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رأس األخطبوط:
مدى فاعلية االسرتاتيجية اإلسرائيلية ملواجهة التهديدات اإليرانية
العدد  9 ،1566يونيو 2022

صـ ّـرح رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية ،نفتالــي بينيــت ،فــي  7يونيــو  ،2022خــال اجتماعــه بلجنــة الشــؤون
تغيــر علــى مــدار العــام الماضــي،
الخارجيــة واألمنيــة التابعــة للكنيســت بــأن النهــج اإلســرائيلي إزاء إيــران قــد ّ
حيــث لــم تعــد إســرائيل تعمــل علــى مواجهــة أذرع إيــران ،بــل باتــت تســتهدف رأس األخطبــوط اإليرانــي
ذاتــه.

وســبق وأن أطلــق بينيــت تســمية “رأس األخطبــوط” عــى
إيــران مطلــع  ،2022يف حديثــه بالفيديــو مــع املنتــدى
االقتصــادي العاملــي يف دافــوس ،حيــث وصــف إيــران
بـــ “أخطبــوط” اإلرهــاب وعــدم االســتقرار ،ورأس ذلــك
األخطبــوط يف طهــران ،بينــا متتــد أذرعــه عــر الــرق
األوســط.

تحوالن رئيسيان موازيان
جــاء إعــان بينيــت عــن هــذه االســراتيجية الجديــدة يف
ضــوء حــدوث تطوريــن مهمــن ،وهــا:
 -1تعــر االتفــاق النــووي :تــأيت الترصيحــات اإلرسائيليــة
بالتزامــن مــع تنامــي الخالفــات يف املحادثــات الدوليــة بــن
إيــران وأطــراف االتفــاق النــووي اإليــراين ،ووصلــت تلــك
الخالفــات إىل حــد يُخــى معــه انهيــار املحادثــات النوويــة.
وأكــد بينيــت أن طه ـران اجتــازت عــدة خطــوط حم ـراء
ومنهــا التخصيــب لنســبة  %60مــن دون أي رد دويل ،بينــا

أشــار وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي ،بينــي جانتــس ،إىل أن إي ـران
تســعى الســتكامل إنتــاج ألــف جهــاز طــرد مركــزي متطــور
مــن طـراز “آي آر  ”6يف موقــع تحــت األرض .وســبق وأن أكــد
بينيــت أن إرسائيــل تتمســك بحقهــا يف التــرف ضــد ذلــك
الربنامــج النــووي اإلي ـراين إذا لــزم األمــر .ويتوقــع أن تــزداد
فــرص التحــرك اإلرسائيــي ضــد إيــران مــع بــدء األخــرة يف
رفــع مســتويات تخصيــب اليورانيــوم عــن .%60
 -2ضغــط أمريــي مــوازٍ :ســعت الواليــات املتحــدة لتبنــي
سياســة جديــدة ،وهــي الضغــط عــى إي ـران عــر اســتصدار
ق ـرار ،يف  8يونيــو ،مــن مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة ،يديــن إيــران لعــدم تقدميهــا مــا يفــر
وجــود آثــار لليورانيــوم يف ثالثــة مواقــع نوويــة غــر معلــن
عنهــا.
وصعــدت إيــران مؤخــرا ً ضــد قــرار الوكالــة الدوليــة،
وذلــك عــر إغــاق إي ـران كامــريت مراقبــة تابعتــن للوكالــة
يف مواقعهــا النوويــة يف  8يونيــو ،فضــاً عــن اإلعــان عــن

رأس األخطبــوط :مــدى فاعليــة االســتراتيجية اإلســرائيلية لمواجهــة التهديــدات اإليرانيــة ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  9 ،1566يونيــو
 ،2022أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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غلــق  27كام ـرا ملراقبــة نشــاطاتها النوويــة يف  9يونيــو ،أي
يف اليــوم التــايل لصــدور قـرار الوكالــة .ويالحــظ أن واشــنطن
تســتطيع تحويــل ملــف إيــران النــووي إىل مجلــس األمــن
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 الت ـزال تعــول عــى
إحيــاء االتفــاق النــووي حتــى اآلن.

أبعاد السياسة الجديدة
تتمثــل الخطــوط العامــة السـراتيجية األخطبــوط اإلرسائيليــة
يف التــايل:
 -1الرتكيــز عــى طهــران :أكــد بينيــت أن االســراتيجية
الجديــدة تقــوم عــى تبنــي إرسائيــل معادلــة جديــدة
للتعامــل مــع إيـران قوامهــا اســتهداف الداخــل اإليـراين علنـاً
بــدالً مــن اســتهداف األذرع ،أي الــوكالء ،يف منطقــة الــرق
األوســط ،مثــل حــزب اللــه اللبنــاين وحــاس.
 -2الكشــف عــن العمليــات :عملــت إرسائيــل ،عــى مــدار
األعــوام املاضيــة ،عــى اســتهداف الربنامــج النــووي اإلي ـراين
والعلــاء املرتبطــن بــه ،فضـاً عــن املواقــع العســكرية ،غــر
أنــه مــن امللحــوظ أن إرسائيــل مل تعلــن مســؤوليتها عــن تلــك
الهجــات ،بــل وكانــت تنتقــد الصحافــة األمريكيــة التــي
كانــت تنقــل ترسيبــات ملســؤولني أمريكيــن حــول تــورط
إرسائيــل يف تنفيــذ عمليــات داخــل إيــران .أمــا اآلن ،فإنــه
ومبوجــب االس ـراتيجية الجديــدة ،فــإن إي ـران ســوف تعلــن
مســؤوليتها عــن هــذه العمليــات التخريبيــة ضــد إي ـران.
 -3إضفــاء مصداقيــة للتهديــدات اإلرسائيليــة :كثفــت
إرسائيــل اســتعداداتها العســكرية لســيناريو انــدالع حــرب
ضدهــا مــن مختلــف الجبهــات .فقــد أنهــت إرسائيــل ،يف
نهايــة مايــو املــايض ،تدريبــات عســكرية تحمل اســم “عربات
النــار” يف قــرص مبشــاركة دول عــدة مــن بينهــا الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،والــذي يحــايك دخــول إرسائيــل يف حــرب
ضــد إيـران .واســتمرت تلــك التدريبــات ،وهــي األضخــم منــذ
عقــود ،ملــدة شــهر كامــل.
ويتمثــل الســيناريو الــذي تركــز عليــه التدريبــات يف
وقــوع تصعيــد مــع إيـران ،عــر قصــف إرسائيــي عــى مواقــع
إيرانيــة يف ســوريا يرتتــب عليــه مقتــل عنــارص مــن حــزب
اللــه ،فــرد األخــر ،مــا يجــر إرسائيــل للقتــال ضــد لبنــان،
وتتدهــور األمــور إىل حــرب أكــر تنضــم إليهــا غــزة والضفــة
الغربيــة وإي ـران.
كــا تضمنــت املنــاورات التدريبيــة محــاكاة لــرب
منشــآت نوويــة مبناطــق جبليــة ،والتغلــب عــى ال ـرادارات،
التــي تحمــي هــذه املنشــآت ،باإلضافــة إىل محــاكاة الرحــات
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القتاليــة بعيــدة املــدى عــر تنفيــذ رحــات مامثلــة إىل
وجهــات يف أوروبــا.
وتطــرق الســيناريو اإلرسائيــي للمخاطــر التــي ســتتعرض
لهــا إرسائيــل ،إذ تشــر التقدي ـرات اإلرسائيليــة إىل أن حــزب
اللــه سيســتهدف  80موقعـاً إرسائيليـاً وســتتعرض لدمــار كبري،
حيــث يطلــق الحــزب يومي ـاً  1500صــاروخ ،وســيكون مــن
الصعــب عــى منظومــة الدفــاع الجــوي ،التــي سيســتخدمها
الجيــش اإلرسائيــي اعــراض جميــع الصواريــخ ،ولذلــك
شــملت التدريبــات االســتعداد لتنفيــذ هجــات بالقــوات
الخاصــة يف العمــق اللبنــاين ضــد مواقــع حــزب اللــه.
 -4امتــاك األســلحة املناســبة :تقــوم إرسائيــل بتطويــر
قدراتهــا العســكرية لضــان قدرتهــا عــى اســتهداف الربنامــج
النــووي اإليــراين ،ولذلــك أبرمــت عــدة صفقــات عســكرية
مــع الواليــات املتحــدة ،والتــي كان أهمهــا ،تطويــر قــدرات
منظومــة القبــة الحديديــة للدفــاع الجــوي ،باإلضافــة إىل
رشاء طائــريت تــزود بالوقــود مــن طـراز “بوينــج يك يس – ”46
( ،)Boeing KC-46وهــي الطائـرات التــي ســتمكن إرسائيــل
مــن تزويــد مقاتــات “إف –  ”35بالوقــود حتــى متكنهــا مــن
الوصــول إىل عمــق األرايض اإليرانيــة والعــودة.
ونظــرا ً ألن إرسائيــل مل تســتلم الطائرتــان بعــد ،فإنهــا
أعلنــت تطويــر طائــرات “إف –  ،”35لتكــون قــادرة عــى
رضب أهــداف إيرانيــة مــن دون الحاجــة للتــزود بالوقــود
يف الجــو ،وذلــك دون توضيــح ماهيــة هــذا التطويــر ،ولذلــك
ال ميكــن الجــزم مبــا إذا كانــت إرسائيــل متلــك هــذه القــدرة
حالي ـاً ،أم ال .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن إرسائيــل ترغــب
يف التأكيــد إلي ـران أنهــا باتــت قــادرة عــى توجيــه رضبــات
لهــا حاليــاً ،ومــن ثــم إضفــاء مصداقيــة عــى التهديــدات
اإلرسائيليــة.
تحديات النهج اإلسرائيلي
يالحــظ أن محاولــة واشــنطن توظيــف إرسائيــل ضــد
التهديــدات اإليرانيــة أمــر تواجهــه العديــد مــن التحديــات،
والتــي ميكــن تفصيلهــا يف التــايل:
 -1تبايــن التقييــات العســكرية اإلرسائيليــة :يالحــظ أن
ذلــك النهــج الجديــد القائــم عــى العــداء الرصيــح إليـران ال
يلقــى قبــوالً داخــل الدوائــر األمنيــة بإرسائيــل .وبينــا يــرى
بينيــت أن هــذا النهــج العلنــي ســوف يــأيت بنتائــج جيــدة
عــر رضب إي ـران مبــارشة ،فــإن بعــض رجــال االســتخبارات
يعارضــون ذلــك النهــج ،حيــث يــرون أن “وخــز طهــران يف
عينهــا” سيتســبب يف العديــد مــن األزمــات األمنيــة إلرسائيــل.
 -2مخــاوف الجيــش اإلرسائيــي :أشــارت التقديــرات
العســكرية اإلرسائيليــة إىل أن الجيــش اإلرسائيــي يحتــاج إىل
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عــام كامــل ،عــى األقــل ،لــي يكــون قــادرا ً عــى شــن هجــوم
ضــد إيـران .وعــى الرغــم مــن أوجــه القصــور التــي تعانيهــا
القــوات اإليرانيــة ،فــإن الجيــش والحــرس الثــوري متكنــا مــن
تطويــر طائــرات مســرة وصواريــخ باليســتية ،قــادرة عــى
تهديــد أمــن إرسائيــل ،خاصــة إذا مــا تــم شــن هجــوم
باســتخدام عــدد كبــر مــن الطائــرات املســرة والصواريــخ
الباليســتية واملجنحــة.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن حــزب اللــه ميثــل تهديــدا ً كب ـرا ً
إلرسائيــل ،فوفق ـاً لتقدي ـرات الجيــش اإلرسائيــي ،فــإن لــدى
حــزب اللــه أكــر مــن  100ألــف صــاروخ .وعــى الرغــم مــن
أن أغلــب تلــك الصواريــخ مــن طـراز “كاتيوشــا” ،والتــي يصل
مداهــا إىل  40كــم ،فــإن الحــزب ميتلــك كذلــك صاروخــي
“زلـزال –  ”1و” ”2واللذيــن يصــل مداهــا إىل  160كم و210
كــم عــى التــوايل .كــا ميتلــك حــزب اللــه صــاروخ “فتــح –
 ”110وهــو صــاروخ باليســتي إي ـراين قصــر املــدى وي ـراوح
مــداه بــن  250و 300كــم ،ولــه رأس حربيــة يصــل إىل 500
كجــم ،وميكنــه اســتهداف تــل أبيــب ومــا بعدهــا.
كــا أن التقدي ـرات اإلرسائيليــة تشــر إىل أن حــزب اللــه
يخطــط لحــرب قادمــة يطلــق خاللهــا نحــو  1500صــاروخ
يوميـاً داخــل إرسائيــل ،األمــر الــذي قــد يهــدد بســقوط 300
قتيــل يوميـاً .ومــن ثــم ســيكون مــن الصعــب عــى منظومــة
الدفــاع الجــوي اإلرسائيليــة اعـراض جميــع صواريــخ الحــزب.
وســبق وأطلــق الحــزب طائــرة مســرة ألغ ـراض االســتطالع،

يف فربايــر املــايض ،ومل تتمكــن الدفاعــات اإلرسائيليــة مــن
التصــدي لهــا ،وهــو مــا قــد يــؤرش عــى نجــاح الحــزب يف
تطويــر مس ـرات شــبحية ،وهــو مــا يعظــم مــن التهديــدات
النابعــة منــه تجــاه إرسائيــل.
 -3الــرد اإليــراين املحتمــل :هــدد قائــد القــوات الربيــة
للجيــش اإليـراين ،كومــار حيــدري ،بأنهــم ســيقومون بتســوية
تــل أبيــب وحيفــا بــاألرض إذا ارتكبــت إرسائيــل أي خطــأ،
وذلــك ردا ً عــى ترصيحــات بينيــت بشــأن رأس األخطبــوط.
كــا ســبق وأن أكــد القيــادي الســابق يف الحــرس الثــوري
ومستشــار رئاســة الربملــان اإلي ـراين ،منصــور حقيقــت بــور،
أن بــاده لديهــا بنــك أهــداف مــن املصالــح األمريكيــة
واإلرسائيليــة للــرد عــى العمليــات اإلرسائيليــة داخــل إيـران.
ورصــد الشــاباك خــال األشــهر املاضيــة نشــاطات
لالســتخبارات اإليرانيــة ملحاولــة تصفيــة أو اختطــاف أكادمييني
إرسائيليــن ومســؤولني كبــار يف األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــن.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن الواليــات املتحــدة التــزال
تعــول عــى تنفيــذ عمليــات تخريبيــة متتاليــة ضــد الربنامــج
النــووي اإليـراين ،وتوظيــف ذلــك إلحـراج الحكومــة اإليرانيــة،
وإظهارهــا مبظهــر العاجــز عــن تبنــي أي ردود فعــل انتقامية،
وذلــك بالتزامــن مــع تصاعــد الضغــوط االقتصاديــة عليهــا،
وهــو مــا يقــوض مصداقيــة النظــام ،ويفتــح البــاب أمــام
انهيــاره.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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