


 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 اإليراينسرائيلية يف مواجهة الربانمج النووي السيناريوهات اإل
 *أ. د. وليد عبد احلي

 مقدمة:
 

ا  الترر  مامتكا  مه مهمتنييف جمال التسلح النووي على ركيزتني  "سرائيل"إتقوم اسرتاتيجية 
 اهنإوالعمل على تسليم العامل هبذا االحتكار، وعليه ف ،وسطالسكاح النووي يف منطقة الشرق األ

شروعها النووي بداايت ميف اترخييًا تضح استعمل كل ما تستطيعه لتكريس هذا املبدأ، وهو ما 
مث ضرب  ،ني وقتل بعضهممن مطار ة العلماء املصري يف أواخر اخلمسينيات من القرن العشرين،

ملراعل ، مث ضرب اوالضغوط املباشرة وغري املباشرة على ليبيا، 1891سنة املراعل النووي العراقي 
 اجلزائر يف فرتة سابقة. اثرة بعض اال عاءات ضد  إبل و  7002النووي السوري سنة 

ال تعرتف  اهنأي أ 1،ما الركيزة الثانية فهي انتهاج اسرتاتيجية ما يسمى الغموض االسرتاتيجيأ
هنا  ولة أولكنها جتعل اآلخرين يف اجملتمع الدويل يتعاملون معها على  ،مامتكاكها للسكاح النووي

خكاء إرة القبول برك و ون ،التزامات منها جتاه الوكالة الدولية للطاقة النووية أيو ون  ،نووية
 .وع منع انتشار السكاح النوويو املوافقة على ا ماجها ضمن موضأ ،املنطقة من السكاح النووي

 يران مبشروعها النووي حتدايً إوقد شكلت 
سرائيل" "إـسرائيلية، فهلذه االسرتاتيجية اإل جدايً 
يراين هو مشروع ن املشروع النووي اإلأترى 

ن إعسكري يف توجهه االسرتاتيجي، وعليه ف

                                                           

األر ن  يف الريمو  جامعة يف السياسية العلوم قسم يف خبري يف الدراسات املستقبلية واالستشرافية، أستاذ *
 أمناء لسجم سابق يف عضو وهو القاهرة، جامعة من السياسية العلوم يف الدكتوراه  رجة على حاصل سابقاً،
 األعلى اجمللسو  املظامل، و يوان اإلنسان حلقوق الوطين واملركز األهلية، إربد وجامعةاألر ن،  يف الزيتونة جامعة

طبيقية، وُنشر له والت النظرية الناحيتني من املستقبلية الدراسات يف معظمها يرتكز كتاماً، 37 ألَّف .لإلعكام
حك مة. العلمية اجملكات يف حبثاً  118

ُ
 امل
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هناء إ سواء يف جمال ؛جذورهامن  امتكا  هذا السكاح يعين زعزعة االسرتاتيجية اإلسرائيلية
يف مدى قابلية اسرتاتيجية الغموض االسرتاتيجي  أموسط االحتكار النووي يف الشرق األ

 فعالة. لكاستمرار كاسرتاتيجية

 
 يراين:للتعامل مع الربانمج النووي اإلاإلسرائيلية أواًل: اخليارات 

 

ة خيارات الربانمج النووي اإليراين يف ثكاثميكن حتديد اخليارات اإلسرائيلية يف التعامل مع 
 اسرتاتيجية هي 

 

 إليران: االستنزافاسرتاتيجية  .1

ية، وهي اسرتاتيجية يرانتقوم اسرتاتيجية االستنزاف على التعطيل املستمر للقدرات النووية اإل
وتتمثل هذه  .1+5عند بدء املراوضات مع جمموعة  2013-2000خكال الررتة  سرائيل""إاتبعتها 

  2يرانية من خكال االسرتاتيجية يف العمل على تعطيل القدرات اإل

ل اهلجمات من خكا أم ،عمليات ترجريب أم ،التخريب للبنية التحتية سواء بضرمات مباشرة .أ
أم  ،7071بريل نيسان/ أيف ، و 7070سنة واسط أيف  Natanz كما جرى يف مراعل نطنز  ،ربانيةيالس

 7010 نةسكما حدث   ،يرانية ذات صلة مالربانمجإجهزة كومبيوتر أعلى تعطيل  عملال من خكال
بعمل مشرت   Mossad واملوسا  (CIAأي سي آي جهاز املخابرات املركزية األمريكية ) عندما قام

ن أسلحة جيب ألا والتوجه حنو تطوير هذا النمط من ربانيةيلكن تصاعد احلرب الس يف هذا اجملال.
ر ن تقارير خمتلرة من مصا أيضع يف االعتبار 

 يران متتلك قدرات ال يستهانإن أكدت أخمتلرة 
وهو ما اتضح يف بعض  ،هبا يف هذا اجملال

، سواء على 7070-7017هجماهتا خكال الررتة 
 أمشركات غربية( ، رامكوأ) هداف خليجيةأ

  2019 و سنةشركة أرامك استهدافهيئات ، جامعات، شركات)مريكية أمؤسسات 
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ل الررتة هجوم خكا آالف ثكاثة، وتقدر بعض التقارير هذه اهلجمات أبهنا تقارب (حكومية
7010-7070.3 

جراءات ن اإلأل ستواجه صعومات متزايدة، نظراً  اإلسرائيلية ن مثل هذه االسرتاتيجيةإكذلك ف   
مما جيعل التطبيق  ،مع تكرار عمليات التخريب اإلسرائيلي يرانية ستتزايد  قة واتساعاً منية اإلاأل

 طابع حمدو . عل نتائجها ذاتجيكثر صعوبة، و أ مراً أيف هذا اجملال  لكاسرتاتيجية اإلسرائيلية

ة يرانيني، وقد عرفت الررت قتل العلماء النوويني اإل .ب
ال يف هذا اجلانب ماغتي سرائيلياً إ نشاطاً  7010-7017

حد أ ،مث اغتيال حمسن فخري زا ه ،يرانينيإربعة علماء أ
لكن  7070.4نوفمرب تشرين الثاين/ يف  ،برز العلماءأ

ن أىل إسرائيل" يف هذه العمليات، قد يقو  "إاستمرار 
من خكال  سهانر يران بدورها ماتباع االسرتاتيجيةإتقوم 

طار ة العلماء قليمية ومذرعها اإلأو أجهزهتا أ
 سرائيليني.اإل

رائيلي يف سكما جرى حني متكنت خكااي املوسا  اإل  ،سرار لتعزيز الضغوط الدوليةكشف األ .ج
ف رشيأمن سرقة وهتريب واثئق من  7019 سنة

جهزة ويتم ذلك بواسطة األ .يران النوويإ
و مالتعاون مع بعض شرائح أ ،اإلسرائيلية

و األمريكية أ أو املخابراتيرانية املعارضة اإل
يمية قلإجهزة خمابرات أو مع بعض األوروبية أ

 5العربية منها. خصوصاً 

تعزيز عدم  ، هبدفمن والسلم العامليقليم واألعكامي على خماطر الربانمج على اإلالرتكيز اإل . 
 الثقة الدولية يف إيران.

 حمسن فخري زاده
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ي سياسة متبعة وه ،يرانإمل تغيري النظام السياسي يف أيرانية على مساندة القوى املعارضة اإل .ه
سرائيل" إ"التقارير املتضاربة حول التواصل بني الوالايت املتحدة و على الرغم منو  .1828منذ 

 هذه ثرين أتأال إجماهدي خلق من جهة اثنية،  خصوصاً يرانية وقوى املعارضة اإل ،من جهة
تقرار السياسي االس على خصوصاً ىل نتائج ملموسة إ مل تؤ     ،أتكيدها حىت يف ظل   ،العكاقات

 يران.إيف 

كرب قدر من أبقاء على العمل املكثف لإل .و
ن أمل أعلى  ،يرانإالعقومات االقتصا ية على 

دفع النظام لتؤ ي الضائقة االقتصا ية 
و مواجهة أما للرضوخ إيراين السياسي اإل

لكن اتريخ العقومات  .مشككات  اخلية
ال ة نظمة السياسياالقتصا ية هبدف تغيري األ

مريكي املنرر  التجربة التارخيية للحصار األوهو ما توضحه  ،يف هذا اجملال واضحاً  يسجل جناحاً 
إذ تدل مراجعة سياسات احلصار اليت طبقتها الوالايت املتحدة منذ هناية  خرى،أعلى  ول 

ررتة وحىت ومنذ تلك ال ،وىلاحلرب العاملية الثانية وحىت اهنيار االحتا  السوفيييت يف املرحلة األ
 6 ج التاليةعلى النتائ ،يران من قبل الوالايت املتحدةإلغاء االتراق النووي مع إاتريخ ، 7019

 تدل  راسة موثقة ملعهد بيرتسون لكاقتصا ايت الدولية Peterson Institute for 

International Economics (PIIE) ىل إ
ن نسبة جناح احلصار املنرر  الذي طبقته أ

ن أأي ، فقط % 13الوالايت املتحدة كان 
نسبة استجابة الدولة احملاَصرة للشروط 

مريكية كانت متدنية بشكل كبري خكال األ
  عاماً. 23 حنو
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  مليار  12ما يقارب  1880-1820خسرت الوالايت املتحدة خكال عمليات احلصار الرر ي منذ
 .عمل فرصةلف أ 700 توفقد  والر سنوايً 

  كانت   ،وفيييتىل اهنيار االحتا  السإحالة يف الررتة من هناية احلرب العاملية الثانية  115من بني
نسبة جناح احلصار بشكل عام )من الوالايت املتحدة وغريها( يف تقليص النمو االقتصا ي 

 .فقط %2.4للبلد احملاَصر هو 

  مرة، مع  11ما جمموعه  1880-1845 خكال الررتةفرضت الوالايت املتحدة منرر ة احلصار
ن سياسات احلصار أمرة، أي  11كان عد  مرات احلصار   1820-1845ن الررتة أمكاحظة 

أبكثر من  أن نسبتها اخنرضت أي فقط، مرات 5ىل إالتالية  عاماً تراجعت خكال العشرين 
50%. 

ن "اتريخ" ظاهرة سياسات احلصار االقتصا ي لدوافع سياسية أولعل املؤشرات السابقة تعين 
 له. أي أثر ن يعين نريأيغري على االستمرار فيها،  ون  ال يشري ملستوى جناح عال  

 ،تيكيةو الضرمات العسكرية التكأ ،مالعقومات، يرانإن استمرار سياسات الضغط على إكذلك ف
ول من بع األيران كما فعلت يف الر إقد يدفع  ،اق النوويتروروبية يف االااللتزامات األو التهرب من أ

جهزة أزاي ة عد   خصوصاً  ،ىل انتهاج سياسات التخلي التدرجيي عن التزاماهتا يف االتراقإ 7071 سنة
 7.%10 ىل حد  إمث الرفع التدرجيي لنسب ختصيب اليورانيوم  ،الطر  وتطويرها

غلب التقديرات الدولية أن مثل هذه التكتيكات االستنزافية للربانمج النووي ال أوتكشف 
ن هذه إبل  أعوام فقط، 4-7يراين من كثر من تعطيل التطور يف الربانمج اإلأن تنجز أميكنها 

وروبية وروسيا ألابعض الدول  خصوصاً قل قابلية من بعض الدول أصبحت أالتصرفات اإلسرائيلية 
 7015.8 سنة عن اهلدف اإلسرائيلي هو تعطيل العو ة لكاتراق النووي املوقَّ أا تدر  هنأل ،والصني

ا استمرار هل مضافاً  ،يرانينين استمرار الضرمات للمرافق والعلماء اإلألكن هنا  من يعتقد 
مر ال تسنده أىل تغيري النظام، وهو إقد يدفع الضطرامات  اخلية تقو   ،العقومات االقتصا ية
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ن معدل االستقرار أما ال سي   مؤشرات كافية،
ار لنماذج قياس االستقر  يران طبقاً إالسياسي يف 

يف  معدل االستقرار السياسي أن ىلإيشري  ،"الغربية"
 1.2–من  7012-7010ن خكال الررتة يران حتس  إ

لكنه عا  لكارتراع  ،7012 سنة 0.8-ىل إ 7010 سنة
 Donald Trump ترامب وانلد عكان إبعد 

انسحاب الوالايت املتحدة من االتراق النووي 
  7010.9 سنة هنرس وبلغ تقريبا معدله 7019 سنة

خكال  7012سنة لكن ذلك ال ينري وجو  مؤشرات لبعض التذمر الداخلي كما جرى يف 
اط احلرس سقإو بعض االحتجاجات على ، أيرانيةإكثر من ثكاثني حمافظة أمظاهرات مشلت 

ية نتخامات الربملانو تدين نسبة املشاركة يف االأ ،7070سنة وكرانية يف مطلع أالثوري لطائرة 
جتاوز  ىل حد  إن تصل أكرب  ون أحبدة  واحياانً  لكن هذه املظاهر تكررت سابقاً  .7070سنة 

ولو ، مريكيةاأل ةار  ن التراوض احلايل مع اإلأويبدو  .شران هلاأاليت  نسب االستقرار السياسي
ن احتماالت يعزز م ،مريكي بعض املرونة جتاه العقوماتبداء الطرف األإبشكل غري مباشر، و 

 .7012سنة ىل مستوايت االستقرار اليت كانت خكال إالعو ة بعد ذلك 
 

على غرار ما جرى مع  ،يرانإو دولية لتحمل عبء املواجهة مع أقليمية إدفع قوى  .2
 10ة:العراق وليبيا وسوري

 

 ية، كما قل تكلرة بشرية ومانه األسرائيل" أل"إـلفضل ن هذا اخليار هو اخليار األأويبدو 
وجهات فري  راسة استطكاعية لت .ي العام اإلسرائيليأمن الر  كثر قبوالً ن هذا اخليار هو األأ

 ىلإشارت النتائج أيران، إلكيرية التعامل مع  7019/7018يف العام  ي العام اإلسرائيليأالر 
 11ما يلي 

إعالن ترامب انسحاب أمريكا من 
  2018سنة   االتفاق النووي



 2 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 يل".سرائ"إـلكثر خطورة يران مها التهديد األإحزب هللا و يرون سرائيليني من اإل %48 .أ

نووي يف التعامل مع املشروع السرائيل" "إـلنسب ن اخليار األيرون أ من اإلسرائيليني %48 .ب
 .هو اهلجوم العسكري مالتعاون مع الوالايت املتحدة ،يرايناإل

 ن تعمل الوالايت املتحدة على حتسنيأنسب هو ن اخليار األأمن اإلسرائيليني يرون  %70 .ج
 للمصاحل اإلسرائيلية. كثر ترضيكاً أوجعلها  ،يرانإشروط االتراق النووي مع 

 املتحدة. يران  ون تنسيق مع الوالايتإ يؤيدون اهلجوم اإلسرائيلي على من اإلسرائيليني 10% . 
ليجية للطريان جواء اخلفتح األ خصوصاً ولعل العكاقات اإلسرائيلية مع  ول اخلليج العربية 

كرب من أسرائيل" جيعل من احتماالت هذه االسرتاتيجية "إاإلسرائيلي والتطبيع املتسارع مع 
هذه ع توفر ممالقدر الكايف حىت  متاحاً  هنا ليست أمراً أ على الرغم مناملنظور اإلسرائيلي 

الظروف. لكن البديل لذلك هو تشكيل حتالف  ويل تشار  فيه الوالايت املتحدة لتدمري 
 Francois Hollandeوالند هيراين، وهو ما كان الرئيس الررنسي فرانسوا الربانمج النووي اإل

ون عصريح يف حديث له مع الرئيس اإلسرائيلي السابق مشبشكل  7013 سنة عنه قد عربَّ 
 Shimon Peres.12 برييز

سرائيل"، لكن الظروف الدولية لتشكيل "إـلقل تكلرة ن هذا البديل هو األأ ال شك  
ا الوالايت لكثري من الدول مبا فيه مقنعاً  يران ليس بديكاً إ حتالف  ويل للقيام حبرب ضد  

الوالايت املتحدة عن التخطيط لكانسحاب من  هالذي تعلن في الوقتاملتحدة، فري 
اجه هنا تو إها العسكري يف العراق، فد، وخترض من تواج2021 أيلول/ سبتمربفغانستان يف أ

ومع روسيا  ،)يف حوض الباسيريكي( اسرتاتيجية-جتارية وجيو ؛مشككات كربى مع الصني
و تنامي النزعة أ كوروان،  ماءىل جانب املشككات الداخلية من و إوكرانيا، أيف 

اليت تصبُّ يف إضعاف نزعة التدخل  13مريكيمن جوانب الرتاجع األ وغريهاالعنصرية...
 يف احلاالت اليت تكون أكثر تعقيداً كاحتمال التدخل يف إيران. اخلارجي، خصوصاً 
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 :يرانإاملواجهة املباشرة اإلسرائيلية مع  .3
 

منية جهزهتا األأ و املسؤولني يفأتنطوي هذه الررضية من وجهة نظر بعض اخلرباء اإلسرائيليني 
فمثل هذه  14،ل"سرائي"إعلى بعض الصعومات والتداعيات اليت قد تكون هلا اآلاثر العميقة على 
 يف ظل   عباً مر يبدو صأاالسرتاتيجية حباجة لضمان قبول الوالايت املتحدة هبذا التوجه، وهو 

ات عديدة، مريكي يف قطاعقراطية املنشغلة أبولوايت ترميم الرتاجع األو  ارة األمريكية الدمياإل
ىل جانب إكية، مرياالسرتاتيجية األوتراجع املكانة االسرتاتيجية للشرق االوسط يف احلسامات 

 .COVID-19أو  18عباء جائحة كوفيد أ
 ثل سرائيل" م"إـل ىل ر و  فعل تزيد الوضع تعقيداً إيران إمن جانب آخر، فقد تذهب 

وية ىل ضرمات قإيراين قد يقو  ر  الرعل اإل .أ
 دجت قدفسرائيل"، "إللتجمعات السكانية يف 

و حىت أ ،لبنانيران مساندة من حزب هللا يف إ
أثري )مالت و اليمنأ ةخرى يف سوريأمن قوى 

و حىت أ محر(على املكاحة الدولية يف البحر األ
لى هتديد املرافق يران عإتشكيك بعض اخلرباء اإلسرائيليني يف قدرة  على الرغم منو  يف غزة.

رفني، فالقدرات الطبعا  املواجهة بني أحد أكون ياملراجأة قد  عنصر نأال إ النووية اإلسرائيلية،
 15يرانية ليست مكشوفة ماملطلق.اإل

اثر امل من اآلغلب  ول العأسعار النرط بشكل كبري يف الوقت الذي تعاين فيه أارتراع  .ب
، مليون برميل يومياً  82 حنون العامل يستهلك أذا علمنا إ، ف18االقتصا ية جلائحة كوفيد 

 10ن ارتراع سعر البرتول أن ذلك يعين إف
مليار  والر  حنو والر سيكلف العامل 

لظروف ا مر غري حمتمل يف ظل  أ، وهو يومياً 
رانية على يالقدرة اإل شران هلا. ويف ظل  أاليت 
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ة قوة ن ذلك يشكل نقطإتعطيل نقل النرط عرب مضيق هرمز يف اخلليج العريب ف
 مع ماال سي   ،رشيرانية يف الر  على مثل هذا اهلجوم اإلسرائيلي املبالكاسرتاتيجية اإل

 16مة.مات  فاع جوية روسية متقدو  ها مبنظزوُّ وتَ  ،يرانيةتعاظم القدرات العسكرية اإل

ن هذه أنطوي على خماطرة تسرائيل" قد "إيف حرب شاملة مع  ةن الضرمات اإلسرائيليإ .ج
لنتيجة املرجوة يراين، ومالتايل الرشل يف حتقيق ااالسرتاتيجية قد ال تنهي الربانمج النووي اإل

 و مواقع حمصنة يف مناطق يصعبأن بعض التقارير تتحدث عن مواقع سرية أ خصوصاً 
جانب عنصرين  ىلإ ،يرانيةقصى احلدو  الشرقية اإلأاملواقع النووية يف  خصوصاً الوصول هلا، 

 17من ضعف هذا اخليار اإلسرائيلي  نآخرين يزيدا مهمني

 ائم يراين قن الربانمج النووي اإلأوهلما  أ
نه ليس على أي أ مركزية"، على "الكا

ة بضر ه بغرار الربانمج العراقي ميكن شل  
واحدة، فهو برانمج توزعت مرافقه يف 

مما جيعل ضرب   ،ماكن عديدة ومتباعدةأ
معات فإذا أخذان يف االعتبار مراكز األحباث النووية واجمل .يف غاية الصعوبة مراً أكافة مرافقه 

العسكرية ومراكز التخصيب ومناجم اليورانيوم، فإن عد  هذه املرافق "املعروفة" يصل إىل 
تسعة، وتقع يف مدن متباعدة متتد من بندر عباس يف جنوب إيران إىل مدينة بوانب يف 

وبني بوانب  كم،  1,500دينتني تصل إىل حنو أقصى الشمال الغريب، ومبسافة فاصلة بني امل
. كما أن بعض هذه املرافق مقام يف أماكن جبلية، ويتم الوصول كم 1,035وبوشهر حنو 

 18مرتاً  اخل اجلبل. 90إليها من خكال أنراق متتد  اخل هذه اجلبال إىل حنو 

 ا ال تعتمد هنأي أصبحت "وطنية" حملية، أيراين ن مقومات الربانمج النووي اإلواثنيهما  أ
لتشغيل درة على العو ة الق مما يعين جنبية،أو يف اخلرباء على جهات أنتاج البنية التحتية إيف 

 19صابته بضرر كبري.إحىت مع افرتاض اثنية لربانمج ا
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سلحة يران من معاهدة منع انتشار األإىل انسحاب إقد تقو  هذه االسرتاتيجية اإلسرائيلية  . 
ا يرتتب بكل م ،شكال التعاون مع وكالة الطاقة النووية الدوليةأران لكل يإهناء إو أ النووية،

 يراين.مر طرح عدة مرات يف الربملان اإلأ وهوعلى ذلك من نتائج، 

نية قد يران اهلجوم املباشر على بعض املرافق النووية اإلإ .ه
ينطوي على خماطر تلوث نووي حمتمل قد يصيب املنطقة  

 للذي جرى يف مراعل تشرنوب)على غرار التسرب ا كلها
Chernobyl Nuclear Power Plant  السوفيييت يف

ربى ك  مر قد يدفع  والً أ(، وهو العشرينات القرن نيمثاني
ا لتجنب مثل هذ "سرائيل"إقليمية للضغط على إو أ

 التوجه.

 
 اثنياً: النظرة املستقبلية:

 

 هبجوم منرر  على إيران متثل االحتمال األضعف نظراً ألن القوى اإلسرائيليةيبدو أن املغامرة 
الدولية الراعلة األكثر معارضة هلذا التوجه لن تقبل به مبا فيها الوالايت املتحدة، وهذه القوى 
تعتقد أن الديبلوماسية والضغوط االقتصا ية مع بعض، "اللسعات العسكرية" إليران أو ملرافقها 

 جمات السيربانية، اليت يبدو أهنا ستتزايد بني أطراف هذه املشكلة، ستعطيمن خكال اهل خصوصاً 
 املباشر.اإلسرائيلي نتائج أفضل من اهلجوم 

أما تشكيل حتالف  ويل للهجوم على إيران، على غرار التحالرات الدولية اليت تدخلت مباشرة 
عل البيئة الدولية لها تراجعت بريف العراق وليبيا بل وإىل حد  ما يف سورية، فإن إمكانيات تشكي

 Paulاحلالية، واليت من أبرز مكاحمها هي إ را  الوالايت املتحدة لصحة نظرية بول كينيدي 

Kennedy  عن أعباء التمد  الزائدOverstretch على  18، وتداعيات اجلائحة كوفيد
اخلليجية  خماوف الدوليف أوروما والوالايت املتحدة، إىل جانب  االقتصا ايت العاملية خصوصاً 
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من أن حدوث مواجهة  ولية مع إيران سيجعل منها امليدان الرئيسي لساحة املعركة، بكل ما 
 ينطوي عليه هذا األمر من خماطر بشرية واقتصا ية وبيئية وعسكرية.

ل الوسائل وإيران قد تتواصل بك سرائيل""إذلك يعين أن اسرتاتيجية "النهش املتبا ل" بني 
 للطرفني، غري أننا نعتقد أن جبهات املواجهة سترتكز على األبعا  التالية  املتوفرة

 تنامي اهلجمات السيربانية من الطرفني على املرافق املختلرة للطرف اآلخر. .1

 تصاعد الضرمات على الطرق التجارية البحرية لككا طريف الصراع. .7

لمية مهمة أو ممن هلم مكانة ع النووينياإلسرائيليني رمبا متيل إيران إىل مطار ة العلماء  .3
 يف القطاع العسكري.اإلسرائيلي يف التطور العلمي 

وإيران اسرتخاء لألزمة، وهو ما ميكن حتقيقه  1+5ي اتراق بني جمموعة أوقد يشكل 
من خكال تراجع إيران عن زاي ة أجهزة الطر  وعدم رفع نسب التخصيب لليورانيوم إىل 
أعلى مما نص عليه االتراق، يقابله رفع للعقومات االقتصا ية األمريكية بقدر مقنع إليران؛ 

ال، ا حمدو ة للغاية يف هذا اجمل، وسيجعل من خياراهتسرائيل""إوهذا هو أسوأ ما تتخيله 
ولكنها ستبذل كل ما ميكنها من جهد لتعطيل االتراق أو عرقلته لتواصل "النهش" الذي 
تعتقد أنه اخليار الوحيد املتاح، والذي ميكن هلا أن حتقق من خكاله أقل اخلسائر هلا أو 

طيات  ظل  املعيف سرائيل""إأكرب املكاسب املتاحة، ذلك يعين أن اخليار املتاح أمام 
 السابقة هو العمل على أساس االسرتاتيجية التالية 

 .7015منع الوصول التراق يعيد الوالايت املتحدة إىل اتراق سنة  .1

إذا فشلت يف ذلك ستعمل على جعل أي اتراق جديد يتضمن إضافات تزيد من  .7
القيو  على إيران يف جمال نشاط برانجمها النووي، خصوصًا القيو  اليت تعرقل تطور 
عمليات التخصيب أو توسيع نطاق الترتيش لوكالة الطاقة النووية الدولية، ليشمل 

 إليراين.أكرب قدر ممكن من منشآت الربانمج النووي ا
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إذا فشلت يف اخلطوة السابقة، فإهنا ستعمل على تطبيق اسرتاتيجية حرب الظل  .3
Shadow War،20  أي إبقاء احلالة مع إيران تراوح بني احلرب والسلم ماستمرار النهش

ْدر  من الضرمات السرية واملعلنة، ويف  املتبا ل بينهما وعرب أ واهتما املختلرة، وضمن َق
أماكن خمتلرة من منطقة الشرق األوسط بشكل خاص أو مناطق أخرى من العامل 

 بشكل عام. 
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