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ــى  ــوط” ع ــت تســمية “رأس األخطب ــق بيني وســبق وأن أطل
املنتــدى  مــع  بالفيديــو  إيــران مطلــع 2022، يف حديثــه 
إيــران  وصــف  حيــث  دافــوس،  يف  العاملــي  االقتصــادي 
ذلــك  االســتقرار، ورأس  اإلرهــاب وعــدم  “أخطبــوط”  بـــ 
األخطبــوط يف طهــران، بينــا متتــد أذرعــه عــر الــرق 

األوســط.

تحوالن رئيسيان موازيان 
ــدة يف  ــراتيجية الجدي ــذه االس ــن ه ــت ع ــان بيني ــاء إع ج

ــا:  ــن، وه ــن مهم ــدوث تطوري ــوء ح ض

1- تعــر االتفــاق النــووي: تــأيت الترصيحــات اإلرسائيليــة 
ــن  ــة ب ــات الدولي ــات يف املحادث ــع تنامــي الخاف بالتزامــن م
ــك  ــت تل ــراين، ووصل ــووي اإلي ــاق الن ــراف االتف ــران وأط إي
الخافــات إىل حــد يُخــى معــه انهيــار املحادثــات النوويــة.

وأكــد بينيــت أن طهــران اجتــازت عــدة خطــوط حمــراء 
ــا  ــا التخصيــب لنســبة 60% مــن دون أي رد دويل، بين ومنه

أشــار وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي، بينــي جانتــس، إىل أن إيــران 
ــاج ألــف جهــاز طــرد مركــزي متطــور  تســعى الســتكال إنت
مــن طــراز “آي آر 6” يف موقــع تحــت األرض. وســبق وأن أكــد 
ــك  ــا يف التــرصف ضــد ذل ــل تتمســك بحقه ــت أن إرسائي بيني
ــزداد  ــع أن ت ــر. ويتوق ــزم األم ــراين إذا ل ــووي اإلي ــج الن الرنام
ــرة يف  ــدء األخ ــع ب ــران م ــد إي ــي ض ــرك اإلرسائي ــرص التح ف

ــوم عــن %60. ــب اليوراني ــع مســتويات تخصي رف

ــي  ــات املتحــدة لتبن ــواٍز: ســعت الوالي ــي م ــط أمري 2- ضغ
سياســة جديــدة، وهــي الضغــط عــى إيــران عــر اســتصدار 
ــة  ــة الدولي ــس محافظــي الوكال ــن مجل ــو، م ــرار، يف 8 يوني ق
للطاقــة الذريــة، يديــن إيــران لعــدم تقدميهــا مــا يفــر 
ــن  ــة غــر معل ــة مواقــع نووي ــوم يف ثاث ــار لليوراني وجــود آث

ــا.  عنه

وصعــدت إيــران مؤخــراً ضــد قــرار الوكالــة الدوليــة، 
ــة  ــن للوكال ــة تابعت ــران كامــريت مراقب ــك عــر إغــاق إي وذل
ــن  ــان ع ــن اإلع ــاً ع ــو، فض ــة يف 8 يوني ــا النووي يف مواقعه
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ــة الشــؤون  ــو 2022، خــال اجتماعــه بلجن ــي بينيــت، فــي 7 يوني صــّرح رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية، نفتال
الخارجيــة واألمنيــة التابعــة للكنيســت بــأن النهــج اإلســرائيلي إزاء إيــران قــد تغّيــر علــى مــدار العــام الماضــي، 
حيــث لــم تعــد إســرائيل تعمــل علــى مواجهــة أذرع إيــران، بــل باتــت تســتهدف رأس األخطبــوط اإليرانــي 

ذاتــه. 

رأس األخطبــوط: مــدى فاعليــة االســتراتيجية اإلســرائيلية لمواجهــة التهديــدات اإليرانيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1566، 9 يونيــو 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــو، أي  ــة يف 9 يوني ــة نشــاطاتها النووي ــرا ملراقب ــق 27 كام غل
يف اليــوم التــايل لصــدور قــرار الوكالــة. وياحــظ أن واشــنطن 
ــن  ــس األم ــووي إىل مجل ــران الن ــف إي ــل مل ــتطيع تحوي تس
وإعــادة فــرض العقوبــات الدوليــة عليهــا بصــورة آليــة، وذلــك 
عــر توظيــف “آليــة الزنــاد”، وهــو مــا مل تقــم بــه واشــنطن 
حتــى اآلن، وهــو مــا يعنــي أن واشــنطن التــزال تعــول عــى 

ــى اآلن.  ــووي حت ــاق الن ــاء االتف إحي

أبعاد السياسة الجديدة
تتمثــل الخطــوط العامــة الســراتيجية األخطبــوط اإلرسائيليــة 

يف التــايل: 

االســراتيجية  أن  بينيــت  أكــد  طهــران:  عــى  الرتكيــز   -1
معادلــة جديــدة  تبنــي إرسائيــل  عــى  تقــوم  الجديــدة 
للتعامــل مــع إيــران قوامهــا اســتهداف الداخــل اإليــراين علنــاً 
ــرق  ــة ال ــوكاء، يف منطق ــدالً مــن اســتهداف األذرع، أي ال ب

ــاس. ــاين وح ــه اللبن ــزب الل ــل ح ــط، مث األوس

ــدار  ــى م ــل، ع ــت إرسائي ــات: عمل ــن العملي 2- الكشــف ع
ــراين  ــووي اإلي ــة، عــى اســتهداف الرنامــج الن األعــوام املاضي
والعلــاء املرتبطــن بــه، فضــاً عــن املواقــع العســكرية، غــر 
أنــه مــن امللحــوظ أن إرسائيــل مل تعلــن مســؤوليتها عــن تلــك 
ــي  ــة الت ــة األمريكي ــد الصحاف ــت تنتق ــل وكان ــات، ب الهج
ــورط  ــول ت ــن ح ــؤولن أمريكي ــات ملس ــل تريب ــت تنق كان
ــه  ــا اآلن، فإن ــران. أم ــل إي ــات داخ ــذ عملي ــل يف تنفي إرسائي
ــران ســوف تعلــن  ــدة، فــإن إي ومبوجــب االســراتيجية الجدي

ــران.  ــة ضــد إي ــات التخريبي مســؤوليتها عــن هــذه العملي

كثفــت  اإلرسائيليــة:  للتهديــدات  مصداقيــة  إضفــاء   -3
ــرب  ــدالع ح ــيناريو ان ــكرية لس ــتعداداتها العس ــل اس إرسائي
ــل، يف  ــت إرسائي ــد أنه ــات. فق ــف الجبه ــن مختل ــا م ضده
نهايــة مايــو املــايض، تدريبــات عســكرية تحمل اســم “عربات 
ــات  ــا الوالي ــن بينه ــدة م ــاركة دول ع ــرص مبش ــار” يف ق الن
املتحــدة األمريكيــة، والــذي يحــايك دخــول إرسائيــل يف حــرب 
ضــد إيــران. واســتمرت تلــك التدريبــات، وهــي األضخــم منــذ 

عقــود، ملــدة شــهر كامــل.

ويتمثــل الســيناريو الــذي تركــز عليــه التدريبــات يف 
وقــوع تصعيــد مــع إيــران، عــر قصــف إرسائيــي عــى مواقــع 
ــزب  ــن ح ــارص م ــل عن ــه مقت ــب علي ــوريا يرت ــة يف س إيراني
ــان،  ــال ضــد لبن ــل للقت ــه، فــرد األخــر، مــا يجــر إرسائي الل
وتتدهــور األمــور إىل حــرب أكــر تنضــم إليهــا غــزة والضفــة 

ــران. ــة وإي الغربي

التدريبيــة محــاكاة لــرب  كــا تضمنــت املنــاورات 
ــرادارات،  ــة، والتغلــب عــى ال ــة مبناطــق جبلي منشــآت نووي
التــي تحمــي هــذه املنشــآت، باإلضافــة إىل محــاكاة الرحــات 

القتاليــة بعيــدة املــدى عــر تنفيــذ رحــات ماثلــة إىل 
ــا.  ــات يف أوروب وجه

وتطــرق الســيناريو اإلرسائيــي للمخاطــر التــي ســتتعرض 
ــة إىل أن حــزب  ــرات اإلرسائيلي ــل، إذ تشــر التقدي ــا إرسائي له
اللــه سيســتهدف 80 موقعــاً إرسائيليــاً وســتتعرض لدمــار كبر، 
ــاً 1500 صــاروخ، وســيكون مــن  ــق الحــزب يومي ــث يطل حي
الصعــب عــى منظومــة الدفــاع الجــوي، التــي سيســتخدمها 
ولذلــك  الصواريــخ،  جميــع  اعــراض  اإلرسائيــي  الجيــش 
ــوات  ــات بالق ــذ هج ــتعداد لتنفي ــات االس ــملت التدريب ش

ــه. ــاين ضــد مواقــع حــزب الل الخاصــة يف العمــق اللبن

بتطويــر  تقــوم إرسائيــل  املناســبة:  األســلحة  امتــاك   -4
قدراتهــا العســكرية لضــان قدرتهــا عــى اســتهداف الرنامــج 
ــكرية  ــات عس ــدة صفق ــت ع ــك أبرم ــراين، ولذل ــووي اإلي الن
ــر قــدرات  ــا، تطوي ــي كان أهمه ــات املتحــدة، والت مــع الوالي
منظومــة القبــة الحديديــة للدفــاع الجــوي، باإلضافــة إىل 
رشاء طائــريت تــزود بالوقــود مــن طــراز “بوينــج يك يس – 46” 
)Boeing KC-46(، وهــي الطائــرات التــي ســتمكن إرسائيــل 
مــن تزويــد مقاتــات “إف – 35” بالوقــود حتــى متكنهــا مــن 

ــودة.  ــة والع ــق األرايض اإليراني ــول إىل عم الوص

ونظــراً ألن إرسائيــل مل تســتلم الطائرتــان بعــد، فإنهــا 
ــى  ــادرة ع ــون ق ــرات “إف – 35”، لتك ــر طائ ــت تطوي أعلن
ــود  ــزود بالوق ــة للت ــن دون الحاج ــة م ــداف إيراني رضب أه
يف الجــو، وذلــك دون توضيــح ماهيــة هــذا التطويــر، ولذلــك 
ال ميكــن الجــزم مبــا إذا كانــت إرسائيــل متلــك هــذه القــدرة 
حاليــاً، أم ال. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن إرسائيــل ترغــب 
ــات  ــه رضب ــادرة عــى توجي ــا باتــت ق ــران أنه ــد إلي يف التأكي
ــدات  ــى التهدي ــة ع ــاء مصداقي ــم إضف ــن ث ــاً، وم ــا حالي له

ــة.  اإلرسائيلي

تحديات النهج اإلسرائيلي
ضــد  إرسائيــل  توظيــف  واشــنطن  محاولــة  أن  ياحــظ 
التهديــدات اإليرانيــة أمــر تواجهــه العديــد مــن التحديــات، 

والتــي ميكــن تفصيلهــا يف التــايل: 

1- تبايــن التقييــات العســكرية اإلرسائيليــة: ياحــظ أن 
ذلــك النهــج الجديــد القائــم عــى العــداء الرصيــح إليــران ال 
يلقــى قبــوالً داخــل الدوائــر األمنيــة بإرسائيــل. وبينــا يــرى 
ــدة  ــج جي ــأيت بنتائ ــي ســوف ي ــج العلن ــذا النه ــت أن ه بيني
ــإن بعــض رجــال االســتخبارات  ــارشة، ف ــران مب عــر رضب إي
ــران يف  ــز طه ــرون أن “وخ ــث ي ــج، حي ــك النه ــون ذل يعارض
عينهــا” سيتســبب يف العديــد مــن األزمــات األمنيــة إلرسائيــل.

التقديــرات  أشــارت  اإلرسائيــي:  الجيــش  مخــاوف   -2
العســكرية اإلرسائيليــة إىل أن الجيــش اإلرسائيــي يحتــاج إىل 
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عــام كامــل، عــى األقــل، لــي يكــون قــادراً عــى شــن هجــوم 
ضــد إيــران. وعــى الرغــم مــن أوجــه القصــور التــي تعانيهــا 
القــوات اإليرانيــة، فــإن الجيــش والحــرس الثــوري متكنــا مــن 
ــى  ــادرة ع ــتية، ق ــخ باليس ــرة وصواري ــرات مس ــر طائ تطوي
تهديــد أمــن إرسائيــل، خاصــة إذا مــا تــم شــن هجــوم 
ــخ  ــرة والصواري ــرات املس ــن الطائ ــر م ــدد كب ــتخدام ع باس

ــة.  ــتية واملجنح الباليس

ومــن جهــة أخــرى، فــإن حــزب اللــه ميثــل تهديــداً كبــراً 
ــدى  ــإن ل ــي، ف ــرات الجيــش اإلرسائي ــاً لتقدي ــل، فوفق إلرسائي
حــزب اللــه أكــر مــن 100 ألــف صــاروخ. وعــى الرغــم مــن 
أن أغلــب تلــك الصواريــخ مــن طــراز “كاتيوشــا”، والتــي يصل 
ــي  ــك صاروخ ــك كذل ــزب ميتل ــإن الح ــم، ف ــا إىل 40 ك مداه
“زلــزال – 1” و”2” واللذيــن يصــل مداهــا إىل 160 كم و210 
كــم عــى التــوايل. كــا ميتلــك حــزب اللــه صــاروخ “فتــح – 
110” وهــو صــاروخ باليســتي إيــراين قصــر املــدى ويــراوح 
ــه رأس حربيــة يصــل إىل 500  مــداه بــن 250 و300 كــم، ول

كجــم، وميكنــه اســتهداف تــل أبيــب ومــا بعدهــا. 

ــه  ــة تشــر إىل أن حــزب الل ــرات اإلرسائيلي كــا أن التقدي
ــا نحــو 1500 صــاروخ  ــق خاله ــة يطل يخطــط لحــرب قادم
يوميــاً داخــل إرسائيــل، األمــر الــذي قــد يهــدد بســقوط 300 
قتيــل يوميــاً. ومــن ثــم ســيكون مــن الصعــب عــى منظومــة 
الدفــاع الجــوي اإلرسائيليــة اعــراض جميــع صواريــخ الحــزب. 
ــرة مســرة ألغــراض االســتطاع،  ــق الحــزب طائ وســبق وأطل

يف فرايــر املــايض، ومل تتمكــن الدفاعــات اإلرسائيليــة مــن 
ــزب يف  ــاح الح ــى نج ــؤرش ع ــد ي ــا ق ــو م ــا، وه ــدي له التص
تطويــر مســرات شــبحية، وهــو مــا يعظــم مــن التهديــدات 

ــه تجــاه إرسائيــل.  النابعــة من

3- الــرد اإليــراين املحتمــل: هــدد قائــد القــوات الريــة 
للجيــش اإليــراين، كومــار حيــدري، بأنهــم ســيقومون بتســوية 
ــأ،  ــل أي خط ــت إرسائي ــاألرض إذا ارتكب ــا ب ــب وحيف ــل أبي ت
ــوط.  ــك رداً عــى ترصيحــات بينيــت بشــأن رأس األخطب وذل
ــوري  ــرس الث ــابق يف الح ــادي الس ــد القي ــبق وأن أك ــا س ك
ــور،  ــت ب ــراين، منصــور حقيق ــان اإلي ــة الرمل ومستشــار رئاس
أن بــاده لديهــا بنــك أهــداف مــن املصالــح األمريكيــة 
واإلرسائيليــة للــرد عــى العمليــات اإلرسائيليــة داخــل إيــران.

نشــاطات  املاضيــة  األشــهر  خــال  الشــاباك  ورصــد 
لاســتخبارات اإليرانيــة ملحاولــة تصفيــة أو اختطــاف أكادميين 
إرسائيليــن ومســؤولن كبــار يف األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــن.

ــزال  ــدة الت ــات املتح ــول إن الوالي ــن الق ــام، ميك ويف الخت
تعــول عــى تنفيــذ عمليــات تخريبيــة متتاليــة ضــد الرنامــج 
النــووي اإليــراين، وتوظيــف ذلــك إلحــراج الحكومــة اإليرانيــة، 
وإظهارهــا مبظهــر العاجــز عــن تبنــي أي ردود فعــل انتقامية، 
ــا،  ــة عليه ــوط االقتصادي ــد الضغ ــع تصاع ــن م ــك بالتزام وذل
ــام  ــاب أم ــح الب ــام، ويفت ــة النظ ــوض مصداقي ــا يق ــو م وه

انهيــاره.
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