يف حــال اتخــذت
قــرارا كهــذا .كمــا أن إســراتيجية الضغوطــات القصــوى،
وعــى الرغــم مــن وطأتهــا ،ارتــدت عــى متخذيهــا ولــم
تحقــق هدفهــا.
يأتــي التوقــف عنــد دور دول الخليــج ألنهــا تشــكل
عامــا مبــارشا يف االصطفافــات واألحــاف ،ولهــا دور مؤثــر
ومر ّكــب ،كمــا أنهــا تشــكل حلقــة أساســية مــن وجهــة
نظــر كل مــن الواليــات املتحــدة وإيــران وإرسائيــل .يســعى
املقــال إىل فحــص مــدى التماهــي يف العالقــات بــن دول
الخليــج وبالــذات اإلمــارات وبــن إرسائيــل ،ومــا مــدى
االختــاف يف التوجهــات وأحيانــا التناقــض وأثــر ذلــك عــى
الحلــول املطروحــة.
يتطــرق املقــال أيضــا إىل مــدى فاعليــة إســراتيجية
«التهديــد الحقيقــي الفعــي» بالحــرب ،وإىل إســراتيجيات
األطــراف ومــا يمكــن أن نطلــق عليــه الدبلوماســية الحربية،
وإىل توجــه إرسائيــل ملراجعــة توجهاتهــا واالعــراف
بإشــكالية توجهاتهــا تجــاه األمــن القومــي اإلرسائيــي ذاتــه،
كمــا هنــاك توجهــات بالتســليم باالتفــاق النــووي ،وأخــرى
تدعــو إىل تغيــر التوجهــات نحــو التعايــش مــع احتمــال
النــووي اإليرانــي أو مــع واقــع ســباق تســلح نــووي ،مــن
بــاب أن النــووي ال يتــم اســتخدامه حربيــا.
يســتند املقــال إىل عــدد مــن املراجــع ،ســواء الكتــب أم
مراكــز األبحــاث اإلرسائيليــة والعربيــة ،ومنهــا بالــذات
الخليجيــة ،واألمريكيــة واألوروبيــة ،يف مســعى لقــراءة مجمل
التوجهــات والتفاعــات ذات الصلــة.

من المواجهة إلى البدائل
يتداخــل دور الحــرب يف السياســة ودور السياســة يف
الحــرب بشــكل ال يمكــن فصــم عــراه ،بــل وإىل حــد مــا،
فــإن الــراع الدائــر اليــوم بــن إيــران مــن جهــة وكل
مــن إرسائيــل والواليــات املتحــدة مــن الجهــة األخــرى ،عــى
الرغــم مــن االختالفــات يف توجهاتهمــا ،هــو نمــوذج متقــدم
مــن الحــروب ،وهــو مقدمــة مشــهد للحــرب املســتقبلية .يف
املقابــل فــإن إســراتيجية «عــى شــفا الحــرب» تبــدو أكثــر
أثــرا مــن الحــرب ذاتهــا ،إال أن أثرهــا بــدأ يتــآكل نظــرا
النكشــاف حدودهــا.
مــن املميــزات أيضــا أن مــا جــرى اعتمــاده يف إرسائيــل
مــن إســراتيجية أو حتــى عقيــدة مــا يســمى «املعركــة بــن
الحربــن» للحيلولــة دون نشــوب حــرب شــاملة ال يمكــن
التحكــم بنتائجهــا ،وهــي تشــهد تكثيفــا وتســارعا ،وباتــت
أقــرب إىل تعريــف حــرب االســتنزاف املعلنــة .فمــا اعتمدتــه
إرسائيــل يف سلســلة عدوانهــا عــى غــزة ومقابــل حركــة
حمــاس ،ال يشــبه طبيعــة املواجهــة مــع إيــران.
هنــاك اتجــاه يف التحليــل األمنــي اإلرسائيــي تعــزز
وبــات أكثــر جــرأة يف العــام األخــر ،وبالــذات بعــد ســقوط
نتنياهــو وحكومتــه ،ومفــاده أن األخــر دفــع إرسائيــل
بسياســاته إىل ورطــة إســراتيجية كانــت لغتهــا التهديــد
والوعيــد والعمليــات االســتخباراتية املعلــن عنها ممــا يفقدها
مفعولهــا ويضغــط عــى إيــران للــرد ،يف مــا أثبتــت إيــران
أنهــا تملــك إســراتيجية واضحــة متماســكة وتعمــل حســب
مصلحتهــا وعــى أســاس جــدول أعمالهــا وليــس كــرد فعــل
عــى هــذا الفعــل اإلرسائيــي أو ذاك مهمــا كان موجعــا لهــا.
ففــي امتحــان النتيجــة  -لــو قارنــا بــن مــا أدت إليــه
إســراتيجية الضغوطــات القصــوى التــي بلورهــا وتبناهــا
نتنياهــو وترامــب ،وبــن إســراتيجية التفاهمــات واالتفــاق
النــووي واملحادثــات التــي تبناهــا كل مــن أوبامــا وحاليــا
بايــدن  -فــإن األخــرة أثبتــت أنهــا القــادرة عــى تحقيــق
إنجــاز يخــدم مصالــح الطرفــن اإليرانــي واألمريكــي .إال
أن املوقــف اإلرسائيــي حتــى النقــدي ملوقــف الحكومــة
ال يــزال دون الســعي لبلــورة بدائــل أو فحــص البدائــل
األمريكيــة ،لكــن يبــدو أن املنحــى اإلرسائيــي الجديــد هــو
التفتيــش عــن األقــل ســوءا وليــس عــن الحــل األمثــل.
هنــاك اتســاع يف الفجــوة مــا بــن املوقفــن األمريكــي تحــت
إدارة بايــدن واملوقــف اإلرسائيــي غــر املتجانــس كمــا كان
يف ظــل حكومــة نتنياهــو وســطوته املدعومــة مــن ترامــب،
إذ يتبنــى وزيــرا األمــن والخارجيــة مواقــف أقــرب للرؤيــة
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األمريكيــة ،وهــي مواقــف أيضــا آتيــة مــن املؤسســة األمنيــة
اإلرسائيليــة التــي بــدأت مواقفهــا تظهــر للعلــن ،والتــي
كانــت متحفظــة عــى توجهــات نتنياهــو أو معارضــة لهــا،
مــن بــاب أنهــا ال تتمــاىش مــع أولويــات األمــن القومــي
اإلرسائيــي .وبــات محللــون للسياســة األمنيــة والعســكرية
اإلرسائيليــة يســلطون الضــوء عــى اإلخفــاق اإلســراتيجي
اإلرسائيــي مقابــل التقــدم اإليرانــي النوعــي .ويلقــون
باملســؤولية عــى نتنياهــو مــن جهــة وعــى قــرار ترامــب
عــام  2018االنســحاب مــن االتفــاق النــووي ،ليصــل األمــر
بالبعــض لتأكيــد اإلخفــاق اإلســراتيجي ورضورة تشــكيل
1
لجنــة تحقيــق رســمية.
يف املقابــل ،تشــكل املواجهــة نموذجــا للحــرب غــر
املتوازيــة (اســيمرتيك) ،ونموذجــا يف بنــاء القــوة غــر
املتوفــرة يف املقومــات املحليــة أو الذاتيــة اإليرانيــة ،وكيفيــة
تحــول حــرب «الربوكــي» [الحــرب بالنيابــة وتديرهــا
تنظيمــات مواليــة] إىل جبهــة أساســية يف مــا كانــت األطراف
الضعيفــة يف املــايض تســتخدمها ضمــن معادلــة مضاعفــة
القــوة ،وباتــت أيضــا إســراتيجية تتبناهــا األطــراف األقــوى
وحتــى الدولــة العظمــى ،ممــا يمكــن أن نطلــق عليــه حــرب
بروكســات .فاملــدار بــات حلقــة جوهريــة يف املواجهــة
وفيــه يتــم تركيــب تحالفــات وأحــاف يصعــب تصورهــا
يف الحــروب الســابقة .كمــا أنهــا إدارة رصاع فيهــا تقــوم
دولــة عظمــى مثــل الواليــات املتحــدة التــي تفــوق قدراتهــا
أضعــاف قــوة إيــران ،ببنــاء تحالفــات ومحــاور مــع
إرسائيــل ودول عربيــة وقــوى إقليميــة للتفــوق عــى الطــرف
الضعيــف مقابلهــا اقتصاديــا وعســكريا وتكنولوجيــا.
مقابــل ذلــك تعمــل إيــران عــى مضاعفــة قوتهــا باللعــب
عــى التناقضــات العامليــة واالســتعداد الفعــي للمواجهــة.
وتشــمل املواجهــة الجوانــب التاليــة:
القــدرة عــى الصمــود أمــام الرضبــات والحصــار
والعقوبــات القصــوى والرضبــة األوىل املتواصلــة،
إذ تغــرت وظيفــة الرضبــة األوىل االســتباقية ،وتــم
اســتبدالها باســتنزاف متواصــل كمقدمــة للمواجهة،
بمــا معنــاه اســتباق الرضبــة االســتباقية .كمــا
تــدرك إيــران أن الواليــات املتحــدة ال تتحكــم بالقــوة
العســكرية األكــر يف العالــم فحســب ،بــل أيضــا
بالســيطرة عــى إحــدى أهــم أدوات التجــارة العامليــة
واملعامــات املاليــة مــن خــال نظــام الســويفت،
الــذي يشــكل أداتهــا األنجــع مــن وجهــة نظرهــا يف
ضمــان إنفــاذ العقوبــات االقتصاديــة املاليــة ،فهــي

الرقيــب عــى كل التحويــات املرصفيــة الدوليــة،
وتملــك قــدرة تح ّكــم ونفــوذ ال تضاهيهــا فيــه
دولــة .بنــاء عليــه تقــوم إيــران باالســتفادة مــن
الحــرب التجاريــة بــن الصــن والواليــات املتحــدة
ومــن ســباق النفــوذ اإلقليمــي بــن الواليــات املتحدة
وروســيا لتجــاوز ســطوة العقوبــات القصــوىّ .
وأن
تجــاوز ســطوة العقوبــات القصــوى التــي فرضتهــا
إدارة ترامــب هــي انتصــار مــن أجــل التحــول نحــو
كــر الحصــار.
تتلخــص قناعــة إيــران بــأن منحــى الواليــات
املتحــدة هــو الخــروج العســكري املبــارش مــن
املنطقــة ،واســتبعاد تــورط الجيــش األمريكــي
مــن جديــد يف املنطقــة يف هــذه املرحلــة ،وأن
وجهتهــا هــي نحــو إعــادة االتفــاق النــووي
بشــكل أو بآخــر ،وبــأن األخــرة ال تــرى فيهــا
تهديــدا ألمنهــا القومــي ،وبــأن أولوياتهــا
تختلــف عــن إرسائيــل.
قناعــة إيــران بــأن وضعهــا التفــاويض الحــايل أفضــل
منــه قياســا بالعــام .2015
مــن بــاب املراقبــة لجغرافيــة لهــذه الحــرب ،باإلمــكان
اعتبارهــا الحــرب األوســع حــدودا واألكثــر جبهــات ،يتداخــل
فيهــا البعــد املحــي واإلقليمــي والعاملــي ،وتتداخــل فيهــا
حــرب امليــاه الزرقــاء وكذلــك حــرب التجــارة العامليــة
واملمــرات املائيــة الدوليــة ،كمــا تجعــل التكنولوجيــا األكثــر
تطــورا وتكنولوجيــا املعلومــات ســاحة هــذه الحــرب يف
داخــل منشــأة عســكرية أو مدنيــة أو داخــل مينــاء وســفينة
ومستشــفى ومفاعــل نــووي .كمــا وأنهــا الحــرب التــي
يجــري فيهــا اســتخدام عملياتــي للــذكاء االصطناعــي،
بالطائــرات واملدرعــات والعربــات والســفن املسـ ّ
ـرة ،ومــا
يســمى باملسـ ّ
ـرات االنتحاريــة وغريهــا.
كمــا أنهــا أول مواجهــة يتــم فيهــا التحالــف العلنــي بــن
إرسائيــل ودول عربيــة ،لتكشــف أيضــا مــدى ســعة النفــوذ
اإلرسائيــي وعمقــه.

قوة الترسانة النووية في عدم استخدامها
ال يشــكل النــووي اإليرانــي تهديــدا نوويــا إلرسائيــل،
إنمــا قــد يشــكل تهديــدا لسياســاتها التوســعية وسياســات
الهيمنــة يف املنطقــة
تــرى املؤسســة اإلرسائيليــة الحاكمــة أن إيــران هــي
العــدو األول وتصــل إىل نعتهــا بالتهديــد «الوجودي» وتنســب

إليهــا العــداء الدينــي العقائــدي لوجودهــا ،ومــع ذلــك تدرك
املؤسســة األمنيــة أن أهــم اســتخدام فاعــل للســاح النــووي
هــو يف عــدم اســتخدامه ،بــل التلويــح املبطــن بــه .فلــم
يحــدث يف التاريــخ اســتخدام للســاح النــووي إال مــن قبــل
الواليــات املتحــدة يف شــهر آب  1945يف إلقــاء القنبلتــن
الذريتــن عــى هريوشــيما وناغازاكــي اليابانيتــن.
عــى عكــس مــا تــرح بــه املؤسســة السياســية
باإلجمــاع عــى الخطــر الوجــودي التــي تشــكله إيــران
عــى إرسائيــل ،فهنــاك وجهــة نظــر يتســع نفوذهــا بــأن
إرسائيــل تســتطيع العيــش مــع النــووي اإليرانــي ،وأنــه
باألســاس ،حتــى لــو حصــل وتمكنــت إيــران مــن إنتاجــه
فهــو ليــس موجهــا إلرسائيــل مــن أجــل اســتخدامه ألنــه
يعنــي إبــادة إيــران ،وإنمــا ليكــون أداة ردع وضمانــة
إليــران لتعزيــز نفوذهــا اإلقليمــي ودورهــا العاملــي .هــذا
وتبقــى مســألة امتــاك الســاح النــووي كبطاقــة ضمــان
ألمــن الدولــة املعنيــة مســألة خالفيــة لكــن ال يســعى هــذا
املقــال ملناقشــتها.
حتــى الســعي االســتخباراتي الحثيــث لتصفيــة العلمــاء
اإليرانيــن املرتبطــن باملــروع النــووي فإنهــا يف أقــى
حدودهــا معوّقــة وترهيبيــة ،لكنهــا ال تحــول دون تقــدم
دولــة ذات ســيادة نحــو مشــاريعها اإلســراتيجية ،وال
تقــي عــى بنيتهــا املعرفيــة يف هــذا الصــدد.
تســعى إرسائيــل إىل اســتحضار روايتهــا بشــأن مفاعــل
ديــر الــزور الســوري الكــوري البنــاء الــذي دمرتــه ،ولتغزيــز
تســويغاتها تطــرح ســيناريو متخيّــا يف مــا لــو جــرى
وســيطر تنظيــم داعــش عــى املفاعــل وعــى الســاح النــووي
لــو إنهــار النظــام الســوري يف حينــه وجــرى تقســيم البلــد.
يصعــب القــول إن مثــل هــذه املحاججــات لــن تقنــع أحــدا
ســوى الــرأي العــام اإلرسائيــي .يف املقابــل هنــاك مــن يقــارب
مــا بــن النــووي اإليرانــي وتدمــر املفاعــل النــووي العراقــي
عــام  ،1981إذ تؤكــد التقديــرات العســكرية واألمنيــة األمريكية
وجــزء مــن اإلرسائيليــة بــأن رضب املفاعــل العراقــي وتدمــره
لــم يقــض عــى املــروع النــووي العراقــي .بــل لــم يكــن
لــه مــردود للمــدى البعيــد ،وإن مــا دمــر قــدرات العــراق هــو
2
االحتــال األمريكــي للبلــد.

سياسة الطوق على إيران
نجحــت إرسائيــل تاريخيــا يف كــر حصــار «دول الطوق»
العربــي عليهــا ،بــل ســعت إىل تطويــق العالــم العربــي
بتحالفــات مــع دول غــر عربيــة وغــر إســامية .وتكلــل

نجاحهــا بشــكل كبــر يف التحالفــات ودعــم األنظمــة يف
الــدول اإلفريقيــة املحاذيــة لبلــدان شــمال إفريقيــا العربــي
مــن القــرن اإلفريقــي وحتــى غــرب القــارة بمحــاذاة
الصحــراء الغربيــة .وحرصيــا ،نجحــت يف تطويــق مــر.
ســعت إرسائيــل وال تــزال تســعى إلحــكام طــوق عســكري
«إرسائيــي  -عربــي  -ســني» إســراتيجي حــول إيــران،
الســتنزافها يف جبهــات عــدة ،ولتســهيل توجيــه رضبــات
حاســمة لهــا ســواء مــن خــال دول الخليــج أم مــن
أذربيجــان شــماال .لــم تتكلــل هــذه السياســة بالنجــاح
عــى الرغــم مــن العالقــات الوثيقــة متعــددة الجوانــب بــن
إرسائيــل وهــذه الــدول .فنجــد أن دول الخليــج ال يمكنهــا أن
تضحــي بعالقاتهــا االقتصاديــة والنفطيــة مــع إيــران األمــر
الــذي ينعكــس عــى االقتصــاد العاملــي ،كمــا أنهــا باتــت
عــى قناعــة بعــدم جــدوى الحــل العســكري يف حالــة امللــف
اإليرانــي .ولــم تكــن مصادفــة قيــام إيــران يف األول مــن
ترشيــن األول وبعــد أيــام مــن عمليــة اســتهدفت منشــأة
تابعــة للحــرس الثــوري ،بإطــاق تدريبــات عســكرية
واســعة بمحــاذاة الحــدود األذربيجانيــة ،ومــن ثــم تدريبــات
متعــددة الجبهــات وعــى مناطــق شاســعة شــملت ممــرات
نقــل النفــط اإليرانــي إىل جــارة أذربيجــان أرمينيــا .ومــا
جعــل الرســالة أوضــح كانــت ترصيحــات وزيــر خارجيــة
إيــران «لــن نســمح بوجــود صهيونــي عــى حدودنــا» 3.كمــا
أن أذربيجــان تتعــاون أمنيــا واســتخباراتيا مــع إرسائيــل،
إال أن احتمــال الســماح إلرسائيــل بشــن عــدوان مــن
أراضيهــا غــر وارد ،ألن معنــاه دخولهــا يف حــرب شــاملة
مــع إيــران 4.وهــذا يعنــي أن إســراتيجية الطــوق عــى
إيــران غــر متكاملــة إن لــم تكــن غــر ممكنــة .ناهيــك عــن
عــدم اســتعداد الواليــات املتحــدة لتوفــر غطــاء إســراتيجي
ونــووي عســكري إلرسائيــل لشــن عــدوان كهــذا .ليســت
الــدول املحيطــة بإيــران بصــدد الدخــول يف حــرب معهــا وال
بمقــدور دول املنطقــة تحمــل أوزارهــا.

منتدى المنامة  2021في المساحة
بين الموقف اإلسرائيلي واألميركي
انعقــد يف املنامــة املنتــدى األمنــي العاملــي الــذي يحمــل
اســم املدينــة يف الفــرة  19و  ،2021/11/21وعشــية
اســتئناف املحادثــات الدوليــة مــع إيــران بشــأن املــروع
النــووي أو خطــة العمــل الشــاملة.
لقــد أظهــر منتــدى املنامــة مــدى الفجــوة بــن املوقفــن
األمريكــي واإلرسائيــي ،إذ اعتــر وزيــر الدفــاع األمريكــي
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إال أن تقاسم النفوذ يحتاج هو أيضا إلى محاور لمضاعفة القوة ،وعليه فإن القوى
العربية الخليجية ذاتها المعنية بالمحادثات المباشرة مع طهران تسعى في الوقت
ذاته للعمل العسكري المشترك مع إسرائيل ،والتدريبات المشتركة معها وبشكل
مكشوف وعلني ،وكذلك التدريبات البحرية مع األسطول الخامس األميركي ،وهذه
بدورها داللة إضافية على الموجات االرتدادية لمساعي الواليات المتحدة الخروج
من المنطقة واإلبقاء على نفوذها.
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العمليــات اإلرسائيليــة ضــد إيــران غــر ذات أثــر ،بــل إنهــا
معوقــة وألحقــت الــرر.
تقــوم إدارة بايــدن ببلــورة عــدد مــن الخيــارات لحلــول
مؤقتــة تكــون تمهيديــة لحــل شــامل ممكــن .فالحــل
الــذي عرضــوه عــى إرسائيــل هــو مــا أطلقــوا عليــه «أق ـ ّل
مقابــل أق ـ ّل  ،»Less for lessوالقــايض ببــدء تقليــص عــدد
مــن اإلجــراءات العقابيــة عــى إيــران مقابــل قيــام األخــرة
بالتنــازل عــن إجــراءات اتخذتهــا نحــو ترسيــع تخصيــب
اليورانيــوم ،واملقــرح اآلخــر هــو «تجميــد مقابــل تجميــد»
 Freeze for freezeالقــايض بتجميــد العقوبــات الصارمــة
الخانقــة لالقتصــاد اإليرانــي مقابــل تجميــد تخصيــب
اليورانيــوم يف إيــران .بينمــا املوقــف اإلرسائيــي يقــول
«تفكيــك مقابــل التفكيــك»؛ أي تفكيــك العقوبــات والحصــار
عــى إيــران فقــط بعــد قيــام األخــرة بتفكيــك برنامجهــا
النــووي .يف حــن تتمســك إيــران بموقفهــا منــذ عقديــن
مــن الزمــن ،والقــايض بتفكيــك النــووي اإلرسائيــي لتجنيــب
5
املنطقــة الســاح النــووي.
يجــد االتجــاه اآلخــر تعبــرا لــه يف تحــركات الــدول
الخليجيــة الحليفــة إلرسائيــل ،وقــد انعكــس أيضــا يف
منتــدى املنامــة اإلســراتيجي ،وفيــه تدفــع الواليــات املتحــدة
رشيكاتهــا يف دول الخليــج للتحــاور مــع إيــران ،والتفتيــش
عــن مصالحهــا وتقاســم األدوار والنفــوذ يف املنطقــة ،أو
«العــراق مقابــل اليمــن» ،مــا يعمــق الفجــوة بــن الواليــات
املتحــدة وإرسائيــل.
إال أن تقاســم النفــوذ يحتــاج هــو أيضــا إىل محــاور
ملضاعفــة القــوة ،وعليــه فــإن القــوى العربيــة الخليجيــة
ذاتهــا املعنيــة باملحادثــات املبــارشة مــع طهــران تســعى
يف الوقــت ذاتــه للعمــل العســكري املشــرك مــع إرسائيــل،
والتدريبــات املشــركة معهــا وبشــكل مكشــوف وعلنــي،

من مناورة بحرية أمريكية إرسائيلية بمشاركة دول خليجية( .بي بي يس)

وكذلــك التدريبــات البحريــة مــع األســطول الخامــس
األمريكــي ،وهــذه بدورهــا داللــة إضافيــة عــى املوجــات
االرتداديــة ملســاعي الواليــات املتحــدة الخــروج مــن املنطقــة
واإلبقــاء عــى نفوذهــا ،وهــو بمفهــوم آخــر إعــادة حضــور
واصطفــاف مــن خــال اإلبقــاء عــى القواعــد العســكرية
الكــرى يف املنطقــة وكذلــك اعتمــاد «وكالء» يــدورون يف
محــور سياســاتها.
قــد يكــون هنــا اســتثناء للســعودية التــي لهــا عداؤهــا
مــع إيــران وبالــذات مــع النفــوذ اإليرانــي يف ســورية ولبنــان،
بينمــا تــرى بالــدور اإليرانــي يف دعــم الحوثيــن يف اليمــن
خطــرا وجوديــا عليهــا .يف املقابــل ،تربــط الســعودية بإيــران
مصالــح حيويــة وبالــذات يف إطــار منظمــة الــدول املصــدرة
للنفــط أوبيــك ،كمــا أن الســعودية التــي تســعى بدورهــا
للعــب دور دولــة عظمــى إقليميــة تــرى أن الواليــات املتحــدة
تراهــن أكثــر منهــا عــى دور اإلمــارات والبحريــن.

لــو نظرنــا إىل خارطــة الرصاعــات والتوتــرات يف املنطقــة
وقارنّاهــا مــع خارطــة االصطفافــات ،نجــد أن االصطفافــات
اإلقليميــة ال تحمــل بعــدا واحــدا ،وال هدفــا موحــدا لــكل
أطرافهــا .فاألولويــات الســعودية مثــا هــي اليمــن وســورية
ولبنــان قبــل النــووي اإليرانــي بحــ ّد ذاتــه ،واإلمــارات
تشــغلها حمايــة ذاتهــا وتعاظــم دورهــا يف التجــارة العامليــة
وممراتهــا أكثــر ،ولــذا رأيناهــا أول الــدول التــي انســحبت
مــن التحالــف يف حــرب اليمــن ،كمــا وبــارشت يف بنــاء
أســس للتعــاون مــع ســورية وإيــران .أمــا إرسائيــل فهــي
التــي تضــع إيــران أوال ،لكــن ليــس فقــط النــووي ،فتخــوّف
ســاح الجــو اإلرسائيــي ،كمــا الجيــش واملؤسســة األمنيــة،
املبــارش هــو مــن مســاعي إيــران لنقــل منظومــات مضــادة
للطــران إىل لبنــان ،إضافــة إىل الصواريــخ الدقيقــة املوجّ هــة،
كمــا أنــه وفقــا العتباراتهــا فــإن أحــد أهــم نقــاط خالفهــا
مــع االتفــاق النــووي هــي عــدم تضمــن مســألة تطويــر
الصواريــخ البالســتية والقــدرات اإليرانيــة بهــذا الصــدد يف
االتفــاق .يف حــن أن الواليــات املتحــدة كمــا ذكرنــا تحــث
حلفاءهــا اإلقليميــن إىل التفتيــش عــن صيــغ مختلفــة
للتعايــش مــع إيــران ومشــاريعها.
يؤكــد مــا ذكــر أن هنــاك اختالفــا يف األهــداف ويف
الــرؤى للمــروع اإليرانــي واالصطفافــات بشــأنه .كمــا
أن معظــم أطــراف الــراع اإلقليميــن يواجهــون تنافســا
عامليــا عــى النفــوذ يف املنطقــة وبالــذات األمريكــي والصينــي
مــن جهــة ،وكذلــك األمريكــي الــرويس .وبــات الطرفــان
األخــران يشــكالن طريقــا التفافيــا عــى اإلجــراءات األمريكية
العقابيــة وللتخفيــف مــن ســطوة تفعيلهــا.
تخلــق هــذه التناقضــات ائتالفــات غــر متجانســة
بالــرورة حتــى وإن كانــت قويــة( ،التحالــف الــدويل يف
اليمــن أو ليبيــا) ،مــا قــد يضطــر إرسائيــل إىل مراعــاة مصالح
هــذه البلــدان كال عــى حــدة والتعامــل مــع أولوياتهــا.
عــى عكــس حقبــة ترامــب نتنياهــو وتوافــق املواقــف
والتوجهــات والرؤيــة ،وأثــر ذلــك عــى اصطفافــات دول
الخليــج ،فــإن عــدم التجانــس بــن إدارة بايــدن وحكومــة
بينيــت يعــزز تناقــض املصالــح يف االئتالفــات ،وهــو أحــد
التحديــات التــي تقــف أمامهــا إرسائيــل فمــن ناحيــة تحـ ُّد من
نفوذهــا موضوعيــا ،لكنهــا تدفعهــا للســعي إىل تعزيــز نفوذهــا
املبــارش ،ومالءمــة سياســاتها وتوجهاتهــا للمتغــرات.
كمــا أن االنكفــاء طويــل األمــد والبطــيء الوتــرة
للواليــات املتحــدة عــى نفســها ،مــن شــأنه أن يعــزز
الــرأي العــام األمريكــي القائــل بــرورة عــدم التهــاون

املفــرط تجــاه تدخــات إرسائيــل يف السياســة األمريكيــة ،إذ
يــرى املحللــون أن التحالــف اإلرسائيــي األمريكــي وتوافــق
الــرؤى واملصالــح هــو املخــزون اإلســراتيجي الوجــودي
األهــم إلرسائيــل.
النمــوذج األمريكــي يف الصمــت عــى مهاجمــة مقــار
ومنشــآت أرامكــو وتعطيلهــا ،وإدراك إيــران بــأن الواليات
املتحــدة غــر معنيــة ضمــن أولوياتهــا وضمــن املعــادالت
السياســية بالــرد بــل غــر معنيــة بمواجهــة عســكرية،
يدفــع الواليــات املتحــدة تحــت إدارة باديــن ودول الخليــج
إىل رســم خارطــة مصالــح حيويــة والتفــاوض عليهــا مــع
إيــران (أو مــا يســمى تقاســم نفــوذ كمــا تطــرح مراكــز
أبحــاث األمــن القومــي األمريكــي) (لبنــان ،ســورية،
العــراق وهرمــز مناطــق نفــوذ إيرانيــة ،مقابــل اليمــن
كمصلحــة حيويــة ســعودية 6،)....يف حــن تــرى دول
تحالــف أبراهــام أن تحالفهــا مــع إرسائيــل يحميهــا مــن
التهديــدات اإليرانيــة.
القــراءة العربيــة وبالــذات الخليجيــة للصــورة الواســعة
هــي أنــه هنالــك تحــوالت يف السياســة الخارجيــة األمريكيــة
ال يمكــن التغــايض عنهــا ،فــا توجــد «ثوابــت» وال يمكــن
بالنســبة لهــا االعتمــاد باملطلــق عــى املوقــف األمريكــي يف واقع
متغــر .فاالنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان شــكل مــؤرشا
بــأن حلفــاء اليــوم قــد ال يكونــون حلفــاء يف الغــد ،وكــذا األمــر
بالنســبة إىل األعــداء .ثــم إن الواليــات املتحــدة التــي أقــرت يف
العــام « 2019قانــون قيــر» تجــاه ســورية ،وهــو أقــرب إىل
صيغــة أقــى العقوبــات عــى إيــران ،قــد بــدأت ترتاجــع عنــه
وتدفــع هــذه الــدول وبالــذات اإلمــارات والســعودية والبحريــن
الســتعادة عالقاتهــا مــع ســورية وفــك سياســة عــزل النظــام
الســوري .كــذا األمــر بالنســبة إىل إيــران املتداخلــة بقــوة يف
ســورية .ويتعــزز اإلدراك أن مــا يحســم األمــور هــو يف املحصلة
مــا يجــري عــى أرض الواقــع وتوازنــات القــوى وليــس إعــان
النوايــا .كمــا تــرى هــذه األنظمــة أن ثبــات النظــام اإليرانــي
والرهانــات اإليرانيــة هــو درس جوهــري يف السياســة الدوليــة،
كمــا أثبتــت حــدود القــوة األمريكيــة واإلرسائيليــة وإمكانيــة
7
تعويــق اســتخدامها.
يدعــم هــذا املوقــف مايــكل ســينج بالقــول «إن رغبــة
اإلدارة األمريكيــة يف توجيــه جهودهــا ملواجهــة التنافــس
اإلســراتيجي مــع الصــن وتحييــد الــدور اإليرانــي املعــوّق
لهــذه الجهــود ،فــإن سياســة أمريكيــة من هــذا النــوع تكون
متعــددة األوجــه واألطــراف وشــاملة وذات مقومــات ،وتملــك
أكــر االحتمــاالت يف محــارصة كل البدائــل اإليرانيــة يف حــال
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إن تداخل المصالح بهذا الحجم هو في ّ
حد ذاته تأكيد أن المراهنة الخليجية
ال تنحصر على الواليات المتحدة أو إسرائيل ،بل لديها مصالح قد تكون نقيضة
بالنسبة للبلدين ،كما أنها تشكل رادعا للحرب مع إيران نظرا لما يمكن أن
يخسره البلدان من مصالح حيوية .كما أن هذه المصالح قد تكون أساسا من وراء
المقترحات األميركية الوسيطة بشأن التوجه نحو تقاسم مصالح حيوية ونفوذ
في المنطقة العربية.
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لــم تقبــل األخــرة بالتوافــق ،ويف املقابــل تفكيــك حواجــز
قائمــة تحــول دون ذلــك يف االئتالفــات واالصطفافــات
8
األمريكيــة املحليــة والعامليــة».
9
يدعــو نيــل كويليــام الباحــث يف تشــاتام هــاوس ،كال
مــن الســعودية واإلمــارات إىل التســليم بفكــرة أن نفــوذ
إيــران اإلقليمــي بــاق بهــذا الشــكل أو بآخــر ،وبأنــه
ينبغــي عــى البلديــن «اســتغالل الفرصــة التــي تتحصــل
حــن عــودة الواليــات املتحــدة املتجــددة إىل االتفــاق ،يف
مســعى لتحديــد ماهيــة هــذا النفــوذ .فالواليــات املتحــدة
تواصــل انســحابها البطــيء لكــن طويــل األمــد مــن
املنطقــة ،ومــن املفيــد أن تقــوم دول الخليــج باالســتعداد
10
للقــادم ال محالــة».
يف مقابــل هــذه التطــورات ،حظيــت طهــران يف العــام
 2016بزيــارة الرئيــس الصينــي ،وتوصلــت إيــران
والصــن يف  27آذار  2021إىل اتفاقيــة تعاون إســراتيجي
مدتهــا  25ســنة ســيتضاعف بموجبهــا حجــم التبــادل
التجــاري بــن البلديــن مــن حــواىل  60مليــار دوالر
ســنويا إىل  600مليــار بعــد عــر ســنوات 11.بينمــا
قيمــة التبــادل التجــاري بــن إيــران واإلمــارات تبلــغ 15
مليــار دوالر وســرتفع حتــى نهايــة هــذا العــام إىل 20
مليــار ،وســتصل لغايــة العــام  2025إىل  30مليــار دوالر
ســنويا ،إذ تشــكل اإلمــارات ثانــي أكــر رشيــك تجــاري
إليــران 12.بينمــا تعتــر اإلمــارات الرشيــك التجــاري األهــم
للصــن يف العالــم العربــي ،إذ تضاعــف حجــم التجــارة
غــر النفطيــة فحســب مــا بــن  2010و 2019بنســبة
 %253.5ليبلــغ عــام  2019وحــده  50.2مليــار دوالر،
بواقــع  40.8مليــار دوالر صــادرات صينيــة إىل اإلمــارات،
و 2.3مليــار دوالر صــادرات إماراتيــة إىل الصــن ،و7.1
مليــار دوالر إعــادة تصديــر ســلع صينيــة مــن اإلمــارات

للخــارج 13.هــذا باإلضافــة إىل الرشاكــة يف مجــال بنــاء
املوانــئ وتطويرهــا ،ورشاكــة اإلمــارات يف املــروع
الصينــي العاملــي «الحــزام والطريــق» أو طريــق الحريــر
الجديــد الــذي يشــمل  165مينــاء يف العالــم.
إن تداخــل املصالــح بهــذا الحجــم هــو يف حــ ّد ذاتــه
تأكيــد أن املراهنــة الخليجيــة ال تنحــر عــى الواليــات
املتحــدة أو إرسائيــل ،بــل لديهــا مصالــح قــد تكــون
نقيضــة بالنســبة للبلديــن ،كمــا أنهــا تشــكل رادعــا
للحــرب مــع إيــران نظــرا ملــا يمكــن أن يخــره البلــدان
مــن مصالــح حيويــة .كمــا أن هــذه املصالــح قــد تكــون
أساســا مــن وراء املقرتحــات األمريكيــة الوســيطة بشــأن
التوجــه نحــو تقاســم مصالــح حيويــة ونفــوذ يف املنطقــة
العربيــة .كمــا أنــه يشــر إىل أن اإلمــارات التــي انســحبت
مــن قــوات التحالــف يف اليمــن ،تنظــر بخــاف الســعودية
إىل اليمــن كمنطقــة رصاع غــر مبــارش بالنســبة لهــا ،بينما
الســعودية تــرى بــه رصاعــا عــى حدودهــا ومناطقهــا
الحيويــة ،وباتــت مهــددة منــه بعــد تدخلهــا الســافر فيــه،
وإخفاقهــا يف حــرب بــادرت إليهــا.
العالقــات األمريكيــة الســعودية هــي عالقــات ترقــب
وتوتــر غــر معلــن .وبخــاف إدارة ترامــب ،فــإن
إدارة بايــدن قلقــة مــن حــرب الســعودية يف اليمــن،
وكذلــك يناصــب الحــزب الديمقراطــي العــداء لــويل
العهــد الســعودي بالــذات يف مســألة تصفيــة املعــارض
الســعودي األمريكــي الجنســية جمــال خاشــقجي .كمــا
أن إدارة بايــدن لــن تتيــح للســعودية مجــاال للتعطيــل
عــى االتفــاق مــع إيــران .وهــذا مــا يدفــع الســعودية إىل
محادثــات محــدودة مــع إيــران ،كمــا أنهــا وألســبابها
املذكــورة يف موقــع آخــر مــن املقــال ،غــر معنيــة
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باالنضمــام إىل اتفاقيــات أبراهــام.

«المعركة بين الحروب» واألزمة بين الحروب:
أيهما يقلق الجيش اإلسرائيلي أكثر ..النووي
اإليراني أم نقل صواريخ مضادة للطائرات إلى لبنان؟
يــرى الجنــرال عامــوس غلعــاد ،أحــد كبــار املســؤولني
األمنيــن يف وزارة الدفــاع ومجلــس األمــن القومــي اإلرسائييل،
بــأن إيــران تســعى إىل بنــاء قــدرات لتكــون دولــة عــى عتبة
الســاح النــووي ،فهــي اســتغلت انســحاب إدارة ترامــب من
االتفــاق لتقــوم بتخصيــب اليورانيــوم الحتياجــات عســكرية،
بينمــا تكمــن املخاطــر يف حــال اتخــذت قــرارا الحقــا
بتصنيــع الســاح النــووي ،يف اســتخدام ذلــك ملظاهــرة قــوة
يف املنطقــة تدخلهــا ضمــن الــدول النوويــة ،مــا ســيدفع
إىل ســباق تســلح نــووي إقليمــي واســع النطــاق يهــدد
«االســتقرار يف املنطقــة» .فهــو ينطلــق مــن أن املنطقــة
باتــت بيئــة إســراتيجية مريحــة إلرسائيــل ،يف املقابــل فإنــه
يحــذر مــن األدوات األخــرى التــي تملكهــا إيــران ،وهــي
الصواريــخ قصــرة املــدى بكميــات هائلــة ،والصواريــخ
البالســتية الدقيقــة التــي تهــدد املرافــق اإلســراتيجية
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اإلرسائيليــة والطائــرات املســرة العســكرية.
هنــاك انطبــاع شــائع بوجــود إســراتيجية إيرانيــة
واضحــة املعالــم واألهــداف ،مقابــل تعثــر وجهــة النظــر
اإلرسائيليــة أوال لكونهــا اعرتاضيــة عــى مــروع واضــح،
ثــم ألنهــا عــى الرغــم مــن قوتهــا وقدراتهــا تبقــى محــدودة
الخيــارات يف مواجهــة مــن هــذا القبيــل .كمــا أن إرسائيــل
تتعثــر يف ســؤال مــاذا تريــد ضمــن مــا يمكــن تحقيقــه؟
تقــي إســراتيجية حــرب إرسائيليــة باملبــادرة إىل عملية
عســكرية أو اســتغالل ظــرف محــدد ،لتشــن عدوانــا محدود
الزمــن أو هكــذا تســعى ،ومحــدود األهــداف ،لاللتفــاف
عــى احتماليــة تفاقــم التوتــر ليــؤدي إىل حــرب شــاملة.
هنــاك أنــواع أخــرى مــن الحــرب التــي تتبناهــا إرسائيــل،
ومنهــا حــرب االســتنزاف ،وكانــت آخــر حاالتهــا هــي مــع
مــر بعــد عــدوان  ،1967كمــا وتوجــد حــرب الربوكــي
والحــرب االســتخباراتية وحاليــا الحــرب الســيربانية غــر
املرئيــة إال بنتائجهــا ،كمــا يجــري اإلعــداد إىل حــرب قائمــة
ّ
املســرات يف
عــى الــذكاء االصطناعــي وأحــد تجلياتهــا
الجــو والــر والبحــر .تنعكــس هــذه التطــورات عــى شــكل
ســاحات القتــال والعمليــات العســكرية ومســاحتها.
حــدث تطــوران يف العقديــن املاضيــن أديــا إىل إعــادة
النظــر يف املعركــة بــن الحــروب ،وهمــا حــرب لبنــان الثانية
عــام  2006والعــدوان األخــر عــى غــزة ،ومــا أطلقــت عليــه

حركــة املقاومــة اإلســامية حمــاس «ســيف القــدس» بينمــا
أطلقــت عليهــا إرسائيــل عمليــة «حــارس األســوار» .فــاألوىل
خرجــت مــن إطــار اعتبارهــا معركــة وتحولــت إىل حــرب،
والثانيــة بــادرت إليهــا حمــاس ألول مــرة وجــرت يف العمــق
اإلرسائيــي ويف العمــق الفلســطيني يف غــزة عــى الرغــم مــن
عــدم التكافــؤ بــن الطرفــن.
كانــت هنــاك مســاع إرسائيليــة العتمــاد املعركــة بــن
الحربــن مــع إيــران ،إال أنهــا لــم تحقــق أهدافهــا وتســارع
التصعيــد واتســع نطاقــه ،وكلمــا تصاعــد ســارت إيــران
خطــوات لألمــام يف مرشوعهــا النــووي.
بالتشــابك مــع ذلــك ،قامــت الواليــات املتحــدة يف عهــد
ترامــب بالتماثــل التــام مــع إرسائيــل بقيــادة نتنياهــو
واعتمــاد إســراتيجية العقوبــات القصــوى ،بهــدف فــرض
اتفــاق أفضــل مــن وجهــة نظــر إرسائيــل والواليــات املتحــدة،
قائــم عــى «التفكيــك مقابــل التفكيــك»؛ أي فــك العقوبــات
مقابــل فكفكــة املــروع النــووي اإليرانــي وفقــط بعــد
فكفكتــه( .وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة) .لكــن يف املحصلــة،
دفعــت هــذه اإلجــراءات والعقوبــات الصارمــة إيــران نحــو
رفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم إىل  %60وبكميــة  26كغــم.
وبالنســبة للواليــات املتحــدة ،وبــدال مــن أن تــؤدي سياســة
العقوبــات القصــوى إىل نتائــج متعــددة متوخاه ومنهــا تراجع
إيــران وفــرض اتفــاق جديــد بــروط أصعــب عليهــا ،إضافــة
إىل إزالــة املســألة اإليرانيــة املعوقــة للتنافــس العاملــي األهــم
ملصالــح الواليــات املتحــدة ،فقــد دفعــت العقوبــات إىل تعزيــز
التعــاون اإلســراتيجي األمنــي والنفطــي واالقتصــادي مــع
إيــران ،وزادت الصــن مــن نفوذهــا يف هــذه املنطقــة وأيضــا
بفضــل هــذا املنحــى( .ســينغ)
قــد يجــوز اعتبــار تدمــر املفاعــل النــووي العراقــي عام
 1981بأنــه معركــة بــن الحــروب ،إال أن الحالــة اإليرانيــة
تختلــف ،إذ إن إيــران تعلمــت مــن دروس املفاعــل العراقــي
املدمــر ،ودأبــت عــى توزيــع منشــآتها بشــكل يصعــب
للغايــة تدمريهــا.
جديــر بالتنبيــه أن العقوبــات القصــوى قــد مورســت
يف النصــف األول مــن العقــد الســابق ولغايــة التوصــل إىل
االتفــاق النــووي اإليرانــي ،أو باســمها الرســمي (االتفــاق
الشــامل )...الــذي اعتربتــه الواليــات املتحــدة تحــت إدارة
أوبامــا بأنــه األفضــل املمكــن مــن وجهــة النظــر األمريكيــة
ومصالــح األمــن القومــي إذ يحــول دون تطويــر إيــران
للســاح النــووي ،بينمــا اعتربتــه إرسائيــل األكثــر خطــورة
إذ أبقــي عــى قــدرات إيــران النوويــة.
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إجمــاال يف الحــرب ،فــإن التهديــد بشــنّها الفــوري
يســتبعد وقوعهــا ،وهــي خــرة معروفــة يف تاريــخ الحــروب
ألن عنــر املفاجــأة حتــى التكتيكيــة هــو أســاس لنتائــج
إســراتيجية .ومســألة «التهديــد الفعــي» هــي مســألة
نســبية ال تتعلــق بالطــرف املهــدد وحــده ،بــل بالطــرف
عنــوان التهديــد ،وقــد كشــفت أن إرسائيــل ال تملــك القــدرة
اإلســراتيجية وحدهــا لشــن حــرب مــن هــذا النــوع ،بــل
ويمكــن التأكيــد أن مســاعيها تتســارع يف اتجــاه تعظيــم
قدراتهــا وامتــاك الغواصــات النوويــة األملانيــة األكثــر
تطــورا ،وكذلــك طائــرات إف 35ومنظومــة األقمــار
االصطناعيــة العســكرية ومنظومتهــا الصاروخيــة .يف
مــوازاة ذلــك تراهــن الدبلوماســية األمنيــة اإلرسائيليــة عــى
قيمــة إضافيــة أخــرى ممكــن أن تأتــي بهــا ،وهــي تعزيــز
نفوذهــا اإلقليمــي بدفــع ذاتــي وبدفــع أمريكــي كتعويــض
عــن القبــول باألولويــات األمريكيــة ،ويف املقابــل تحظــى
بمقومــات تعاظــم ترســانتها العســكرية ،والحصــول عــى
معــدات عســكرية لــم تكــن لتحصــل عليهــا لــوال هــذه
«الصفقــة غــر املعلنــة» مــع اإلدارة األمريكيــة عــى شــاكلة
القنابــل العمالقــة الخارقــة لالســتحكامات مــن طــراز
 GBU-57وتعزيــز وضعيتهــا اإلســراتيجية يف املنطقــة
سياســيا واقتصاديــا وأمنيــا .ويمكــن القــول هنــا إنهــا
تســتعيض عــن املعركــة بــن الحــروب بالفــرص التــي
توفرهــا األزمــة بــن الحــروب.
إال أن إرسائيــل ليســت مســتقلة فعليــا يف شــن حــرب
إقليميــة كمــا أثبتــت التطــورات عــى األقــل منــذ 2010
ولغايــة اليــوم .فالواليــات املتحــدة تمتلــك القــدرة عــى منــع
حــدوث ذلــك ،وعــى توفــر مصالــح إســراتيجية إلرسائيــل
كــي ال يحــدث ذلــك ،وعــى ســبيل املثــال التحالفــات اإلقليميــة
الجديــدة القائمــة عــى اتفاقــات أبراهــام والتطبيــع بالــذات
مــع اإلمــارات التــي تعتــر حليفــا إســراتيجيا إلرسائيــل
وتراهــن عــى تحالفهــا معهــا يف مواجهــة إيــران ،لكــن أيضــا
يف مواجهــة النفــوذ الســعودي (انســحاب اإلمــارات مــن
حــرب اليمــن ،وتحالفاتهــا التجاريــة مــع الصــن وسياســتها
املســتقلة عــن الســعودية واملوقــف مــن النظــام الســوري).
بنــاء عليــه تبقــى مســاحة املنــاورة اإلرسائيليــة
محــدودة نســبيا وتشــمل اســتهداف مصالــح إيــران
وتموضعهــا العســكري يف املنطقــة وبالــذات يف ســورية
والعــراق ،والســعي إىل تحويــل الوجــود اإليرانــي إىل عــبء
عــى البلديــن .واســتهداف نقــل العتــاد الحربــي وبالــذات
الصواريــخ بعيــدة املــدى والدقيقــة إىل حــزب اللــه يف لبنــان

حســب الروايــة اإلرسائيليــة .لكــن تســارع وتــرة اعتمــاد
العمليــات املحــدودة يحوّلهــا إىل أشــبه بحــرب اســتنزاف،
وليــس بالــرورة أن تبقــى تحــت الســيطرة.
يــر اإليرانيــون عــى اســتمرار مســاعيهم ،دون الدخــول
يف «املعركــة بــن الحــروب» ودون تحولهــا لحــرب اســتنزاف
مــن طرفهــم .إىل جانــب ذلــك فإنهــم يواصلــون تطويــر
الصواريــخ بعيــدة املــدى بمــا فيهــا صغــرة الحجــم،
ّ
املســرة ونرشهــا يف أنحــاء الــرق
وكذلــك الطائــرات
األوســط .إذ تقــام مثــل هــذه القواعــد يف اليمــن والعــراق
وأحيانــا يف ســورية.
يتعلــق التطــور الرئيــس الــذي بــدأت تســتوعبه إرسائيــل
باملتغــرات يف السياســة األمريكيــة .هنــاك تراجــع يف مــدى
اهتمــام واشــنطن باملنطقــة ،وبمــدى أولويــة املنطقــة
بالنســبة للسياســة األمريكيــة العامليــة ،وبوتــرة عاليــة
يرافقــه تراجــع االســتعداد لتفعيــل القــوة ،حتــى ولــو
مــن بــاب التلويــح بهــا لغــرض تحقيــق هــدف أكــر .يف
املنظــور اإلرسائيــي ،فــإن إدارة بايــدن تــرى يف الدبلوماســية
عقيــدة وليــس مجــرد أداة .كمــا هنــاك قناعــة لــدى أوســاط
واســعة وبالــذات األمنيــة منهــا بــأن عقيــدة «املعركــة بــن
الحربــن» تــري فقــط يف ظــل عــدم التــوازن اإلســراتيجي
بــن األطــراف وليــس بــن الــدول ،وبالــذات دولــة تبنــي
إســراتيجياتها عــى اعتبــارات العــدوان املتواصــل عليهــا،
لكنهــا تقــرأ قــراءة الــدول وبالــذات الواليــات املتحــدة
ملصالحهــا الذاتيــة.

انسحاب إدارة ترامب من االتفاق
أنتج نقيضه وأفقد الرؤية اإلسرائيلية فاعليتها
«االتفــاق النــووي ليــس األفضــل ،وفيــه هفــوات ،إال أنــه
يدفــع بإيــران ســنتني إىل الــوراء يف اندفاعهــا نحــو القنبلــة.
إن االنســحاب األمريكــي منــه ودونمــا خطــط بديلــة مــن
شــأنه أن يفتــح بــاب جهنــم .ســيعود اإليرانيــون إىل تعزيــز
املــروع وإىل تخصيــب اليورانيــوم وليــس مــن حــق أحــد
توجيــه الالئمــة لهــم ،ليــس مــن الواضــح مــا ســيقوم بــه
األمــركان بهــذا الصــدد وليــس مــن الواضــح عــن أي
أمــركان نتحــدث ،فمــن الواضــح أنــه ال يمكــن االعتمــاد
عــى ترامــب ،وقــد يرتكنــا وحدنــا يف اللحظــة الحاســمة .ال
يمكــن االســتناد إىل أنــه ســوف يهاجــم إيــران ،وال يمكــن
التوقــع بــأن النظــام اإليرانــي سيســقط ،وال يمكــن البنــاء
عــى أن النظــام ســوف يستســلم ويزحــف عــى بطنــه

مــن أجــل اتفــاق جديــد أفضــل .هــذه أوهــام» .يقــول بــن
كســبيت ،ويواصــل« :هــذه األقــوال أُســمعت وتــردد صداهــا
يف الغــرف املغلقــة ،بــل إنهــا مســجلة يف املحــارض ،إال أن
صاحــب القــرار [نتنياهــو] تجاهلهــا» .ثــم أنــه بانســحاب
ترامــب مــن االتفــاق وانتهــاج العقوبــات القصــوى ،لــم
يجعــل اإليرانيــن يف عجلــة مــن أمرهــم ،فمــن ناحيــة باتــت
لديهــم بدائــل (الصــن مثــا) وكذلــك بــدأوا بالعــد التنــازيل
16
لنهايــة فاعليــة هــذه الخطــوات األمريكيــة.
يــرى قائــد األركان اإلرسائيــي الســابق غــادي ايزنكــوت
أن مــردود االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي هــو
«رضر صــاف إلرسائيــل» ،ويتفــق معــه يف ذلــك وزيــر
األمــن ورئيــس األركان األســبق مــويش يعلــون الــذي اعتــر
االتفــاق ســيئا ،لكــن االنســحاب مــن طــرف واحــد ومــن
دون خطــة بديلــة أســوأ .نــادرا مــا نجــد مســؤوال أمنيــا أو
عســكريا يؤيــد االنســحاب األمريكــي عــام  ،2018بــل هنــاك
شــبه إجمــاع عــى مضــار الخطــوة التــي اتخذتهــا إدارة
ترامــب ،والتــي باتــت ورطــة أمريكيــة ،بعــد أن تقدمــت
إيــران خطــوات إىل األمــام ،وعــززت طرقهــا االلتفافيــة عــى
العقوبــات القصــوى األمريكيــة ،كمــا وجعلــت مــن مقولــة
«كل الخيــارات مطروحــة» أشــبه برضيبــة كالميــة يف واقــع
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توازنــات القــوة واملصالــح.
بــل هنــاك مــن يــرى أن التدخــل العســكري األمريكــي
ليــس مطروحــا كخطــة تنفيذيــة ،حتــى أن ترامــب لــم يتبن
عســكريا سياســة تختلــف عــن ســابقه أوبامــا ،بــل واصــل
االنســحاب األمريكــي البطــيء ليحــول الصــدام العســكري
إىل األطــراف اإلقليميــة وليــس إىل الواليــات املتحــدة ،وهــذا
يفــر إىل حــ ّد مــا عــدم الــرد األمريكــي الــذي توقعتــه
العربيــة الســعودية يف أعقــاب قصــف بنيتهــا النفطيــة
وتعطيلهــا جزئيــا ،واملنســوب إىل إيــران .يف املقابــل يفــر
إرساع اإلمــارات إىل فتــح بــاب املحادثــات والتفــاوض مــع
إيــران بعــد تعــرض األخــرة للســفن واملصالــح النفطيــة
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اإلماراتيــة.
«باالنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي مــن دون
وضــع خطــة بديلــة ،ارتكبــت إدارة ترامــب خطــأ فعزلــت
الواليــات املتحــدة وليــس إيــران» .هــذا االســتنتاج توصــل
إليــه أيضــا الدبلومــايس األمريكــي الرفيــع دنيــس روس ،يف
مقــال يف «فوريــن أفــرز» بنــاء عــى محــارضة لــه أمــام
«معهــد واشــنطن لسياســات الــرق األدنــى» .بــل يعتقــد
روس أن التهديــد بالحــرب هــو الطريــق الوحيــد لتحقيــق
19
الســام مــع إيــران.

وهنــاك اليــوم ،وبالــذات بعــد نهايــة حكــم كل مــن
ترامــب ونتنياهــو ،شــبه إجمــاع عــى هــذا يدعــم تقييــم
روس ،بــل ويــرى أن إيــران هــي التــي خرجــت منتــرة
عــى االنســحاب األمريكــي وعــى إســراتيجية العقوبــات
القصــوى .كمــا وهنــاك اعــراف يتصاعــد بــأن التدخــات
العســكرية األمريكيــة وبالــذات يف هــذه املنطقــة مــن العالــم
تنتــج نقيضهــا ،وال تأتــي بالفائــدة واملــردود عــى السياســة
األمريكيــة وال عــى مصالــح البلــد العظمــى .بــل إن الالعبــن
الدوليــن اآلخريــن ،ويف ســياقنا الصــن وروســيا ،قادرتــان
عــى تعطيــل نفــاذ اإلســراتيجيات األمريكيــة .يضــاف إىل
ذلــك اإلثقــال الهائــل عــى الخزانــة األمريكيــة ،وبالــذات
يف ظــل أزمــة الكورنــا العامليــة وأولوياتهــا يف سياســات
الواليــات املتحــدة كمــا بقيــة البلــدان.
يقــرح مايــكل ســينغ توجهــا قائمــا عــى الــردع واإلدماج
أو االحتــواء املتزامنــن مقابل إيــران ،فاإلســراتيجية األمريكية
تجــاه إيــران هــي يف منعها أن تشــكل معوقــا إلســراتيجيتها
التنافســية الكــرى مــع الصــن .وهــي تختلــف جذريــا عــن
اإلســراتيجية اإلرسائيليــة 20 .بــل أن العالقــات اإلرسائيليــة
األمريكيــة شــهدت توتــرا يف هــذا الصــدد يف الســنوات األخرية
وخارجــا عــن الســياق اإليرانــي ،إذ ضغطــت الواليــات
املتحــدة بشــأن إبطــال تعاقــدات إرسائيليــة صينيــة تتعلــق
ببنــاء املوانــئ خاصــة التــي تتواجــد فيهــا منشــآت أمريكية.
مؤخــرا ،وعشــية العــودة للمباحثــات ،وبغــض النظــر
ملــا ســتؤول إليــه ،فــإن بلــورة الواليــات املتحــدة لفكــرة
اتفــاق مؤقــت تؤكــد مــدى إرصارهــا عــى حــل امللــف
دبلوماســيا ،وبــأن اعتمــاد النهــج اإلرسائيــي أو نهــج
ترامــب يــر باملصالــح األمريكيــة ويــؤدي إىل تقــدم إيــران
يف مرشوعهــا النــووي.
هنــاك إجمــاع إرسائيــي بشــأن أخطــار النــووي اإليرانــي
عــى إرسائيــل ،إال أن االختــاف يف وجهــات النظــر تجــاه
عمليــة عســكرية إرسائيليــة يأتــي مــن منطلــق آخــر ،وهــو
الثمــن مقابــل الفائــدة أو املــردود .جــزء مــن الجــواب هــو يف
مــردود تدمــر املفاعــل النــووي العراقــي يف حزيــران .1981
إن الســابقة املذكــورة حتــى ولــو نجحــت فلــن تأتــي بالنتائــج
املتوخــاة للمــدى البعيــد ،كمــا أن تدمــر املفاعــل العرقــي لــم
يــأت بتلــك النتائــج .ويؤكــد ريتشــارد بيتــس مــن جامعــة
كولومبيــا 21،وهــو مــن اإلســراتيجيني املعتربيــن ،حيــث يــرى
حاليــا وبنظــرة تقييميــة أن «الرضبــة االســتباقية اإلرسائيليــة
عــام  1981ال تشــكل نموذجــا للتعطيــل الفعــال» بــل ســتكون
22
محفــزا المتــاك إيــران ســاح نــووي.
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ثم إن السياسات التي يتبناها قادة إسرائيل والدافعة علنيا نحو حرب إقليمية،
تتعارض مع المصالح األميركية في المنطقة والعالم .كما ال تتطابق في مسألة
الحرب اإلقليمية مع حلفائها في اإلمارات والبحرين والسعودية ،وال مع المؤسسة
األمنية ،مما يقود إلى التساؤل :هل حقا تسعى إسرائيل الى حرب مع إيران؟

ثــم إن السياســات التــي يتبناهــا قــادة إرسائيــل والدافعة
علنيــا نحــو حــرب إقليميــة ،تتعــارض مــع املصالــح
األمريكيــة يف املنطقــة والعالــم .كمــا ال تتطابــق يف مســألة
الحــرب اإلقليميــة مــع حلفائهــا يف اإلمــارات والبحريــن
والســعودية ،وال مــع املؤسســة األمنيــة ،ممــا يقــود إىل
التســاؤل :هــل حقــا تســعى إرسائيــل اىل حــرب مــع إيــران؟

عن الرؤية األوروبية
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هنــاك إجمــاع أوروبــي عــى رضورة العــودة إىل االتفــاق
النــووي ،بــل إن أوروبــا تحــدّت قــرار إدارة ترامــب
ورفضــت االنســحاب األمريكــي ورفضــت بدورهــا أن
تنســحب منــه ،عــى الرغــم مــن أنهــا تخضــع للسياســات
املرصفيــة األمريكيــة يف مــا يخــص التحويــات ،وســعت إىل
إيجــاد مخــارج قانونيــة وإجرائيــة .بدايــة ،تــرى أوروبــا
أن الشــأن اإليرانــي هــو جغرافيــا رصاع عاملــي يقــع عــى
حــدود القــارة .كمــا أن أوروبــا تــرى أن مصلحتهــا يف
اعتمــاد النهــج الدبلومــايس ،ويف اســتبعاد حصــول أي حــرب
إقليميــة وإســقاطات ذلــك سياســيا واقتصاديــا عــى القــارة،
كمــا تــرى املخاطــر الكامنــة يف البقــاء دونمــا اتفــاق مــا
ســيدفع نحــو ســباق تســلح نــووي يف املنطقــة.
يف كتابــه «الحــرب يف الخليــج ،وكيــف يهــدد رصاع القــوة
بــن إيــران والســعودية األمــن» يــرى غيــد شــتاينربغ ،وهــو
أحــد أهــم الخــراء األملــان يف شــؤون الــرق األوســط ،بأنــه
«منــذ أنهــى الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب االتفــاق
النــووي مــع إيــران ومــن جانــب واحــد يف أيــار ،2018
23
تصاعــدت التوتــرات يف الــرق األوســط والخليــج العربــي».
إن التوقيــع عــى االتفــاق النــووي عــام « 2015فاقــم
الــراع يف الــرق األوســط ،ووســع حالــة القلــق األمنــي

مــن النفــوذ اإليرانــي ،ألنــه تجاهــل اقتنــاع عــدد مــن
العواصــم بــأن طهــران تســتمر يف تشــغيل برنامــج نــووي
رسي» ،إال أن بديــل إلغائــه ليــس بأفضــل .والدليــل يف أنــه
«منــذ أن أنهــى الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب االتفــاق
النــووي مــع إيــران مــن جانــب واحــد يف أيــار ،2018
تصاعــدت التوتــرات يف الــرق األوســط والخليــج العربــي».
لكــن يشــر أيضــا إىل أن الواليــات املتحــدة غــر راغبــة يف
الدخــول يف حــرب ،وظهــر ذلــك يف موقفهــا مــن الهجــوم
عــى منشــآت النفــط يف الخليــج يف  ،2019إذ لــم تــرد
واشــنطن بالشــكل املتوقــع .كمــا أن إيــران ليســت معنيــة
بالحــرب ويكفــي ردهــا املحــدود عــى اغتيــال قاســم
ســليماني.
يلتقــي شــتاينربغ مــع خطــاب بينيــت بــأن إيــران
ضعيفــة مــن الداخــل ،لكــن ال يلتقــي يف االســتنتاجات ،إذ إن
مشــاكلها الداخليــة ال تهــدد النظــام .كمــا أوضــح الكتــاب
«أن إيــران تحــاول الظهــور بمظهــر القــوة اإلقليميــة عــى
الرغــم مــن مشــاكلها الداخليــة ،وتوســعت يف املنطقــة بشــدة
منــذ  .2011كمــا تــرى أوروبــا ّ
أن االنســحاب األمريكــي قــد
عــزز وضعيــة إيــران ،وجعــل أوروبــا بوضعيــة الوســيط
24
بــن الواليــات املتحــدة وإيــران».
مــا يلفــت النظــر يف مــا يعــر عنــه شــتاينربغ هــو
املوقــف األوروبــي واألمريكــي والــدويل القائــم عــى االنطــاق
مــن أن خطــاب التحذيــر مــن الســباق النــووي يف املنطقــة ال
يتطــرق إىل إرسائيــل التــي تملكــه ،بــل يتعامــل مــع النــووي
اإلرسائيــي كأمــر مفــروغ منــه وليــس موضــع نقــاش
وجــدل ،وتــرى إرسائيــل أن أي قــدرات نوويــة يف املنطقــة
هــي تهديــد لهــا ،ليــس ألنهــا ســوف تســتخدم ضدهــا
عســكريا ،بــل ألنهــا ســتفقدها أهــم قــوة ردع لديهــا.

هل تراهن حكومة بينيت على ضعف ائتالفها أم على
«ضعف النظام اإليراني»؟
هــل تراهــن حكومــة بينيــت قبــل االنتقــال إىل لبيــد
لريأســها ،عــى ضعفهــا ،وتقــرر عمليــة عســكرية مبــارشة ضــد
إيــران ،قــد تكــون نوايــا مــن هــذا النــوع موجــودة ســعيا
لتعزيــز رشعيــة هــذه الحكومــة أمــام الــرأي العــام اإلرسائيــي
عامــة واليمينــي حرصيــا ،لكــن كمــا أثبتــت التوتــرات األمنيــة
يف الســابق ،والتــي بلغــت ذروتهــا حــن كان أيهــود بــاراك
وزيــرا لألمــن يف حكومــة نتنياهــو  ،2015بــأن هنــاك منظومــة
داخليــة ال تكــون مطواعــة حــن يتعلــق األمــر باألمــن القومــي
الحيــوي اإلرسائيــي ،فحينــذاك عــارض الجيــش واملوســاد
والشــاباك النوايــا املعلنــة للحكومــة .هــذه املنظومــات ،إضافــة
إىل نفــوذ الواليــات املتحــدة الهائــل يف إرسائيــل ،هــي نــوع مــن
الضمانــات كــي ال تقــدم إرسائيــل عــى عــدوان غــر محســوب
النتائــج ،أو أن نتائجــه تؤكــد عــدم قــدرة إرسائيــل عــى تحمــل
عواقبــه أمــام الــرأي العــام فيهــا .ال يشء مســتبعد يف السياســة،
وبالــذات حــن تكــون العمليــات األمنيــة مصرييــة لــدوام
القــوى الحاكمــة ،لكــن ليــس بالــرورة ألن األمــر قــد ينقلــب
عــى أصحابــه .بــل إن املنحــى األكثــر اتســاعا يف إرسائيــل هــو
إدراك حــدود القــوة القصــوى اإلرسائيليــة ،وحلفاؤهــا لهــم
مصالحهــم أيضــا مــع إيــران ولــو بنظــرة مســتقبلية ،فيكفــي
أن نفكــر بتضاعــف أســعار النفــط وأثــر ذلــك عــى االقتصــاد
العاملــي ،أو إغــاق ممــرات التجــارة العامليــة لفــرة .قــد يكــون
تفكــر باملــروع اإلرسائيــي اإلماراتــي الضخــم بتمريــر النفــط
والغــاز عــن طريــق ممــر بــري إىل مينــاء أســدود عــى ســاحل
البحــر املتوســط لتصديــره إىل أوروبــا مخرجـاً ،لكنــه ال يمكــن
أن يشــكل بديــا ولــو مؤقتــا للمالحــة البحريــة ،إذ لــن يصــل
يف أفضــل حاالتــه إىل  %12مــن حجــم املالحــة التــي تمــر يف
قنــاة الســويس.
أمــا يف مــا يتعلــق بالتعويــل عــى الضعــف اإليرانــي
الداخــي والــرأي العــام وتأليبــه عــى النظــام ،ففــي
الحقيقــة لــم يســتخدم أحــد هــذه املحاججــة العتمادهــا
كإســراتيجية ،باســتثناء رئيــس الحكومــة اإلرسائيــي بينيــت
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،ولــم تســتخدم
هــذا الخطــاب حتــى املؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة ،بــل إن
النظــام اإليرانــي الــذي تجــاوز كل الحصــار والعقوبــات
والتذمــرات الشــعبية ذات الصلــة بالسياســات االجتماعيــة،
أثبــت ممــا تحــدث بــه نتنياهــو ،بــل حتــى إن باحثــن
إيرانيــن معارضــن يحثــون الغــرب عــى عــدم خــوض
25
هــذه املعركــة املكتــوب لهــا الفشــل مســبقا.

التعايش اإلسرائيلي مع النفوذ اإليراني :هل هو ممكن؟
تكثــر التلميحــات اإلرسائيليــة الرســمية واألمنيــة بــأن عىل
إرسائيــل التعايــش مــع االتفــاق النــووي ،كمــا قــد تضطــر
للتعايــش مــع النــووي اإليرانــي .يف خطابــه األول كرئيــس
حكومــة أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،اســتهل
نفتــايل بينيــت كالمــه بالحديــث عــن إيــران وردد التهديــدات
املتوقعــة والتــي فقــدت مــن فاعليتهــا ،لكــن مــن الالفــت يف
املقابــل أن بينيــت لــم يتحــدث عــن االتفــاق النــووي وال عــن
عــودة الواليــات املتحــدة إىل املفاوضــات مــع إيــران بشــأنه.
كمــا أكــد أنــه ســيدير حــوارا هادئــا مــع واشــنطن ،وهــذا
مــا ســبقه إليــه رئيــس الحكومــة البديــل وزيــر الخارجيــة
يائــر البيــد يف حزيــران خــال لقائــه مــع أنطونــي بلينكــن
وزيــر الخارجيــة األمريكــي ،بينمــا أكــد وزيــر الدفــاع
اإلرسائيــي بينــي غانتــس بــأن إرسائيــل قــادرة عــى
التعايــش مــع اتفــاق نــووي جديــد 26.يف مــا قــال قائــد
ســاح الجــو ســابقا ومديــر عــام وزارة األمــن اإلرسائيليــة
بــأن الحديــث عــن رضبــة عســكرية لــم ترافقــه خطــة
عمــل ،مــع أنــه أكــد أن إرسائيــل تملــك قــدرات عســكرية
27
لــرب املنشــآت النوويــة اإليرانيــة.
يؤكــد الصحــايف الخبــر بتفاعــات السياســة اإلرسائيليــة
بــاراك رافيــد يف موقــع والــا ( )2021/8/28بــأن بينيــت
قــد التــزم أمــام بايــدن بعــدم إدارة حملــة رأي عــام وإعــام
تعــارض عــودة واشــنطن إىل االتفــاق النــووي28 .كمــا أن
إلغــاء توجيهــات رئيــس الحكومــة اإلرسائيــي الســابق
بنيامــن نتنياهــو والتــي حالــت دون أي ترصيــح ألي وزيــر
بالشــأن اإليرانــي ،جعــل من املمكــن الوقــوف عــى التباينات
يف املواقــف اإلرسائيليــة ،وعــى وجــود تقييمــات أمــن قومــي
متعــددة ومتفاوتــة وأحيانــا متعارضــة إىل ح ـ ّد مــا ،وهــذا
مــا كان يمكــن اإلشــارة إليــه كمــؤرشات ،واآلن يتضــح
كمواقــف علنيــة .ومنهــا يتضــح أن املنحــى اإلرسائيــي
الحقيقــي غــر محســوم باالتجــاه الــذي عــر عنــه نتنياهــو،
بــل هنــاك تــراوح للموقــف مــا بــن املذكــور والتســليم
باالتفــاق النــووي ،وبالقناعــة بــأن إرسائيــل ال تســتطيع أن
تفــرض موقفهــا عــى اإلدارة األمريكيــة إذا مــا تعارضــت
معهــا ،وبــأن مراهنــة نتنياهــو املطلقــة عــى الجمهوريــن
عملــت يف غــر صالــح إرسائيــل ومصالحهــا الحيويــة.
كمــا تؤكــد التقديــرات اإلرسائيليــة بــأن االتفــاق النــووي
أفضــل إلرسائيــل مــن عدمــه ،وأن قــرار ترامــب الخــروج
منــه لــم يكــن يف صالــح إرسائيــل التــي رحبــت بــه واعتــره
رئيــس حكومتهــا الســابق نتنياهــو انتصــارا عظيمــا .يف
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تؤكد التقديرات اإلسرائيلية بأن االتفاق النووي أفضل إلسرائيل من عدمه ،وأن قرار
ترامب الخروج منه لم يكن في صالح إسرائيل التي رحبت به واعتبره رئيس حكومتها
السابق نتنياهو انتصارا عظيما .في حين ترى مؤسسات األمن القومي اإلسرائيلي
أولوية في إستراتيجية بناء أحالف إقليمية وبالذات مع دول في الخليج العربي
في خدمة مصالحها العليا ،سواء تلك التي تتعلق بإيران أم التي تتعلق بنفوذها
واقتصادها وللسيطرة على الممرات المائية للتجارة العالمية.
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حــن تــرى مؤسســات األمــن القومــي اإلرسائيــي أولويــة
يف إســراتيجية بنــاء أحــاف إقليميــة وبالــذات مــع دول يف
الخليــج العربــي يف خدمــة مصالحهــا العليــا ،ســواء تلــك
التــي تتعلــق بإيــران أم التــي تتعلــق بنفوذهــا واقتصادهــا
وللســيطرة عــى املمــرات املائيــة للتجــارة العامليــة.
كمــا هنــاك رأي يف ســدة الحكــم يف إرسائيــل يراهــن عــى
عــدم احتماليــة العــودة لالتفــاق النــووي ،ليــس بســبب
إرسائيــل ،وإنمــا بســبب التحــوالت يف املوقــف اإليرانــي
وصعوبــة انصيــاع الواليــات املتحــدة للــروط التــي تضعها
إيــران بإلغــاء كل العقوبــات االقتصاديــة وتقديــم ضمانــات
بعــدم حــدوث أي إلغــاء مســتقبيل لالتفــاق مــن قبــل طــرف
واحــد كمــا حــدث مــع ترامــب .إال أن قــراءة دقيقــة ملوقــف
اإلدارة األمريكيــة الحاليــة ،تكشــف أنهــا معنيــة بإنهــاء
امللــف اإليرانــي حتــى ولــو مؤقتــا لبضعــة أعــوام ،كــي
تواجــه التحديــات الكــرى املتمثلــة بالتنافــس االقتصــادي
التجــاري العاملــي مــع الصــن والــذي بــدأ يتخــذ منحــى
تنافــس عســكري قائــم عــى أحــدث التكنولوجيــات ،ويف
مواجهــة وبــاء الكورونــا .أي أن الواليــات املتحــدة تــرى يف
السياســة اإليرانيــة معوقــا لسياســاتها ومصالحهــا ،وليــس
مشــكلة أمريكيــة حيويــة حاليــا .كمــا ال يوجــد موقــف
أمريكــي يــرى بإيــران بالــرورة عــدوا ثابتــا ،بــل ممكــن
أن تتغــر األمــور.
يــرى رئيــس معهــد القــدس لإلســراتيجية واألمــن JISS
أفرايــم عنبــار ،وهــو أحــد منظــري اليمــن اإلرسائيــي
االســتيطاني ،ومعــه الباحــث يف املعهــد عومــر دوســري،
بــأن بمجــرد عــدم قيــام إرسائيــل بمعارضــة االتفــاق
النــووي يعــد بمثابــة ضــوء أخــر لنهــج املفاوضــات
واملســاعي األمريكيــة للعــودة إىل االتفــاق ،كمــا أن الصمــت
اإلرسائيــي يف طياتــه مخاطــر ،وقــد صاغــا عــددا مــن

طائرة هليكوبرت أمريكية تحلق فوق زوارق دورية تابعة للحرس الثوري
اإليراني يف مضيق هرمز يف صورة تعود لكانون األول ( .2018ا ف ب)

املخاطــر يمكــن تلخيصهــا كالتــايل :توفــر فرصــة زمنيــة
إليــران ملواصلــة التقــدم بخطــى متســارعة نحــو امتــاك
النــووي ،االتفــاق النــووي مؤقــت وال يحــول دون امتــاك
إيــران القــدرات الرضوريــة ،ثــم إنــه بمجــرد موافقــة
إرسائيــل عــى عــودة الواليــات املتحــدة لالتفــاق فإنهــا
تفقــد القــدرة عــى مطالبتهــا باإليفــاء بالوعــد بالســعي
للتوصــل إىل اتفــاق بــروط «أفضــل وملــدى أطــول» ليشــمل
تطويــر الصواريــخ البالســتية ونفــوذ إيــران اإلقليمــي.
صحيــح أن معارضــة االتفــاق تمنــح إرسائيــل حريــة الحركة
نحــو توجيــه رضبــة عســكرية إرسائيليــة منفــردة للمرشوع
النــووي اإليرانــي ،لكــن يف املقابــل فــإن عــدم املعارضــة
العلنيــة اإلرسائيليــة هــي ضمنيــا اعــراف بقدرتهــا عــى

التعايــش مــع الربنامــج النــووي اإليرانــي ،كمــا ســيفقدها
رشعيــة القيــام بهجــوم عســكري ضــده.
كمــا أن ترصيحــات الحكومــة الحاليــة أمــام باديــن
بشــأن «صفــر مفاجــآت» ال تتمــاىش مــع أحــد أســس
العقيــدة األمنيــة اإلرسائيليــة ،بــل إن هــذا االنصيــاع
يف قضيــة وجوديــة إلرسائيــل هــو مــؤرش ضعــف
ســيايس ووهــن .ويــرى الكاتبــان أن االنصيــاع للطلــب
األمريكــي يضعــف رهــان دول الخليــج العربــي الرشيكــة
باتفاقــات أبراهــام عــى إرسائيــل ،بالــذات يف مرحلــة
انســحاب الواليــات املتحــدة مــن املنطقــة وزيــادة الــوزن
اإلســراتيجي املعــوّض الــذي تعرضــه إرسائيــل عــى
رشكائهــا الجــدد .هــذا ومــن شــأن التحــول يف املوقــف
اإلرسائيــي أن يدفــع نحــو ســباق تســلح نــووي يف املنطقــة
لــدى دول أخــرى ،وهــذا يتعــارض إســراتيجيا مــع
األمــن القومــي اإلرسائيــي ،يضــاف إىل أن التســليم بعــودة
املفاوضــات األمريكيــة اإليرانيــة بشــأن االتفــاق يقلــل
مــن االســتعداد األمريكــي لتقديــم «تعويــض» إلرسائيــل
للحفــاظ عــى تفوقهــا اإلســراتيجي .كمــا أن التحــول يف
السياســة اإلرسائيليــة بهــذا الصــدد يعــزز قــوة إيــران يف
تحقيــق غايتهــا اال وهــي اعــراف الــدول العظمــى بهــا
كدولــة عظمــى نوويــة إقليميــة ،األمــر الــذي ســيدفع قوى
أخــرى للتنافــس .ويلخــص الكاتبــان بــأن التنــازل عــن
االعــراض اإلرسائيــي -حتــى ولــو كان هــذا االعــراض
مــن بــاب التظاهــر – نتيجــة لالعــراف اإلرسائيــي بعــدم
القــدرة عــى التأثــر عــى املوقــف األمريكــي وثنــي الواليات
املتحــدة عنــه ،يــر باملصالــح األمنيــة اإلرسائيليــة .وال
يــزال باإلمــكان العــودة إىل سياســة رفــض أي توافــق
أمريكــي إيرانــي.
إال أن هــذا املنطــق الــذي يســتحوذ عــى أوســاط واســعة
يف املؤسســة الحاكمــة ينــدرج ضمــن املحاججــة الضعيفــة
ألمريــن حقيقيــن :أوال :الواليــات املتحــدة وعــى لســان
وزيــر الدفــاع لويــد أوســتن أمــام منتــدى املنامــة الــدويل
للدبلوماســية األمنيــة لــم تنســحب مــن املنطقــة نهائيــا حتــى
وإن غــرت مــن شــكل تواجدهــا يف بعــض املناطــق ،بينمــا
وهــذا ثانيـاً ،فـ ّ
ـإن مظاهــرة إرسائيــل برفــض االتفــاق النووي
واالعــراض عــى املوقــف األمريكــي والتهديــدات العســكرية،
تفقــد فاعليتهــا إذا كان الطــرف اآلخــر يدركهــا ويعــي بأنهــا
منــاورات .ويذهــب بعيــدا يف هــذا الســياق املحلــل العســكري
واألمنــي يــويس ميلمــان إذ يجــزم بــأن ترصيحــات كل مــن
بينيــت ولبيــد وغانتــس بشــأن جهوزيــة إرسائيــل لتوجيــه

رضبــة عســكرية إليــران« ،كالم فــارغ» ويتهمهــم باملراوغــة،
29
بــل ويؤكــد أن جميــع األطــراف تــدرك ذلــك.
ليــس لــدى إرسائيــل للمــدى القريــب خيــارات ســوى
التســليم بعــودة الواليــات املتحــدة لالتفــاق النــووي .أمــا
هامــش املنــاورة فهــو يف إطــار مــا يمكــن أن نطلــق عليــه
إســراتيجية التعويــق ،وهــو مــا تطلــق عليــه إيران مســاعي
إرسائيــل إلثــارة غضبهــا لتتحــدث عن الصــر اإلســراتيجي.
أي عــدم االنجــرار إىل حــدث مهمــا كان مؤملــا ،إذا لــم يخــدم
ذلــك هدفهــا اإلســراتيجي .لكــن إســراتيجية التعويــق
ســتكون محكومــة أكثــر يف حــال التوصــل إىل اتفــاق الــدول
العظمــى مــع إيــران.
عمليــا ،فــإن االســتدراك اإلعالمــي اإلرسائيــي الواســع
لعــدم وجــود خيــارات عســكرية وال جــدوى ترتجــى منهــا،
جــاء متأخــرا ِبعق ـ ٍد مــن الزمــن قياســا بالقــراءة العربيــة
الخليجيــة للــراع حــول النــووي اإليرانــي .يف كلمــة
العــدد بتاريــخ  30آذار  2021أكــدت صحيفــة «الجريــدة»
الكويتيــة يف تطرقهــا إىل سياســة أوبامــا يف حينــه عــدم
وجــود خيــار عســكري ،وأشــارت إىل رضورة املنحــى
الدبلومــايس ،ويف ذلــك دعــت دول الخليــج إىل هــذه القــراءة.
«إذا كان الهــدف مــن هــذه التحــركات هــو منــع (وليــس
تأخــر) إيــران مــن كســب إمكانــات لتصنيــع أســلحة
نوويــة ،فيجــب أن يــدرك الجميــع عــدم وجــود أي خيــار
عســكري عــى أرض الواقــع .تقــي الطريقــة الوحيــدة
إلنهــاء هــذه األزمــة باســتعمال الدبلوماســية املبــارشة بــن
الواليــات املتحــدة وإيــران؛ أي التحــدث وجه ـا ً لوجــه بــدل
خــوض الحــرب .أمــا جميــع االقرتاحــات األخــرى ،فهــي
30
مجــرد ضجــة ظاهريــة وغــر نافعــة».
31
ولــو عدنــا اىل املنتــدى األمنــي العاملــي  -حــوار املنامــة،
لرأينــا أن هــذه الرؤيــة باتــت ســائدة وتشــمل دول الخليــج
والواليــات املتحــدة ك ّل مــن منطلقاتــه وحســاباته ،وبالطبــع
أوروبــا وروســيا والصــن ،وهــي أيضــا تجعــل إرسائيــل يف
حالــة شــبه منعزلــة ،خاصــة وأن حلفاءهــا مــن دول الخليج
يســعون إىل «دبلوماســية أمنيــة» هدفهــا اســتقرار املنطقــة،
32
وال اســتقرار مــن دون التوصــل إىل اتفــاق.

خالصة
بنــاء عــى مــا ورد مــن اإلدراك الواســع بعــدم وجــود
بديــل عســكري حقيقــي لــدى إرسائيــل ،وعــدم وجــود
نيــة لــدى الواليــات املتحــدة ودول الخليــج يف ذلــك ،مقابــل
ســعيها لالســتقرار يف املنطقــة ،هنــاك إجمــاع دويل بشــأن
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حيويــة االتفــاق النــووي ،وهنــاك إجمــاع مــواز تجــري
املجاهــرة بــه ألول مــرة داخــل املؤسســة األمنيــة ،وأذرع
الجيــش اإلرسائيــي تتوافــق مــع التقديــرات الدوليــة ،إذن،
ملــاذا تــر إرسائيــل عــى رفــض االتفــاق؟ وهــذا يثــر
التســاؤل :هــل تــرى إرسائيــل بالنــووي اإليرانــي خطــرا
وجوديــا عليهــا ،أم تــرى باعرتاضهــا عليــه رافعــة لتعزيــز
نفوذهــا يف املنطقــة وتعزيــز قدراتهــا؟
هنــاك إجمــاع دويل عــى أن االنســحاب األمريكــي مــن
االتفــاق النــووي وانتهــاج العقوبــات القصــوى قــد ارتــد
عــى متخــذه وأرضّ باملصالــح األمريكيــة وعزلهــا كمــا
عــزل إرسائيــل أكثــر .ويتواصــل هــذا اإلجمــاع بعــدم
القبــول بــأي شــكل بالحــرب كبديــل للدبلوماســية
ولضمــان االســتقرار يف املنطقــة وأثــره عــى االســتقرار
العاملــي وبالــذات االقتصــاد العاملــي.
هنــاك مــؤرشات بــأن بنــاء األســس لالســتقرار يف
املنطقــة هــي جــدول األعمــال الحقيقــي لــدول الخليــج
العربــي وإيــران والعــراق وســورية ،وهنــاك دعــم دويل
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لهــذا االتجــاه ،وفيــه أيضــا تســليم بمــا حققتــه سياســات
األمــر الواقــع ،وتــوازن القــوى غــر املحســوم ،وهــذا
يعــزز املنحــى الدبلومــايس باتجــاه التعــاون والــراكات
والتفاهمــات بشــأن مناطــق النفــوذ يف املنطقــة.
هنــاك مــؤرشات ملســار تســليم إرسائيــي بهــذا الشــأن،
وهــي تســعى أن تســتفيد منــه وتعزيــز نفوذهــا أيضــا.
يبــدو أن اإلســراتيجية اإلرسائيليــة بشــأن إيــران قــد تآكلــت
تمامــا أو انهــارت .وهــذا ال يعنــي زوال الخطــر.
باتــت حــرب الربوكــي البديــل للحــروب الكــرى
أو الشــاملة والتــي ال تملــك إرسائيــل مقومــات نجاحهــا
وحدهــا دون التعــرض لثمــن ال تســتطيع حســب
التقديــرات تحملــه .مــع اإلدراك أن أي حــرب يف هــذا
الصــدد ســتكون إقليميــة.
مــن الالفــت أن معظــم األدبيــات السياســية والتحليــات
والخطــاب الــدويل ال يتطــرق بتاتــا إىل النــووي اإلرسائيــي،
الــذي يتمتــع بحصانــة دوليــة وتســليم بــه كمــا تشــر
املعطيــات.
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