
|1

ووضحــت بدايــات هــذا املســار يف فــرض الواليــات املتحــدة، 
يف 7 ديســمرب، عقوبــات جديــدة تســتهدف نحــو عــرة 
ــة األوىل  كيانــات ومســؤولن إيرانيــن، أي بعــد انتهــاء املرحل
ــة  ــل اســتئناف املرحل ــة الســابعة، وقب مــن مفاوضــات الجول
ــك بالتزامــن مــع  ــدأت يف 10 ديســمرب، وذل ــي ب ــة، والت الثاني
وجــود مباحثــات أمريكيــة – إرسائيليــة مكثفــة بــدأت يف 
9 ديســمرب حــول الخيــارات البديلــة للدبلوماســية. ومــن 
ــايل بينيــت، قــد  ــوزراء اإلرسائيــي، نفت املعــروف أن رئيــس ال
طالــب يف أوائــل ديســمرب، بوقــف الجولــة الســابعة مــن 
املفاوضــات مــع إيــران، رداً عــى قيامهــا بـــ “االبتــزاز النووي”، 

ــات.  ــويفها يف املفاوض ــا وتس ــارة إىل مامطلته يف إش

تحركات إسرائيلية موازية
كثفــت إرسائيــل تحركاتهــا خــال األيــام القليلــة املاضيــة 
اإليرانيــة  للتهديــدات  التصــدي  عــى  قدراتهــا  لتعزيــز 

ــايل: ــة يف الت ــوات اإلرسائيلي ــرز الخط ــل أب ــدة، وتتمث املتصاع

1- االســتعداد ملحــاكاة رضب إيــران: رسب الجيــش اإلرسائيــي 
ــاورات  ــراء من ــتعداده إلج ــن اس ــة ع ــات إىل الصحاف معلوم
ــة  ــايك رضب ــة تح ــع املقبل ــهر الربي ــال أش ــة خ ــة ضخم جوي
ــاورات  ــران. كــام كشــف أن هــذه املن ــة إلي عســكرية محتمل
ــو  ــاح الج ــا س ــي أجراه ــات الت ــرب التدريب ــن أك ــتكون م س

ــى اإلطــاق.  ــي ع اإلرسائي

فمــن املقــرر أن يشــارك فيهــا عــرات الطائــرات املقاتلــة، 
مبــا يف ذلــك طائــرات “إف – 16” و”إف – 35”. كــام ســتُجرى 
التدريبــات عــى مســافات بعيــدة فــوق البحــر األبيــض 
املقاتــات  التــي ســتحتاجها  املســافة،  املتوســط ملحــاكاة 
ــدر  ــي تق ــة، والت ــة اإليراني ــآت النووي ــرب املنش ــا ل لقطعه

ــاً. ــوايل 620 مي ــر، أو ح ــف كيلوم ــن أل ــر م بأك

ــاع  ــر الدف ــعى وزي ــون: س ــع البنتاج ــس م ــيق جانت 2- تنس
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تزايــدت المخــاوف الدوليــة واإلســرائيلية بشــأن إمكانيــة انهيــار الجولــة الســابعة مــن المفاوضــات النوويــة، 
ــك  ــات وكذل بســبب تعنــت طهــران فــي هــذه المفاوضــات، وتقديمهــا مســودتين تتعلقــان برفــع العقوب
باإلجــراءات النوويــة التــي ســوف تلتــزم بهــا، والتــي تخالــف مــا تــم االتفــاق عليــه خــال الجــوالت الســابقة 
مــن التفــاوض. ولذلــك اعتبــر الغــرب الجولــة الحاليــة بمنزلــة الفرصــة األخيــرة إليــران، وإال فــإن المســار 
البديــل، ســوف يكــون تجربــة خيــارات غيــر دبلوماســية، أي تشــديد العقوبــات بالتزامــن مــع تنفيــذ عمليــات 

تخريبيــة أو عســكرية ضــد إيــران. 

ــرات المســتقبل, العــدد 1417، 14  ــران, تقدي ضغــوط متصاعــدة: أبعــاد كشــف واشــنطن تفاهماتهــا العســكرية مــع إســرائيل ضــد إي
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح ديســمبر 2021، أبوظب
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ــي،  ــره األمري ــه نظ ــال لقائ ــس، خ ــي جانت ــي، بين اإلرسائي
لويــد أوســن، يف 9 ديســمرب بواشــنطن ملناقشــة خيــارات 
التعامــل مــع إيــران حــال إخفــاق املفاوضــات النوويــة. 
وكشــف مســؤول أمريــي كبــر أن جــدول األعــامل األمريــي 
العســكرية  التدريبــات  مناقشــات  يتضمــن  اإلرسائيــي   –
املحتملــة التــي مــن شــأنها أن تهيــئ لتدمــر املنشــآت النووية 

ــية.  ــاعي الدبلوماس ــل املس ــة فش ــة يف حال اإليراني

تتضمنــت  الخيــار،  هــذا  جديــة  تأكيــد  ســبيل  ويف 
املناقشــات دراســة البنتاجــون إمكانيــة تنفيــذ منــاورات 
عســكرية مشــركة ملواجهــة إيــران، إذ أكــد الوزيــر اإلرسائيــي 
أنــه أىت لتعميــق التعــاون مــع الواليــات املتحــدة يف مواجهــة 
إيــران، الســيام عــى صعيــد الجهوزيــة العســكرية املشــركة، 
مــع التأكيــد عى الثقــة اإلرسائيليــة يف التــزام اإلدارة األمريكية 

ــووي. ــران الســاح الن ــك إي بعــدم الســامح بتمل

3- مهاجمــة أهــداف يف األطراف: اصطحــب جانتس يف زيارته 
واشــنطن رئيــس جهــاز املوســاد، ديفيــد بارنيا. وتجدر اإلشــارة 
إىل أن تــل أبيــب كانــت قــد توصلــت لتفاهــامت ســابقة مــع 
ــة  ــات النووي ــة للمفاوض ــة بديل ــى خط ــة ع اإلدارة األمريكي
ــة”،  ــف طعن ــوت بأل ــم “امل ــا باس ــت حينه ــران، عرف ــع إي م
أي تدمــر الربنامــج النــووي اإليــراين عــرب تنفيــذ عــدد واســع 
مــن العمليــات التخريبيــة، ضــد املنشــآت النوويــة. وبطبيعــة 
الحــال، فــإن املوســاد اإلرسائيــي بالتعــاون مــع االســتخبارات 

األمريكيــة ســيلعب دوراً يف تنفيــذ هــذه االســراتيجية. 

 – األمريكيــة  املحادثــات  يف  الجديــد  البعــد  ويتمثــل 
اإلرسائيليــة فيــام كشــفت عنــه وســائل اإلعــام العربيــة بــأن 
الحديــث عــن عمــل عســكري أمريــي ضــد إيــران لــن يكــون 
عــرب اســتهداف األهــداف النوويــة وحدهــا، بــل عــرب إضعــاف 
ــه باســم  ــا متــت اإلشــارة إلي ــراين اإلقليمــي، أو م ــوذ اإلي النف
ــبيل  ــى س ــك ع ــن ذل ــراف”، وم ــداف يف األط ــة أه “مهاجم
املثــال، مهاجمــة مواقــع الحــرس الثــوري اإليــراين يف اليمــن، 
وذلــك لتصعيــد الضغــوط عــى إيــران وتهديــد نفوذهــا 
اإلقليمــي، والــذي توظفــه يف ردع أي عمليــات عســكرية 

ــا. ضده

4- مســار دبلومــايس للتأثــر عــى املوقــف األورويب: أجــرى 
ــد، يف أواخــر نوفمــرب  ــر البي ــي، يائ ــة اإلرسائي ــر الخارجي وزي
زيــارة إىل لنــدن وباريــس؛ لحشــد دعــم الحلفــاء األوروبيــن 
لصالــح املوقــف اإلرسائيــي الرافــض للمفاوضــات مــع إيــران.

وتحــرص إرسائيــل باســتمرار عــى دحــض الرسديــات التــي 

ــي  ــراين يف انعكاســه عــى األمــن اإلرسائي تحــر الخطــر اإلي
وحــده، بــل تؤكــد دومــاً أنهــا متثــل تهديــداً لألمــن واالســتقرار 
اإلقليمــي والعاملــي، مبــا يعنيــه ذلــك مــن رضورة تدخــل 
الواليــات املتحــدة والــدول األوروبيــة واملجتمــع الــدويل 

ــران. للضغــط عــى إي

تحوالت الموقف األمريكي
تســود حالــة مــن االســتياء األمريــي بشــأن املامطلــة اإليرانيــة 
ــع  ــام دف ــة، م ــات النووي ــن املفاوض ــابعة م ــة الس يف الجول
ــار  ــة انهي ــة للتعبــر عــن إمكاني ــكا األوروبي واشــنطن والروي
ــح  ــن توضي ــران. وميك ــى إي ــط ع ــك للضغ ــات، وذل املفاوض

ــايل:   سياســات واشــنطن عــى النحــو الت

ــة: تفاقمــت  ــة – األمريكي 1- اســتيعاب الخالفــات اإلرسائيلي
ــو  ــدوم إدارة ج ــذ ق ــة من ــة – اإلرسائيلي ــات األمريكي الخاف
بايــدن عــى أثــر إرصاره عــى حــل مشــكلة الربنامــج النــووي 
ــران  ــي أن إي ــر اإلرسائي ــرى الدوائ ــياً، إذ ت ــراين دبلوماس اإلي
ــن  ــكري م ــار العس ــتبعاد الخي ــويف، وأن اس ــد إىل التس تعم
ــه تعنــت  ــة مــن جانــب واشــنطن ســوف يرتــب علي الطاول
ــق بدرجــة أو بأخــرى.  ــا تحق ــراين يف املفاوضــات، وهــو م إي

ونظــراً إلدراك واشــنطن ذلــك، فقــد ســعت للتعــاون مــع 
إرسائيــل لتأليــف جبهــة موحــدة ملواجهــة تهديــدات الربنامــج 
واشــنطن  إعــان  ويكشــف  عســكرياً.  اإليــراين  النــووي 
ــون  ــول مضم ــات ح ــب معلوم ــة، وترسي ــك رصاح ــن ذل ع
ــوم 9 ديســمرب، أي  ــة يف ي ــة – اإلرسائيلي التفاهــامت األمريكي
بيــوم واحــد قبــل اســتئناف مفاوضــات الجولــة الســابعة عــن 
ــذه  ــل ه ــأن فش ــران ب ــالة لطه ــال رس ــنطن إرس ــرص واش ح
الجولــة لــن يرتــب عليــه، ســوى انصيــاع واشــنطن للتوجهات 

ــران.   ــار العســكري ضــد طه ــل الخي ــة بتفعي اإلرسائيلي

الرئيــس  دعــا  دبلوماســية:  غــر  لحلــول  االســتعداد   -2
األمريــي، جــو بايــدن، ملبــارشة التحضــرات الازمــة يف حــال 
فشــلت الســبل الدبلوماســية، وهــو مــا رصحــت بــه املتحدثــة 
باســم البيــت األبيــض “جــن بســايك” يف 9 ديســمرب، يف إشــارة 

ــران.  ــي أو العســكري ضــد إي ــار التخريب ــل الخي إىل تفعي

ــط  ــديد الضغ ــاً بتش ــة أيض ــت اإلدارة األمريكي ــام لوح ك
ــات  ــة بالعقوب ــدول كاف ــزام ال ــامن الت ــرب ض ــران ع ــى إي ع
األمريكيــة عليهــا، خاصــة الصــن، فقــد أشــار املتحــدث باســم 
ــة  ــس، إىل أن اإلدارة األمريكي ــد براي ــة، ني ــة األمريكي الخارجي
تعمــل عــى تحديــد الكيانــات التــي تخــرق العقوبــات عــى 

ــك. ــران وتحــرص عــى تحذيرهــا مــن االســتمرار يف ذل إي
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3- اإلعــالن عــن منــاورات عســكرية مشــركة: درس جانتــس 
منــاورات  تنفيــذ  البنتاجــون  يف  ديســمرب،   9 يف  وأوســن، 
لشــن رضبــة  االســتعداد  أجــل  مــن  مشــركة  عســكرية 
عســكرية عــى املنشــآت النوويــة اإليرانيــة يف حــال فشــلت 
ــدة  ــف ح ــنطن لتخفي ــعت واش ــم س ــة. ث ــات النووي املحادث
هــذه التريحــات عــرب التأكيد بــأن تلــك التدريبات املشــركة 
تجريهــا الواليــات املتحــدة بشــكل متكــرر مــن أجــل التعامــل 

ــركة. ــة املش ــدات اإلقليمي ــع التهدي م

كــام أشــار أوســن إىل املنــاورات العســكرية املشــركة التي 
ــات  ــن الوالي ــل فــرة قصــرة يف البحــر األحمــر ب أجريــت قب
ــيق  ــر التنس ــزام تطوي ــن اعت ــاً ع ــل، معرب ــدة وإرسائي املتح
األمنــي اإلقليمــي عــرب تعميــق التعــاون العســكري وتكثيــف 
ــون  ــوف تك ــا س ــى أنه ــؤرش ع ــاورات، يف م ــات واملن التدريب
إحــدى اآلليــات التــي يتــم االرتــكاز عليهــا يف مواجهــة إيــران. 

حدود التوافقات المشتركة
يتضــح أن محــاوالت إحــداث توافــق نســبي يف املوقــف 
األمريــي – اإلرسائيــي ال تلغــي وجــود خافــات بــن الطرفن، 

ــايل:  وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو الت

ــل واشــنطن الحــل الدبلومــايس: عــى الرغــم مــن  1- تفضي
إعــادة واشــنطن خيــار توجيــه رضبــات عســكرية، أو تخريبية 
ــة،  ــى الطاول ــا ع ــراين، أو وكائه ــووي اإلي ــج الن ــد الربنام ض
وكشــف واشــنطن أن العمليــات التخريبيــة اإلرسائيليــة ضــد 
إيــران، يف يونيــو وســبتمرب، قــد متــت بضــوء أخــر أمريــي، 
فــإن واشــنطن ال تــزال تضــع الخيــار التخريبــي العســكري يف 

آخــر خياراتهــا. 

فقــد أشــارت الواليــات املتحــدة، يف الســابق، إىل النتائــج 
العكســية للربــات التخريبيــة اإلرسائيليــة. كــام أن الواليــات 

عســكرية  ملواجهــات  االنجــرار  تحــايش  تفضــل  املتحــدة 
تزيــد مــن تورطهــا يف الــرق األوســط. ولــذا، فإنــه يف حالــة 
ــإن  ــية، ف ــامت دبلوماس ــران لتفاه ــع إي ــنطن م ــل واش توص
التفاهــامت اإلرسائيليــة – األمريكيــة ســوف تنهــار. ولعــل تــل 
ــد مخاوفهــا  ــار، عــرب تأكي أبيــب نفســها تتحســب لهــذا الخي
مــن إمكانيــة تحجيمهــا مــن تنفيــذ رضبــات ضــد إيــران، يف 
ــراين دبلوماســياً.  ــم التوصــل إىل تســوية امللــف اإلي ــة ت حال

ــار العســكري وحــده: ترفــض  2- رهــان إرسائيــي عــى الخي
تــل أبيــب أي اتفــاق دبلومــايس بــن واشــنطن وإيــران، إدراكاً 
منهــا أن مثــل هــذا االتفــاق قــد ال يضمــن منــع إيــران مــن 
ــرار  ــوم، عــى غ ــب اليوراني ــا يف مجــال تخصي ــر قدراته تطوي
اتفــاق 2015، أي أن مثــل هــذا االتفــاق املتوقــع ســوف يطيل 
مــن الفــرة التــي تســتطيع فيهــا إيــران أن تصــل ملســتويات 

مرتفعــة مــن تخصيــب اليورانيــوم، ولــن مينعهــا متامــاً. 

كــام أنــه يف ضــوء الســوابق اإليرانيــة مبحاولــة إقامــة 
برنامــج نــووي رسي بعيــداً عــن أعــن الوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذريــة، فــإن املخــاوف اإلرسائيليــة تــزداد مــن إمكانيــة 
ــى يف  ــة حت ــة نووي ــاك قنبل ــة، المت ــران، يف النهاي ــاه إي اتج
ــت،  ــد بيني ــك أك ــا. ولذل ــووي معه ــاق الن ــاء االتف ــة إحي حال
مــراراً، عــدم التزامــه باالنصيــاع ملثــل هــذا االتفــاق، كــام أكــد 
ــي.  ــا القوم ــق أمنه ــردة لتحقي ــل منف ــة تحــرك إرسائي إمكاني

ويف التقديــر، فــإن املوقــف اإليــراين ســوف ميثــل العامــل 
الحاســم فيــام إذا كانــت الواليــات املتحــدة وإرسائيــل ســوف 
تتبنيــان سياســة مشــركة تجــاه إيــران أم ال. ففــي حالــة إبداء 
طهــران مرونــة يف املفاوضــات، فــإن التفاهــامت األمريكيــة – 
ــت  ــة اســتمرار التعن ــا يف حال ــة ســوف تراجــع. أم اإلرسائيلي
اإليــراين، فــإن واشــنطن وتــل أبيــب قــد تتجهــان يف النهايــة 

لتفعيــل الخيــار العســكري ضــد إيــران. 
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ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.
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