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قراءة استراتيجية في احتماالت الضربة العسكرية
ضد البرنامج النووي اإليراني ومخاطرها
عبداهلل ناهض *  -أحمد حيدر**

رمبا يُ ُّ
عد الربانمج النووي اإليراين من بني أعقد القضااي يف منطقة الشرق األوسط بل حىت قد
يصل األمر إىل مستوى العامل بكامله ،كيف ال وحنن نرى كربى الدول مهتمة هبذا امللف؛ خلطورته
ائيلي يف
على طبيعة تواز ِانت القوى يف الشرق األوسط ،ال سيَّما من انحية هتديده للتفوق اإلسر ّ
املنطقة ،إذ دأبت الوالايت املتحدة األمريكية على احلفاظ على استمرار إسرائيل يف موقع القوة
اليت ال تفوقها قوة أخرى يف املنطقة من انحية التسليح وتنوعه ،فضالً عن ضرورة استمرار إسرائيل
بوصفها القوة النووية الوحيدة ،وأي دولة شرق أوسطية حتاول التقرب من هذا اجلانب ستواجه بقوة،
لردعها وحتييدها عن هذا الطريق.
اقي عام ( )1981من
ولعل من بني أبرز األمثلة على ما ذكرانه هو قصف مفاعل متوز العر ّ
َّ
يكي (جورج بوش االبن)؛
قبل إسرائيل ،حىت ِأن من بني الفرضيات اليت اعتمدهتا إدارة الرئيس األمر ّ
النووي.
واليت على إثرها َّبررت احتالهلا للعراق عام ( )2003كانت فرضية امتالك العراق للسالح
ّ

يكي اليت نشرهتا
وكان العمل الوقائي مبثابة الفكرة احملركة السرتاتيجية األمن
القومي األمر ّ
ّ
يكي (جورج بوش االبن) يف أيلول/سبتمرب  ،2002إذ أوضحت هذه الوثيقة
إدارة الرئيس األمر ّ
جبالء «أنَّه يف هذا العصر احلديث ،إذ يسعى أعداء احلضارة علناً وسعياً حثيثاً المتالك أشد أنواع
تتجمع نُ ُذر
التكنولوجيا قدرة على التدمري ،ال تستطيع الوالايت املتحدة أن تظل خاملة ،يف حني َّ
اخلطر»( ،)1واليوم يعود هذا اخليار إىل الظهور يف واجهة االحتماالت القابلة لالستخدام يف وجه
النووي اإليراين.
التطور املستمر للربانمج
ّ
يعرف العمل الوقائي أبنَّه عمل يستهدف خطراً يف مرحلة ُّ
التكون ،إذ يوفر العمل
التشكل أو ُّ
الوقائي ضد الربانمج النووي اإليراين من حيث املبدأ وسائل إفساد الربانمج قبل أن َّ
يتمكن من إنتاج

.1ريتشارد هاس ،عامل يف حيص بيص :السياسة اخلارجية األمريكية وأزمة النظام القدمي ،تعريب وتعليق :إمساعيل هباءالدين سليمان،
دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،2018 ،ص .240

* ابحث يف العالقات الدولية واالسرتاتيجية ** .ابحث يف العالقات الدولية واالسرتاتيجية.
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أسلحة نووية ،ويف أقصى احلاالت ،اليت تتمثل ابمتالك إيران للسالح النووي ،يوفر العمل الوقائي
يتوسع إىل إمكانية تدمري األسلحة املوجودة فعالً.
وسائل منع هذه الرتسانة من النمو والتمدُّد ،وقد َّ
ونظراً ألمهية الشرق األوسط يف االسرتاتيجيات األمريكية املتعاقبة ،ونفوذها القوي يف
العريب من جهة ،وإسرائيل
املنطقة ،املتمثل بشبكة عالقات اسرتاتيجية ٍمع الدول احلليفة يف اخلليج ّ
من جهة أخرىَّ ،
فإن وجود نظام إير ٍ
اينّ معاد ملصاحل الوالايت املتحدة األمريكية جيعل من السعي
نووي وطين خاص هبا قضية ذات أمهية كربى يف أجندة السياسة اخلارجية
اإليراين المتالك برانمج ّ
األمريكية.
وال ميكن أن نتجاوز خصيصة امتالك إيران موقع جيوسياسي مهم جداً بني منابع النفط يف
العريب وآسيا والقوقاز وحبر قزوين ،فضالً عن إطاللتها على مضيق هرمز الذي يُ ُّ
عد حلقة
اخلليج ّ
اهلندي ،ومن َثَّ َّ
فإن القوة اليت تسيطر عليه،
العريب واحمليط
ّ
االتصال الوحيدة بني مياه اخلليج ِ ّ
الصناعي مبوارد الطاقة اخلليجية ،إذ مير عربه ما يقارب
تستطيع التحكم ابلشراين الذي يغ ّذي العامل
ّ
()2
 21%من استهالك السوائل النفطية اخلليجية إىل العامل .
فضالً عن ذلك ،متتلك اجلمهورية اإلسالمية يف إيران روابط وامتدادات عرقية ومذهبية
متشابكة مع ٍ
عديد من دول اجلوار اإليراين ،ممَّا جيعلها قوة مؤثرة يف احلركات االجتماعية والسياسية
لدول املنطقة ،على حنو يؤثر يف املصاحل والنفوذ األمريكي ،وابجتماع هذه العوامل يتضح َّ
أن الثقل
اجليوسرتاتيجي إليران مينحها قوة مؤثرة يف املنطقة ضمن قابليتها احملدودة ،ومتكن النظام السياسي
اإليراين من احلصول على برانمج نووي خاص به ،من دون رقابة دولية عليه ،يُ ُّ
عد ـوفق الرؤية
القومي األمريكي يف منطقة الشرق األوسط.
األمريكيةـ هتديداً ملصاحل األمن
ّ
النووي اإليراين ،وعلى الرغم من َّ
أن إيران قد عقدت اتفاقاً مع جمموعة
وعود إىل الربانمج
ٌ
ّ
الدول اخلمسة زائد واحد ذلك يف عام  ،2015إال َّ
أن الوالايت املتحدة األمريكية حتت إدارة
يلب املصاحل األمريكية،
الرئيس السابق (دوانلد ترامب) ،انسحبت من هذا االتفاق حبجة أنَّه ال ِّ
وعادت من جديد إىل فرض العقوابت االقتصادية على إيران ،و َّ
كأن شيئاً مل يكن ،وحىت وإن بقيت
األطراف األخرى يف االتفاق مثل( :روسيا االحتادية ،والصني ،وفرنسا ،وبريطانيا ،وأملانيا) متمسكة
به ،فاالتفاق النووي فقد أتثريه وقيمته مبجرد االنسحاب األمريكي؛ َّ
ألن املشكلة أساساً ليست
.2كرار عباس متعب فرج ،االبعاد االسرتاتيجية للتأثري الدويل ملضيق هرمز دراسة مستقبلية ،جملة دراسات اقليمية ،العدد  ،48مركز
الدراسات االقليمية ،جامعة املوصل ،املوصل ،العراق ،نيسان  ،2021ص .92
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مع هذه الدول بقدر ما هي مع الوالايت املتحدة األمريكية ومن خلفها إسرائيل وسائر حلفائها
يف اخلليج.
النووي اإليراين ابتباع خمتلف الطرائق ،ومل
حتديدا على ضرورة إهناء الربانمج
إذ ُّ
تصر إسرائيل ً
ّ
تتوا َن عن استعمال أي وسيلة ميكنها عرقلة الربانمج واهلجوم عليه ،إذ تقوم بني احلني واآلخر ِّ
بشن
النووي اإليراين ،ولعل عملية اغتيال العامل
اهلجمات «السيربانية» اليت تستهدف منظومة الربانمج
ّ
النووي اإليراين (حمسن فخري زاده) تُ ُّ
عد أبرز خطوة قامت هبا إسرائيل تتعلق هبذا الشأن ،وما يزيد
من خطورهتا َّأنا وقعت يف الداخل اإليراين ،األمر الذي يعين َّ
أن اإلسرائيليني قد حقَّقوا اخرتاقات
مؤثِّرة يف إيران.
ولكن ،هل يسعى النظام السياسي يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ألن ميتلك السالح
النووي فعالً؟ أم هل أنَّه يسعى ألن تكون إيران دولة عتبة نووية؟ وما الفرق بينهما؟ َّ
إن اإلجابة عن
هذه التساؤالت توجب علينا البحث عن إجابة تساؤل آخر ،وهو :ما هو أتثري هذه املصطلحات
ائيلي على املماطلة اإليرانية للعودة إىل االتفاق النووي املربم عام
يكي-اإلسر ّ
على طبيعة الرد األمر ّ
 20155ابسم (خطة العمل الشاملة املشرتكة �Joint Comprehensive Plan of Ac
JCPOA )tion؟
دولة عتبة نووية أم دولة متتلك السالح النووي؟
يقصد بدولة العتبة النووية من الناحية التقنية هلذا املصطلح ،الدولة اليت متتلك قدرات نووية
تتمثل بصناعة أجهزة الطرد املركزي وختصيب اليورانيوم وإنتاج الطاقة النووية السلمية ،اليت تدخل
يف صناعة الطاقة الكهرابئية وغريها ،يف حني يُقصد ابلدولة اليت متتلك السالح النووي الدول اليت
متتلك القنبلة النووية( ،)3والتفريق بني املصطلحني ميثِّل أمراً أساسياً يف صياغة املدركات االسرتاتيجية
الدولية حول الربانمج النووي اإليراين.
لقد وصلت إيران إىل القدرة على إنتاج أعداد كبرية من أجهزة الطرد املركزي والقدرة
على ختصيب اليورانيوم يف عهد الرئيس (حممد خامتي) ،وذلك بناءً على تقارير الوكالة الدولية
 .3حممد مهدي راجي ،حوار مع الدكتور «حممد جواد ظريف» :سعادة السفري ،ترمجة :حممد العطار ،مركز أورال للدراسات
والتوثيق ،بريوت ،لبنان ،2017 ،ص ص .331-332
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للطاقة الذرية(،The International Atomic Energy Agency IAEA )4
ووفْق تصرحيات الدبلوماسيني والتقنيني النووين يف إيرانَّ ،
فإنا ال تسعى إىل أن تكون دولة ممتلكة
َ
للسالح النووي ،وذلك ألسباب عديدة:
ُ 1 .حِّرَم إنتاج أسلحة الدمار الشامل عرب فتوى شفوية للمرشد األعلى للثورة اإلسالمية يف إيران
آية هللا السيد (علي اخلامنئي) ،يف تشرين األول /أكتوبر َّ ،2003
ألن اإلسالم ُيِّرم امتالك
ّ
هذه األسلحة(.)5
َّ 2 .
إن امتالك إيران للسالح النووي سوف جيعلها يف مواجهة مباشرة مع املنظومة الدولية اليت متنع
أمتالك هذا السالح بصورة أو أبخرى عن الدول غري املرغوب هلا امتالكه ،بسبب أتثريه على
مصاحل الدول الكربى والعظمى ،وخاصة الوالايت املتحدة األمريكية ،وروسيا ،والصني.
ومن هذا املنطلق ،يدرك النظام السياسي يف إيران خطورة امتالك هذا السالح بصورة رمسية،
اقي
إذ إنَّه ال يريد أن يكون يف موضع مشابه للمواجهة اليت حصلت بني النظام السياسي العر ّ
اقي يف تغيري قواعد القوة اجليوسياسية يف
واملنظومة الدولية عام 1991؛ بسبب رغبة النظام العِر ّ
وضمها إىل األراضي العراقية.
اخلليج العريب والعامل عرب حماولته الحتالل الكويت ّ
ائيلي :بني احلقيقة والسراب
يكي-اإلسر ّ
التخوف األمر ّ

تسببت طبيعة العالقات العدائية املتبادلة بني الطرفني األمريكي واإليراين ،حبالة من الشك
وعدم اليقني من نوااي أحدمها جتاه اآلخر ،ممَّا جعل التصرحيات الرمسية اإليرانية ،حول عدم جدية
السعي اإليراين المتالك السالح النووي أمراً مشكوكاً فيه من قبل الوالايت املتحدة وحلفائها يف
العريب وإسرائيل على ح ٍّد سواء.
اخلليج ّ
اجتاهان ر ِ
ِ
ئيسان يسيطران على مراكز التفكري األمريكي حول الربانمج النووي
وهنالك
اإليراين ،يتمثَّل االجتاه األول َّ
أبن فتوى حترمي امتالك أسلحة الدمار الشامل ،الصادرة عن املرشد
األعلى للثورة اإلسالمية يف إيران ،متثِّل ضماانً لعدم رغبة النظام السياسي يف إيران ألنتاج أسلحة
 .4حممد مهدي راجي ،حوار مع الدكتور «حممد جواد ظريف» :سعادة السفري ،مرجع سابق ،ص .331
 .5ايسر عبداحلسني ،السياسة اخلارجية االيرانية :مستقبل السياسة يف عهد الرئيس حسن روحاين ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،
بريوت ،لبنان ،2015 ،ص .220
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نووية ،ومن َثَّ َّ
فإن الضغوط االقتصادية الدولية بقيادة جمموعة ( )6()5+1ميكن أن تنجح يف إجياد
()7
توافق بني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واجملتمع الدويل .
بينما يرى االجتاه اآلخر َّ
أبن النظام السياسي يف إيران يستعمل هذه الفتوى للمماطلة مع
اجملتمع الدويل ،وإجياد فسحة معينة من الوقت ،من أجل صنع السالح النووي اخلاص إبيران ،وذلك
َّ
القومي لطهران تَسرتشد ابملصاحل وليس ابأليديولوجية ،طبقاً ملا متليه مصلحة
ألن قرارات األمن
ّ
السياسي
النظام ،من التعامل مبرونة مع املنظومة الدولية ،واحلفاظ على هياكل السلطة يف النظام
ّ
اإليراين(.)8
يتسم الصراع للعالقة بني الوالايت املتحدة األمريكية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مبستوايت
متعددة من احلدة ،ممَّا جعل قدرة الوالايت املتحدة ـفي حقبة سابقةـ على التمييز بني النوااي املدنية
والنوااي العسكرية للربانمج النووي اإليراين يف حالة من الرمادية ،خاصة يف ظل وجود أدوات ذات
استخدام مزدوج (مدين وعسكري) تدخل يف صناعة كال الربانجمني.
وقد ِ
أثبتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية َّ
أن ختصيب اليورانيوم بنسب ترتاوح بني  20إىل 30
يف املئة ،يُ ُّ
عد كافياً لالستخدامات السلمية للطاقة النووية ،ولكن مع إعالن إيران الشهر املاضي َّأنا
وصلت إىل ختصيب  30كيلو غرام من خمزوهنا من اليورانيوم بنسبة  ،)9(60%أصبحت الشكوك
الدولية حول رغبة إيران يف امتالك السالح النووي أمراً واقعياً ومثبتاً على أرض الواقع ،إذ َّ
إن الوصول
هلذه املستوايت من التخصيب ال عمل مدين له ،وهو ما جيعلها ـنظرايـً قادرة على صناعة السالح
النووي بعد أشهر قليلة فقط.
 .6تشمل الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن الدويل التابع هليئة األمم املتحدة وهم( :الوالايت املتحدة األمريكية ،وروسيا،
والصني ،وفرنسا ،واململكة املتحدة الربيطانية ،ويضاف إليها أملانيا).
 .7ايسر عبداحلسني ،السياسة اخلارجية اإليرانية :مستقبل السياسة يف عهد الرئيس حسن روحاين ،مرجع سابق ،ص .220
.8مايكل آيرنشتات ومهدي خلجي ،فتوى إيران املرنة :كيف ترسم «النفعية» معامل صنع القرار النووي اإليراين ،حتليل السياسات،
منتدى فكرة ،معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن ،متاح على املوقع االلكرتوين:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ftwy-ayran-almrnt-kyftrsm-alnfyt-malm-sn-alqrar-alnwwy
آخر وقت للزايرة13/12/2021 :
 .9مفاوضات فيينا النووية :حساابت واشنطن وطهران املتعارضة ،ورقة تقدير موقف ،إعداد وحدة الدراسات السياسية ،املركز العريب
لألحباث ودراسة السياسات ،الدوحة ،قطر ،2021 ،ص .2
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يكي ،وهو أنَّه ال جيب
أفرز الوضع املذكور توجهاً حمدداً يف مراكز التفكري وصناعة القرار األمر ّ
السماح إليران -أبي حال من األحوال -تطوير قدراهتا النووية بعيداً عن املراقبة الدولية ،حىت لو
تطلب األمر اختاذ تدابري عسكرية نوعية.
وعلى الرغم من َّ
أن اإلدارات األمريكية املتعاقبة ترى يف النظام السياسي اإليراين نظاماً
معارضاً ملصاحلها يف منطقة الشرق األوسط ،لكن بعكس حالة العراق ،ال ميكن معاجلة امللف
النووي اإليراينّ بطرائق عسكرية شاملة لتغيري «النظام الثيوقراطي» يف إيران ،وخاصة يف إدارة الرئيس
(جو ابيدن) ،إذ تسعى الوالايت املتحدة إىل حتقيق اتفاق دويل ،قدر اإلمكان ،مع النظام السياسي
اإليراين ألسباب عديدة:
أي ٍ
عمل عسكري لتغيري النظام اإليراينّ إعادة نشر قوات عسكرية يف منطقة الشرق
1 .يستلزم ُّ
األوسط ،وهو ما ترفضه إدارة «ابيدن» مجلةً وتفصيالً؛ ألنَّه يتعارض مع اسرتاتيجية اإلدارة يف
إيقاف (احلروب األبدية اليت ال هناية هلا).
2 .بقاء النظام اإليراين هو ركيزة أساسية يف رقعة الشطرنج الشرق أوسطية ،وإزالته تؤدي إىل
حصول فراغ إقليمي ،ال ميلؤوه إال املشكالت األمنية اليت تنشأ عن تناحر اجلماعات الناشئة،
والنتيجة ثقب أسود قوامه عدم االستقرار اإلقليمي الذي من املمكن أن يتمدَّد عاملياً.
3 .انشغال إدارة ابيدن إبدارة الصراع الدويل مع روسيا اليت حتشد قواهتا على احلدود األوكرانية،
والصني الصاعدة اقتصادايً يف النظام الدويل وعسكرايً يف حبر الصني اجلنويب ،الذي ميثِّل
الشراين األهبر للتجارة الدولية.
ويتمثل احلل الوسط الذي جيري النقاش حوله يف إدارة الرئيس األمريكي «جو ابيدن» يف
سم َح إليران ابالحتفاظ بربانمج نووي سلمي ألغراض الطاقة حتت ضماانت قوية ،مع ختليها
أن يُ َ
عن برانمج ختصيب اليورانيوم أو أية تسهيالت لفصل البلوتونيوم ،فضالً عن ختليها عن برانجمها
الصاروخي الباليسيت.
ومع تصاعد األخبار بشأن حتقيق إيران تقدُّم كبري على صعيد برانجمها النووي والذي قد
يؤهلها إىل صنع القنبلة النووية ،تصاعدت يف الوقت نفسه ِحدَّة املخاوف اإلسرائيلية واألمريكية؛
ِ
َّ
فضل عن تبعات أخرى ،إذ
ائيلي يف املنطقة ً
سيؤدي إىل إهناء ُّ
ألن ذلك ـكما أسلفناـ ّ
التفوق اإلسر ّ
َّ
إن الوالايت املتحدة األمريكية ختشى من امتداد هذا السالح إىل سائر دول املنطقة ال سيَّما «تركيا،
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وعب عن ذلك صراحة ويل العهد اململكة العربية السعودية األمري (حممد بن
والسعودية ،ومصر» َّ
سلمان) ،إذ َّ
أكد على َّ
أن بالده ستمتلك السالح النووي يف أسرع وقت ممكن إذا ما امتلكته إيران.
ائيلي يف امليزان
يكي-اإلسر ّ
اخليار العسكري األمر ّ

ُتثُّل مفاوضات «فيينا» احلالية اجلولة السابعة منذ إعالن إدارة الرئيس (جو ابيدن) مطلع
هذا العام رغبتها يف العودة إىل االتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة السابق (دوانلد ترامب)،
عام  ،2018حبجة «أنَّه ال مينع إيران من تصنيع قنبلة نووية» ،فخالل مدة إلغاء االتفاق ضاعفت
إيران قدراهتا النووية عرب تكثيف عملية ختصيب اليورانيوم ،ومنذ ذلك احلني فرضت إدارة «ترامب»
سلسلة من العقوابت االقتصادية على إيران ،مشلت قطاعات النفط والتعدين واملصارف ،حتت
عنوان (الضغوط القصوى)؛ إلرغامها على القبول بتعديل اتفاق خطة العمل الشاملة املشرتكة املربم
عام  ،2015بضماانت معززة تكبح مجاح طموحات الربانمج النووي اإليراينّ وبرانجمها للصواريخ
الباليستية ،وسياساهتا يف املنطقة وهو األمر الذي رفضته إيران(.)10
ويف عام  ،2019وبعد فشل الرتويكا األوروبية (أملانيا ،بريطانيا ،فرنسا) يف توفري آلية بديلة
حتمي الشركات األوروبية من العقوابت األمريكية يف حال استمرارها يف التعامل االقتصادي مع
ردت طهران ابلتحلل من أكثر القيود النووية املفروضة عليها مبوجب اتفاق عام 2015
إيران ،إذ َّ
املذكور آنفاً ،مبا يف ذلك رفع مستوى ختصيب اليورانيوم بنسب تقرتب من املستوى املستخدم
إلنتاج سالح نووي ،وكانت املفاوضات قد استؤنفت يف نيسان/أبريل  ،2021وخاض الطرفان
ست جوالت منها ،حقَّقا خالهلا تقدُّماً يف طريق العودة إىل االتفاق ،مث توقفت املفاوضات مع
َّ
انتخاب إدارة جديدة يف طهران برائسة (إبراهيم رئيسي) ،ترفض االلتزام بنتائج املفاوضات اليت
حققتها إدارة الرئيس السابق (حسن روحاين)(.)11
وبسبب اخلالف احملوري بني الطرفني حول من يقوم ابخلطوة األوىل جتاه اآلخر للعودة إىل
االتفاق النووي ،تتعثُّر مفاوضات «فيينا» ،ممَّا يُكسب إيران وقتاً كافياً للوصول إىل صناعة برانمج
نووي ميتلك األدوات املناسبة لصناعة السالح النووي ،إذ ترى إدارة «ابيدن» َّ
أن إيران حققت
قفزات مهمة يف ختصيب اليورانيوم ،مبا يف ذلك ـكما ذكران آنفاًـ إعالهنا الشهر املاضي َّأنا وصلت
إىل ختصيب  30كيلو غرام من خمزوهنا من اليورانيوم بنسبة  ،60%وهو ما جيعلها ـنظرايـً قادرة
.10مفاوضات فيينا النووية :حساابت واشنطن وطهران املتعارضة ،مرجع سابق ،ص .1
 .11املرجع نفسه ،ص .1
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على صناعة السالح النووي بعد أشهر قليلة فقط(.)12
يكي ضد إيران ،لكنَّه غري مستبعد
وعلى الرغم من ضعف احتمال العمل العسكري األمر ّ
بصورة هنائية ،خاصة يف إطار حلف مشال األطلسي ( ،)NATOفالوالايت املتحدة لن تسمح
إليران ابمتالك سالح نووي ،وحىت القيام بعمليات عسكرية نوعية يف إطار حتالف دويل جديد
ضد املنشأت النووية ،سواءً أكانت «سيربانية» أم ميدانية هو أمر مطروح يف اخلطة (ب) إلدارة
«ابيدن» يف حالة فشل املفاوضات النووية.
ويف ظل تعثُّر مفاوضات «فيينا» ،وسعي إدارة «ابيدن» إىل صياغة خطة بديلة تتضمن احلل
العسكري ،يف حال فشل املفاوضات النووية مع إيران ،صادقت احلكومة اإلسرائيلية على خطة
لتخصيص ميزانية بقيمة مليار ونصف املليار دوالر أمريكي خالل ميزانية العامني ،2021-2022
ائيلي وبناء قدرة عسكرية تستطيع مهامجة املنشآت النووية اإليرانية(.)13
لتجهيز اجليش اإلسر ّ

توجه وزير الدفاع االسرائيلي (بيين غانتس) إىل الوالايت املتحدة ،حملاداثت
تزامن ذلك مع ُّ
وصفت َّ
أبنا «على أعلى درجة من األمهية االسرتاتيجية» ،لبحث إمكانية استخدام اخليار العسكري
املشرتك ضد أهداف إيرانية حيوية.14
لذلك هناك َمن يطرح يف دوائر صنع القرار اإلسرائيلية واألمريكية خيار توجيه ضربة العسكرية
سهل بل
للمنشآت النووية اإليرانية ،وهذا اخليار وعلى الرغم من توفًّر إمكانية القيام به إال أنَّه ليس ً
قد يكون ابلغ الصعوبة ذلك ألسباب عديدة من أبرزها:
1 .متتلك إيران حلفاء عسكريني يف املنطقة بعضهم حياذي إسرائيل مثل( :حزب هللا اللبناينّ،
وحركة محاس الفلسطينية) وبعض األطراف األخرى املوجودة يف سوراي ،ومن َثَّ َّ
فإن أيَّة ضربة
عسكرية حتدث ،قد تؤدي إىل قيام إيران بتحريك حلفائها لتوجيه ضرابت صاروخية تستهدف
ائيلي ،ممَّا قد يؤدي إىل دخول إسرائيل يف حرب مع هذه األطراف أي ستكون
الداخل اإلسر ّ
حرب ابلوكالة.
.12مفاوضات فيينا النووية :حساابت واشنطن وطهران املتعارضة ،مرجع سابق ،ص .2
 .13آمال شحادة ،بينيت يضمن ميزانية عسكرية حلرب على إيران قبل مشاوراته يف موسكو بشأن ملف طهران النووي ،متاح على
املوقع االلكرتوين https://www.shorturl.at/ahuLQ :آخر وقت للزايرة13/12/2021 :
.14غانتس يبحث يف واشنطن عمليات عسكرية مشرتكة ضد إيران ،متاح على املوقع االلكرتوين:
 https://www.shorturl.at/fqGT3آخر وقت للزايرة13/12/2021 :
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2 .قد تعمل إيران على ضرب الوجود األمريكي يف منطقة اخلليج ،والعمل على خطوة غلق مضيق
ِ
يؤدي
هرمز ،فضالً عن القيام ببعض اهلجمات اليت تستهدف حركة املالحة املارة عربه ،ممَّا قد ّ
إىل قيام أزمة طاقة ،ال سيَّما و َّ
أن هذه املنطقة تُ ُّ
عد من أبرز املناطق الغنية ابلنفط ،وأي عائق
حيدث حيول دون وصوله بسهولة إىل األسواق العاملية سيؤدي إىل ارتفاع أسعاره ،وهنالك
سوابق متعلقة هبذا الشأن سواءً يف فرتة احلرب العراقية-اإليرانية ،أو أثناء غزو العراق للكويت.
3 .قد ال تتوقف تبعات الضربة العسكرية عند احلد الذي تتصوره إسرائيل أو الوالايت املتحدة
األمريكية ،فاحتماالت نشوب حرب واسعة تبقى واردة وهذا ما ال تريده القيادة األمريكية ،ال
سيَّما و َّأنا عندها جتارب مريرة يف العراق وأفغانستان.
النووي،
4 .قد ال حت ِّقق توجيه ضربة عسكرية حمدودة النتائج املطلوبة واملتعلقة بتدمري برانمج إيران
ّ
ِ
القومي اإليراينّ ،ومن َثَّ توحد
ويف الوقت نفسه ّ
ستؤدي هذه الضربة إىل تصاعد اخلطاب ِ ّ
الشعب اإليراينّ خلف قيادته ،ذلك لوجود خطر خارجي يُه ّدد دولتهم ،حدث ذلك أثناء
احلرب العراقية-اإليرانية ،فلماذا ال يتكرر إذا ما قامت إسرائيل بضرب إيران؟ وهذا ما ال ترغب
به الوالايت املتحدة األمريكية ،اليت تعمل على مسألة آتكل شرعية النظام اإليراين من الداخل.
5 .حدوث الضربة العسكرية هلا انعكاساهتا السلبية على أمن دول جملس التعاون اخلليجي اليت
تقابل إيران يف الضفة األخرى من اخلليج وحىت على العراق.
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االستنتاجات
طبقاً ملا سبق ،ميكن القول َّ
إن إدارة «ابيدن» تدرك خطورة استخدام القوة الناعمة عرب
العقوابت االقتصادية مع الشعب اإليراين بصورهتا القصوى ،وذلك َّ
ألن جزءاً كبرياً من الشعب
اإليراينّ يعاين األمرين ،بسبب العقوابت االقتصادية األمريكية املفروضة يف الوقت احلاضر على
إيران ،ومن َثَّ فهذا اجلزء من الشعب انقم على النظام السياسي اإليراينّ؛ لسعيه احلثيث من أجل
امتالك برانمج نووي يثري سخط املنظمة الدولية ،لذلك َّ
فإن القيام بتشديد العقوابت االقتصادية،
سوف يكون مؤداه احتمالني:
حتول السخط الشعيب من معارضة النظام السياسي اإليراين المتالك
االحتمال األولُّ :
ِ
يؤدي
الربانمج النووي حنو معاداة شديدة للوالايت املتحدة األمريكية من قبل الشعب اإليراين ،ممَّا ّ
إىل دعمهم ملساعي النظام السياسي اإليراين المتالك برانمج نووي خاص إبيران ،ومن َثَّ خسارة
بعض التأييد الشعيب اإليراين للعمليات العسكرية األمريكية ضد املنشآت النووية اإليرانية.
االحتمال اآلخر :هو انفجار ثورة داخلية تزيل النظام السياسي يف إيران ولكن ،ما البديل؟
لذلك َّ
فإن استخدام القوة الناعمة بوجهها العقايب االقتصادي األقصى غري مضمون النتائج،
كما َّ
أن القيام بعمليات نوعية ضد املنشآت النووية اإليرانية من دون تنسيق دويل وأتييد الرأي العام
العاملي سوف يثريُ حفيظة النظام السياسي اإليراينّ ،ويؤدي إىل اشتعال حرب جديدة يف الشرق
األوسط ،وتكون النتيجة فشل سياسي كبري السرتاتيجية إدارة «ابيدن» يف إدارة امللف النووي
اإليراينّ.
وعليه ال بد من اكتساب الشرعية الدولية عرب تنسيق اجلهود األمريكية مع املنظومة الدولية
من أجل القيام بعمليات عسكرية نوعية ضد املنشآت النووية اإليرانية ،وما حيدث اليوم من
تصرحيات أمريكية وإسرائيلية للقيام بعمل عسكري ضد املنشآت النووية اإليرانية هو جمرد حتذير،
إليقاف التخصيب والعودة إىل مفاوضات «فيينا» وإال تكون العواقب وخيمة ،ميدانياً واقتصادايً.

ومن املمكن بصورة كبرية أن َّ
يتعذر احلصول على أتييد دويل ملثل هذا العمل الوقائي؛ َّ
ألن
بعض الدول ترى َّ
أن هذا التأييد ميثِّل ترخصياً للوالايت املتحدة للقيام إبعمال وقائية يف املستقبل
وخنص ابلذكر روسيا والصني ،خاصة و َّ
أن افرتاض عامل تتعدَّد فيه األعمال
بصورة ُت ِّدد مصاحلها،
ُّ
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الوقائية من قبل الوالايت املتحدة األمريكية ،سوف يزيد من نسبة الفوضى املوجودة يف النظام
الدويل احلايل أساساً.
ولكن الوالايت املتحدة األمريكية لن تتنازل عن استخدام هذا العمل إذا ما رأت ضرورة
قصوى الستخدامه ضد إيران ،عند انتفاء وجود خيارات دبلوماسية بديلة لثين إيران عن االستمرار
مبساعيها احلالية المتالك السالح النووي.
النووي اإليراينّ خياراً ال نقول
وعليه يبقى اخليار العسكري بوصفه طريقةً للتعامل مع الربانمج
ّ
مستحيل إال أنَّه ابلغ الصعوبة ،ال سيَّما و َّ
أن التبعات غري معروفة وكل السيناريوهات تبقى واردة،
ٍ
أن إيران قد ال ترد! ملاذا؟ َّ
ولعل من بينها َّ
أبي هتديد للدولة اإلسرائيلية،
ألن العامل أمجع لن يقبل ِّ
ِ
فإن إيران قد ال جتد حلفاء دوليون يساندوهنا يف حرهبا أو ضرابهتا العسكريةَّ ،
وعليه َّ
أي دولة
ألن َّ
تتحالف معها ال بد هلا من أن تضع يف حسباهنا َّ
أن ذلك سيضعها مباشرة يف مواجهة مع الوالايت
املتحدة األمريكية وإسرائيل ،وحىت َّ
أن أقرب حلفاء إيران مثل( :روسيا ،والصني) لن يذهبوا بعيداً
ِ
يف دعم إيران؛ َّ
ألنم أيضاً ال يرغبون ابمتالك حليفتهم السالح النوويَّ ،
يؤدي إىل قيام
فإن ذلك قد ّ
إيران أكثر قوة واستقاللية وقد تعمل بعد ذلك على هتديد مصاحلهم يف الشرق األوسط ،ال سيَّما
إذا ما علمنا َّ
أن روسيا ال ترغب ابلنفوذ اإليراينّ يف سوراي.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املراجع
أوالً :الكتب
1 .ريتشارد هاس ،عامل يف حيص بيص :السياسة اخلارجية االمريكية وأزمة النظام القدمي ،تعريب
وتعليق :إمساعيل هباء الدين سليمان ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان.2018 ،
2 .حممد مهدي راجي ،حوار مع الدكتور «حممد جواد ظريف» :سعادة السفري ،ترمجة :حممد
العطار ،مركز أورال للدراسات والتوثيق ،بريوت ،لبنان.2017 ،
3 .ايسر عبداحلسني ،السياسة اخلارجية اإليرانية :مستقبل السياسة يف عهد الرئيس حسن روحاين،
شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،بريوت ،لبنان.2015 ،
اثنياً :الدورايت والتقارير
1 .كرار عباس متعب فرج ،األبعاد االسرتاتيجية للتأثري الدويل ملضيق هرمز دراسة مستقبلية ،جملة
دراسات اقليمية ،العدد  ،48مركز الدراسات االقليمية ،جامعة املوصل ،املوصل ،العراق،
نيسان .2021
2 .مفاوضات فيينا النووية :حساابت واشنطن وطهران املتعارضة ،ورقة تقدير موقف ،إعداد وحدة
الدراسات السياسية ،املركز العريب لالحباث ودراسة السياسات ،الدوحة ،قطر.2021 ،
اثلثاً :مواقع األنرتنت
1 .آمال شحادة ،بينيت يضمن ميزانية عسكرية حلرب على ايران قبل مشاوراته يف موسكو بشأن
ملف طهران النووي ،متاح على املوقع االلكرتوين:
https://www.shorturl.at/ahuLQ
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2 .غانتس يبحث يف واشنطن عمليات عسكرية مشرتكة ضد إيران ،متاح على املوقع األلكرتوين:
https://www.shorturl.at/fqGT3
3 .مايكل آيرنشتات ومهدي خلجي ،فتوى إيران املرنة :كيف ترسم «النفعية» معامل صنع القرار
النووي اإليراين ،حتليل السياسات ،منتدى فكرة ،معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن،
متاح على املوقع اإللكرتوين:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ftwyayran-almrnt-kyf-trsm-alnfyt-malm-sn-alqrar-alnwwy
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