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إسرائيل واستراتيجية مواجهة البرنامج النووي اإليراني 

على ضوء الخطر الذي يمثله البرنامج النووي اإليراني، عارضت الحكومات اإلسـرائيلية 
التفاق النووي الذي وقعته مجموعة «٥+1»(1) مع إيران بشـأن برنامجها النووي في فيينا 
فـي 1٤ يوليـو201٥، وعـّدت إسـرائيل أن هـذا التفـاق ل يحـرم إيـران مـن فـرص تطويـر 
برنامجهـا النـووي، فضـاًل عـن أنـه فتـح المجـال أمـام تهديـد إيـران بصـورة مباشـرة ألمـن 
إسـرائيل بعدمـا تخلصـت مـن العزلـة، وشـرعت فـي تنفيـذ مشـروعها اإلقليمـي الـذي يعـد 
منطقـة المشـرق العربـي أحـد مكوناتـه الرئيسـية، كمـا أنهـا لـم تبـد تغييـًرا فـي سياسـاتها 

وعقيدتهـا الخارجيـة القائمـة علـى العداء إلسـرائيل.

أواًل: الطموح النووي اإليراني
لقـد بذلـت إيـران مجهـوًدا كبيـًرا مـن أجـل تحقيـق أهدافهـا بامتـالك قـدرات نوويـة، 
وعملـت علـى تطويـر قدراتها العسـكرية بإمكانياتهـا الذاتية إلـى جانب السـتعانة بالخبرة 
األجنبيـة، ويعـود الطمـوح اإليرانـي للحصول علـى الطاقة النوويـة إلى زمن بعيـد، إذ بدأت 
الفكـرة فـي مـا بيـن عاَمـي 1٩٥7 و1٩7٩ فـي ظـل حكـم الشـاه، حيـث بـدأت أولـى خطـوات 

المشـروع، ثـم أصبحـت الفكـرة أكثـر جديـة بعـد الثـورة اإليرانيـة عـام 1٩7٩(2).
لكـن مـع بدايـة التسـعينيات شـهد البرنامـج النـووي اإليرانـي نشـاًطا مكثًفـا علـى كل 
األصعـدة، إذ بـدا أن إيـران تمتلـك بنية أساسـية كافية إلجـراء األبحاث النوويـة المتقدمة، 
متمثلـة فـي عـدد مـن المنشـآت النوويـة السـتراتيجية التـي أقيمـت علـى مسـاحة واسـعة، 
وأحيطـت بجـدار هائـل مـن السـّرية، وذلـك تحسـًبا ألي ضربـات عسـكرية كمـا حـدث مـع 
البرنامـج النـووي العراقـي. وقـد بـررت إيـران مسـعاها لتطوير قدراتهـا النوويـة وفُقا لعدد 
مـن العتبـارات، أولهـا(٣): سـعي إيـران إلـى حيـازة قـدرات نووية لالسـتخدام السـلمي على 
نحـو يمكنهـا مـن زيادة حصـة صادرتهـا النفطية المسـتجلبة للعملة الصعبـة. وثانيها: رغبة 
إيـران فـي السـتفادة مـن التكنولوجيا النووية المتقدمـة في مجال الصناعـة لبناء كوادرها 
المتخصصة في هذا الحقل المعرفي الشديد األهمية. وثالثها: حق إيران -وفًقا لنصوص 
اتفاقية حظر انتشـار األسـلحة النووية- في تخصيب اليورانيوم محلًيا بما يوفر لها اكتفاًء 
ذاتًيـا ويحررهـا مـن مغّبـة العتمـاد علـى الخـارج(٤). لكـن حـرص إيـران علـى سـّرية بعـض 
عناصـر برنامجهـا النـووي وعـدم الكشـف عنـه للمؤسسـات الدوليـة مثـل مفاعـل فـردو، 
الـذي كشـفته المعارضـة اإليرانيـة بالخـارج، أعطـى انطباًعا بعدم اسـتبعاد وجـود عناصر 
أخـرى للبرنامـج النووي اإليراني بهدف األغراض غير السـلمية، وهـو األمر الذي عزز من 

الشـكوك فـي صـدق نيـات إيـران في مـا يتعلـق بالبرنامج النـووي(٥).
لكـن بجانـب هـذه المبـررات المعلنـة مـن جانـب المسـؤولين اإليرانييـن، فـإن مجموعـة 
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أخـرى مـن الدوافـع وقفـت خلـف السـعي اإليرانـي لمتالك السـالح النـووي، بعضهـا معلن 
والبعـض اآلخـر غيـر معلـن، ويمكـن إيجازهـا فـي اآلتـي:

سياق  في  يندرج  النووي  برنامجها  أن  تؤكد  إيران  ظلت  االقتصادية:  الدوافع.  .1
الستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع التركيز على أن المفاعالت النووية التي تسعى 
إيران إلى بنائها سوف توفر نحو 20٪ من طاقاتها الكهربائية، ل سّيما أن الزيادة السكانية 
العالية وخطط التنمية القتصادية سوف تزيد من معدلت استهالك الطاقة في إيران، كما 
أن بناء هذه المفاعالت سوف يساعد في الحد من استهالك الطاقة المتولدة عن طريق 

النفط والغاز(٦).

2. الدوافع.العسكرية: قامت سياسة إيران األمنية على محورين رئيسيين، أولهما امتالك 
القدرة الدفاعية في مواجهة التهديدات اإلسرائيلية واألمريكية، أما المحور اآلخر فيتمثل 
في تعزيز الدور الستراتيجي إليران سواء في منطقة الخليج أو الشرق األوسط، إلى جانب 
حماية النظام اإليراني من محاولة تغييره، وحماية مصالح إيران الحيوية في ظل النظام 
العالمي الحالي(7). وفي سياق هذه الستراتيجية برزت أهمية الوصول إلى السالح النووي 

كقوة وأداة تسهم بصورة رئيسية في تحقيق األهداف اإلسرائيلية.

٣. الدوافع.االستراتيجية: تطوير القدرات النووية اإليرانية يأتي في إطار تصّور متكامل 
للسياسة الخارجية اإليرانية بشكل يسمح إليران بالقيام بدور استراتيجي على األصعدة 
اإلقليمية والدولية، إلى جانب ضمان تطوير القّوات المسلحة اإليرانية، وحيازة سالح 
استراتيجي يضمن لها تفوًقا نوعًيا وحماية من التهديدات(٨)، ل سّيما أن إيران تتبنى 
آيديولوجيا راديكالية تسعى إلى تصديرها للخارج، وِمن ثَّم فإنها بحاجة إلى تعزيز نفوذها 
ومكانتها وحماية مكتسباتها الستراتيجية من احتمال التعرض لالستهداف دون القدرة 

على الرد.

٤..تعزيز.المكانة.السياسية.الدولية: إن تدشين برنامج نووي يعطي إيران أوراق ضغط 
ومساومة بما يمكنها من إدارة سياساتها من موقع قوة، كما أنه يضمن لها الحماية في 

مواجهة القوى الكبرى وفي مقدمتهم الوليات المتحدة والقوى اإلقليمية األخرى(٩).

٥. الرغبة.في.تحقيق.التوازن.مع.إسرائيل: ل شك أن أحد الدوافع المهمة وراء سعي 
إيران لتطوير برنامجها النووي هو رغبتها في تحقيق توازن استراتيجي مع القوى اإلقليمية 
العدو المركزي والستراتيجي لها، كما أن سعي  إيران  التي تصنف  وبخاصة إسرائيل 
الغرب  إيران لسياسة  النووي يعبر بشكل قطعي عن رفض  إلى امتالك السالح  إيران 
التي تغض الطرف عن مطالب دول منطقة الشرق األوسط بتطبيق التفتيش الدولي على 
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المنشآت النووية اإلسرائيلية، أو على األقل مطالبة إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية منع 
انتشار األسلحة النووية(10).

٦.توسيع.النفوذ.في.المنطقة.العربية: تعد رغبة إيران في توسيع نفوذها في منطقة 
المنطقة العربية إحدى الستراتيجيات واألهداف الرئيسية لها، وهناك العديد من العوامل 
التي تؤكد هذا التوجه، إذ إن حقائق الجغرافيا السياسية تشير إلى أن القوة اإليرانية 
الحالية إذا أرادت أن تتمّدد فلن تتمّدد باتجاه الشمال أو الشرق، لوجود القوى النووي 
والعسكرية الكبرى (الهند، باكستان، الصين)، وفي الشمال هناك روسيا، وبالتالي فإن 
إيران للسالح  التمّدد اإليراني لن تكون سوى باتجاه الغرب(11). ويعزز امتالك  إمكانية 

النووي من قدرتها على فرض هيمنتها على دول الجوار وتهديد أمنهم واستقراهم.
وإجماًل يمكن القول إّن إيران سـعت لمتالك أسـرار الصناعات النووية السلمية بعيًدا 
عـن اإلطـار القانونـي الـذي تسـمح بـه معاهـدة منـع انتشـار األسـلحة النوويـة، وهـو األمـر 
الـذي يؤكـد نيـة إيـران امتـالك السـالح النـووي، أو علـى األقـل التقنيـة الالزمـة إلنتاجـه، 
والتـي تشـكل ضمانـة لمواجهة محاولت تغييـر النظام، وتضمن من خاللـه موطئ قدم لها 

علـى السـاحة الدوليـة واإلقليمية.

ثانًيا: التقديرات اإلسرائيلية لنووي إيران ومستويات مواجهته
النـووي بمثابـة  تنظـر إسـرائيل إليـران بوصفهـا عـدًو اسـتراتيجًيا، وتـرى برنامجهـا 
«تهديـد وجـودي» لبقائها، وتخشـى إسـرائيل أنه فـي حال امتلكت إيران السـالح النووي أن 
تسـتخدمه ضدها بصورة مباشـرة، فضاًل عن أن هذا السـالح سيكون بمثابة مظلة حماية 
لسـلوكها وَعالقاتها الممتدة مع وكالئها في المنطقة ومن ضمنهم الفصائل والميليشـيات 
التـي تناصـب إسـرائيل العـداء وتقـف معهـا علـى خـط المواجهـة سـواء داخـل األراضـي 
المحتلـة أو فـي دول الجـوار كلبنان وسـوريا، كما أنها قـد تنقل التكنولوجيـا النووية إلى أي 
مـن دول المنطقـة الحليفـة معها كالنظام السـوري الذي كان قد دشـن بالفعـل برنامجه في 
مفاعـل نـووي بمنطقـة الكبـر بدير الزور واسـتهدفته إسـرائيل في سـبتمبر عـام 2007(12).

كمـا.تصنِّـف إسـرائيل إيـراَن دولـًة راعيـًة لإلرهـاب تتزايـد خطورتهـا إذا مـا امتلكـت 
إسـرائيل  تعطـي  إيـران  تنفـّك  القريـب، ول  المسـتقبل  نوويـة عسـكرية، خـالل  قـدراٍت 
رات لترويـج ذلـك من خالل ممارسـاتها وسياسـاتها وتصريحـات مسـؤوليها، وِمن ثَمَّ  المبـرِّ
تروِّج إسـرائيل أن امتالك إيران السـالح النووي أمر شـديد الخطورة، ليس على إسـرائيل 
وحسـب، ولكـن كذلـك علـى األسـرة الدوليـة عموًمـا، كمـا تخشـى إسـرائيل نُُمـّو وتَطـوُّر 

البرنامـج النـووي اإليرانـي دون رقابـة دوليـة(1٣).
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وقـد أثيـر التهديـد اإليرانـي ألول مـرة منـذ نهايـة التسـعينيات مـن القـرن الماضـي، 
حينمـا تـم الحديـث داخـل الوليـات المتحـدة األمريكيـة عـن احتمال امتـالك إيـران لقنبلة 
نوويـة مـع حلـول عـام 2000 تقريًبـا، وفـي هـذه األثنـاء اسـتطاعت إسـرائيل والوليـات 
المتحـدة األمريكيـة وضـع التهديـد اإليرانـي ضمـن أولويـات المجتمـع الدولـي والوكالـة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة(1٤).
وركـزت الدعايـة اإلسـرائيلية علـى أن إيران دولـة آيديولوجية متهورة يمكنها اسـتخدام 
السـالح النـووي ضـد إسـرائيل أو ضـد أي دولـة أخـرى، كمـا أنهـا تـؤدي دوًرا محورًيـا فـي 
نشـر اإلسـالم الراديكالي، وتسـتخدم العنف واإلرهاب لتحقيق أهدافها السـتراتيجية(1٥). 
وهنـاك إمكانيـة إليصـال هـذا السـالح إلـى حـركات إرهابيـة متطرفـة، علـى سـبيل المثال: 
حزب اهلل وحركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي، لضرب العمق اإلسرائيلي(1٦). لذا فإن 
ل دعًما للحركات اإلسـالمية المعادية إلسـرائيل(17)،  امتـالك إيـران السـالح النووي سيشـكِّ

وهـذه التنظيمات سـتؤدِّي أدوارهـا بالوكالة عـن إيران(1٨).
ومـن جهـة ثانيـة دأبـت إسـرائيل على الضغـط علـى واشـنطن لتحريضها سـًرا وعالنية 
علـى البرنامـج النـووي اإليرانـي، وكانـت تبطـن تحريضهـا دائًمـا بالتلميـح إلـى أنـه قـد ل 
يتبقـى لتـل أبيب من خيار سـوى قصف المنشـآت النووية اإليرانيـة، ومن أجل ذلك وضعت 
خطًطـا عسـكرية وقائيـة لضـرب مفاعـل بوشـهر(1٩). كمـا قامـت الحكومـة اإلسـرائيلية 
بالضغـط علـى إدارة الرئيـس األمريكـي جـورج بـوش (البـن)، إلقناعـه «بإعطـاء األولويـة 
لمواجهـة الخطـر اإليرانـي والعمـل علـى مواجهـة النظـام القائـم فـي إيـران ومحاربتـه»(20).
كمـا مارسـت إسـرائيل ضغوًطـا على كل مـن اإلدارة األمريكية وروسـيا، بأنهـا لن تنتظر 
اكتمـال بنـاء بوشـهر النـووي، بـل إنهـا مصممـة علـى وضـع حـد لهـذا البرنامـج بمختلـف 
الوسـائل بمـا فيهـا القـوة العسـكرية(21)، حتـى إّن الخبـراء العسـكريين والسياسـيين توقعوا 
أن تكـون الضربـة «ضربـة إسـرائيلية ل أمريكية»، إذ إّن الوليات المتحـدة لن تعلن الحرب 
علـى إيـران ولـن تعـرض َعالقاتهـا مـع دول عربية وإسـالمية للخطـر أو التـأزم. وقد راحت 
إدارة بـوش تركـز جهودهـا علـى ممارسـة ضغـوط علـى روسـيا ودول أخـرى لمنعهـا مـن 

مسـاعدة إيـران علـى امتـالك سـالح نـووي(22).
ومـن جهـة أخـرى مارسـت إسـرائيل ضغوطهـا علـى التحـاد األوروبـي والوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة، وأمام هـذه الضغوط والتحرك اإلسـرائيلي أعلنت الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة فـي 1٣ سـبتمبر 200٣ إعطـاء إيـران مهلـة حتـى نهايـة أكتوبـر 200٣ إلثبـات عـدم 
سـعيها لمتـالك السـالح النـووي، وللتوقيـع علـى البروتوكـول اإلضافـي لنظـام الضمانـات 
برفـع  البرادعـي  محمـد  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  عـام  مديـر  وهـدد  النوويـة، 
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األمـر إلـى مجلـس األمـن فـي حـال عـدم إظهـار إيـران للشـفافية والتعـاون الكامليـن مـع 
مفتشـي الوكالـة(2٣).

وقد جاءت التقديرات السـتراتيجية على لسـان أبرز واضعي السـتراتيجية العسكرية 
اإلسـرائيلية مائيرداغـان (رئيس الموسـاد السـابق من عام 2002 وحتـى بداية عام 2011) 
وغابـي إشـكنازي (رئيـس األركان اإلسـرائيلي منـذ ينايـر 2007 وحتـى منتصـف فبرايـر 
2011) أن إيران لن تمتلك القنبلة النووية قبل عام 201٥، وأنه ل حاجة للمسارعة لضربة 
عسكرية، وهذا مخالف للتقديرات الستراتيجية لألعوام السابقة، إذ تراكمت المعلومات 
السـتخباراتية لدى الدول الغربية التي دفعتها إسـرائيل إلى اسـتنتاج أن المسـافة الزمنية 

التـي تفصـل إيران عـن قنبلتها النوويـة ل تتجاوز حًدا أقصـى منتصف 2011(2٤).
وعلـى الرغـم من الوصول إلى اتفاق للتعاون الشـامل بين إيـران ودول التحاد األوروبي 
يتضمـن التـزام إيـران بوقـف عمليات تخصيـب اليورانيوم، فإن إسـرائيل ظلـت مصّرة على 
التشـكيك فـي النيـات اإليرانيـة، إضافـة إلـى التشـكيك فـي نقـص فاعليـة نظـام التفتيـش 
المعمـول بـه مـن جانـب وكالة الطاقـة الذرية. وتقديـر الموقف اإلسـرائيلي يعتبـر أن إيران 
أصبحت تمتلك الخبرات العلمية والعملية البشرية الكافية والتكنولوجيا النووية المتطّورة 
الالزمـة، وهـو تطّور يتيـح إليران في أي وقت القيام بعمليـات التخصيب بعيًدا عن الرقابة 
والتفتيـش، وِمـن ثَـّم فـإن التعهـدات فـي ذاتهـا ل تمنـع إيـران فـي المسـتقبل مـن مواصلـة 

عمليـة التخصيـب فـي محطـات سـّرية بمـا قد يصل بهـا إلى إنتاج السـالح النـووي(2٥).
تتفـق كل األطـراف فـي إسـرائيل علـى أن السـالح النـووي فـي حـال امتـالك إيـران لـه 
يشـكل خطـًرا اسـتراتيجًيا علـى إسـرائيل، وقـد تـم عـام 2010م للمـرة األولـى فـي تاريـخ 
الجيش اإلسرائيلي اإلعالن رسمًيا عن أن إيران هي العدو الستراتيجي األول إلسرائيل، 
وأن السـالح النـووي اإليراني هو خطر وجـودي، وأن القضاء على التهديد النووي اإليراني 
هـو مـن أخطـر وأهـم القضايا األمنيـة التي تواجـه إسـرائيل منذ قيامهـا(2٦)، ويمكـن القول 
إن إسـرائيل اعتمـدت علـى ركائـز أساسـية عـدة فـي مواجهـة برنامج إيـران النـووي، منها:

 الجمـع بيـن مبـدأ بيغـن «الضربـة السـتباقية» الذي يؤكـد بقاء إسـرائيل القـوة النووية -1
الوحيـدة فـي المنطقـة، ومبـدأ بـن غوريـون «شـد األطـراف» مـن خـالل توثيـق الَعالقـات 
مـع الـدول المحيطـة بإيـران وتطويقهـا، مـع عـدم تجاهـل الوجـود األمريكـي فـي العـراق 
وأفغانسـتان والخليـج، ومـع اتسـاع رقعـة إيـران جغرافًيـا سـتؤتي هـذه السياسـة أكلهـا، إذ 

سـتبقى إيـران محاطـة مـن كل مـكان بالوجـود اإلسـرائيلي واألمريكـي.
 الضغـط المسـتمر علـى الوليـات المتحـدة بحيـث تكـون هـي من يواجـه برنامـج إيران -2

النووي، سواء بالطرق الدبلوماسية أو الطرق العسكرية الوقائية، رغم عدم تعويل إسرائيل 
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علـى العتمـاد على غيرها في المسـائل التـي تعتقد بأنها تمس جوهـر وجودها(27).
 اسـتحداث وزارة التهديـد السـتراتيجي فـي الحكومـة اإلسـرائيلية، وتنشـيط أجهـزة -3

السـتخبارات لجمـع المعلومـات، والسـعي لتلفيـق المعلومـات وتضخيمهـا علـى غـرار مـا 
حـدث مـع العـراق، وإطـالق العنـان ليـد الموسـاد لتنفيـذ عمليـة خارجيـة، تمنـع وصـول 

التكنولوجيـا النوويـة إليـران.
 تربـط إسـرائيل موافقتهـا على أي مبادرة سـلمية أو مشـروعات إقليميـة مقترحة لنزع -٤

أسـلحة الدمـار الشـامل فـي المنطقـة بشـرطين، همـا: التوصل إلى اتفاق سـالم مـع الدول 
العربيـة وإيـران والتطبيـق الكامـل للقيـود علـى كل النظـم التسـليحية لـدى الـدول العربيـة 
وإيران، متضمًنا في ذلك األشـكال المختلفة من أنظمة التوصيل لألسـلحة، وإزالة أسلحة 

الدمـار الشـامل، مع القبـول ضمنًيا بأسـلحة نووية إسـرائيلية(2٨).
وقـد أظهر المسـؤولون اإلسـرائيليون ثالثة مسـتويات من المواقـف لتعاملهم مع األزمة 

النـووي اإليرانية، وهي علـى النحو اآلتي:
المسـتوى.األول:.عبـر عنـه قـادة سياسـيون وعسـكريون، وهـم: إيهـود بـاراك، غابـي 
إشـكنازي، إيهـود أولمـرت، بنياميـن نتنياهـو، أفيغـدور ليبرمـان. ومفـاده أن علـى إسـرائيل 
السـتعداد للخيـار العسـكري، وإعـداد العـدة لشـن هجـوم فـي أي لحظـة مناسـبة علـى 
المنشـآت النوويـة اإليرانيـة، وهـذه اسـتراتيجية نتنياهـو الـذي سـماها «إيـران أوًل»، أي 
مواجهـة التهديـد النـووي اإليرانـي قبـل أي ملـف آخـر (فلسـطيني، لبنانـي، سـوري)، أمـا 

ليبرمـان فيعـد أن إيـران هـي المشـكلة الرئيسـية فـي الشـرق األوسـط(2٩).
المسـتوى.الثانـي:.عّبـر عنـه رئيـس شـعبة السـتخبارات اإلسـرائيلية السـابق، أهـارون 
زئيفـي فركـش، الـذي أشـار إلـى أن إسـرائيل غيـر قـادرة علـى مواجهـة التهديـدات النووية 
اإليرانيـة، بالعتمـاد علـى قوتهـا الذاتيـة، وإنمـا هـي بحاجة ماّسـة إلـى مسـاعدة الوليات 
المتحـدة األمريكيـة، وفـي حـال قامـت الوليـات المتحـدة بتوجيـه ضربـة عسـكرية إليـران 

فإنـه يجـب علـى إسـرائيل أن تكـون مشـاركة ل أكثـر(٣0).
«دولـة  رئيـس  وتصريحـات  مواقـف  عـن طريـق  يمكـن مالحظتـه  الثالـث:. المسـتوى.
إسـرائيل» السـابق، شـمعون بيريـز، الـذي بّيـن أنـه ل نيـة إلسـرائيل بمهاجمـة إيـران، وأنـه 

مـن الواجـب خلـق تعـاون دولـي واسـع فـي المسـألة اإليرانيـة(٣1).
هـذه المسـتويات الثالثـة والتجاهـات والتداخـل فـي مـا بينهـا ل تخـرج عـن كونهـا 
اختالًفـا فـي توصيـف الخطـر اإليراني على إسـرائيل، بـل إن الختالف والتبايـن يقع حول 
أولويـات التعامـل مـع هـذا الخطـر، بيـن مـن يريـد تأجيـل العمـل العسـكري، ومـن يلـوح بـه 
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مبكـًرا، ومـن يفضـل مشـاركة أو دفًعـا آلخريـن، مثـل الوليـات المتحـدة، لتوجيـه ضربـة 
عسـكرية، بمـوازاة هـذه المسـتويات يسـتمر الجيـش اإلسـرائيلي فـي القيـام بالمنـاورات 
والتدريبـات واسـتقدام السـالح، وشـراء مزيـد مـن الطائـرات الحربيـة والسـتخبارية 
األكثـر تقدًمـا فـي العالـم، وإجـراء تجـارب علـى منظومـة صواريـخ حيتـس العتراضيـة 
وغيرهـا، وصـوًل إلى رضـا نتنياهو عن السـتعدادات اإلسـرائيلية للخيار العسـكري(٣2).
فـي رصـد وتتبع المعالجـة (أو المعالجات) اإلسـرائيلية المطروحـة لمواجهة الخطر 
النـووي اإليرانـي، تتبـع المذاهب المختلفة في ما يتعلق باألسـاليب التي تحمـل بنتيجتها 
النجاعـة لمنـع إيـران مـن امتـالك القـدرات النوويـة، وتالحـظ أصـوات يمكـن تأطيرهـا 
فـي إطاريـن اثنيـن: األول، يتعلـق بالضربـة العسـكرية الكفيلـة بإنهـاء المسـعى النـووي 
اإليرانـي أو تأخيـره، والثانـي يتعلـق بتفعيل الضغوط غير العسـكرية لدفع إيـران للتخلي 

والتراجـع عـن مسـاعيها مـن تلقـاء نفسـها نتيجة هـذه الضغوط.
يتعلـق  مـا  فـي  المرحلـة  تلـك  فـي  اإلشـكاليات  مـن  عـدًدا  إسـرائيل  واجهـت  وقـد 
أبرزهـا ضعـف مصداقيـة إسـرائيل فـي مجـال  اإليرانـي،  النـووي  البرنامـج  بمواجهـة 
قضايـا منـع النتشـار النـووي، ومركزيـة القضيـة الفلسـطينية وتأثيرهـا على السـتجابة 
للدعايـة اإلسـرائيلية ضـد إيـران التـي كانـت تقـود محـور الممانعـة، فضـاًل عـن الموقف 
العربـي المتراخـي إزاء األزمـة النووية اإليرانية، لهذا حبذت إسـرائيل فـي تلك المرحلة 
الختبـاء خلـف الموقـف األمريكـي وتحريـض إدارتـه على إيران، لكـن يبدو فـي المرحلة 
كمـا  المنطقـة،  التـي تشـهدها  التطـّورات  قـد عالجتهـا  أن هـذه اإلشـكاليات  الراهنـة 
كان ول يـزال اللجـوء إلـى ضربـة عسـكرية إسـرائيلية للمنشـآت النوويـة اإلسـرائيلية 
أمـًرا بالـغ الصعوبـة والخطـورة وتواجهـه العديـد مـن التحديـات، بعضهـا وثيـق الصلـة 
بالطبيعـة الفنيـة والتكتيكيـة والسياسـية لمثـل هـذه الضربـة، إذ إنهـا تحتـاج إلـى قطـع 
الطيـران اإلسـرائيلي لمسـافات كبيـرة مـن أجـل إلـى الوصـول إلـى أهدافـه فـي العمـق 
اإليرانـي، فضـاًل عـن اختراقـه لحـدود دول الجوار، وهو مـا ل يمكن أن يتـم إل بموافقة 
هـذه الـدول، فضـاًل عـن شـرعية مثـل هـذه الضربـة. وقـد اتضـح فـي مرحلـة سـابقة أن 
التهديـدات اإلسـرائيلية بتوجيـه ضربـة عسـكرية للمنشـآت النوويـة اإليرانيـة لـم تكـن 
سـوى جـزء مـن توزيـع األدوار مـع الوليـات المتحـدة مـن أجـل الضغـط علـى األوروبييـن 
والـروس للتجـاوب مـع المسـاعي األمريكيـة للضغط على إيـران من أجل وقـف تخصيب 

اليورانيـوم والتجـاوب مـع شـروط الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة(٣٣).
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ثالًثا: االتفاق النووي وتصاعد مخاوف إسرائيل
بعـد عاميـن مـن التفـاوض بيـن إيـران ومجموعـة ٥+1 تـم توقيـع التفـاق النـووي فـي 
فيينـا فـي أبريـل 201٥، وأثـار هـذا التفـاق مخـاوف إسـرائيل، بـل عمـق من شـكوكها تجاه 
قـدرة إيـران علـى امتالك سـالح نووي في المسـتقبل، بل باتـت إيران بالتقدير اإلسـرائيلي 
تملـك القـدرة علـى أن تكـون قـوة إقليميـة نوويـة باعتـراف مذيـل بتوقيـع الـدول الخمـس 
الكبـرى والتحـاد األوروبي. ولعل قلق إسـرائيل األساسـي مكمنه تحـرر إيران من الضغوط 
والعقوبـات، وتحصلهـا علـى مـوارد ضخمـة نتيجـة بيـع صادراتهـا النفطيـة واإلفـراج عـن 
أصولهـا المجمـدة، وانفتـاح المجال أمامها من أجل لعب دور إقليمي واسـع قد يهدد أمنها 
وحدودهـا، ل سـّيما بعـد تعاظـم الوجـود اإليرانـي فـي سـوريا، هـذا فضـاًل عـن أن التفـاق 
قـد أعطاهـا مهلـة يمكـن بعدهـا أن تعـود لسـتكمال برنامجهـا النـووي، أو أن التفـاق قـد 
ينهار في أي لحظة مما يكون دافًعا إليران للعودة لسـتكمال تخصيب اليورانيوم بمعدلته 
المرتفعـة(٣٤)، وبطبيعـة الحـال هـي تملـك األرضيـة والكـوادر التـي قـد تمكنهـا مـن العـودة 

سـريًعا لتحقيـق طموحهـا النووي.
أمـام تلـك المخـاوف أعلنـت الحكومـة اإلسـرائيلية عـن رفضهـا لالتفـاق مـع العـودة 
للتلويـح مجـدًدا بالخيـار العسـكري، إذ شـرع نتنياهـو فـور اإلعـالن عـن التوصل إلـى اتفاق 
بشـن حملـة ضـده، ادعـى فيهـا أّن التفـاق «خطـأ تاريخـي» وأّن الـدول العظمـى تجـازف 
«بمسـتقبلنا الجماعـي»، وأّن «العالـم أصبـح بعـد هـذا التفـاق أكثـر خطـورة مّمـا كان عليـه 
باألمـس»، وأّن التفـاق يمّكـن إيـران مـن «امتـالك القـدرة علـى إنتـاج ترسـانة كبيـرة مـن 
األسـلحة النوويـة». وأكـد نتنياهـو أّن إسـرائيل ليسـت طرًفـا في هـذا التفاق، وأنها ليسـت 
ملزمـة بـه، وأنها «ستسـتمر في الدفاع عن نفسـها»(٣٥). وأكد نتنياهـو أن التفاق الموقع لم 
يأخـذ بعيـن العتبـار المصالح بعيـدة المدى إلسـرائيل، وركز على تحقيـق مصالح قصيرة 
المـدى تتعلـق بالـدول العظمـى في إغـالق هذا الملـف والعـودة إلى «الحيـاة الطبيعيـة»(٣٦).
ولجـأ نتنياهـو مجـدًدا إلـى التهديـد، فقـال إن حكومتـه لـم تتعهـد بمنـع توقيـع التفـاق، 
بـل تعهـدت بعـدم حيـازة إيران السـالح النـووي، مشـيًرا إلى وجـود خيارات عديـدة لتحقيق 
ذلـك. وصعـد وزيـر األمـن موشـيه يعلـون لهجتـه في انتقـاد التفـاق، وقـال لإلذاعـة العامة: 
«اليـوم هـو انتصـار إليـران التـي دخلـت المفاوضـات بالتظاهـر بالضعـف، لكنهـا خرجـت 
الطـرف األقـوى بطريق (الكذب والغش)». وعلـى غرار نتنياهو يكرر يعلون تهديداته بدفاع 

إسـرائيل عـن أمـن مواطنيهـا بقوتهـا الذاتية حسـب الحاجـة(٣7).
ولـم يقبـل نتنياهـو تطمينـات الرئيـس أوبامـا فـي الحديـث الهاتفـي الـذي تـم بينهمـا 
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غـداة اإلعـالن عـن التفـاق بـأّن بنـود التفـاق تغلـق البـاب بالكامـل أمـام إمكانيـة حصـول 
إيـران علـى سـالح نـووي، ودعـا إلـى اجتمـاع طـارئ للمجلـس الـوزاري السياسـي-األمني 
الـذي قـرر باإلجمـاع رفـض التفـاق وأعلـن أّن إسـرائيل غيـر ملزمـة بـه. كما قـرر المجلس 
شـن حملـة سياسـية إعالميـة تسـتهدف الـرأي العـام والنخـب والقادة فـي أمريـكا وأوروبا، 
وترّكـز علـى مخاطـر التفـاق النـووي ضـد إسـرائيل والمنطقـة والعالـم، وتؤكـد ليـس فقـط 
إمكانيـة أن تصبـح إيـران دولـة نوويـة أو دولة حافة نووية بسـبب هـذا التفـاق، وإّنما أيًضا 
أّن التفـاق يعـّزز كثيـًرا قـوة إيـران في جميـع النواحـي القتصادية والسياسـية والعسـكرية 
وكذلـك فـي مجـال إنتـاج األسـلحة التقليدية المتطـّورة(٣٨). كمـا أن التفاق سيسـمح إليران 
بالقيـام بعمليـات البحث واإلنتاج المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والسـتحواذ 
علـى السـلع والخدمـات ذات الصلـة باألسـلحة النوويـة، وتطويـر صواريـخ باليسـتية قـادرة 
علـى حمـل أسـلحة نوويـة. وفـي الوقـت نفسـه سيسـتبعد نظـام المراقبـة والتحقـق عمليات 
التفتيـش المفاجئـة للمواقـع غيـر المعلنـة، إذ يجـب أن تعطـى إيران إشـعاًرا قبل مـا ل يقل 
عـن أربـع وعشـرين يوًمـا، ويجـب علـى «الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة» إبالغهـا مسـبًقا 
عـن الغـرض مـن تفتيـش مثـل هـذه المواقـع، ممـا يعطـي طهـران ذريعـة للمماطلـة والوقـت 
لتقـوم ربمـا بالتسـتر علـى معظـم األنشـطة النوويـة، ول سـّيما تلـك التـي ل تشـمل المـوارد 

النشـطارية أو تجـري فـي المنشـآت الصغيـرة(٣٩).
لكـن نتنياهـو عـاد وتراجـع عـن حملتـه المثابـرة بمعارضـة التفـاق إلـى التفـاوض مـع 
اإلدارة األمريكيـة علـى اتفـاق الضمانـات األمريكيـة إلسـرائيل فـي أعقـاب التفـاق، وهـو 
موضـوع خـالف جديـد بين البلدين، وفضل فـي النهاية أن ينتظـر اإلدارة القادمة الجديدة 
التـي يمكـن أن تعطيـه أكثـر مـن اإلدارة الحاليـة، إذ كانـت الوليـات المتحـدة تقتـرح زيـادة 
المسـاعدات السـنوية إلسـرائيل بقيمـة ٤00 مليـون سـنوًيا (قيمـة المسـاعدات السـنوية 
هـو ثالثـة مليـارات دولر)، بينمـا إسـرائيل تريـد الحصول على إضافـة بين مليـار وملياري 

دولر فـي السـنة(٤0).
وقـد كان مـن الواضـح أن السـتراتيجية اإلسـرائيلية خـالل تلـك المرحلـة ركـزت علـى 
ثالثة اتجاهات: اتجاه الداخل األمريكي، واتجاه الدول العربية «المعتدلة»، واتجاه مسألة 

الثمـن والتعويـض فـي مرحلـة لحقة، بعـد فشـل الكونغرس في صـد التفاق.
المرحلـة.األولـى.مـن.االسـتراتيجية.اإلسـرائيلية.ركـزت.علـى.رفـع.الصـوت.عالًيـا.ضـد.
االتفـاق، باعتبـاره مسـعى مطلوًبـا لذاتـه، وأيًضـا باتجـاه الكونغـرس لتعزيـز قـدرة البتـزاز 
الالحقـة، بمـا يتعلـق بحزمـة المسـاعدات العسـكرية التـي تريـد إسـرائيل أن تكـون نوعيـة 
وغيـر اعتياديـة، وقـادرة علـى جبـر الهوة بعـد تعزيز مكانـة إيران فـي المنطقـة وإمكاناتها، 
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بموجـب التفـاق النـووي.
المرحلـة.الثانيـة.من.االسـتراتيجية.اإلسـرائيلية.اسـتقطاب.المحـور.العربي.المعتدل،.
في موازاة المساعي والجهود الموجهة إلى الداخل األمريكي، سعت إسرائيل إلى محاولة 
قطـف ثمـار القلـق «العربـي المعتدل» من اتفاق الدول السـت مع إيران، وإعـادة العمل أكثر 
باسـتراتيجية تثميـر «الهواجـس المشـتركة» من التهديـد اإليراني، باتجاه حلـف للمعتدلين 

وإلسـرائيل، تأمل إسـرائيل أن تغير به كل المشـهد اإلقليمي.
المرحلة.الثالثة.من.االستراتيجية.اإلسرائيلية.تتعلق.بالتداعيات.األمنية.والعسكرية،.
وتعزيـز مكانـة أعدائها ما بعد التفاق النووي مع إيران. وهو األهم بالنسـبة إلى إسـرائيل، 
وبحسـب تعبيـر مصـدر عسـكري فـي الجيـش اإلسـرائيلي، وفـي موقـف ل يتسـق كثيـًرا مع 
الموقـف المعلن من قبل المؤسسـة السياسـية في إسـرائيل، فإن «التفـاق يُبعد في المدى 
القريـب التهديـد المباشـر غيـر التقليـدي عن إسـرائيل، لكن فـي الوقت نفسـه يتيح إليران 

تطويـر قدرة نووية عسـكرية في غضـون عام»(٤1).
مـن الواضـح أن إسـرائيل عاشـت حالـة مـن التخبـط والرتبـاك بعـد توقيـع التفـاق 
ووجـدت نفسـها فـي مـأزق بعـد أن حـاز البرنامـج النـووي اإليراني علـى الشـرعية الدولية، 
وبـدأت إسـرائيل تبحـث عـن خيـارات وبدائـل للتعامـل مـع الواقـع الجديـد، فهـي مـن جهـة 
حاولـت اسـتثمار التفـاق فـي الحصـول علـى المسـاعدات الماديـة والعسـكرية األمريكيـة، 
ومـن جهـة أخـرى حاولت توطيد َعالقاتها مع الدول العربية المتوجسـة من التفاق النووي 
ومـن تعاظـم خطـر إيـران، فضـاًل عـن شـن حملـة دبلوماسـية دوليـة من أجـل التشـكيك في 
التفاق وفي نيات إيران، وقد هيأ المسـار الذي اتخذته إيران بعد أحداث الربيع العربي، 
ل سـّيما مـا يتعلـق بتدخالتها ودورهـا اإلقليمي وتطويرهـا لبرامجهـا الصاروخية، الطريق 
أمـام الدعايـة اإلسـرائيلية بشـأن إيـران، وعـاد التنسـيق اإلسـرائيلي-األمريكي بعـد قـدوم 
ترامـب ليعطـي دفعـة قويـة باتجـاه إعـادة النظر فـي التفـاق النووي، بـل وإعـادة تقييم دور 

إيـران ككل فـي المنطقـة.

رابًعا: إسرائيل ومرحلة ما بعد االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي
عولـت إسـرائيل علـى الرئيـس األمريكـي ترامـب كثيـًرا فـي مـا يتعلـق باتخـاذ موقـف 
متشـدد مـن إيـران، وذلـك علـى خـالف الرئيـس السـابق الـذي تبنـى سياسـة النخـراط 
والتفاهـم مـع إيـران، ل سـّيما أن ترامـب قـد تبنـى فكـرة إلغـاء التفـاق بوصفه أسـوأ اتفاق 
وقعتـه الوليـات المتحـدة، إضافـة إلـى أنـه مّكـن إيـران مـن تهديـد األمـن اإلقليمـي، ولـم 
يحرمهـا مـن فـرص تطويـر برنامجها النووي في المسـتقبل، وبعد مـرور قرابة عام ونصف 
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من السياسـات المتشـددة تجاه إيران شـملت عقوبات وتهديدات للدول لألطراف المتعاونة 
مـع إيـران، فضـاًل عـن العمـل علـى إعـادة بنـاء تحالـف لمواجهـة خطرهـا اإلقليمـي، تمّكـن 
الرئيـس األمريكـي مـن الوفـاء بوعـده وأعلـن فـي الثامـن مـن مايـو 201٨ انسـحاب الوليـات 
المتحـدة مـن التفـاق النووي وإعادة العمـل بالعقوبات، إضافة إلى وضع جملة من الشـروط 
للوصول إلى اتفاق جديد(٤2)، وهذا مثل بالنسـبة إلى إسـرائيل انتصاًرا مهًما وخطوة باتجاه 

مواجهـة الخطـر اإليراني.
وكان رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي قـد اسـتبق موعـد إعـالن الرئيـس ترامـب موقفـه مـن 
التفـاق النـووي وقـام فـي ٣0 أبريـل 2017 باسـتعراض وثائـق سـماها «األرشـيف السـري 
الخـاص بالبرنامـج النـووي اإليرانـي»، اسـتعرض فيهـا بعـض الوثائـق التـي تخـص البرنامـج 
النـووي اإليرانـي التـي تحـاول إيران إخفاءه، وقد كان هذا السـلوك مقدمة لقرار النسـحاب 
الـوزراء  األمريكـي مـن التفـاق(٤٣). لهـذا رحبـت إسـرائيل بقـرار ترامـب ووصفـه رئيـس 
اإلسـرائيلي بالقـرار التاريخـي، وأعلـن نتنياهـو أن الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب اتخـذ 
قـراًرا شـجاًعا وصحيًحـا بإلغـاء التفـاق النـووي مـع إيـران(٤٤). وعـّده قـراًرا تاريخًيـا يمهـد 
لمرحلـة جديـدة مـن األمـن والسـتقرار فـي الشـرق األوسـط. ومـن شـأن جبهـة موحـدة ضد 
النظـام الـذي يدعـم اإلرهاب ويزعزع السـتقرار أن يقطع دابر العـدوان اإليراني الذي يهدد 
منطقتنـا والمجتمـع الدولـي بأسـره. وقـد أعلن نتنياهو بشـكل صريح اسـتعداد جيشـه لشـن 
عمليـات عسـكرية ضـد أي جهـة تشـكل مصـدر تهديد بالنسـبة إلى تـل أبيب، في إشـارة إلى 

إيـران وأذرعهـا(٤٥).
إّن إسـرائيل تـرى أن سياسـة ترامـب تجـاه إيران منذ توليه السـلطة تصـّب في مصلحتها 
بصـورة رئيسـية، ل سـّيما أن ترامـب حـذر إيـران مـن مواجهـة «مشـكالت أكبـر» إذا واصلـت 
أنشـطتها النوويـة، كمـا هـدد طهـران بفـرض «أعلـى مسـتوى» مـن العقوبـات عليهـا، كمـا أكد 
ترامـب أن الوليـات المتحـدة سـتعيد فـرض أعلـى مسـتوى مـن العقوبـات القتصاديـة التـي 
ُرفعـت عـن إيـران بموجـب التفاق النـووي، وقالـت وزارة الخزانـة األمريكيـة إن كل العقوبات 
المتعلقة بالسـالح النووي سـتتم إعادتها، بعد انتهاء فترة األشـهر السـتة التي حّددها مكتب 
مراقبـة األصـول األجنبيـة (OFAC) فـي ديسـمبر 201٦، وتشـمل العقوبـات عرقلـة وصـول 
النفـط اإليرانـي إلـى األسـواق العالميـة(٤٦). كمـا أعلـن وزيـر خارجيتـه مايـك بومبيـو جملـة 
مـن الشـروط مـن أجـل الوصـول إلـى اتفـاق مع إيـران، هـذه الشـروط بدورهـا تمثـل تقويًضا 
لبرنامـج إيـران النـووي، وتقليصـا لدورها اإلقليمي، وحًدا من مخاطر أسـلحتها الباليسـتية، 

وهـي النقـاط التـي تأخذها إسـرائيل بعيـن العتبـار(٤7).
قـد يكـون أمـام اإلدارة األمريكيـة فتـرة قـد تصـل إلـى سـتة أشـهر قبـل اسـتعادة برامـج 
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العقوبـات السـابقة علـى توقيـع التفـاق، ممـا تتيـح إليـران إبـداء التجـاوب مـع الشـروط 
األمريكيـة، وربمـا تتيـح هذه الفتـرة لترامب إعادة النظر في النسـحاب لحًقا، سـواء نتيجة 
اسـتجابة إيـران أو تحـت وقـع الضغـوط الدوليـة التـي قـد تسـهم جهـود أطرافهـا فـي فتـح 

المجـال أمـام إعـادة النظـر فـي التفـاق.
وإسـرائيل مـن جانبهـا تعمـل علـى تقويـض التفـاق، وقـد اسـتغلت توقيـت إعـالن ترامـب 
لقـراره ووجهـت ضربـات عسـكرية متعـّددة إلـى مواقـع إيرانيـة فـي سـوريا، كمـا أنهـا تبـذل 
جهدهـا مـن أجـل تحجيـم وجـود إيـران فـي سـوريا أو علـى أقـل تقديـر وجودهـا بالقـرب مـن 
مناطـق نفوذهـا، فـي الوقت نفسـه الـذي تبذل فيه جهوًدا مـن أجل إقناع األطـراف األوروبية 
بممارسـة مزيـد مـن الضغـوط علـى إيـران مـن أجـل الوصـول إلـى اتفـاق جديـد تؤخـذ فيـه 
الرؤية اإلسـرائيلية بعين العتبار. وقد جاء توجه رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
فـي ٤ يونيـو إلـى زيـارة كل مـن ألمانيا وفرنسـا وبريطانيا لمناقشـة ملف التفـاق النووي إلى 

جانـب الـدور اإلقليمي إليـران(٤٨).
وبالمجمل يمكن القول إن إسـرائيل تبدي ارتياًحا للسياسـة األمريكية الراهنة، ل سـّيما 

فـي الشـق المتعلق منها بالملف النـووي، ألنها تتضمن مـا يأتي(٤٩):
1. أن يتم إلحاق هذا التفاق بملحق وهو يخص الصواريخ الباليستية، وكان ترامب دائًما 
يقـول إن هـذا التفـاق النووي فاشـل وخاسـر، ألنه ل يتضمـن موضوع الصواريخ الباليسـتية 
اإليرانيـة، وكلنـا يعرف أن إيـران رفضت أن يكون موضوع الصواريـخ اإليرانية ضمن التفاق 

النـووي، أي إنهـم يريدون إلزام إيران بإدخال ملـف الصواريخ في التفاق النووي.
2. إن الوليـات المتحـدة تريـد أن تطـّور نظـام تفتيـش جديـد، ويكون من بين المفتشـين 
بعـض الخبـراء األمريكييـن لكـي يدخلـوا إلـى هذه المنشـآت ويكسـبوا مزيًدا مـن المعلومات 

عـن البرنامـج النـووي اإليراني.
3..إن الوليـات المتحـدة تريـد ضمـان عـدم عـودة الطـرف اإليرانـي إلـى نشـاطه النووي 
بعد انتهاء مدة التفاق، وأن يكون هذا التفاق إلى ما ل نهاية، بمعنى أل يستطيع اإليرانيون 

إعـادة تخصيب اليورانيوم إلى نسـبة ٪20.
ول شـك أن تقويـض التفـاق يقـود لحتماليـن: إمـا اتفـاق أفضـل ل يحـّدد عامـاًل زمنًيـا 
لحصـول إيـران علـى السـالح النووي ويمنـع إيران مـن اسـتخدام الصواريخ الباليسـتية، وإما 
تصعيـد عسـكري ضـد إيـران وضـرب المفاعـل النـووي اإليرانـي، وبذلـك تتفـرد إسـرائيل 
بامتـالك السـالح النـووي وتقضـي علـى أي خطـر قـد يداهمهـا. والحتمـال األول تفضلـه 

إسـرائيل، أمـا الثانـي فلـه تداعياتـه.
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خـاتمــة
مـن خـالل مـا سـبق يتبيـن أن الموقـف اإلسـرائيلي مـن البرنامـج النـووي اإليرانـي كان 
محكوًمـا بمحّدديـن: يتمثـل األول فـي القلـق الشـديد مـن احتمـال امتـالك إيـران للسـالح 
النـووي، بينمـا يتمثل المحّدد الثاني في الخوف من كسـر الحتكار النووي اإلسـرائيلي في 
منطقـة الشـرق األوسـط لتبقـى إسـرائيل الدولـة النوويـة الوحيـدة دون منافـس. لذلك جاء 
الموقـف اإلسـرائيلي من النسـحاب األمريكي من التفاق النـووي اإليراني مؤيًدا ومرحًبا.
لهـذا أبـدى المسـؤولون اإليرانيـون ارتياًحـا للسياسـة األمريكيـة التـي سـتفرض مزيـًدا 
مـن القيـود علـى إيـران، والتي قد تصل بهـم إلى العزلة الدولية واسـتعادة برامـج العقوبات 
المتعلقـة بالملـف النـووي، مـع وعـود أمريكيـة بعقوبـات أشـد وطـأة، فاإلسـرائيليون قـد 
اسـتفادوا مـن الضغـوط الراهنة التـي تتعرض لها إيـران، ووجهوا ضد قّواتها وميليشـياتها 
ضربـات عسـكرية متعـّددة فـي سـوريا، وتوافقـوا مـع الـروس علـى إبعـاد القـّوات اإليرانيـة 
من الوجود بمقربة من مناطق النفوذ اإلسـرائيلية بالقرب من الحدود السـورية، ول سـّيما 
منطقـة الجـولن المحتـل، وقـد يكـون الطرفـان قـد توافقا علـى الحد مـن الـدرور اإليراني 

فـي سـوريا ككل، وهـو مـا يعنـي إضعـاف إيـران بالمجمل.
لكـن فـي الواقع ل تزال هناك العديد من المخاطر المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني 
تحديـًدا، أهمهـا أن النسـحاب األمريكـي مـن التفـاق قـد يعطي إليـران مبرًرا للعـودة على 
تخصيـب اليورانيـوم بالمعـدلت المرتفعـة السـابقة على التفـاق، وهذا ما هدد بـه العديد 
مـن المسـؤولين اإليرانييـن، كمـا أن الوليـات المتحـدة تواجه معارضـة دولية في مـا يتعلق 
بإلغـاء التفـاق النـووي، ورغم أنها تهـدد كل األطراف بالتعرض للعقوبات فـي حال التعاون 
مـع إيـران، لكـن قـدرة الوليـات المتحـدة علـى اسـتعادة برامـج العقوبـات السـابقة وعـزل 
إيـران قـد تحتـاج إلـى وقـت طويـل، قـد يكـون فـي صالـح إيـران أكثـر مـن غيرهـا وتحديـًدا 
فـي صالـح طموحهـا النـووي الـذي يبدو أنـه ضمن أهدافهـا السـتراتيجية وتمتلـك بالفعل 

البنيـة التحتيـة المادية والبشـرية للعـودة لتخصيـب اليورانيوم.
فـي تلـك الظـروف قـد تكـون إسـرائيل أمـام خياراتهـا التقليديـة فـي التعامل مـع الملف 
النـووي اإليرانـي، وهـي اسـتمرار تحريـض الوليـات المتحـدة ضـد إيـران وربمـا دفعهـا 
لعملية عسـكرية تسـتهدف مواقعها النووية، أو التحرك بصورة منفردة ضد تلك األهداف 
اإليرانيـة، أو اسـتمرار العمـل الدبلوماسـي للوصـول بالوليـات المتحدة إلى تنفيذ سياسـة 
عـزل إيـران والضغـط عليهـا وتقويـض قدراتهـا علـى مواصلـة برنامجهـا النـووي، ويبدو أن 
إسـرائيل سـتعمل على تحريك الخيار الثالث باعتباره له األولوية، ل سّيما في ظل التشدد 
األمريكـي الراهـن تجـاه إيـران، واحتمـال تغييـر األطـراف األوروبيـة لمواقفها، ل سـّيما أن 
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هـذه األطـراف علـى قناعـة بخطـر إيـران وسـلوكها اإلقليمـي المزعـزع لالسـتقرار، فضـاًل 
عن أن األطراف األوروبية تأخذ بعين العتبار الموقف األمريكي، وتحسب مدى تضررها 
مـن مخالفة السياسـة األمريكيـة والخروج عن خطها. هذا ناهيك بـأن كل القوى اإلقليمية 

تحبـذ هـذا الخيـار وتعمل علـى تنفيذه.
أمـا الخيـار العسـكري لمواجهـة البرنامـج النـووي اإليرانـي، سـواء مـن جانـب الوليـات 
المتحـدة أو مـن جانـب إسـرائيل، فإنـه ممكن لكن سـيتولد عنه تداعيات خطيـرة على أمن 
إسرائيل وعلى األمن اإلقليمي ككل. وليس له أولوية في الظروف الراهنة، إذ إّن الضغوط 
قـد تحقـق نتائـج أفضـل، ل سـّيما أن النظام في مرحلـة حرجة إذ يعاني من عدم اسـتقرار 
داخلـي، باإلضافـة إلـى التـورط الخارجـي بصـورة تفـوق قدراته علـى تحملها لوقـت طويل، 

وِمـن ثَـّم فـإن اسـتنزافه وإضعافه أفضل من اسـتهدافه بصورة مباشـرة.
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