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وحدة تحليل السياسات
في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

بواعث القلق اإلسرائيلي
من احتماالت التقارب األميركي  -اإليراني

دراسات وأوراق تحليليّة
بواعث القلق اإلسرائيلي من احتماالت التقارب األميركي  -اإليراني

تول الرئيس اإلي ـراين حسن روحــاين مقاليد الحكم يف آب /
منذ ّ
أغسطس املايض ،تشهد العالقات األمريكية  -اإليرانية بداية انفرا ٍج
بعد نحو أربع ٍة وثالثني عا ًما من العداء .ويحمل هذا االنفراج بني
ثناياه -يف حال نجاحه  -إمكانية حدوث ّ ٍ
تغي نوعي يف العالقات بني
البلدين .بيد أ ّن نجاح فرص هذا التقارب سوف يعتمد إىل ح ٍّد كبري عىل
حل للملفات األساسية العالقة بينهام،
قدرة الطرفني عىل التوصل إىل ّ
ويف مق ّدمها الربنامج النووي اإليراين ،ودور إيران اإلقليمي وموقفها
من قضايا الرصاع األساسية يف منطقة الرشق األوسط والخليج .لك ّن
النجاح سوف يعتمد ،يف الوقت نفسه ،عىل مواقف األطراف اإلقليمية
أي تط ّور يف العالقات
 ومنها إرسائيل  -التي تتأثر بشكل مبارش من ّاألمريكية  -اإليرانية لجهة التعاون أو التنافر.
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محرري الصحف واملحللني السياسيني املختصني بشؤون إيران والرشق
األوسط .خالل هذه الحملة ،ق ّدم روحاين خطابًا سياسيًّا إيرانيًّا جدي ًدا
مرنًا ،ناقض فيه بوضوح خطاب سلفه أحمدي نجاد ،وحاول من
خالله كسب و ّد وسائل اإلعالم والرأي العام األمرييك والغريب .فقد
اختفت متا ًما من الخطاب اإليـراين الجديد املصطلحات املعادية
للغرب وألمريكا ،مثل "الشيطان األعظم" ،و"االستكبار العاملي" ،و"محو
إرسائيل من الخارطة" ،وما شابه ذلك؛ وهي مصطلحات هيمنت
لعقود عىل الخطاب السيايس اإليراين ،وأثارت امتعاض الغرب وحنقه.
وقد ذهب روحاين يف محاوالته إسامع الغرب ما يرغب فيه إىل ح ِّد
تهنئة اليهود برأس السنة العربية الجديدة ،واالعرتاف بحدوث املحرقة
بأي شكلٍ عىل ذكر املقاومة
ض ّدهم وإدانتها من دون تحفّظ ،ومل يأت ّ
التي كانت الزمة يف الخطاب السيايس اإليراين ،بل إنّه اعترب "أ ّن العنف
يحل مشاكل البرشية" .ونفى بشكل قاطع أن تكون إيران
ال ميكنه أن ّ
بأي شكلٍ إلنتاج سال ٍح نووي .وأكّد أ ّن برنامج إيران النووي
تسعى ّ
سلمي وأنّه مع ّد ألغر ٍ
بحق إيران يف االستمرار
متسك ّ
اض مدنية .كام ّ
يف تطوير مرشوعها عىل هذا األساس ،مبا يف ذلك حقّها يف االستمرار يف
تخصيب اليورانيوم لخدمة أغراض مدنية.

مخاوف إسرائيل
من اتفاق أميركي  -إيراني "سيّئ"

تعالج هذه الورقة بواعث القلق اإلرسائييل من احتامل حدوث انفراج
يف العالقات األمريكية – اإليرانية ،وتأثرياتها يف مضمون االتفاق الذي
امللف
كل من الواليات املتحدة وإيران
تسعى ٌّ
للتوصل إليه بشأن ّ
ّ
شكّل الخطاب اإليراين الجديد وتجاوب الواليات املتحدة والدول
النووي اإليراين ،وإذا ما كان سيشمل ذلك أيضً ا التفاهم عىل حدود
الغربية معه مبعث قلق شديد يف إرسائيل .ورسعان ما حدث إجام ٌع
النفوذ اإلقليمي اإليراين وماهيته.
واملختصني
عىل مستوى النخبة شمل ص ّناع القرار ووسائل اإلعالم
ّ
بالشأن اإليراين ،أنكر حدوث تغيري حقيقي يف السياسة اإليرانية تجاه
الواليات املتحدة والغرب ،أو تجاه مرشوعها النووي .وجاءت املقاربة
تح ّول الخطاب السياسي اإليراني
لتقول أ ّن "الكالم املعسول" ،و"حملة االبتسامات" ،ومجمل الخطاب
شكل ومضمونًا ،ال يعدو كونه "خدعة" ،وأ ّن
منذ انتخابه ،بادر الرئيس حسن روحاين إىل إشاعة منا ٍخ جديد يف ما السيايس اإليراين الجديدً ،
يتعلّق بعالقات بالده بالواليات املتحدة بشكل خاص والدول الغربية الرئيس حسن روحاين هو "ذئب بلباس َح َمل" ،وهو كالم ذكره بنيامني
بشكل عام .ويف هذا السياق ،قام روحاين يف إطار التحضري الجتامعات نتنياهو عىل منرب الجمعية العامة لألمم املتحدة .وبناء عليه ،فقد
عالقات عا ّمة اعتربت النربة اإليرانية الجديدة مجرد "تغيري تكتييك" يسعى لتحقيق
ٍ
الجمعية العامة لألمم املتحدة وأثناء حضورها ،بحملة
ممنهجة ومدروسة للتواصل مع الجمهور الغريب ،شملت كتابة أهداف إسرتاتيجية أهمها رفع العقوبات االقتصاديةّ ،
وفك الحصار،
مقاالت يف الصحف األمريكية (منها مقالة له شخصيًّا ،وأخرى للرئيس ويف الوقت نفسه الحفاظ عىل تق ّدم املرشوع النووي .وقد زاد من
األسبق محمد خامتي) ،كام أجرى عد ًدا من املقابالت مع قنوات قلق إرسائيل تسارع عملية االنفراج يف العالقات اإليرانية – األمريكية،
التلفزة األمريكية الكربى ،وعقد اجتامعات من وراء الكواليس مع والتي ت ّوجها اجتامع وزير خارجية إيران بوزير الخارجية األمرييك أل ّول
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م ّرة منذ أربع ٍة وثالثني عا ًما ،واملحادثة الهاتفية التي جرت بني روحاين
والرئيس األمرييك باراك أوباما.
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عىل ذلك ،ال يوجد اتفاق بينهام أيضً ا بشأن الخط األحمر أو املرحلة
التي يتعني عند بلوغها استعامل القوة العسكرية إليقاف املرشوع
النووي اإليراين .لقد ح َّدد نتنياهو يف خطابه أمام الجمعية العامة لألمم
املتحدة السنة املاضية ،خطًّا أحمر ينبغي يف حال تجاوزه استخدام القوة
العسكرية ض ّد إيران إذا قامت بتخصيب أكرث من  250كيلوغرا ًما من
اليورانيوم بنسبة  20يف املئة.

تخىش إرسائيل أن يؤ ّدي االنفراج يف العالقات بني إيران والواليات
املتحدة إىل إحداث تغيري إسرتاتيجي يف املنطقة من شأنه إلحاق الرضر
مبكانتها ودورها ،ويف الوقت نفسه يع ّزز مكانة إيران بوصفها دولة
إقليمية ذات نفوذ واسع يف الرشق األوسط .وهناك قلق إرسائييل
حقيقي من أن يؤ ّدي االنفراج يف العالقات اإليرانية – األمريكية إىل :ووفقًا للرواية اإلرسائيلية التي ينبغي التعامل مع معطياتها بحذر
أول ،إنهاء عزلة إيران الدولية وتحسني عالقاتها مع الواليات املتحدة شديد ،فقد حرصت إيران يف السنة املاضية عىل تحويل قسمٍ من
ً
املخصب بنسبة  20يف املئة إىل وقود نووي (الذي ميكن
اليورانيوم
ّ
والدول الغربية.
مخصب بنسبة  20يف
إعادته إىل حالته السابقة ،أي إىل يورانيوم ّ
املئة ،خالل فرتة قصرية) .وقد متكّنت إيران يف الشهور األخرية من
تطوير قدراتها يف تخصيب اليورانيوم نتيجة إضافة ألف جهاز طرد
كل جهاز منها تخصيب أربعة إىل خمسة
مركزي متطور؛ إذ بإمكان ّ
يخصبها جهاز الطرد املركزي القديم .وتشري
أضعاف النسبة التي كان ّ
املصادر اإلرسائيلية إىل أنّه بفضل التكنولوجيا الجديدة بات بإمكان
إيران  -إن شاءت  -القفز عن مرحلة تخصيب اليورانيوم إىل  20يف
املئة ،والقيام مبارشة بالتخصيب من  3.5يف املئة إىل  90يف املئة .وهذا
ثان ًيا ،تقليص العقوبات االقتصادية الدولية ض ّد إيران تدريجيًّا ،يف يعني بوضوح أ ّن الخط األحمر الذي ح ّدده نتنياهو يف السنة املاضية
املخصب بنسبة  20يف املئة ،مل يعد قامئًا.
التوصل بخصوص كمية اليورانيوم
ّ
إطار خطوات عملية إلعادة بناء الثقة بني الغرب وإيران ،قبل ّ
إىل اتفاق شامل بشأن ّ
امللف النووي اإليراين ،ما يع ّزز قدرة إيران يف وإىل جانب تاليش خ ّط نتنياهو األحمر ،تخىش إرسائيل أن يؤدي
عملية املفاوضات بشأن برنامجها النووي.
تعب الغرب بشكل عام
ّ
متسك أوباما
ّ
بالحل الدبلومايس ،وكذلك ُ
ثالثًا ،هناك خشية إرسائيلية من أن تتوصل الواليات املتحدة إىل اتفاقٍ والشعب األمــريك بشكل خاص من الحروب ،وتع ّزز التوجهات
امللف النووي اإليراين وملفّات الرصاع األخرى يف املنطقة ،االنعزالية يف الواليات املتحدة ،وصعوبة العودة إىل منطق استعامل
شامل بشأن ّ
حل دبلومايس،
من دون إجراء التنسيق الكامل مع إرسائيل ،ومن دون أن يكون القوة العسكرية ض ّد إيران بعد تزايد اآلمال يف إيجاد ٍّ
"يسء"  -بالنسبة إىل إرسائيل -
إىل ّ
لألخرية القدرة عىل التأثري يف مضمون هذا االتفاق ومك ّوناته.
توصل الواليات املتحدة إىل اتفاقٍ ّ
مع إيران بشأن ملفّها النووي ،يحفظ لألخرية القدرة عىل أن تتح ّول
كامل
راب ًعا ،عىل الرغم من أ ّن الواليات املتحدة وإرسائيل متفقتان اتّفاقًا ً
خالل فرت ٍة قصرية إىل دول ٍة قادرة عىل إنتاج السالح النووي .وهذا ما
عىل منع إيران من إنتاج السالح النووي ،فإ ّن هناك خالفات حقيقية
ترفضه إرسائيل بش ّدة؛ فهي تفضل استمرار الوضع القائم حال ًّيا الذي
بحق إيران يف تخصيب
بينهام .ففي حني تق ّر الواليات املتحدة ً
مثل ّ
يشمل استمرار فرض العقوبات عىل إيران وحصارها ومواجهتها.
اليورانيوم ألغر ٍ
اض مدنية سلمية كام جاء يف خطاب الرئيس أوباما يف
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،فإ ّن إرسائيل تعارض ذلك بشدة .وهناك
اعتقاد سائد يف إرسائيل أنّه جرى تنسيق مسبق بني اإلدارة األمريكية
اض احتكارملكيةالتكنولوجياالنووية
حق إيران يف تخصيب اليورانيوم املع ّد ألغر
والرئيس روحاين بشأن ّ
مدنية ،وكذلك حقّها يف تطوير مرشوعها النووي السلمي رشط إخضاعه ويف سياق معارضة إرسائيل التو ّجه اإليراين الجديد ،ويف محاول ٍة
وغني عن القول أيضً ا بأنه ال يوجد اتفاق بني الواليات منها إىل استباق املفاوضات بني إيران والواليات املتحدة والتأثري
للرقابة والشفافيةّ .
املتحدة وإرسائيل بشأن نسبة تخصيب اليورانيوم أو ك ّميته املسموح فيها ،سارع بنيامني نتنياهو إىل التأكيد يف ترصيحاته املختلفة ويف
أي اتفاق بني
أي اتفاق مستقبيل .عالوة خطابه األخري أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة ،أ ّن ّ
إليران بإنتاجها واالحتفاظ بها عىل أراضيها يف ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
بواعث القلق اإلسرائيلي من احتماالت التقارب األميركي  -اإليراني
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يتعي أن يضع ح ًّدا للمرشوع النووي اإليراين والتي من املتوقع أن تستمر شهو ًرا طويلة ،فإ ّن نتنياهو يهدف من
اإلدارة األمريكية وإيران ّ
ورائها إىل إبقاء امللف النووي اإليراين عىل قمة األجندة الدولية وإىل
بر ّمته ،وأن يشمل ذلك:
الضغط عىل اإلدارة األمريكية والدول الغربية لإلبقاء عىل العقوبات
بأي درجة كانت ،وقفًا
أ ّو ًل ،وقف جميع أنواع تخصيب اليورانيومّ ،
االقتصادية ضد إيران.
كامل.
ً
ثان ًيا ،إغالق منشأة فوردو التي يجري فيها تخصيب اليورانيوم يف
أعامق األرض ،وتفكيك أجهزة الطرد املركزي املتط ّورة وإزالتها ،والتي
كانت قد أُدخلت مؤ ّخ ًرا إىل منشأة ناتانز.
املخصب من إيران إىل دولة ثالثة .
كل أنواع اليورانيوم
ثالثًا ،إخراج ّ
ّ
راب ًعا ،إغالق منشأة املياه الثقيلة يف آراك ،والتي تط ّور إيران فيها
مسا ًرا جدي ًدا ومختلفًا إلنتاج سال ٍح نووي يعتمد عىل البلوتونيوم
وليس عىل تخصيب اليورانيوم.
وبخالف االتجاه العام السائد يف الواليات املتحدة ،حيث أظهرت
حل
استطالعات الرأي العام أ ّن  75يف املئة من األمريكيني يؤيدون ًّ
للملف النووي اإليراين ،ه َّدد نتنياهو يف الخطاب نفسه
دبلوماس ًّيا
ّ
باستعامل الق ّوة العسكرية ض ّد املنشآت النووية اإليرانية .وأعلن
بشكل رصيح أ ّن "إرسائيل لن تسمح إليران بامتالك السالح النووي"،
وأنها ستعمل وحدها ،إن اقتضت الرضورة ،ملنع إيران من إنتاج
السالح النووي.
مل يوضح نتنياهو يف خطابه هذه املرة الخ ّط األحمر الذي إذا ما
تع ّداه املرشوع النووي اإليراين ،فسوف يتعني عىل إرسائيل القيام
برضبه ،فهل هو اقرتاب إيران بدرجة كبرية من القدرة عىل إنتاج
فعل إىل القدرة عىل إنتاجه؟ أم هو ات ّخاذ
توصلها ً
السالح النووي؟ أم ّ
إيران قرار إنتاج السالح النووي بعد امتالكها القدرة عىل إنتاجه؟
ويبدو أ ّن تهديد نتنياهو باستعامل القوة العسكرية اإلرسائيلية ض ّد
يعب عن املأزق الذي وجدت إرسائيل نفسها
املرشوع النووي اإليراينِّ ،
فيه يف مواجهة املقاربة اإليرانية الجديدة تحت قيادة روحاين .وعىل
الرغم من أ ّن هذه التهديدات تفتقر إىل الجدية ال سيام مع انطالق
املفاوضات التي ستجريها الواليات املتحدة والدول العظمى مع إيران،

وخالفًا ملا ا ّدعاه نتنياهو ،يف معرض تهديده برضب املرشوع النووي
اإليراين ،أنّه يأيت يف إطار الدفاع عن النفس ،فهو يف حقيقة األمر يدافع
عن استمرار إرسائيل يف احتكار السالح النووي يف الرشق األوسط ألطول
فرتة ممكنة .فحتى إذا متكنت إيران من إنتاج السالح النووي ،وهو
أمر مستبعد يف الزمن املنظور ،فإنها لن تشكّل خط ًرا وجوديًّا بالنسبة
إىل إرسائيل؛ فإرسائيل متتلك ترسانة ضخمة تق َّدر باملئات من مختلف
القنابل النووية والهيدروجينية والنيوترونية ،وفقًا للعديد من املصادر
األجنبية .وهي متتلك أيضً ا جميع مق ّومات "الــردع" ،أي امتصاص
الرضبة األوىل يف حال وقوعها ،وتوجيه الرضبة النووية الثانية بفضل
الغواصات الحديثة التي حصلت عليها من أملانيا يف العقد األخري.
كامل ،إن
وبإمكان الرضبة الثانية تدمري معظم املدن اإليرانية تدم ًريا ً
مل يكن كلّها .لذلك ،من الواضح أ ّن نتنياهو ،يف سياق تص ّديه للمرشوع
النووي اإليراين ،ال يدافع عن وجود إرسائيل كام ا ّدعى يف خطابه ،وإنّ ا
يدافع عن استمرار احتكار إرسائيل السالح النووي ،والذي بات جز ًءا
من عقيدتها األمنيّة ومن إسرتاتيجيتها الرامية إىل بسط نفوذها عىل
املنطقة واستمرار احتاللها األرايض الفلسطينية بغرض تهويدها وض ّم
معظمها إليها.

