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تعكس هذه الدراسة حالة القلق العميق اليت تعيشها األوساط اإلسرائيلية من املشروع النووي اإليراين حىت مع 
يعين أن امتالكها فإسرائيل ترى أن امتالك إيران للقدرات النووية، . إعالن إيران أن أهدافها سلمية حبتة

للسالح النووي أصبح مسألة وقت، وهذا ما يشكل ديداً وجودياً مباشراً هلا؛ كما أنه سيؤدي إىل تشكيل 
كما ترى إسرائيل أن امتالك . مظلة نووية إيرانية يف الشرق األوسط تؤثر على أي صراع مستقبلي يف املنطقة

لتسلح يف الشرق األوسط مما يعرض نظام حظر انتشار إيران للسالح النووي قد يؤدي إىل استعار سباق ا
ومن ناحية أخرى ترى أن امتالك إيران للسالح النووي قد يهدد استقرار الدول . السالح النووي إىل االيار

العربية، خصوصاً وأن الواقع اجلديد سوف حيفز األقليات الشيعية على إثارة االضطرابات لتحسني أوضاعها؛ 
 السالح النووي اإليراين سيعد نصراً إسالمياً قد حيفز الدول العربية األخرى على السري على خطى متاماً كما أن

وعلى الرغم من . إيران، كما سيحفز اتمعات املسلمة يف دول غري مسلمة على رفع سقف مطالبها
تخوفة أيضاً من تداعيات التهديدات اإلسرائيلية املستمرة بالقيام بعمل عسكري ما ضد إيران إال أن إسرائيل م

ولذلك فإنه على الرغم من التهديدات اإلسرائيلية، ما زالت إسرائيل ترى أن احلل األمثل هو باستنفاد كل 
تكون باتفاق استراتيجي مع الواليات املتحدة يترافق مع " جائزا الكربى"وترى أن . الوسائل الدبلوماسية

ان إيراين على إسرائيل مبثابة العدوان على الواليات املتحدة؛ تشريع يف الكوجنرس األمريكي جيعل أي عدو
حيث أن يعين أنه قد مت التعويض على إسرائيل لتجنبها القيام مبحاولة عسكرية دف إىل إزالة اخلطر الذي 

     .يتهددها
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  Israel’s Military Option: العنوان األصلي

- 2004اإلسرائيلي بني عامي   رئيس جملس األمن القوميGiora Eilandجيورا إيالند : الكاتب
2006  
    Washington Quarterlyجملة واشنطن كوارتريل الفصلية :  املصدر
  2010يناير / عدد كانون الثاين: التاريخ

* * *  

  

  مقدمة

التفاوض حول وقف   : 2006نذ سنة   أخيراً، قدمت واشنطن العرض الذي كانت طهران تتوق لسماعه م         

، كانت إيـران مـستعدة إليقـاف        2006ففي سنة   . سلمي للبرنامج النووي اإليراني دون شروط مسبقة      

تخصيب اليورانيوم بشكل مؤقت مقابل مفاوضات مباشرة مـع الواليـات المتحـدة، ألن مثـل هـذه                  

لك بعامين، تجـرأت إيـران علـى        قبل ذ . المفاوضات تعطي النظام اإليراني قدراً كبيراً من الشرعية       

أما اليوم فقد تغيـرت     . على الرف ) إنتاج السالح النووي  (تخصيب اليورانيوم واضعة خطتها العسكرية      

فواشنطن تتودد إلى طهران، في حين تعلن إيران استعدادها للتحدث عن أي موضوع             . الظروف المتاحة 

األعـضاء  (ة الخمسة زائد واحـد األمميـة        استراتيجي مع الواليات المتحدة بشكل منفرد؛ ومع مجموع       

حقها الشرعي فـي تطـوير      "؛ إال أنها ترى أن      )الخمسة الدائمون في مجلس األمن مضافاً إليهم ألمانيا       

موضوع غير قابل للنقاش وطبعاً فإنها ليست متسعدة لتجميد أنشطتها النوويـة خـالل              " طاقتها النووية 

  . المحادثات

  

ماذا أصبح امتالك إيران للسالح النووي أو عدم امتالكها لـه خاضـعاً             كيف حدث هذا االستنزاف؟ ول    

للقرار السياسي وليس لتجاوز التحدي التقني؟ وهل ما زالت هناك فرص حقيقية لفرض حـصار علـى       

إيران؟ وهل الواليات المتحدة مستعدة التخاذ اإلجراءات المناسبة والمخاطرة من أجـل الحـؤول دون               

  ى وضع خطير تحت المظلة النووية اإليرانية؟وصول الشرق األوسط إل
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  االستراتيجية اإليرانية

على الرغم من الموقف اإليراني الرسمي الذي يتمسك بالقول بأن إيران تقوم بتطوير قدراتها النوويـة                

. ألغراض سلمية صرفة؛ فإنه من الواضح أن طهران لديها مصلحة في الحصول على السالح النووي               

ط موقف النظام اإليراني، بل هو موقف غالبية الشعب اإليراني الذي يرى في ذلـك حقـاً                 وهذا ليس فق  

  .مبرراً

  

فقد أدت الحـرب    . أولها الدفاع عن النفس   : فالبنسبة إليران، هناك أربع مبررات القتناء السالح النووي       

ن الواضـح أنـه     وم. إلى دمار واسع؛ وخسائر بشرية ومادية كبيرة      ) 1988-1980(العراقية اإليرانية   

وبالتالي، فإيران ترى في السالح النووي عامـل ردع         . بوجود سالح نووي إيراني، فإن ذلك لن يتكرر       

ثانيها، أن األسلحة النووية، من غير شك، سوف تحمي النظام اإليراني الحالي وتردع الواليـات               . فعال

. الطبع من هيبة إيران في المنطقة     وثالثها، أن السالح النووي سوف يزيد ب      . المتحدة عن محاولة تغييره   

فنظراً لحجم البلد، وعدد سكانه الذي يساوي تقريباً عدد السكان في الهند وباكستان، فإن إيران ال تفهـم                  

وأخيراً فإن طهران ترغب بأن يكون      . لماذا يجب أن تعاني التمييز في موضوع اقتنائها للسالح النووي         

فبالنسبة لإليرانيين، الكل يمتلك السالح النووي،      . وي ألسباب دينية  لديها القدرة على امتالك السالح النو     

المسيحيون، والهندوس، والبوذيون، واليهود؛ وحتى المسلمون السنة، فلماذا يحرم الشيعة مـن امـتالك              

  السالح النووي؟

  

ح إن رغبة إيران في امتالك السالح النووي ال تعني أن إيران سوف تحاول الحصول على هذا الـسال                 

فطهران راضية حالياً عن قدرتها على امتالك السالح خالل فترة قصيرة نسبياً            . في أقرب فرصة ممكنة   

  ).العالم يعرف لكن األمر يتطلب اعترافاً رسمياً" (بالغموض البنّاء"طالما أن هذه القدرة تغطى 

  

في من اليورانيـوم     وحتى يومنا هذا، نجحت إيران في ثالث خطوات في هذا المجال، فهي تمتلك ما يك              

الخام، ونجحت في تحويله إلى يورانيوم هيكسوفلورايد، واألهم من ذلك كله، أنها نجحت في تخـصيب                

والجدير ذكره أن تخصيب اليورانيـوم هـو التحـدي     . اليورانيوم ليصل إلى الدرجة الرابعة من النقاوة      

ليورانيوم المخضب، وهي كمية تكفي      طناً من ا   1.5تمتلك إيران حالياً ما يقارب      . التكنولوجي األساسي 

ومن أجل الحصول على القدرة العسكرية النووية على إيـران أن تتخـذ أربـع               . لصنع قنبلة أو اثنتين   

الخطوة األولى هـي االسـتمرار فـي تخـصيب          . خطوات أخرى؛ يمكنها القيام بها في وقت متزامن       

ل تحدياً تكنولوجياً جانبيـاً، فطالمـا أن   وهذا األمر يشك%. 90اليورانيوم حتى يصل درجة نقاوة بنسبة   

إيران قد شرعت بالخطوة األولى، فإن كل ما هو مطلوب هو االستمرار حتى التوصل إلى درجة النقاوة              

  . المطلوبة
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الخطـوة  . الخطوة الثانية هي تحويل المادة المخصبة إلى شكل صلب، وهي أيضاً عملية سـهلة نـسبياً    

جمع المادة المخصبة إلى المادة الصلبة في القنبلة من خالل إيجـاد آليـة     الثالثة هي تجميع السالح، أي      

  . تسليح وتفعيل

  

، وامتالكها 2003إال أن إيران تنفي رسمياً وجود مثل هذه الخطة، غير أن ما قامت به طهران منذ سنة 

ولن يتطلـب   . للمعرفة الالزمة لتصنيع السالح النووي، يجعل افتراض وجود هذه الخطوة أمراً مبرراً           

األمر أكثر من ستة إلى اثني عشر شهراً لتنتج إيران قنبلتها النووية، منذ اللحظة التي تبدأ فيها تجديـد                   

  . خطة أسلحتها

  

ومن المرجح أن يكون شهاب     . أما الخطوة الرابعة، فهي إنتاج صورايخ قادرة على حمل رؤوس نووية          

وبالتالي فإن إيران يمكنها من     . الرؤوس النووية  مبنيين على أساس قدرتهما على حمل هذه         4 وشهاب   3

  . الناحية التقنية أن تنتج السالح النووي خالل فترة قصيرة طالما أن بإمكانها القيام بهذه الخطوات األربع

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك فروقاً في تقييم موضوع خطة األسلحة اإليرانية بين األجهزة االستخبارية               

إذ يقول األمريكان، وفقاً لتقرير التقدير االستخباراتي القـومي، إن          . مريكية والبريطانية اإلسرائيلية واأل 

، وأنه ليس هناك دليل على أن إيران جددت خطـة األسـلحة             2003هذا البرنامج اإليراني أوقف سنة      

يليون أن  ؛ في حين يقول اإلسـرائ     2005أما البريطانيون، فيرون أنه قد تم تجديد البرنامج سنة          . النووية

إيران على األغلب، أبقت البرنامج كان قائماً طوال هذه الفترة، وأنه بغياب الدليل الدامغ فإنه باإلمكـان                 

المسار األول، البقاء عند عتبة القدرة على امتالك السالح النووي وعـدم            . االختيار بين ثالثة مسارات   

ووية بشكل سري، والمناورة حـول الموضـوع        المسار الثاني، أن تقوم بتطوير قدراتها الن      . التقدم أكثر 

أو أن  ). تماماً كما فعلت باكـستان    (حتى تحين اللحظة المناسبة التي للكشف عن وجود السالح النووي           

تقوم إيران بكسر القواعد، وطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية، وتحاول علناً إنتاج قنبلة نوويـة بأسـرع                 

  . وقت ممكن

  

اح، االفتراض بأن إيران سوف تستمر في عملية تخصيب اليورانيوم إلى أعلـى             إال أنه يمكن، بكل ارتي    

مستوى من أجل أهداف سلمية، وأن ال تتسرع في إنتاج القنبلة النووية، قبل أن توفر الظروف المناسبة                 

  . للقيام بهذا األمر خالل فترة قصيرة

  

  استراتيجية الواليات المتحدة

ج دبليو بوش مقاربة مبسطة لموضوع السالح النووي اإليراني؛ فقد          كان للرئيس األمريكي األسبق جور    

كان يرى الالعبين على الساحة الدولية باألبيض واألسود، وإيران تنتمي إلى القسم األسود؛ وجزء مـن                

وبالتالي، فإن إيران لم تكن تستحق أي لفتة من الواليات المتحدة؛ وأن الحوار المباشـر               ". محور الشر "

، رفضت الواليـات المتحـدة      2005فبراير  / وحتى شهر شباط  . وضوعاً غير قابل للبحث   معها كان م  
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، ولكن منذ ذلك التاريخ،     )فرنسا، وألمانيا وبريطانيا  (إجراء أي محادثات بين مجموعة الثالث األوروبية        

سمحت واشنطن لهذه الدول الثالث أن تفاوض طهران، لكنها أوضحت أنها ال تؤمن بـأن مثـل هـذه                   

  . اوضات سوف تؤدي إلى نتائج فعالةالمف

  

فالواليات المتحدة األمريكية ترى في إيران دولة تنتهك بشكل متكرر قرارات األمم المتحـدة ووكالـة                

وبالتالي، فإن الخطوة الصحيحة الوحيدة تجاه إيران هي مطالبتها بـااللتزام بـالقرارات             . الطاقة الذرية 

وإذا ما اسـتمرت إسـرائيل      . طالبها بوقف تخصيب اليورانيوم   الدولية، وخصوصاً تلك القرارات التي ت     

وأوضحت إدارة بوش أيضاً أن خيار القيام بعمل عـسكري          . بالرفض، فإنه يجب تشديد العقوبات عليها     

  . قائم في حال عجزت العقوبات الدولية عن اإلتيان بنتيجة فعالة

  

نووي اإليراني مسألة قائمة بـذاتها، وعـدم        إن أكبر خطأ ارتكبته إدارة بوش كان اعتقادها البرنامج ال         

  . اعترافها أن الحملة الناجحة ضد التهديد النووي اإليراني تتطلب سياسة أوسع

  

  الركيزة الروسية

ومن األخطاء األخرى التي ارتكبتها الواليات المتحدة األمريكية، فشلها فـي الحـصول علـى التأييـد                 

.  عزل إيران سياساً واقتصادياً في غياب تعاون روسي كامل         إذ ال يمكن  . الروسي لسياستها تجاه إيران   

وثانياً، على الرغم من رفض     . فأوالً، هناك روابط اقتصادية وثيقة وواسعة االنتشار بين روسيا وإيران         

القوتين الصاعدتين، الصين والهند، المشاركة في فرض عقوبات علـى طهـران بـسبب مـصالحهما                

. ة ما تحتميان بالموقف الروسي في األمم المتحدة وغيرها مـن المحافـل            المشتركة معها، إال أنهما عاد    

وطالما استمر االمتناع الروسي عن المشاركة في فرض هذه العقوبات، فإن الصين والهند لن تـشاركا                

ومن ناحية أخرى، تشعر دول أوروبية مثل فرنـسا         . أيضاً، على الرغم من الضغوط األمريكية عليهما      

وبالتالي، فإنه من دون روسـيا، لـن يكتـب    . ف استثماراتهم في إيران أمر غير عمليوإيطاليا، أن وق  

  . للسياسة األمريكية النجاح

  

وثالثاً، من المعروف أن روسيا هي التي زودت إيران بمفاعل بوشهر النووي، مما يشير إلى أن إيران                 

  . بحاجة إلى اإلبقاء على عالقاتها الوثيقة بروسيا

  

. سة روسيا تجاه إيران؟ وهل هي مهتمة بامتالك إيران للسالح النووي؟ الجواب هو ال             ولكن ما هي سيا   

فروسيا، كما الواليات المتحدة، ال تفضل امتالك طهران للسالح النووي؛ إال أنها على عكس الواليـات                

متلـك  المتحدة، ال تولي الموضوع أهمية استراتيجية كبرى؛ فروسيا قريبة جغرافياً من البلدان التـي ت              

  . ، وبالتالي لن يخيفها امتالك إيران للسالح النووي)الصين والهند وباكستان(سالحاً نووياً 
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باإلضافة إلى ذلك، فإن لروسيا الئحتها الخاصة من األولويات، وأولها أن تضمن استقرار نظام بوتين،               

 أن يقبل النقد مـن الغـرب        وبالتالي، ال يمكن للنظام الروسي    . القائم على نوع من الديكتاتورية الخفيفة     

وثانياً، فإن روسيا تسعى لـضمان بقـاء        . حول ضعف عملية الدمقرطة، أو حول سياسته في الشيشان        

جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق تحت التأثير الروسي، وأن ال تنضم إلى حلف الناتو أو إلى االتحاد               

 النفط الخام والغاز الطبيعي في خدمة تحسين وثالثاً، تسعى روسيا إلى ضمان كون احتياطات. األوروبي

االقتصاد الروسي، وهو شرط ضروري الستقرار النظام ولبسط نفوذها السياسي، علـى األقـل فـي                

أما األولوية الرابعة بالنسبة لروسيا فهي عودتها كقوة عظمى تقف على قدم المـساواة              . أوروبا الشرقية 

ي، فإن روسيا لن تتهاون مع الخطوات األحادية األمريكية التـي           وبالتال. مع الواليات المتحدة األمريكية   

  . ستضر بهيبتها

  

وطالما أن  . وقد رأت روسيا أن واشنطن تعمدت خالل فترة إدارة بوش اإلضرار بهذه المصالح المهمة             

وبكلمـات  . هذه كانت الرؤية الروسية، فإنه لم يكن من المتوقع من موسكو أن تقدم التعاون المطلـوب               

ى، فإنه ما لم تأخذ واشنطن هذه المصالح الروسية بعين االعتبار، فإن جهود إنشاء تحالف دولـي                 أخر

  .متماسك ضد إيران، ستبوء بالفشل

  

ومن األمثلة على االفتراق بين روسيا والواليات المتحدة، عدم تجاوب واشنطن مع االقتراح الذي قدمته               

ففي ذلك  . زمة اإليرانية إذا كان من الصعب حلها       من أجل التخفيف من حدة األ      2004موسكو في ربيع    

الوقت، لم يكن اإليرانيون يتجرأون على استفزاز األمم المتحدة والمجتمع الدولي بتخصيب اليورانيـوم              

علناً، رأى الروس حينها أنه إذا ما أرادت إيران الحصول على الطاقة النووية إلنتاج الكهربـاء، فإنـه                  

اليورانيوم وتحويله إلى قضبان طاقة؛ بحيث يقام هذا المصنع في روسـيا            يمكن إقامة مصنع لتخصيب     

ويكون ملكاً مشتركاً بين روسيا وإيران؛ وبالتالي تكون روسيا هي الجهة الوحيـدة المـسيطرة علـى                 

وفي المقابل تقوم إيران بإعادة الوقود المستنفد لروسيا من أجـل الحـؤول دون   . الموضوع التكنولوجي 

وفي حال رفض إيران لهذه الصفقة، فإن موسكو        . يه تمهيداً الستخدامه في صناعة الطاقة     قيامها بتخصب 

إال أن الروس، أضـافوا شـروطاً       . ستوافق على التعاون مع الغرب من أجل زيادة الضغط على إيران          

 أخرى، فأوالً، طالبت روسيا بأن يلتزم الغرب، وخصوصاً فرنسا، بعدم قيام أي بلد بمنافسة روسيا فـي        

وثانياً، أرادت روسـيا أن يحـصل       . تزويد إيران بالمفاعالت النووية أو غيرها من التكنولوجيا النووية        

اقتراحها على الدعم التام من الواليات المتحدة األمريكية، وأن يصبح حـالً متفقـاً عليـه الموضـوع                  

فقـد أعلنـت    . ا ما طلبته  ولكن ال الواليات المتحدة وال أوروبا كانتا مستعدتين إلعطاء روسي         . اإليراني

وبالتـالي،  . الواليات المتحدة أنه مهما كانت طبيعة االقتراح، فإنها غير مستعدة لتقديم شيء لإليرانيين            

وافقت إيران على العرض الروسي، وتم تأسيس مصنع لتخصيب اليورانيوم في ناتانز مع نهاية الـسنة                

  . نفسها
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ومـن غيـر   . ا من خالل خطاب صارم وغير فعال بتاتـاً لقد كانت الواليات المتحدة تعبر عن سياساته   

فهل كانـت الواليـات     . الواضح ما إذا كان هناك استراتيجية واضحة وراء هذه التصريحات الصارمة          

المتحدة تتوقع أن يتم تغيير النظام في إيران؟ وهل أملت بأن تستـسلم إيـران دون شـروط لـضغوط                    

وهل كانت الواليات المتحدة تحاول دفع إيران إلى مواجهة         العقوبات وأن تتخلى عن برنامجها النووي؟       

ومـن غيـر    . عسكرية؟ كانت الواليات المتحدة األمريكية تعبر عن سياستها بخطاب جامد وغير فعال           

هل كانت الواليـات    . الواضح ما إذا كان وارء هذا الجمود في الخطاب األمريكي استراتيجية مقصودة           

م في إيران؟ أم هل كانت تأمل أن تخضع طهران للضغوط النووية فتتخلى             المتحدة تتوقع أن يتغير النظا    

عن مخططاتها النووية دون شروط؟ أم أن السياسة األمريكية كانت تهدف إلى جر إيران إلـى صـدام                  

عسكري؟ الظاهر أن الواليات المتحدة لم تفرق بوضوح بين الدبلوماسية العلنية والسياسة المرسومة بهذا 

هدف من الدبلوماسية العلنية أن تشرح أنك على حق، وأن أحد األطراف صالح واألخـر               فال. الخصوص

وخالفاً للعالقات العامة، فإن الهدف من السياسة هو إجبار مختلف الالعبـين            ". الشر"ينتمي إلى معسكر    

 ويبدو أن الواليات المتحدة لم تحدد مصالحها بوضـوح وال         . على اتخاذ إجراءات تتناسب مع مصالحك     

  . حددت الخطوات المطلوبة لتحقيق هذه المصالح

  

ليست فقط هدفاً مرغوباً، ولكنها أيضاً شـيء مهـم          " المصلحة"وتجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى أن        

على الرغم من كل األخطاء المذكورة آنفـاً، فـإن          . لدرجة نكون معها على استعداد لدفع ثمن لتحقيقها       

تاً في سياسات الواليات المتحدة وهو عدم استعدادها للموافقة علـى قيـام             هناك شيئاً واحداً صحيحاً وثاب    

فالواليات المتحدة لم تكن مـستعدة لقبـول        . إيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى من المستويات       

. فكرة قيام إيران بتخصيب اليورانيوم ألغراض سلمية كما تسمح اتفاقية الحد من انتشار السالح النووي              

 الكامن وراء رفض الواليات المتحدة هو أن إنتاج السالح النووي يشتمل على عـدة مراحـل،                 والسبب

.  أكثرها تعقيداً من الناحية التكنولوجية هي مرحلة التغلب على التحدي المتمثل بتخصيب اليورانيوم نفسه        

ـ      %4فمن اللحظة التي تنجح فيها عملية تخطي التخصيب بنسبة           ول إلـى   ، فإنه ليس من الصعب الوص

ـ  " منطقة عازلة "ومن أجل ضمان وجود     . أو أكثر وهي النسبة الالزمة إلنتاج قنبلة نووية       % 90نسبة ال

من المهم أن ال تمتلك دولة مثل إيران تقنيات تخصيب اليورانيوم، ألن هذا بحد ذاته سيبقيها عاجزة عن                  

الدولية للطاقة الذرية الدعم الدولي     وقد عكست جميع قرارات األمم المتحدة والوكالة        . إنتاج قنبلة نووية  

  . لقرار إدارة بوش في هذا المجال

  

  خطوات أوباما األولى

إن المراجعة التي يقوم بها أوباما للملف اإليراني مبنية على فكرتين مختلفتين تماماً عن األفكـار التـي          

 تحل في إطار إقليمي أوسـع؛       الفكرة األولى أن المشكلة اإليرانية يجب أن      . كانت اإلدارة السابقة تتبناها   

والثانية أنه من المستحيل إقناع إيران بأي خطوة من خالل استخدام العصا فقط؛ بـل يجـب اسـتخدام                   

وينبغي  أن تكون العصا والجزرة كبيرتان بما فيه الكفاية لتدفعا إيران إلى اتخاذ القـرار             . الجزرة أيضاً 



 يل العسكريخيار إسرائ :امللف النووي اإليراين  – 48ترمجات الزيتونة 

 8

إدارة أوباما تشكالن أساساً لتغيير إيجابي في الـسياسة         وهاتان الفكرتان اللتان توصلت إليهما      . الصحيح

  . األمريكية قد يؤدي إلى وقف، أو على األقل، تعليق البرنامج النووي اإليراني

  

ومع ذلك، فإن اإلدارة األمريكية الجديدة قد ارتكبت ستة أخطاء جسيمة؛ أولها أنها عبرت ضمنياً عـن                 

كما فعل أوباما في خطابه فـي جامعـة         (نيوم ألغراض سلمية    موافقتها على قيام إيران بتخصيب اليورا     

، فكان ذلك بمثابة التنازل األول الذي تقوم به اإلدارة الجديدة دون انتظار الرد اإليراني علـى                 )القاهرة

المقاربة األمريكية التي تطالب إيران بالتعاطي مع األطراف الدولية بشأن ملفها النـووي دون شـروط                

ن إيران قد تلقت مكافأة كبيرة على تحديها للقرارات التي اتخذتها المؤسسات الدوليـة              بذلك تكو . مسبقة

باإلضافة إلى ذلك، فإنه في أي وقت تنطلق فيه مفاوضات جادة مع إيران، لن يكـون                . منذ فترة طويلة  

فكان أما خطأ إدارة أوباما الثاني،      . مادة للتفاوض بعد اآلن   % 5حق في تخصيب اليورانيوم حتى نسبة       

اإلفراط في التفاؤل فيما يخص التعاون مع الدول العربية واالستعداد لمكافأتها على تعاونها، وخصوصاً              

إن كبح النفوذ اإليراني هو المصلحة الوطنية األهـم  بالنـسبة لتلـك              . مصر والملكة العربية السعودية   

ويمكن للواليات  . الوقت الحالي البلدان في أيامنا هذه؛ وبالتالي، فإن التعويض عليهم غير ضروري في            

المتحدة، على سبيل المثال أن تطلب من المملكة العربية السعودية أن تلتزم بزيادة مبيعاتها من النفط إلى           

الهند والصين، ولكن ليس بالضرورة أن تجمع بين هذا الطلب وقضية غير مرتبطة به مثل تحقيق تقدم                 

فقد تغيرت لهجة أوباما بشأن     . الخطأ الثالث يتعلق بروسيا   . ةفي مفاوضات السالم اإلسرائيلية الفلسطيني    

وفـي  . روسيا؛ بل إنه اتخذ قراراً بعيد المدى بإلغاء خطة نشر الصواريخ في بولندا وجمهورية التشيك              

الوقت الذي كانت فيه اإلدارة األمريكية الجديدة تمضي في اتخاذ تدابير بناء الثقة في التعامل مع روسيا، 

  .  إيجابي، فإنها قامت بتكرار أخطاء اإلدارة السابقةوهو تطور

  

/ ومن األمثلة على هذه األخطاء، الزيارة التي قام بها نائب الرئيس جورج بايدن لجورجيا فـي تمـوز                 

فحينما كان في جورجيا، أعلن بايدن تأييده لطموحات جورجيا في االنضمام إلى النـاتو،              . 2009يوليو  

باإلضافة إلى ذلك، فإنه ركـز      . جورجيا كانتا في حالة حرب قبل ذلك بعام       على الرغم من أن روسيا و     

كما أعلـن   . على دعم موقف جورجيا في مواجهة روسيا فيما يتعلق بمستقبل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية            

 وقد أثار كل ذلك بالطبع، وكما كان متوقعاً،       . التزام الواليات المتحدة بتقديم المساعدة العسكرية لجورجيا      

وإذا كانت أوجه الفائدة التي حققتها الواليات المتحدة من سياساتها هذه غير واضح، فإن          . غضب الروس 

  . الواضح تماماً هو الضرر الذي وقع

  

فإذا كانت الواليات المتحدة مـستعدة      . الخطأ الرابع هو عدم وجود قيادة واضحة إلدارة الملف اإليراني         

دفع ثمناً سياسياً لذلك، فإنه في هذا الحالة كان يجب منع خـافيير             للتفاوض بشكل مباشر مع إيران وأن ت      

سوالنا، المنسق األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي من المسارعة إلى تحديد موعد وإطـار               

واإليرانيون خبراء في استشعار    . 2009أكتوبر  /  تشرين األول  1عمل لبدء النقاشات مع اإليرانيين في       
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ف داخل نظام ما، واالنقسامات الواقعة بين أعضائه؛ فيسارعون إلى إعـالن اسـتعدادهم              مواطن الضع 

للتفاوض مع أي منتدى دولي، بما في ذلك مجموعة الخمسة زائد واحد، حول مختلف القضايا باسـتثناء      

فإيران ترى في قدرتها على تخصيب اليورانيوم حقيقة ال رجعـة فيهـا،             . موضوع تخصيب اليورانيوم  

وبالنسبة لهم، يمكن مناقـشة     . ني عليها حق إيران التام في امتالك هذه التكنولوجيا ألغراض سلمية          وينب

باالضافة إلى ذلك، فإن الكشف عن وجـود        . القضية النووية فقط في ظل عالم خاٍل من السالح النووي         

 واقع تمسكها   منشأة تخصيب جديدة قرب مدينة قم والذي أحرج إيران ورئيسها إلى حد ما، لم يغير من               

وقد كان يجب على الواليات المتحدة أن تتوقع مثل هذا التطور، وكان يجب             . بحقها بتخصيب اليورانيوم  

أن تقوم بالتنسيق مع غيرها من الذين شاركوا في اجتماع جنيف حول ضرورة أن تشتمل المفاوضـات                 

  . مع إيران العديد من الموضوعات ومنها الخطة النووية اإليرانية

  

فقد أدلـى عـدة مـسؤولين       . طأ األمريكي الخامس كان استبعاد الخيار العسكري عن طاولة البحث         الخ

أمريكيين بتصريحات متناقضة، ولكن الرئيس األمريكي، وعلى عكس سلفه، لم يلمح حتى إلى أن الخيار 

العتماد عليه  فلو أن الواليات المتحدة أرادت أن تتخذ خياراً عسكرياً يمكن ا          . العسكري مسألة فيها نظر   

ولكن في الواقـع،    . وتنفيذه في وقت قصير، لكنا شاهدنا مؤشرات كتلك التي سبقت الحرب على العراق            

فإن مثل هذه المؤشرات يعني أنه ليس هناك فرصة حقيقية لقيام الواليات المتحدة بعمل عسكري ضـد                  

  .فهموقد فهم اإليرانيون ذلك جيداً، وفي المقابل تعززت ثقتهم بموق. إيران

  

فقد فسرت إيران غياب رد فعل أمريكـي علـى االسـتفزازات            .  الخطأ األخير يتعلق بكوريا الشمالية    

وبالتالي، فقد تصورت إيران بأن الواليات المتحـدة       . الكورية على أنه إحجام عن أي نوع من المواجهة        

خيارين، كالهمـا يتـضمن     ويبدو أن الواليات المتحدة أمام      . ستسعى للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن تقريباً      

  . استعدادها للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، لكنهما يختلفان في مقاربتهما للمواجهة معها

  

  اجعل إيران تختار): أ(الخيار 

وفق هذا السيناريو، تجري الواليات المتحدة مفاوضات مع إيران، مع أو دون مجموعة الخمسة زائـد                

سبقة؛ بحيث يسمح إليران استخدام التكنولوجيا النووية لألغـراض         واحد، ولن تكون هناك أية شروط م      

إيران . كما ستعلق العقوبات المفروضة على إيران     . السلمية، كما سيسمح لها كذلك بتخصيب اليورانيوم      

ويمكن إعادة مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى       . من جهتها سيتوجب عليها أن تفي بالعديد من االلتزامات        

باإلضافة إلـى ذلـك، فـسوف       . 2003ل التأكد من تطبيق المعايير التي وضعت في سنة          إيران من أج  

فأوالً، تقوم إيران بنقل اليورانيوم المخصب إلى بلد        . يتوجب على إيران أن تمتثل لقائمة المطالب التقنية       

ألنه حين يتم تحويلـه     (ثالث مثل روسيا؛ وسيكون عليها أن توافق على أن يتم تحويله إلى قضبان طاقة               

وإذا قاومت إيران ذلك فإنها سـتجد       ). إلى قضبان طاقة، فإنه من الصعب إعادته إلى مرحلة التخصيب         

وثانياً، فإنـه ال    . صعوبة في إقناع المجتمع الدولي بأنها تسعى للحصول الطاقة النووية ألغراض سلمية           
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ـ     %. 5ـينبغي السماح إليران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز ال        ال % 20فعلى الرغم من أن نسبة ال

تكفي إلنتاج سالح نووي، فإنه إذا وصلت نسبة التخصيب إلى هذا المستوى، فإنه سيكون من الـصعب                 

ثالثاً، إن إيران   . وبالتالي، فإن الوقاية أمر ضروري    . الحيلولة دون مزيد من التخصيب في وقت قصير       

رابعاً، على الرغم من اتخاذ خطوات للحـد مـن عمليـة            و. ستكون ممنوعة من شراء اليورانيوم الخام     

التخصيب وتحويل اليورانيوم المخصب إلى قضبان وقود، فإنه سيتوجب على إيران أن تقوم بنقل الوقود  

. المستنفد إلى بلد ثالث ألن إنتاج الكهرباء في مفاعل يخلق منتجاً يمكن استخدامه لصنع قنبلة البلوتونيوم               

يران أن توافق على زيادة الرقابة من جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،             وخامساً، يجب على إ   

بحيث يسمح لهم بدخول جميع المفاعالت المعروفة بما في ذلك المفاعل الجديد لتخصيب اليورانيوم في               

و وستكون هناك عمليات تفتيش مفاجئة ال يمكن إليران منعها أ         . مدينة قم ومصنع التحويل في أصفهان     

وسادساً، سوف تضطر إيران إلى     . كما سيتوجب على إيران أن تصادق على بروتوكول إضافي        . وقفها

فحتى اآلن لم تقم إيران بالتوقيع على تعهد تلتزم بموجبه بتطبيق           . التوقيع على تعهد لتلبية هذه المطالب     

ن الـضرورة بمكـان أن      حيث إنها لم تقدم غير اتفاقات لفظية غير ملزمة، ولذلك فإنه م           . هذه المطالب 

وإلقناع طهران بهذه االلتزامات، تحتاج الواليات المتحدة إلى وضع جدول          . يكون هناك قيود تلزم إيران    

زمني من أجل حل القضية النووية، مثل تحديد مدة ثالثة أشهر، بحيث تحدد مدة ثالثة إشهر إذا لم يـتم                    

 إيراني لقبول الحلول وسط، كما أنه سيفسر        التوصل خاللها إلى اتفاق، فسوف يفسر ذلك على أنه رفض         

وفي هذه الحالة سوف يتم تبني مسار بـديل         . على أنه كشف لنوايا إيران الحقيقية بامتالك سالح نووي        

على سبيل المثال، وقف شراء النفط من إيران ووقف بيـع الـنفط             (يشمل عقوبات أكثر صرامة عليها      

فرضها ما لم يكن هناك تعاون بين الواليات المتحدة واالتحاد          ومثل هذا العقوبات ال يمكن      ). المكرر لها 

وعلى الرغم من أنه من الصعوبة بمكان إقامة مثل هذا التحالف، إال أن             . األوروبي ومجموعة العشرين  

أولهما أن الواليات المتحدة لم توافق فقط على التفاوض مع          . هناك جانبين يمكن أن يفيدا في هذا المجال       

فـإذا  .  شروط مسبقة، بل أيضاً اعترفت بحق إيران في إنتاج الطاقة النووية الخاصة بها             إيران دون أي  

رفضت إيران الحل الوسط، فإنه من الواضح عندئذ أن فشل المفاوضات ال يعود إلى غياب حسن النية                 

هو عند األمريكيين، بل بسبب إصرار إيران على امتالك األدوات التي تمكنها من إنتاج سالح نووي، و               

األمر اآلخر هو أن كشف النقاب عن مصنع        . أمر قد يؤدي إلى توافق أكثر البلدان مع الواليات المتحدة         

لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم، والتي كشفت الوجه الحقيقي إليران، يؤدي بشكل مباشـر أو                

  . رغير مباشر إلى زيادة احتمال تشكيل قوات تحالف لمواجهة طهران إذا لزم األم

  

 وقد يشكل هذا الخيار المبني على المفاوضات المباشرة مع إيران واالستعداد لالعتراف بحق طهـران               

إذا وافقت إيـران    . بتخصيب اليورانيوم مع وجود تدابير تفتيش مشددة، سياسة ناجحة على طول الخط           

. ي المستقبل القريـب   على كل هذه الشروط، فإنه سيكون من الصعوبة بمكان أن تمتلك القنبلة النووية ف             

أما إذا استجابت   . أما إذا رفضت هذه الصفقة، فإن ذلك قد يؤدي فرض عقوبات تتمتع بتأييد دولي واسع              

فأوالً، سوف يتم رفع العقوبات الحالية، وثانيـاً، سـوف يتوقـف            . بطريقة إيجابية، فسوف يتم مكافأتها    
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وأخيراً فإن الواليات المتحدة سوف تقبـل       . الغرب عن اتخاذ خطوات تهدف إلى تغيير النظام اإليراني        

  . بحوار مستمر مع طهران، مما سيؤيد من دون شك إلى تعزيز شرعية النظام محلياً ودولياً

  

  مساومة إيران): ب(الخيار

في الخيار الثاني، تظل الواليات المتحدة موافقة على التفاوض مع إيران دون شورط مسبقة، مع وجود                

فأوالً، في هذا السيناريو يتبنى مقاربة الخيار العسكر اإلسـرائيلي،          . لخيار األول نقطتين مختلفتين عن ا   

والواليات المتحدة قد تكون مهتمة بمناقشتها، لكن أيضاً مع         . فالقضية النووية ليست القضية األكثر أهمية     

 من العراق   التركيز على قضايا أخرى، بما في ذلك المساعدة التي تقدمها إيران بشكل غير مباشر، لكل              

وأفغانستان، والمحافظة على االستقرار في الخليج، والتقليل من مساعدة طهران لحزب اهللا في لبنـان،               

وثانياً، فيما يتعلق بالقضية النووية، فإن الواليات المتحـدة سـوف تكـون مـستعدة               . وحماس في غزة  

ية القاسية وهذا ما ال يتطلب مـن        للمساومة على معظم البنود التي تدعو إيران للقبول بالقيود التكنولوج         

فبنـاء  . وهذه الخطة قد ترضي الطـرفين     . اإليرانيين وضع التزامات المكتوبة بعدم إنتاج سالح نووي       

عليها سوف يسمح إليران رسمياً بتخصيب اليورانيوم، كما سترفع العقوبات، وسوف تتعـزز شـرعية               

 ذلك سوف يبقي على خيار إنتاج السالح النـووي          النظام اإليراني داخلياً وخارجياً، وفوق هذا كله، فإن       

ومن وجهة النظر األمريكية، هناك عدة فوائد لهذه الخطة، فأوالً، هذه المقاربة المتـساهلة             . في المستقبل 

وبما أن أوباما ملتزم بسحب القوات      . قد تؤدي إلى تعاون إيراني، أو على األقل عدم تدخلها في العراق           

إنه يشعر بأنه من الضرورة بمكان أن يسجل نجاحات على هذه الجبهـة فـي               األمريكية من العراق، ف   

وتجنب الصراع مع إيران يناسب مقاربة أوباما القائمة على حل النزاعات من خالل             . السنتين المقبلتين 

  . الحوار

  

بـان  كما أن االتفاقات مع إيران من شأنها أن تعزز عالقات الواليات المتحدة مع الصين، والهنـد واليا                

باإلضافة إلى ذلك، يستطيع الرئيس األمريكي أن يقول بأنه قد تمت إزالة التهديـد اإليرانـي                . وروسيا

ومن الواضح ان الواليات المتحدة تتابع عن كثب أي تطـورات لتجنـب             . المباشر بإنتاج أسلحة نووية   

ف من المفاوضات مـع     مفاجآت في المستقبل، فما هي الخطة التي اختارتها الواليات المتحدة؟ هل الهد           

إيران إجبارها على الموافقة على تدابير فعالة من شأنها أن تمنعها من الحصول على أسلحة نووية؟ وإذا 

؟ أم أن الهدف مـن      )أ(لم يتم التوصل إلى اتفاق، فهل يصل األمر إلى مرحلة التصعيد كما في الخطة               

؟ وهل تمكنت الواليات المتحدة     )لخطة ب كما في ا  (المفاوضات التوصل إلى تسوية على جميع األصعدة        

بالفعل من حشد دعم دولي مؤيد لسياستها بشأن الملف النووي اإليراني، بما يكفل تطبيق الخيار األول؟                

وهل قامت الواليات المتحدة فعالً بتأسيس المرحلة الثانية متمتعة بدعم دولي لفرض عقوبات ضد إيران               

نوي الواليات المتحدة استغالل الكشف عن المفاعل السري فـي          بسبب فشل المفاوضات السابقة؟ وهل ت     

مدينة قم لتصعيد موقفها تجاه إيران ليصل األمر إلى التفكير بالخيار العسكري؟ وهل هناك أمل بتغييـر              

النظام على ضوء األحداث التي تلت االنتخابات الرئاسية اإليرانية األخيرة؟ وهل أصبح هذا األمر هدفاً               
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فعلى الـرغم   . نسبة لواشنطن؟ يبدو أن اإلجابة على هذه األسئلة ليست واضحة بما فيه الكفاية            أساسياً بال 

أكتوبر المنصرم،  / من األجواء اإليجابية التي استهلت بها محادثات جنيف في بداية شهر تشرين الثاني            

تلـك المحادثـات    فقد أبدات إيران مرونة مفاجئة خالل       . فإنه من السابق ألوانه التوصل إلى استنتاجات      

خصوصاً فيما يتعلق بفكرة نقل بعض اليورانيوم المخصب إلى روسيا، ولكن بناء على خبرة طويلة مع                

طريقة اإليرانيين في إجراء المفاوضات، فإن على الواليات المتحدة أن تتوقع مواجهة مقاربة مختلفـة               

وسـوف تكـون    . الجدية المطلوبـة  جداً حينما تصل األمور إلى مرحلة االلتزامات الرسمية والعملية و         

وإذا رأت أنـه    . إسرائيل من ضمن البلدان التي سوف تراقب عن كثب التطورات في المحادثات المقبلة            

قد تم تبني أي خيار ال يحول دون منع إيران من التقدم باتجاه إنتاج السالح النووي، فإن ذلك قد سوف                    

  . ني إجراءات مختلفةيدفع إسرائيل إلى تولي األمور بنفسها من خالل تب

  

  خيار إسرائيل العسكري

أولهـا، أن  . إذا حصلت إيران على السالح النووي، فإن إسرائيل سوف تكون بمواجهة خمسة مخـاطر      

ذلك سوف يشكل تهديداً وجودياً مباشراً لها، خصوصاً وأن النظام اإليرانـي الـذي ال يعتـرف بحـق             

وثانياً، سوف يؤدي ذلك إلى تشكيل مظلة نووية إيرانية في          . إسرائيل في الوجود قد امتلك سالحاً نووياً      

وفي ظل هذه الظروف، فإن أي صراع في الشرق األوسط، سـواء كانـت إسـرائيل                . الشرق األوسط 

فعلى سبيل المثال، في حال حـدوث أي        . اإليرانية" باإلشارات النووية "متورطة فيه أم ال، سوف يتأثر       

اهللا، فإن إيران سوف تصعد من جاهزيتها النووية، ومع عدم استبعاد           مواجهة مقبلة بين إسرائيل وحزب      

  .  الرد اإليراني الواسع، فإن إسرائيل قد تردع ويتم وقف العملية العسكرية في لبنان

  

الخطر الثالث يكمن في أن امتالك إيران للسالح النووي قد يؤدي استعار سباق التـسلح فـي الـشرق                   

رى مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، لن تكـون قـادرة علـى         األوسط، حيث أنه بلداناً أخ    

وبالتالي، فإن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار نظام حظر         . تجنب الحاجة إلى للحصول على السالح النووي      

رابعاً، إن امتالك إيران للسالح النووي من شأنه أن يقوض االستقالل الـداخلي فـي               . االنتشار النووي 

والخطر األكبـر يكمـن فـي       . ة، حيث يناضل الشيعة من أجل تحسين أوضاعهم السياسية        الدول العربي 

، في منطقـة    )من تعداد السكان في السعودية    % 20(المملكة العربية السعودية، حيث تعيش أقلية شيعية        

ـ                 ة مليئة بالنفط، ويمكن أن تطالب بحصتها النسبية من الثروة الوطنية، أو ربما تتعدى ذلك إلى المطالب

  .  بالحكم الذاتي

  

خامساً، إن وجود إيران نووية من شأنه أن يعزز شرعية محمود أحمدي نجاد، كما يمكن النظر إلى هذا                  

الموضوع على أنه نصر إسالمي، مما قد يحفز دوالً إسالمية أخرى، أو مجتمعات مسلمة في دول غير                 

بار، فإن إسرائيل قـد أوضـحت أن        ومع أخذ هذه المخاطر في االعت     . مسلمة على رفع مستوى مطالبها    

غير أن هذا الخيار له مخاطر جمة، منهـا أن          . العمل العسكري ضد إيران هو أحد خياراتها المطروحة       
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كمـا أن الهجـوم     . فشل الهجوم تكتيكياً من شأنه أن يلحق ضرراً خطيراً في قدرة الردع اإلسـرائيلية             

قد ترد إيران بـشكل تقليـدي،       . لمهاجمة إسرائيل العسكري اٍإلسرائيلي، قدي يشكل ذريعة جيدة إليران        

وهذا هو المرجح، لكن ذلك ال ينفي إمكانية لجوء إيران إلى األسلحة غيـر التقليديـة مثـل الـسالح                    

باإلضافة إلى ذلك، فإن أي هجوم سوف يؤدي إلـى          . البيولوجي والكيميائي، وهذه ستكون أكثر تدميراً     

كما أن إسرائيل سوف تخسر     . شوب نزاع بين سوريا وإسرائيل    تحريك حزب اهللا، ويزيد من احتماالت ن      

واألهم من ذلك كله، فإنه لن ينظر إلى إيران بعد ذلـك            . بالتأكيد الدعم الدولي وهو دعم هزيل باألصل      

ومن ناحية أخرى، فقد تختار إيران استخدام النفط كسالح للرد، وذلك           . على أنها الولد السيء التصرف    

 هرمز أو مهاجمة حقول النفط في الخليج، مما سيخلق أزمة خطيرة في مختلف              من خالل إغالق مضيق   

كما أنه سيؤدي إلى تغيير نظرة الشعب اإليراني الذي ال يمتلك مشاعر سلبية تجاه إسرائيل               . أنحاء العالم 

كما أن أي عمل عسكري ضد إيران سوف يؤجج المشاعر المناهضة إلسرائيل في جميع أنحـاء                . حالياً

قد تضطر إسرائيل الستخدام    (باإلضافة إلى ذلك، فإنه الهجوم اإلسرائيلي قد يشمل بلداناً أخرى           . قةالمنط

وقد يدفع هذا الهجوم أيضاً بلدان الخليج المناهضة إلسرائيل أو الواليات المتحدة التخاذ             ). مجالها الجوي 

  . أنحاء المنطقةخطوات هجومية بل وربما يثير ردود فعل قوية من قبل الحكومات في جميع 

  

من ناحية أخرى، فإن إسرائيل ليس لديها القدرة على القيام بحملة عسكرية ضد إيران تـستمر لفتـرة                  

كما أنه ال يمكنها االستفادة من قواعد المطـارات فـي أي دولـة              . طويلة ومتواصلة وتستغرق شهوراً   

ت المتحدة التي لن ترغب بـأن       باإلضافة إلى ذلك فإنه لن يكون إلسرائيل شركاء سوى الواليا         . أخرى

  . تظهر بمظهر الداعم لعمل عسكري إسرائيلي

  

غير أن إقدام إسرائيل على أي عمل عسكري من جهتها، سوف يؤخذ بعين االعتبار فقط إذا ما استنفدت             

كل الوسائل الدبلوماسية، وفقط حين يكون من الواضح أن الواليات المتحدة ال تفكر بالقيام بهذه الخطوة                

وما دامت القوات األمريكية موجودة في العراق، فإنه سيكون من الصعب تنفيذ ضربة جويـة               . فسهابن

  . ضد إيران، في غياب تنسيق تكتيكي، على األقل، مع الواليات المتحدة األمريكية

  

ورغم ذلك فإن القيام بعمل عسكري ضد إيران يظل احتماالً قائماً، في حين أن أربعة عوامـل سـوف                   

الية أي هجوم؛ أولها نوعية المعلومات االستخباراتية التي ستجمعها إسرائيل من أجـل تحديـد               تحدد فع 

فمن أجل ضرب هدف، يجـب      . وثانيها اختراق المجال الجوي اإليراني    . المواقع النووية اإليرانية بدقة   

تمد على  الوصول إلى المجال الجوي اإليراني، خصوصاً وأن القدرة على الوصول إلى هدف ما بدقة تع              

. مزيج من القدرة على التحليق للوصول إلى الهدف، والقدرة على إيصال الذخيرة الالزمة لضربه بدقة              

الطائرات، (أما اختراق المجال الجوي فيعتمد بشكل أساسي على النسبية بين نوعية االسلحة اإلسرائيلية              

. وإسقاط األسلحة اإلسرائيلية  ، ونوعية سالح العدو الذي سوف يستخدمه لضرب         )والصواريخ، والقنابل 

وعندما يكون الموضوع شن هجوم على إيران، فإنه من المهم أخذ عنصر آخر بعين االعتبـار، وهـو                  
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مستوى القدرة على الطيران في أجواء دول أخرى، سواء كان ذلك بشكل سري أو بناء علـى اتفـاق                   

موضوع اختراق المجـال الجـوي      كما أن مستوى المفاجآت التكتيكية سوف يؤثر أيضاً على          . تكتيكي

فإذا ما نفذ الهجوم خالل أزمة دبلوماسية أو في فترة ازدياد التوتر، فإن فعاليته سوف تتقلص                . اإليراني

ألن اإليرانيين سوف حينها سيرفعون نسبة الحذر واالستنفار العسكري وخاصة فيما يتعلق باألنظمة التي 

إنهم سوف يسارعون إلـى توزيـع وإخفـاء األهـداف           وفي الوقت نفسه، ف   . تتصدى للضربات الجوية  

  . المعرضة لالعتداء

  

فمهاجمة هدف بدقة ليست كافية، حيـث أن إلحـاق          . أما العنصر الثالث فهو فعالية األسلحة المستخدمة      

وإلحاق الضرر يعتمد على النسبية بين فعالية األسـلحة المـستخدمة،           . الضرر بالهدف ضروري أيضاً   

  . ى اختراق الدفاعات ووسائل الحماية المعتمدة من قبل الجهة المدافعةوخصوصاً قدرتها عل

  

فحتى لو نجحت إسرائيل في     . وأخيراً العالقة بين األضرار المادية واألضرار التي لحقت بقدرات العدو         

معرفة ما يمكن ضربه، فإن نجاحها في ضرب أهداف معينة وإلحاق الضرر بها، ال يعني أن الفعاليـة                  

فالفعالية تعتمد على قدرة الكيان الذي نفذت الـضربة ضـده علـى إصـالح               .  قد تم تحقيقها   المطلوبة

فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تدمير منشأة أساسية، فيما لم يتم إلحـاق أي أذى                . األضرار التي لحقت به   

مرة فـي وقـت     بالنظام المعلوماتي أو بالطاقم البشري، وكانت هناك إمكانية أن يعاد بناء المنشأة المـد             

  . قصير، فإن فعالية الضربة العسكرية ال تكون ذات قيمة عالية

  

ومن الواضـح أن جعـل   . وبالتالي، فإن تحديد الهدف، أمر جوهري وأساس لنجاح أي ضربة عسكرية   

إيران تستسلم أو تدمير كل مرافقها النووية بشكل تام يعّدان من األهداف التي ال يمكن تحقيقها من خالل                  

غير أن أي ضربة من هذا النوع، سوف تتسبب بالتأكيد بعطيـل برنامجهـا              . سركية إسرائيلية ضربة ع 

  السؤال األهم هنا، ما حجم هذا التأخير الذي سيحصل؟. النووية وقد تتسبب بتأخيره بدرجة كبيرة

  

هم، ومع مرور الزمن، فإن اإلسرائيليين يقومون بتحسين اسـتخبارات        . هناك تنافس بين إسرائيل وإيران    

اإليرانيون من جهتهم، يقومون أيضاً باالسـتثمار فـي جهـود           . وقدرتهم على الجهوم وجاهزية قواتهم    

بما في ذلك   (إخفاء وتمويه أنشطتهم النووية، حماية مواقعهم النووية        : موازية مركزين على ثالثة حقول    

ن معايير الفعالية المتوقعـة     وبالتالي، فإ . ، وتحسين قدراتها الدفاعية المضادة للهجمات الجوية      )توزيعها

. تعتمد على الفرق بين التحسينات التي أجرتها إسرائيل على قدراتها في مواجهة التحسينات اإليرانيـة              

فعلي سبيل المثال، تحاول إيران أن تجهز نفسها بأنظمة متطورة مضادرة للطائرات تقوم بشرائها مـن                

إن إسرائيل أو غيرها من الـدول، سـوف تواجـه           حين يتم وضع هذا النظام قيد االستخدام، ف       . روسيا

وليس هناك شك بأن نافذة الفرصة لعمل عـسكري سـتكون           . صعوبات أكبر من التي قد تواجهها حالياً      

  . أوسع قبل أن يصبح النظام اإليراني المضاد للطائرات قيد االستخدام



 يل العسكريخيار إسرائ :امللف النووي اإليراين  – 48ترمجات الزيتونة 

 15

  االعتبارات غير العسكرية

سكرية، هناك ثالث عوامل أخرى يجب أن تـسترشد بهـا           باإلضافة إلى االعتبارات االستراتيجية والع    

فإسـرائيل ال يمكنهـا     . األول هو مستوى الدعم األمريكي في حال قررت إسرائيل شن هجوم          . إسرائيل

. وهذا األمر ينطبق من على النـاحيتين العملياتيـة واالسـتراتيجية          . مهاجمة إيران دون دعم أمريكي    

صارم ضد الهجوم العسكري اإلسرائيلي كفيـل باسـتبعاد هـذا           وبالتالي فإن أي فيتو أمريكي صريح و      

ومن ناحية أخرى، فإن الواليات المتحدة، إذا لم تعارض الواليـات المتحـدة             . الخيار عن طاولة البحث   

العدوان األمريكي صراحة، فإنه يمكن أن يكون هناك مستويات مختلفة من الدعم، تتراوح ما بين الدعم                

ق مع إعالن أن الدول التي قد ترد بمهاجمة إسرائيل، مثل سوريا، سوف تكـون               العلني الصريح المتراف  

في حالة حرب مع الواليات المتحدة، أو قد تذهب الواليات المتحدة إلى النقيض من ذلك، فتضم صوتها،                 

ولو بشكل ضعيف، إلى اإلدانات الواسعة المتوقع أن تواجهها إسرائيل في حالة قامت بتوجيه مثل هـذه                 

  .بةالضر

  

.  أما العامل الثاني، فهو مستوى الدعم األمريكي في حال تجنبت إسرائيل القيام بشن هجوم على إيران               

فتجنب إسرائيل بتنفيذ مثل هذه الضربة سوف يعرضها عاجالً أم آجالً إلى وضع دائم، تكون فيه تحـت         

فإذا . ولكن هذه القدرة محدودة   إن إسرائيل لديها القدرة على ردع إيران،        . خطر التهديد النووي اإليراني   

كان تجنب تنفيذ ضربة ضد إيران سوف يجلب اتفاقاً استراتيجياً مع الواليات المتحدة يترافق مع تشريع                

في الكونجرس األمريكي يجعل أي عدوان إيراني على إسرائيل بمثابة العدوان على الواليات المتحـدة؛               

جنبها القيام بمحاولة عسكرية تهدف إلى إزالة الخطر الذي         فهذا يعني أنه قد تم التعويض على إسرائيل لت        

ويجدر التركيز في هذا المقام على أن أي هجوم إسرائيلي على إيران سوف تكون كلفته اآلنية                . يتهددها

وفي ظل ظروف محددة، سيكون مـن       . أعلى بالنسبة للواليات المتحدة من الثمن الذي ستدفعه إسرائيل        

  . دة أن تدفع إلسرائيل حتى ال تشن هجومهاالمفيد للواليات المتح

  

فحتى لو لم تكن هناك ثورة في إيران، فـإن هنـاك            . ويرتكز العامل الثالث على طبيعة النظام اإليراني      

اختالفاً بين وضع يكون فيه صانع القرار الرئيسي هو آية اهللا علي خامنئي، المرشد األعلـى للثـورة،                  

ففي حـين أن الـزعيمين      . جهة الحاسمة في عملية صناعة القرار     وبين وضع يكون فيه أحمدي نجاد ال      

يرفضان حق إسرائيل في الوجود، فإن األول عقالني ومتزن، في حين أن الثاني يتحرك مدفوعاً بشعور                

باإلضافة إلى ذلك، فإن أحمدي نجاد مستعد لجر إيران نحو مخاطرة           . عميق بالرسالة أو الواجب الديني    

األسهل ردع نظام عدائي ولكن متوازن، من ردع نظام متعصب مثـل نظـام              وسوف يكون من    . أكبر

وما ينتظر كالً من إيران وإسرائيل فيما يتعلق بالموضوع النووي، يعتمـد علـى أربـع                . أحمدي نجاد 

تخصيب اليورانيوم، تحويل المواد االنشطارية إلى قنبلة، إطالق القنبلة عبر صاروخ           : قدرات تكنولوجية 

  .   يجاد جهاز قيادة وتحكم متطورأو طائرة، وإ



 يل العسكريخيار إسرائ :امللف النووي اإليراين  – 48ترمجات الزيتونة 

 16

ويبدو أن إيران قد نجحت بالتغلب على ثالثة من هؤالء التحديات التكنولوجية األربعة، والمجال الوحيد               

وحتـى اآلن، وفيمـا يتعلـق       .  هو برنامج التسلح النووي    2003الذي يبدو أنها تؤخر تنشيطه منذ سنة        

 إلى ما يقارب السنتين لجمع ما يكفي من المواد النوويـة          بتخصيب اليورانيوم، فالظاهر أن إيران تحتاج     

ومن اللحظة التي تقرر فيها إيران أن تجدد برنامجها         . المخصبة من أجل صنع عدد من القنابل النووية       

النووية، لن يأخذ األمر أكثر من سنة إلتمامه؛ إذ يمكن تنفيذ برنامج التـسلح النـووي بـالتزامن مـع                    

ومن وجهة نظر تكنولوجيـة،     %. 90ميات اليورانيوم المخصب ليصل إلى نسبة       االستمرار في زيادة ك   

يمكن االستنتاج أن نافذة الوقت المتاحة إلسرائيل بناء على افتراض استمرار إيران في أنشطتها النووية               

  . لن تكون كبيرة

  

 مع دبلوماسية يجب أن تتأكد إسرائيل بأن الواليات المتحدة سوف تعطي أولوية كبرى إلجراء مفاوضات

علماً أن فعالية هذه المفاوضات تعتمد بشكل أساسي على الثمن الذي ستدفعه إيران في حـال                . مع إيران 

وقد يكون الثمن عقوبات اقتصادية بدعم دولي كامل، أو شيئاً أكثر خطورة كأن تقوم              . فشل المفاوضات 

هدف األمريكي والدولي المعلن هـو      إن ال . الواليات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران على سبيل المثال        

ومن المنطقي االفتراض بأن إيـران سـوف تـرفض،          . إقناع إيران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم     

، بحسب ما تسمح به معاهـدة حظـر         "ألغراض سلمية "وسوف تقدم على مواصلة تخصيب اليورانيوم       

ي، وأن توافق علـى اتفـاق يـسمح         االنتشار النووي، وااللتزام بعدم تنفيذ مرحلة صناعة السالح النوو        

وهذا االقتراح قد يشكل حالً وسطاً يرضي الطرفين، حيث         . بوجود إشراف دولي على أنشطتها النووية     

ستكون الواليات المتحدة قادرة على االدعاء بأنها حالت دون حصول إيران على السالح النووي؛ فـي                

أنها ستكون قد حصلت على االعتراف بحقها في        حين أن إيران ستستفيد في الواقع من ناحيتين، األولى          

تخصيب اليورانيوم، كما أنه ستكون قادرة، في الوقت المناسب، على المضي في أنشطتها النووية لتصل     

غير أن أي اتفاق بين الواليات      . إلى مرحلة إنتاج السالح النووي، سراً أو علناً، وجعله ذلك أمراً واقعاً           

إسرائيل من القدرة على مهاجمة إيران، وبالتالي، فإن أي هجوم إسرائيلي           المتحدة وإيران، سوف يجرد     

  .  على إيران سينفذ فقط في حال فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن

  

. وطالما بقي العمل العسكري اإلسرائيلي خياراً قائماً فإن إسرائيل سوف تكرس اهتماماً أكبر للتوقيـت              

األول، هو االستراتيجية األمثل التي تتأثر بعدة أمور،        . ثة معايير حيث أن التوقيت سوف يعتمد على ثال      

مثل إجراء مفاوضات دبلوماسية بين طهران وواشنطن أو عدم إجرائها، والوضع في العراق، والعالقة              

والثـاني هـو الجانـب      . بين إيران والدول المحيطة بها، باإلضافة إلى أوضاع سوق الـنفط الـدولي            

وبعبارة أخرى، تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران قبل أن تبني قدراتها التكنولوجيـة             التكنولوجي األمثل،   

والثالث هو الجانب العملياتي األمثل، وبالتحديد تحسين قدرة إسرائيل على الهجـوم فـي              . بشكل كامل 

  . مواجهة تحسين القدرات اإليرانية على الدفاع عن مواقعها النووية وحمايتها
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ى أي صفقة أمريكية إسرائيلية ناجحة، إذا ما ضمنت عدم حصول إيران على             سوف تصادق إسرائيل عل   

كما أن إسرائيل سوف تكون راضية إذا ما فشلت المفاوضات، خصوصاً إذا مـا              . قدرة عسكرية نووية  

استطاعت الواليات المتحدة خالل فترة قصيرة من الزمن في حشد وبناء جبهة دولية قوية تتبني سياسة                

ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل سوف      . رمة وفعالة من شأنها أن تعزل إيران تماماً       فرض عقوبات صا  

مع إيران يمكن أن ترضي الواليات المتحـدة        " ناعمة"تكون محبطة تماماً إذا ما  تم التوصل إلى اتفاقية           

تفاقيـة  مع القدرة على خرق اال    " عتبة السالح النووي  "والعالم، ولكنها في الوقت نفسه، تبقي إيران على         

وإذا حدث أحد هذه السيناريوهات الثالثة فـإن        . في المستقبل، وصنع قنبلة نووية في فترة زمنية قصيرة        

إسرائيل على األغلب لن تشن هجوماً عسكرياً على إيران، ولكنها قد تقوم بعمل عسكري ضدها، فـي                 

اليات المتحدة في تشكيل حال حدث سيناريو رابع، وهو فشل المفاوضات مع إيران بالتزامن مع فشل الو

ومع أن الزمن كفيل بـأن      . جبهة دولية فعالة ضد إيران تأخذ بعين االعتبار القيام بعمل عسكري ضدها           

  .يكشف ما سيحدث الحقاً، فإنه من مصلحة الجميع أن تنجح المفاوضات الدبلوماسية


