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 :قال تعالى

 

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى  اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن ِاْلَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعنِ  ) َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

  401آل عمران ) اْلُمْفلُِحونَ  اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك هُمُ 

 

 

 

 

 :قال تعالى

 

 (   ِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم ۖ فَهَْل أَْنتُْم َشاِكُرونَ َوَعلَّْمنَاهُ َصْنَعةَ لَبُوٍس لَُكْم لِتُحْ  )

  00 األنبياء
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 إهــــــــــداء
 

 الى والدينا الكرام، اللذان ما ادخرا جهدا في سبيل تربيتنا وتعليمنا...

 سر االو، األبرار الى الذين حفظوا الوصية، وما اعطوا في دينهم الدنية )الشهداء

 (...األطهار الجرحىو، األحرار

، ونخص في قسم االقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة االسالميةينا االفاضل الى مدرس

 ...بالذكر، د. هاني البسوس، و أ. أمين دبور 

 المدلل... حسنوليد  الفاضل: الدكتورمشرف البحث الى 

 الى طالب قسم العلوم السياسية بالجامعات العربية...

لى كل من ساهم معنا في انجاح هذا البحث، ونخص بالذكر االستاذ حازم قاسم، واالخ ا

 ..معتز النديم، واالخ حذيفة لولو.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (ر والتحدياتالصراع النووي اإليراني اإلسرائيلي )املخاط

 مقدمة :

ن لزاما على الواليات المتحدة م، واثر تقهقر منظومة الردع اإلسرائيلية، كا3791بعد حرب أكتوبر 

أن تحفظ ماء الوجه إلسرائيل، بصفتها حليفها األكبر والدولة الحاجزة بمنطقة الشرق األوسط، والمنفذة 

إلرادات الدول االستعمارية الكبر  في المنطقة، لتبقى مسيطرة على زمام األمور في الشرق األوسط، 

أيدي إسرائيلية، ولمنع صعود أي قوة عربية أو إسالمية ليسير وفقا للمخططات الغربية و األمريكية ب

في المنطقة من شانها أن تعيد للمسلمين والعرب وحدتهم وحضارتهم، و الذي بدوره يمثل تهديدا غير 

 مباشر ألمريكا والغرب.

فمنذ تسريبات تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، تصاعدت حدة التوتر 

ين إيران من جهة والواليات المتحدة األميركية وحلفائها األوروبيين واإلسرائيليين من جهة أخر ، ب

 حول الملف النووي اإليراني .

وهذه الدراسة تعكس التحديات والمخاطر الي يواجهها البرنامج النووي اإليراني، فبالرغم من إعالن 

ف البرنامج النووي اإليراني سلمية بحتة، وأن الرئيس اإليراني أحمدي نجاد أكثر من مرة أن أهدا

إيران ال تسعى بأي حال المتالك السالح النووي، لكن ذلك لم يهدئ من روع القو  الكبر  المتنفذة 

وخاصة اسرائيل، والتي انشغل فيها المستو  السياسي الحاكم والنخب العسكرية واألمنية فضال عن 

سرائيلية في التنقيب عن مخاطر برنامج ايران النووي على المؤسسات البحثية ووسائل اإلعالم اإل

الدولة العبرية، وتحرص مراكز صنع القرار اإلسرائيلية على ابراز قلقها الشديد من البرنامج النووي 

فهي تر  أن امتالك ايران للقنبلة النووية ما هي إال مسألة وقت وهذا األمر يشكل خطر وجودي 

لة نووية إيرانية في الشرق األوسط تؤثر في أي صراع مستقبلي في عليها، كما أنها ستشكل مظ

المنطقة، معتبرة أن نجاح ايران في برنامجها النووي سيشكل حافزا للعديد من الدول العربية، خاصة 

دول الطوق بإسرائيل من السير على نفس خطى ايران مما يهدد االتفاقات الدولية لحظر األسلحة 

سيجبر العالم على وضع الملف النووي االسرائيلي السري على طاولة النقاش،  النووية، وهذا األمر

 األمر الذي ترفضه اسرائيل بالمطلق.
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لذلك تحاول اسرائيل بذل جهود قوية من أجل توجيه ضربة عسكرية إليران، وهذا ما جاء مؤخرا 

لقتال ضد برنامج ايران هو عام ا 2132على لسان وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك: أن  العام 

النووي، أما نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، ورئيس حزب كاديما ووزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق 

شاؤول موفاز كان األكثر صراحة من بين زمالئه في عرضه للخيارات المتاحة أمام الدولة العبرية 

اذا كانت هناك حاجة لتدمير القدرة من أجل منع ايران من انتاج األسلحة النووية، عندما فال: " 

النووية اإليرانية فإن اسرائيل لن تتردد في ذلك وهي ستحرص على عدم المساس بالمدنيين 

 اإليرانيين".

أما الموقف األمريكي فهو متباين منذ أعلنت طهران أنها نجحت في تخصيب اليورانيوم من أجل  

طن والدول العربية تخشى من أن يكون انتاج الوقود انتاج الوقود النووي للطاقة الكهربائية، فواشن

النووي، والعمل على تخصيب اليورانيوم، مقدمة إلنتاج السالح النووي، فخالل لقاء أوباما نتنياهو في 

البيت األبيض وجه الرئيس األمريكي باراك أوباما ِاشد تهديداته المباشرة حتى اآلن بتحرك عسكري 

جهود كبح طموحاتها النووية بالطرق الدبلوماسية، في حين تغير الموقف أمريكي ضد إيران إذا فشلت 

األمريكي خالل لقاء الرئيس األمريكي أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فقال 

أوباما: "إن هناك متسع لحل أزمة نووي إيران"، وحاليا تقوم الواليات المتحدة على رعاية المفاوضات 

المستمرة التي تجر  في العديد من الدول بشكل مسارع، من أجل الوصول إلى حلول الدبلوماسية 

 حول البرنامج النووي االيراني.

مطالبة بالتهدئة وال للطاقة الذرية، صيني لتقرير الوكالة الدوليةترافق هذا التصعيد مع انتقاد روسي 

، لذلك ال بد والدبلوماسية لطرق السلميةبا ألزمة النووية االيرانيةتجاه الملف النووي االيراني وحل ا

.ه  المرحلةمن استعراض المواقف واآلراء حول التصعيد في الملف النووي اإليراني خصوصا في هذ
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 أهمية الدراسة:

، وتكمن أهمية ، قمة أولويات األمن القومي اإلسرائيليالبرنامج النووي االيرانييحتل منذ عقد ونيف 

اسة في خطورة و حّدة الصراع بين ايران واسرائيل، حول رغبة ايران امتالك برنامج نووي الدر

سلمي لخدمة منشآتها الحيوية وتمديدات الطاقة، وهذا األمر تعتبره اسرائيل من أكبر األخطار التي 

تها في تهددها وجوديا العتبار أن دولة قوية معادية غير موالية لألمريكان واالسرائيلين تزداد قو

المنطقة، وكذلك العالقات بين اسرائيل وايران منقطعة، فال وجود لعالقات دبلوماسية أو اقتصادية أو 

عسكرية مشتركة بينها وبين اسرائيل، كما هو الحال مع العديد من الدول المجاورة إلسرائيل، كما أن 

من الممكن أن يقود اسرائيل اعتبار ايران من دول محور الشر العالمي يزيد من حّدة الصراع، الذي 

إلى توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية االيرانية، بهدف ايقافها عن العمل، ونظرا لخطورة هذا 

األمر وتبعاته الكبيرة على المنطقة، تم اختيار هذا الموضوع في البحث من أجل بيان خلفياته، وواقعه، 

 وتنبؤاته المستقبلية.  
 

 أهداف الدراسة:

 مستقبل الصراع اإليراني اإلسرائيلي و مآالته. استشراف .1

 بيان التحديات والمخاطر التي تواجه البرنامج النووي االيراني . .2

 معرفة اثر الصراع على المنطقة العربية. .3

 رصد نتائج الصراع على المستو  العالمي. .4

 

 أسئلة الدراسة:
ترة الحالية؟ وما هو مد  ما هي صورة األوضاع الداخلية لكل من ايران واسرائيل خالل الف .3

 استقرار الجبهة الداخلية لكل منهما؟ 

ما هي أساليب الصراع الخشنة والناعمة المستخدمة بين ايران واسرائيل بسبب الملف النووي  .2

 االيراني؟

هل تهديد اسرائيل بضرب إيران عسكريا جديا؟ أم هو لكسب المواقف السياسية لطرف على  .1

 حساب طرف آخر؟

أثير المواقف العربية والروسية والصينية واألمريكية من الملف النووي االيراني ما هو مد  ت .4

 على الموقف اإلسرائيلي؟



 

 

6 

 ما هي توقعات الصراع المستقبلية بين اسرائيل وإيران؟  .5

 

 رضيات الدراسة:ف

 التقارب اإليراني اإلسرائيلي كفيل بإنهاء الصراع بطرق دبلوماسية . الفرضية األولى :

 استمرار التوتر و ازدياد حدة الصراع بين الطرفين . الثانية :الفرضية 

 االصطدام العسكري غير وارد بسبب التغيرات اإلقليمية في المنطقة . الفرضية الثالثة :

 التصعيد بين الطرفين سيقود حتما إلى اصطدام مسلح . الفرضية الرابعة :

 

 منهجية البحث:

حزمة من أساليب البحث العلمي لتناسب الدراسة، ومنها:  يستخدم الباحثاننظرا لتشعب الدراسة 

 .، وكذلك التاريخي، وأيضا أسلوب المصلحة العامة في التأثيرات الدوليةأسلوب المنهج الوصفي

كما وسيتم االعتماد على المصادر الثانوية من خالل الكتب والمقاالت والمجالت التي ُنِشرت مؤخرا 

 .عبر مراكز األبحاث والدراسات

 

 حمتويات الدراسة:

البحث بعنوان الصراع النووي االيراني االسرائيلي المخاطر والتحديات، ويتكون البحث من المقدمة، 

 وفصل تمهيدي،  وأربع فصول للدراسة، ومحتوياتها كالتالي:

 

 المقدمة/

مراد وتتناول أهمية الدراسة وأهدافها، وأسئلة الدراسة التي يجيب عنها البحث، والفرضيات ال

اثباتها أو نفيها، كما توضح المقدمة منهجية البحث المتبعة، كما توضح محتويات الدراسة 

ولمحة عامة عن محتويات الفصول، ثم توضح هيكلية البحث الفصول والمباحث وفق ترتيبها 

 في الدراسة، ثم يوضح مصادر المراجع التي استند إليها البحث.
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 : م0292 وحتى م0291 العام منان وإسرائيل العالقة بين إير :تمهيديالفصل ال

م 1221ويتناول الفصل في لمحة تاريخية العالقات المتطورة بين إيران وإسرائيل خالل الفترة ما بين 

وحتى قيام الثورة اإليرانية بقيادة الخميني، ويتحدث الفصل في ثالث نقاط، األولى: العالقة بين 

، مبينا تنامي العالقة التاريخية خاصة في م1271 وحتى م1221 بين ما الفترة خالل يراناسرائيل وإ

م 1272عهد محمد رضا بهلوي )شاة إيران(، ثم تتناول النقطة الثانية أهم أحداث الثورة اإليرانية عام 

بقيادة اإلمام الخميني، وكيفية تحول العالقة بين إيران وإسرائيل من الصديق إلى العدو، وفي النقطة 

توضيح مواقف الدول صاحبة االهتمام األكبر بالموضوع والتأثير الدولي األكبر في ذلك األخيرة يتم 

الوقت متمثال في الواليات المتحدة األمريكية قائدة الكتلة الغربية، وروسيا قائدة الكتلة الشرقية، 

 ورة. واسرائيل ألنها المتضرر األبرز وصاحبة تحول العالقات الكبر  بينها وبين إيران بسبب الث

 

 :م9109 وحتىم 0291من العام  وايران اسرائيل في العامة األوضاع: األولالفصل 

لما للجبهة الداخلية من تأثيراتها في كافة األصعدة، ولما لألوضاع العامة داخل أي مجتمع من 

 وحتى م1211من العام  وايران اسرائيل في العامة األوضاعقوتها تم في هذا الفصل بيان 

رحا بذلك تدهور العالقة بين اسرائيل وايران ما بعد الثورة اإليرانية وحتى ، شام2112

م، مبينا ذلك من خالل شواهد معروفة لإليرانيين من اسرائيل خالل الثورة اإليرانية، ثم 2112

م وحتى 2111ضاع الداخلية في اسرائيل وإيران خالل فترة متزامنة من أوضحت الدراسة األو

ومد  تأثير  االقتصادية التي تتعرض لها بالدهم،أثر اإليرانيين بالعقوبات تمد   مبينةم، 2112

مد  م على األوضاع العامة في إيران، كذلك بّينت الدراسة 2117المظاهرات التي قامت خالل 

استعداد االسرائيليين لتوجيه بالدهم ضربة عسكرية تجاه ايران،  وأهم المشاكل التي تعاني منها 

ذه الفترة مثل: المظاهرات الشعبية، واألزمة المالية، وحملة نزع الشرعية ضد اسرائيل خالل ه

  اسرائيل.

 

 : واإلسرائيلي اإليراني النوويين البرنامجين: الثاني الفصل

ولما لتأثير البرنامج النووي اإليراني من تأثير في القضية، وكذلك أن إسرائيل التي تفتعل اإلشكاليات 

اإليراني، تم اختيار هذا الفصل ليوضح بشكل مفصل البرنامجين النوويين حول البرنامج النووي 
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 النووية الطاقة برنامج، وكذلك اإليراني النووي البرنامج طورت مراحل االيراني واإلسرائيلي، مبينا

، ومد  دعم العديد من الدول الكبر  للبرنامج النووي، ومد  انعكاس ذلك على اسرائيل، اإليرانية

ح برنامجها النووي من خالل مراحل التطور والنشأة، وبيان أهم المواقع التي ُيو النووية المعروفة ضَّ

حاليا في اسرائيل، وأهم دوافع اسرائيل المتالك السالح النووي، وما هي محددات استخدامه عند 

 اإلسرائيليين.

 :رانياإلي النووي لبرنامجطرق مواجهة اسرائيل والمجتمع الدولي ل: الثالث الفصل

العديد من المواقف المختلفة المؤدية التخاذ قرارات دولية تواجه إن قيام أي دولة بعمل برنامج نووي 

واقليمية بحقها، وكذلك إيران فبسبب البرنامج النووي اإليراني تواجه إيران العديد من الضغوط 

اسرائيل والمجتمع الدولي الدولية، والتهديدات االسرائيلية، وفي هذا الفصل يتم توضيح طرق مواجهة 

للملف النووي اإليراني، ويتم ذلك من خالل مبحثين، يوضح المبحث األول فيهما استخدام اسرائيل 

والمجتمع الدولي ألساليب الحرب الناعمة من خالل  إبراز العديد من المواقف السياسية الدبلوماسية، 

ب الهجمات االلكترونية، بهدف وقف وكذلك فرض العقوبات االقتصادية ضد إيران، والقيام بحر

المفاعالت النووية اإليرانية عن العمل، كذلك يوضح المبحث الثاني أساليب الحرب الخشنة المتمثلة 

باغتيال العلماء والقادة العسكريين والمفكرين اإليرانيين، وإثارة الفوضى داخل إيران إلضعاف الجبهة 

ن، واحتمالية قيام اسرائيل بشن ضربة عسكرية قوية ضد الداخلية، والقيام بعمليات تجسس ضد إيرا

 إيران إليقاف البرنامج النووي اإليراني.

 

 :اإلسرائيلي الموقف على اإليراني النووي الملف من اإلقليمية المواقف تأثير:  الرابع الفصل

اإليراني  ويتناول هذا الفصل ثالثة مباحث تستعرض مواقف الدول األكثر تأثيرا على الملف النووي

لعربية أمام برنامج ايران النووي، وذلك لما بينهما من تجاور جغرافي، الخيارات امستعرضا بذلك 

و الصين من برنامج ايران  اروسيواكتاد اقليمي، وكذلك يستعرض دور أهم حلفاء إيران المتمثلين ب

ر األمريكي من البرنامج النووي، ومد  تأثيرهما على البرنامج، وأخيرا يستعرض المبحث الثالث الدو

 النووي اإليراني، وموقفها من التهديدات اإلسرائيلية المتتالية تجاه إيران.
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 هيكلية البحث:
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 أهمية البحث. .1

 أهداف البحث. .2

 أسئلة الدراسة. .3

 فرضيات الدراسة. .4

 .منهجية البحث .5

 محتويات الدراسة. .6

 هيكلية البحث. .7

 الخاتمة. .1

 المصادر والمراجع. .2
 

 : م1272م وحتى 1221من العام  : العالقة بين ايران  و إسرائيل تمهيديصل الالف
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  م4290 وحىت م4290 بني ما الفرتة خالل وايران اسرائيل بني العالقة :األولاملبحث 

 

م اسرائيل، بل يوجد قبائل يهودية سكنت ايران منذ القدم، لم تكن العالقات االيرانية اليهودية وليدة قيا

لكن ايران كانت وليدة عالقات نشأت مع دولة يهودية مستحدثة قامت على أرض فلسطين بعد احتاللها 

 من اليهود، وإخراج أهلها منها.

ظمة م، إذ تأسس في هذا العام أول فرع للمن3721يعود أول نشاط صهيوني منظم في إيران إلى عام 

الصهيونية العالمية في طهران، وانتشرت مراكزها المنظمة فيما بعد في عدد من المدن اإليرانية 

األخر ، مستترة تحت أشكال عدة لممارسة نشاطها العدائي بين صفوف اليهود اإليرانيين، من أجل 

حت اسم تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين، وكان من بين هذه األشكال إنشاء عدد من المدارس ت

)كورسن(، أسهمت في خدمة أهداف الحركة الصهيونية، وتحقيق طموحاتها التوسعية، وبسبب حاجة 

اليهود اإليرانيين إلى من يتابع شؤونهم في فلسطين، تم افتتاح أول قنصلية إيرانية في القدس عام 

ثرهم بالدعاية م، لمتابعة أوضاعهم، السيما بعد تركزهم في مدينتي عكا وحيفا خاصة، إثر تأ3714

الصهيونية، التي شجعتهم على الهجرة، ودفعتهم إليها بشتى المغريات، وقد استغلت الحركة الصهيونية 

فترة قيام الحرب العالمية الثانية لتقوم بتهريب عدد كبير من اليهود العراقيين إلى إيران، ومعهم عدد 

ة بطاقات بشرية، كانت أحوج ما تكون من اليهود اإليرانيين إلى فلسطين لتزويد الحركة الصهيوني

 إليها.

ا لها في فلسطين؛ لمتابعة شؤون المهاجرين اليهود الذين غادروا   وبالمقابل عينت إيران قنصالً عاّمً

رضا إيران إلى فلسطين، كما شهدت السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية محاوالت قام بها 

ي بالده، فبسبب تعاطفه مع ألمانيا النازية وتوثيق عالقته بها، ؛ لمواجهة التغلغل اإلسرائيلي فشاه

تأثرت عالقته باليهود وبالحركة الصهيونية، حيث اتخذ رضا شاه قراًرا بإبعاد اليهود عن بعض 

المقاطعات اإليرانية بسبب اعتقاده أن هؤالء اليهود هم السبب الرئيسي لسقوط اللاير اإليراني، خاصة 

تهريب الذهب من إيران إلى أوروبا. األمر الذي انعكس بالسلب على سعر اللاير مع قيام اليهود ب

 اإليراني.

وقد اتخذت الحكومة اإليرانية إجراًء آخر ضد اليهود في بالدها، عندما أوعزت لشركة النفط  

مال إيرانية( بعدم توظيف اليهود، وذلك تطبيًقا ألهدافها التي ترمي إلى إبعادهم عن األع -)األنكلو
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الصناعية والتجارية، ورغبة الحكومة اإليرانية في توطين الوظائف، وإحالل العناصر الفارسية محل 

 العناصر األخر ، حتى ولو كانت متجنسة بالجنسية اإليرانية.

م نقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة الصهيونية في إيران، حيث تم إنشاء ودعم 3743وتعد سنة 

ية اإليرانية التي تشكلت من اليهود اإليرانيين واليهود العراقيين، الذين كانوا وتعزيز الجمعية الصهيون

موجودين في عدد من المدن اإليرانية، السيما في العاصمة طهران، وتقديم كل التسهيالت الالزمة 

لهم، لكي يغادروا األرض اإليرانية بسالم إلى فلسطين، ولم تكن الجمعية الصهيونية هي الجمعية 

يدة التي تحتضن اليهود في إيران قبل قيام كيانهم العنصري في فلسطين، وإنما كانت هناك الوح

الجمعية الخيرية اليهودية، التي أنشأت لها عدًدا من المدارس لخدمة أهدافها، وعلى الرغم من أن 

إيران وقفت ضد قرار التقسيم الذي أقرته منظمة األمم المتحدة في التاسع والعشرين من 

باسرائيل  محمد مصدقم، فإنها بالمقابل، اعترفت ايران في عهد حكومة 3749بر/تشرين الثانينوفم

كأمر واقع دون أن تعترف بها قانونيا، وظل األمر كذلك طيلة عهد الشاه محمد بهلوي،  3753عام 

م أن قادة برغم امتداد العالقات بين البلدين إلى سائر المجاالت األمنية واالقتصادية والعسكرية، وبرغ

موشيه اسرائيل كانوا يزورون ايران بانتظام ويلتقون بالشاه ، ولقد كان وزير الخارجية االسرائيلي 

م أول من انتبه إلى عجز الشاه عن الصمود أمام قو  الثورة، وعقب فراره واستالم 3791عام دايان

جد ما يطلبه منها سو  السلطة عرضت المخابرات االسرائيلية عليه المعونة، فلم ي شهبور بختيار

 إسكات اإلمام الخميني الذي كان مقيماً وقتها في باريس، ولكن اسرائيل رفضت طلبه.

ومن ثم فقد استغلت الحركة الصهيونية في إيران اعتراف الحكومة اإليرانية بكيانها العنصري، 

ددت مهمتها فأسست لها مراكز ومؤسسات أخر  تدعم نشاطاتها، مثل جمعية )األورت(، والتي تح

الرئيسية في نشر التعليم المهني بين صفوف اليهود في العالم، ونظًرا لردود الفعل العنيفة اإليرانية 

تجاه االعتراف اإليراني بالكيان الصهيوني، سواء على المستو  الشعبي، أو الديني، أو البرلماني، 

أن  -م 3753ابريل/نيسانوالتي تسلمت الحكم في التاسع والعشرين من  -حاولت حكومة مصدق 

تقطع عالقات إيران مع الكيان الصهيوني، إال أن هذا لم يكن سهالً بعد اعتراف إيران بالكيان 

الصهيوني، ومن ثم فإن الذي قررته إيران هو إيقاف التعامل مع إسرائيل، وذلك بهدف تحفيز 

، كخطوة أولى من أجل إقناعها الواليات المتحدة األمريكية للقيام بدور الوسيط بين إيران وإسرائيل

باستثمار النفط اإليراني بدالً من بريطانيا، وبالتالي إنهاء العزلة التي فرضتها بريطانيا والغرب على 

الحكومة اإليراينة بسبب تأميمها لنفطها، وإذا كانت حكومة مصدق قد شهدت تأسيس عدد من اليهود 

يلي قد ازداد بعد عودة الشاه إلى إيران، وسقوط الصهاينة لشركات محدودة، فإن التغلغل اإلسرائ
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م، حيث نشط الرأسمال االقتصادي اإلسرائيلي في غزو األسواق 3751حكومة مصدق في عام 

م، كما توطدت 3755اإليرانية، السيما بعد تشريع قانون استقدام وحماية رؤوس األموال األجنبية عام

ت أوسع، فزاد التبادل التجاري بين الطرفين زيادة العالقات اإليرانية اإلسرائيلية، وشملت مجاال

 ملحوظة، من حيث كمية االستيراد والصادرات.

ومع مطلع الستينات من القرن العشرين توثقت العالقات االقتصادية بين نظام الشاه وإسرائيل،  

 مليون دوالر، على حين بلغ5.35واستمرت الواردرات اإليرانية من إسرائيل حتى وصلت إلى 

 ألف دوالر.594مجموع الواردات الصهيونية من إيران ماقيمته 

م تعززت العالقات االقتصادية بين إيران وإسرائيل، حيث 3793، وحتى عام 3759وعقب نكسة  

امتنعت إيران عن وقف صادراتها النفطية إلى إسرائيل، بل إنها عوضت النقص الحاصل في الطاقة 

، فأفشلت إيران استخدام سالح النفط في المعركة القومية، وعلى بسبب استخدام الحرب للحظر النفطي

ا سواء عن طريق 41صعيد آخر كانت إسرائيل تحصل على  مليون دوالر من النفط اإليراني سنوّيً

أشدود( كان ينقل حوالي  -مروره في فلسطين، أو عن طريق تصريف منتوجاته، كما أن خط )إيالت

 م.3793م حتى عام 3751منذ عام مليون طن من النفط اإليراني 51

وهكذا عملت إيران على دعم الكيان الصهيوني من الناحية االقتصادية بعد عدوان الخامس من  

م، في الوقت الذي كانت فيه إيران تتلقى المساعدات الخارجية من الواليات 3759يونيو/حزيران 

 المتحدة األمريكية.

االستخباراتية بين إيران وإسرائيل كثيًرا بعد عام  وعلى صعيد آخر تعززت العالقات العسكرية 

م(، وللمعاهدات مع العراق 3797-م3751م، وذلك من خالل خرق إيران للحدود مع العراق )3759

حول شط العرب، وذلك طمًعا في األراضي والمياه العراقية، وفي الخليج العربي، وإلجبار العراق 

طائرة جديدة  51إلى جانب قيام إسرائيل بتزويد إيران بـ) على سحب قواته من الجبهة اإلسرائيلية،

 م.3759فانتوم(، وبمعدات سوفيتية كانت قد استولت عليها عام 

وعلى الصعيد االستخباراتي عززت الحكومة اإليرانية عالقاتها مع إسرائيل، واتفق الطرفان على أن  

قطار العربية، أحاط الشاه نفسه بعدد من يزود كل طرف منها اآلخر بالمعلومات االستخباراتية عن األ

 المستشارين الصهاينة، الذين كان يستفيد من خبرتهم في المجال األمني واالستخباري.
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وقد شجعت هذه العالقات الوثيقة بين إيران وإسرائيل، الحكومة اإليرانية على االستيالء على الجزر  

، مستغلة انشغال األقطار العربية بمواجهة إسرائيل، العربية الثالث من دولة اإلمارات العربية المتحدة

1بعد انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج العربي.
 

 

 

 م4292الثورة اإليرانية عام املبحث الثاني: 

 

 

الشاه محمد وحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم  م،3797نشبت الثورة اإلسالمية في إيران سنة 

 .لتصبح جمهورية إسالميةي، إلى نظام حكم اسالم، رضا بهلوي

وساعده في ذلك منصبه الديني المعروف، وقبول  ،مؤسس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الخمينييعد 

العمل الخميني وحاول اإليرانيين له، واحترامه واعتباره المرجعية الينية الشيعية الكبر  )اإلمام(، 

 مناطق المجاورة، إلى ال (تصدير الثورة)على مد الثورة أو ما ُسمي 

 رحلتينقّسم العديد من الدارسين الثورة اإليرانية إلى م

م، وشهدت تحالفاً ما بين 3797م، إلى منتصف 3799دامت تقريبا من منتصف  :المرحلة األولى

 الليبراليين واليساريين والجماعات الدينية إلسقاط الشاه. 

وتعزيز السلطة  آية هللا الخميني، شهدت بروز (الثورة الخمينية)غالباً ماتسمى  :الثانيةالمرحلة 

وتطهير زعماء الجماعات المعارضة للسلطة الدينية )بما فيها الثورة الثقافية الخمينية في  ،والقمع

 الجامعات اإليرانية(.

 ج

 

                                                           
1

إيران للجزر اإلماراتية الثالث،  إسرائيل وأثرها في احتالل -الحياتي: جاسم إبراهيم، خفايا عالقات إيران  

، باإلضافة ألى، سيجيف: م2119عرض الحاروني: علي عبد الفتاح، األوائل للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 

 2111، دار الجليل للدراسات، عمان، 2المثلث االيراني العالقات السرية االسرائيلية االيرانية األمريكية، نرجمة: غازي السعدي، جشموئيل، 
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 ج
 قيام الثورة اإليرانية:

والتي يعد من أبرزها لم تكن الثورة اإليرانية صنيعة لحظة، وإنما جاءت نتيجة للعديد من األسباب، 

حاالت اإلضطهاد ضد المعارضين، وكانت اإلخفاقات اضحة في تقدير المعارضة، األمر الذي سّرع 

من وتيرة قيام الثورة، إضافة إلى فرض سياسة التقشف على الباعة والناس وهذه السياسة أغضبتهم 

 في مراحل متعدةوذلك ألسباب التبذير والترف لد  حكومة الشاة، وبرزت مراحل الثورة 

 

 م:1191 قبل الثورة العامة في إيران ألوضاعا .1

عام على إنشاء اإلمبراطورية الفارسية، 2511 حلت ذكر  مرور م3793/تشرين األولفي أكتوبر

وقد دعيت شخصيات أجنبية وعربيه للحفل الذي استغرق ثالثة أيام مليئة بالتبذير المفرط، وتشير 

مليون دوالر، في وقت رزحت 321 -311على الحفل تراوح ما بين التقديرات أن المبلغ المصروف 

فيه واليات ومحافظات بلوشستان وسيستان وحتى فارس، وهي المناطق التي أجريت فيها االحتفاالت، 

وبدل أن تعمل الطفرة النفطية على إنتاج  م،3794عامتحت وطأة جفاف وقحط وفقر، وفي أواخر 

بين األغنياء  (الفجوة المتسارعة)فقد دقت جرس التضخم والهدر وكما وعد الشاه،  (حضارة عظيمة)

 والفقراء، والريف والمدينة.

 ج

 المطالبة بإسقاط حكم الشاة ومحاولة قمعها: االحتجاجاتخروج المظاهرات و .2

أتت أولى مظاهر المعارضة من الطبقة الوسطى في المدن، وهم فئة من السكان كانواً من العلمانيين 

ادوا بناء ملكية دستورية وليس جمهورية إسالمية، ثم انقسم رجال الدين وتحالف بعضهم مع نسبياً وأر

الذي كان منفياً ألى العراق،  الخمينيالليبراليين العلمانيين وآخرون مع الماركسيين والشيوعيين، أما 

وذلك عبر تجنب  عمل على أن تتوحد المعارضة الدينية والعلمانية والليبرالية واألصولية تحت قيادته،

كانت الجماعات اإلسالمية أول ، و، فتلك قد تفرق بين الفصائلالخوض في التفاصيل، على األقل علناً 

 لتتصدر واجهة الثورة ضد النظام الحاكم. من نجح في حشد المناصرين ضد الشاه

وخرجت أوردت الصحافة الرسمية قصة تشهير هاجمت فيها الخميني،  م3791كانون الثانييناير/في 

جموع غاضبة من الطالب والزعماء الدينيين احتجاجا على تلك اإلدعاءات في مدينة قم، وأرسل 

 طالباً.91 الجيش لتفريق المتظاهرين مما أد  لمقتل بعضهم، يزعم البعض أن عدد القتلى تجاوز
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أطلقت وفقا للعادات الشيعية يجر  حفل تأبين في ذكر  مرور أربعين يوماً من وفاة شخص ما، و 

المساجد في كل البالد الدعو  للمشاركة في تكريم الطالب القتلى، واستجابت عدة مدن للنداء وسارت 

المظاهرات تكريماً للقتلى واحتجاجاً على حكم الشاه، هذه المرة وقعت أعمال عنف في تبريز، وقتل 

ث وقعت جولة ، حيم3791آذار/مارس 27المئات من المتظاهرين، وتكررت الحلقة مرة أخر  في 

جديدة من االحتجاج في سائر البالد، وهوجمت الفنادق الفارهة ودور السينما والبنوك والمكاتب 

الحكوميه ومدارس البنات وغيرها من رموز نظام الشاه، وتدخلت قوات األمن مرة أخر ، وقتل 

 من نفس العام. الكثيرون، وتكرر األمر نفسه في العاشر من مايو/أيار

 ج

 

 :الواليات المتحدة الشاة طلب المساعدة منمحاولة  .3

موقع  من إيران هاحتلت لما ،مساعدة من الواليات المتحدةطلب في مواجهة هذه الثورة سعى الشاه و

في السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط، فهي موالية ألمريكا وتتقاسم حدوداً  استراتيجي

، وهي أكبر دولة نفطية قوية في الخليج (تييالسوفيتحاد إل)اطويلة مع عدوها في الحرب الباردة 

 العربي، لكن النظام البهلوي حظي بدعاية سلبية لسجله السيء في مجال حقوق اإلنسان.

 

 :اإلطاحة بنظام الشاه .4

شخص قضوا في حريق سينما ريكس، وهو حريق متعمد وقع في 411 استمر العنف ليحصد أكثر من

ورغم أن دور العرض السينمائي كانت هدفاً مستمراً للمتظاهرين م في عبدان، 3791آب/أغسطس

، وبلغت فعالية المعارضة في العمل والتواصل ذروته اإلسالميين فقد بلغ انعدام ثقة الجماهير بالنظام

في اليوم ، وويق المعارضةكان وراء الحادث في محاولة منه لتط 2حداً جعل الجماهير تر  أن السافاك

من أقارب القتلى والمتعاطفين لتشييع جماعي حاشد ومظاهرة تنادي )ليحترق  31.111التالي تجمع 

 الشاه( و)الشاه هو المذنب(.

، كانت البالد مزعزعة على نحو شديد، وتحولت المظاهرات الحاشدة إلى /أيلولمع حلول سبتمبر 

 لجمعةوفي يوم ا ،أحداث منتظمة، فرض الشاه األحكام العرفية، وحظرت كل التظاهرات

                                                           
2
 السافاك: منظمة االستخبارات واالمن الوطنية االيرانية في عصر الشاه. 
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، خرجت مظاهرة حاشدة للغاية في طهران، إنها المظاهرة التي حولت ذلك 3791/أيلولسبتمبر1

 .(الجمعة األسود_اليوم إلى ما بات يعرف اليوم باسم 

، خالل شهر محرم أحد أهم الشهور لد  م3791كانون األول/ديسمبربلغت االحتجاجات ذروتها في 

ون األول خرج إلى شوارع طهران نحو مليوني شخص ملئوا كان /ديسمبر32 المسلمين الشيعة. وفي

 ساحة أزادي )شاهياد( مطالبين بإزالة الشاه وعودة الخميني.

غادر الشاه والملكة إيران نزوالً عند طلب رئيس الوزراء الدكتور  م3797يناير/كانون الثاني35في  

هد االبتهاج العفوي، ودمرت ، الذي كان لفترة طويلة زعيم المعارضة، وظهرت مشاشابور بختيار

، وأعلن بخيار حل البوليس السر  )سافاك(، وأفرج عن (كل رموز ساللة بهلوي)خالل ساعات 

السجناء السياسيين، ووعد بانتخابات حرة وأمر الجيش بالسماح للمظاهرات الشعبية. وبعد عدة أيام من 

مثل الفاتيكان في قم، ودعا المعارضة التوقف سمح بعودة الخميني إلى إيران وطلب إليه تأسيس دولة 

 للمساعدة على الحفاظ على الدستور.

 :عودة الخميني إليران .5

إلى طهران محاطاً بحماس وتحية عام 34مدة ، عاد الخميني بعد ابعاده م3797شباط /فبراير3 في

 (،ه مقدسشب)عدة ماليين من اإليرانيين، إنه بدون جدال قائد الثورة، وأصبح بالنسبة للبعض شخصاً 

أوضح  ،استقبلته لد  ترجله من الطائرة الجموع الحاشدة بتحية: "السالم عليكم أيها اإلمام الخميني"

"سوف أركل  :، ووعدبختيارالخميني في كلمة ألقاها في اليوم نفسه شدة رفضه لنظام رئيس الوزراء 

 .أسنانهم لقلعها"، وتسلم الخميني السلطة برغبة ورضاء وترحيب شعبي

نت المرحلة الثانية من الثورة مرحلة إسالمية الطابع، وبعد انتصارها اآلن هناك ابتهاج كبير في كا

إيران جراء سقوط الشاه، لكن الصمغ الذي أبقى مختلف التيارات الثورية الدينية والليبرالية والعلمانية 

 والماركسية والشيوعية التي عارضت الشاه فقد مفعوله.

الحد من  ،فس كلها على السلطة ولد  كل منها تفسيرات مختلفة ألهداف الثورةمجموعات كثيرة تتنا 

 التأثير الغربي األمريكي، ومزيد من العدالة االجتماعية، والحد من الالمساواة.

لكن البقاء كان لألقو ، الخميني وأنصاره. كان الخميني آنذاك في نهاية العقد الثامن من عمره، ولم 

عاماً، وسبق له أن قال لبعض من  34قط، وكان منفياً خارج إيران لقرابة  يتسلم أي منصب رسمي

كل هذا ولد انطباعا لد  الكثيرين  ،سألوه عبارات من قبيل: "المرشدون الدينيون اليرغبون بالحكم"
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مفاده أنه يرغب بأن يكون المرشد الروحي صاحب سلطة، لكنه بمهارة اختار التوقيت المناسب إلزالة 

ءه وحلفائه الذين باتوا عقبة أمامه وأن يطبق نظام والية الفقيه في جمهورية إسالمية يقودها كل أعدا

 بنفسه.

 :لثورة اإليرانيةلمعارضة ال .6

من كبار 211 عدم أكثر منبادرت قيادة الثورة في البداية إلى إعدام كبار الجنراالت، وبعد شهرين أُ 

الب، وأجر  قضاة الثورة من أمثال القاضي الشرعي مسؤولي الشاه المدنيين بهدف إزالة خطر أي انق

محاكمات موجزة افتقرت إلى وكالء للدفاع أو محلفين أو إلى الشفافية، ولم تمنح  صادق الخلخالي

، أمير عباس هوفيدالمتهمين الفرصة للدفاع عن أنفسهم، ومن بين الذين أعدموا بدون محاكمة )عملياً( 

أما الذين هربوا من إيران فليسوا محصنين، فبعد مرور عقد اغتيل  -رئيس الوزراء السابق إليران-

إيرانيا قتلوا أو 51 ، وهو واحد من ما اليقل عنشابور بختيارفي باريس رئيس الوزراء األسبق 

 جرحوا منذ اإلطاحة بالشاه.

وطنية استخدم الخميني أحيانا أسلوب التكفير للتخلص مع معارضيه، وعندما دعا قادة حزب الجبهة ال

إذا لم  ضد القصاص، هددهم الخميني باإلعدام بتهمة الردة م3713إلى التظاهر في منتصف عام 

 يتوبوا.

منظمة مجاهدي خلق هي واحدة من المنظمات المعارضة للحكم الثيوقراطي الديني في إيران، وخالفا 

 .لمعظم أطراف المعارضة في إيران اعتمدت منظمة مجاهدي خلق الكفاح المسلح

هاجم رجال مجموعة حزب هللا مراكز اجتماعيه ومكتبات ومنابر مجاهدي  م3711شباط/ي فبرايرف

نفذت منظمة مجاهدي خلق  ،خلق وعدد من اليساريين الذين يديرون النشاط اليساري في الخفاء

شخص في مراكز الحزب اإلسالمي 91 مجموعة من التفجيرات واالغتياالت أدت إلى مقتل نحو

 محمد علي رجائي، واغتيل في العام ذاته كل من الرئيس م3713ي يونيو/حزيران فو ،الجمهوري

 .3محمد جواد باهونارورئيس الوزراء 

 

 

                                                           
3
م. ومواقع انترنت وأبرزها: الموسوعة 2111لشموئيل سيجف، دار الجليل للنشر، عمان،  1اعتمد المبحث على كتاب المثلث االيراني،ج 

 م ، ومقاالت مخنارة من مجلة السياسة االيرانية4/6/2111، لموقع عمال ايران  1272 عام اإليرانية الحرة ويكيبييا، و الثورة
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 اإليرانية الثورة من واسرائيل وروسيا، األمريكية، املتحدة الواليات املبحث الثالث: مواقف

 

قات الدولية بين ايران واألطراف لم يعد أمام العالم أن يقف متفرجا أمام ما يحدث في إيران، فالعال

م كانت متباينة، وسنعرض في هذا المبحث مواقف الدول 3797الدولية بعد الثورة اإليرانية عام 

 الكبر  والمؤثرة في الملف اإليراني:

 أوال: موقف الواليات المتحدة األمريكية من الثورة اإليرانية

الذي نقل رسالة القيادة  جيسكار ديستانر السيد ان اول اتصال بين قيادة الثورة وامريكا قد تم عب

، ومن ثم اتصال وزير الخارجية االمريكية وتبادل الرسائل بينه وبين اية الخمينياالمريكية الى االمام 

يقوم بترجمة هذه الرسائل الى الخميني  -أحد المقربين من الخميني- يزديهللا الخميني، حيث كان 

انت الردود تسلم الى مندوب السفارة االمريكية في باريس وفي احد اخر وكان الخميني يرد عليها، وك

هذه الرسائل المتبادلة اعرب االمريكيين عن قلقهم حيال احتمال قطع ايران المداداتها النفطية عن 

امريكا وقد اجاب الخميني، نحن ال نريد قطع االمدادات النفطية ولكن ال نصرف عائداتها لشراء 

ا سوف نصرف اموال النفط من اجل تهيئة الوسائل التي تفي باحتياجات االغراض االسلحة، وانم

م اقتنع االمريكان رويدا 3791: "في اواخرعام يزديالزراعية والعمران والتنمية في البالد، ويضيف 

 رويدا ان االصرار على بقاء الشاه امر ال فائدة منه، لذلك اخذوا يغيرون من مواقفهم".

انت الحرب الباردة في اوجها، وكانت افغانستان محتلة من قبل الجيش الروسي، من جهة اخر  ك

واالمريكان كانوا قلقون فيما اذا ذهب الشاه من يملء الفراغ الذي يخلفه هذه الرحيل؟ لذلك وافقوا على 

، وان يتعاون الجيش مع الثورة حتى يجد له موقعا في بختياررحيل الشاه شريطة ان يحل محله 

مستشار األمن القومي في إدارة الرئيس األسبق جيمي -برجينسكي زبغنيوة، وكانت نظرية الثور

تقول: "انه في حال ذهاب الشاه فان القو  الوحيدة التي تستطيع الوقوف  -كارتر والمفكر االستراتيجي

دالله في وجه الخطر الشيوعي هي التنسيق واالئتالف بين المؤسسة العسكرية ورجال الدين، وكان است

قائم على ان رجال الدين بطبيعتهم معادين للشيوعية ولديهم امكانية تعبئة الجماهير، كما ان المؤسسة 

الف جندي مدرب على معادة 411العسكرية منسجمة فيما بينها، وان الجيش االيراني المكون من 
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من شأنه مواجهة  الشيوعية وعلى مجابهة االنتفاضات، لذلك فان االئتالف بين الجيش ورجال الدين

 .4الخطر الشيوعي بعد رحيل الشاه

م استقبلت الواليات المتحدة الشاه لعالج السرطان، كانت هناك ضجه 3797في أكتوبر/ تشرين األول

كبر  في إيران من جماعة الخميني والجماعات اليسارية تطالب الشاه بالعودة إلى إيران للمحاكمة 

من أنصار اإلمام الخميني باقتحام السفارة األمريكية واحتجزوا واإلعدام، وعلى أثر ذلك قام شباب 

عشرات الرهائن داخلها في ما أصبح يعرف باسم )أزمة الرهائن( في إيران، اعتبر البعض أن دعم 

الخميني لعملية احتجاز الرهائن كانت مناورة سياسية ذكية هدفها تقسيم مواقف المعارضة ضد 

تم االستفتاء حوله بعد شهر، الليبراليون المعارضون للحكم الديني عبروا الدستور الجديد الذين كان سي

عن رفضهم لحكم رجال الدين وكذلك لعملية احتجاز الرهائن، في حين أن المنظمات اليسارية وضعت 

خالفها مع الدستور الجديد جانباً وانضمت إلى الحماس المناهض لإلمبريالية في مسعاها الحتالل 

، فشلت محاوالت تسليم الشاه للمحاكمة وتوفي في مصر بعد أن منح حق اللجوء )عش الجواسيس(

، قبل مرور سنة على احتجاز الرهائن، دون أن تؤدي أنور الساداتفيها من قبل الرئيس المصري 

 .5وفاته إلى قطع فتيل األزمة

 ثانيا: موقف روسيا ممثلة االتحاد السوفيتي من الثورة اإليرانية

السوفيتي الثورة ممثال بقوته العظمى روسيا الثورة االيرانية وذلك العتبارات عدة، اهمها أيد اإلتحاد 

خروج ايران من الكتلة الغربية في ظل الحرب الباردة، ومحاولة استمالة الثورة الى الكتلة الشرقية، 

متحدة، بسبب ودعمها بكل ما تملك خاصة في ظل العداء الذي تولد من قبل االيرانيين ضد الواليات ال

دعم االخيرة لشاه ايران ضد الشعب االيراني، و احتوائها للشاه في المتشفيات االمريكية، ورفضها 

تسليمه اليران لمحاكمته مما ولد ازمة الرهائن االمريكيين، كذلك وجود حدود كبيرة بين ايران 

 ة وايران.وروسيا، ومحاولة استغاللها بقدر جيد في ظل الخالف بين الواليات المتحد

وال تزال روسيا تقدم مساعداتها حتى اليوم اليران، و قدمت لها مساعدات جمة في بناء مفاعالتها 

 م، وترفض أي عقوبة عسكرية لحل االزمة النووية االيرانية.3771النووية منذ العام 

 

                                                           
4
 م3/7/2112، موثَّقة وقائع.. االسرائيلية - اإليرانية العالقاتالحكيم: سليمان،  

5
 م2112الموسوعة الحرة، ويكيبيدياـ  
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 ثالثا/ موقف اسرائيل من الثورة اإليرانية

حة بنظام الشاه، فبعد ان كان نظام الشاه من االنظمة كانت اسرائيل هي المتأثر األكبر من االطا

الموالية والمحالفة السرائيل، انقلبت االية ليكون من اشد االنظمة المعادية اليها، فاثناء الثورة قام 

المواطنون االيرانيون الثوار بالهجوم على السفارة االسرائيلية في طهران مهللين )الموت السرائيل(، 

الخميني باستبدال مقر السفارة االسرائيلية ليكون مقرا لمنظمة التحرير الفلسطينية في  وبعد الثورة قام

، و تم استبدال اسم شارع السفارة االسرائيلية من )شارع كاخ(، الى شارع خليل الوزيرطهران، بقيادة 

سرائيلية )فلسطين(، كما توقف تزويد اسرائيل بالنفط االيراني، و اغلقت مكاتب شركات )العال( اال

للطيران في طهران، كما صدرت االوامر للدبلوماسيين االيرانيين المقيمين في اسرائيل بالعودة الى 

ايران، وان الدبلوماسيين االسرائيليين في ايران قد غادروا ايران صوب بالدهم، وكما اكد الخميني ان 

 6ئ االساسية للثورة االيرانية.قطع العالقات مع اسرائيل والتاييد للثورة الفلسطينيية، من المباد

 

                                                           
6
، دار الجليل للدراسات، 1لسعدي، جسيجيف: شموئيل، المثلث االيراني العالقات السرية االسرائيلية االيرانية األمريكية، نرجمة: غازي ا 

 64، ص2111عمان، 
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 ولالفصل األ
 وايران اسرائيل يف العامة األوضاع

 م9049 وحىت م4200 العام من
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 .م9049 العام حىت و م4292 اإليرانية الثورة بعد وايران اسرائيل عالقةأوال: 
 

 ،يةالدول العالقات معايير اختلفتف اإليرانية، الثورة بعد وأتباعه الغربي للمعسكر حليفا ايران تعد لم

 التيالثورية  مظاهراتال منذ متسارعا التوتر وبدا وإسرائيل، ايران بين سريعا العالقات وتوترت

 مباني وسلبت هوجمت الثورية العاصفة األجواء هذه وفي ،ومواقفه ونظام حكمه الشاة ضد خرجت

 حراسة طهران إلى الخميني ةعود قبل محروسة السفارة وكانت طهران، في االسرائيلية السفارة

 جميع أرسلت كما بأيام، الحدث قبل المبنى غادروا قد السارة وطاقم االسرائيلي السفير وكان عسكرية،

 الموت: "يهتفون المتظاهرون كان التي اللحظات وفي إسرائيل، إلى الهامة واألوراق الوثائق

 ".إلسرائيل

 بين العالقات قطع وهو م،3711شباط/فبراير9 خبتاري طهران في بيان االيرانية الثورة أصدرت

 الدبلوماسية البعثة سحب وتم بينهما، والطيران البريد عالقات ووقف وإيران، اسرائيل بين الدبلوماسية

 .اسرائيل في االيرانية

 اإلسرائيلية العال شركة مكاتب وأغلقت اإليراني، بالنفط اسرائيل تزويد رسميا إيران أوقفت كما

 التحرير منظمة إلى كهدية طهران في االسرائيلية السفارة مبنى وقدم رسمية، بصورة للطيران

 الحكومة رئيس بحصور م،3711شباط/فبراير31 في عليها الفلسطيني العلم ورفع الفلسطينية،

 .7اإليراني الشور  مجلس من وأعضاء اإليراني، الخارجية ووزير اإليرانية،

 .التجسس بتهمة االسرائيلية المخابراتب صله له من كل ايران حاكمت كما

 نوويةال مفاعالتكمال إنشاء البإ ايران قيام بعد خاصة التوتر استمر بل ،ذلك عند األمور تقف ولم

 أمنها تهدد التي المخاطر أشد من إسرائيل ذلك وتعتبر واإلسرائيلية، األمريكية الرغبة على ليس

 في المسارعة أجل من كبير دولي تأييد لكسب اسرائيل حاليا وتسعى الوجودي، خطرها ويهدد القومي

 . اإليرانية النووية المفاعالت ضد عسكرية ضربة توجيه

 هذا أن معتبرة واسرائيل طهران بين عالقات لبناء روسيا أبرزها الدولية القو  من العديد وتسعى

 سيرجي روسيا ارجيةخ وزير لسان على الروسي المواقف ويستند مستحيال، يكون أن يمكن ال األمر
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، دار الجليل للدراسات، 1سيجيف: شموئيل، المثلث اإليراني )العالقات السرية االسرائيلية واألمريكية واإليرانية(، ترجمة: غازي السعدي، ج 
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 كان وإن حتمي، أمر ذاك أن ير  إنه بل عالقاتهما، تطبيع وإيران إسرائيل بإمكان أنه إلى الفرووف

 من كان وهو ويصالحهم، االسرائيليين مع يوما عرفات يجلس أن يتوقع كان من" ويقول متى، يعلم ال

 .النجاح اله يكب لم المحاوالت هذه من أّيا أن ،إال"  لهم األعداء أكبر

 تتوقف، لم والمناورات السالح وتجارب وإيران، اسرائيل بين مستمر فالصراع األرض واقع على أما

 .موقفها في وصابة تمسكا تزداد وإيران قوة، تزداد إيران لضرب االسرائيلية والدعوات

 

 .م9049 وحىت م،9000 الفرتة خالل إيران يف الداخلية األوضاعثانيا: 
 

في هذه الفترة، والتي  هة الداخلية اإليرانية تشهد تطورات ملحوظة على كافة األصعدةال شك أن الجب

تخللها فوز نجاد بفترة رئاسة ثانية للجمهورية اإليرانية، والي يعتبر صاحب تحدي من أجل إتمام 

 ويمكن دراسة األوضاع الداخلية اإليرانية من خالل:برنامج إيران النووي، 

 

 :على مقومات الحياة اإليرانية قتصاديةالعقوبات االأثر  .1

م عدة عقوبات مختلفة البعض منها كان أمريكياً، 2131 –م 3797فٌرضت على إيران بين عامي 

والقسم اآلخر كان دولياً، واألخير كان أوروبياً، وجاءت العقوبات األمريكية تدريجيا، حيث فرضت 

العديد من العقوبات شملت العديد من الجوانب  الواليات المتحدة األمريكية من جانبها على إيران

 .8الحياتية

وجاء ذلك في سياق تطبيق استراتيجية الخنق لالقتصاد اإليراني، وقالت الواليات المتحدة إن الحظر 

الذي فرضه االتحاد األوروبي على صادرات النفط اإليرانية إضافة إلى عدد من العقوبات، هو 

 ضغوط على إيران للحدِّ من تطلعاتها النووية."خطوة قوية جديدة" لزيادة ال

الخبراء الدوليون يجزمون بأن ذلك يؤثر على االقتصاد االيراني، ألن إيران هي خامس أكبر مصدر 

مليون برميل في اليوم، ودول االتحاد األوروبي، مع كوريا الجنوبية، 2.5للنفط في العالم، بحوالي 

                                                           
8
 نشرة وهي"  االقليمي الراصد" نشرة في نشورة، مإيران على ليةالدو العقوبات في المتحدة الواليات دورالعبيدي: محمد عبد الرحمن،  

، بتصرف، رابط  2111 فبراير- شباط ، الموصل جامعة- االقليمية الدراسات مركز يصدرها شهرية

ls.php?id=163http://www.regionalstudiescenter.net/detai  

http://www.regionalstudiescenter.net/details.php?id=163
http://www.regionalstudiescenter.net/details.php?id=163
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%من الصادرات النفطية 41لمتحدة األميركية، تستورد مجتمعة واليابان، وهي دول حليفة للواليات ا

 اإليرانية. 

إن هشاشة االقتصاد اإليراني في مواجهة اإلسقاطات المدمرة للعقوبات يكشفها الواقع، إذ تشكل 

مليار دوالر للسنة اإليرانية 311%من العملة الصعبة إليران، أي ما يقارب 11العائدات النفطية 

 %من ميزانية الدولة اإليرانية. 51(، و2133إلى آذار/مارس 2131ار/مارسالجارية )من آذ

إذا كان في مقدور إيران أن تتحد  المجموعة الدولية ببرنامجها النووي، والتظاهر باالستخفاف 

بالعقوبات الجديدة، فإن القادة االيرانيين وكنتيجة لقوة الصدم للحظر النفطي، لجأوا إلى رفع التحدي 

غالق مضيق هرمز، ال سيما بعد زيادة وتيرة تسليم الواليات المتحدة األميركية األسلحة بتهديد إ

المتطورة إلى بعض دول الخليج العربي، والتزال السلطات اإليرانية مهتمة بتداعيات العقوبات 

 االقتصادية التي تزيد في تعميق عزلة إيران الدولية.

، فقد 9احتياط عالمي من النفط والغاز بشكل سريع فوريال يمكن أن تنكسر إيران التي تمتلك ثاني 

أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تمتلك احتياطي مالي كبير يسد العجز، وبذلك ال يمكن أن يكون تأثير 

 العقوبات فوري وإنما يحتاج إلى مدة من الزمن.

 . أزمة النظام الحاكم واالحتجاجات الشعبية:2

لفترة رئاسية جديدة، والتي عول عليها  ألحمدي نجادتي تبعت التجديد بدأت االحتجاجات الشعبية، ال

الغرب بإضعاف النظام، ورغم النجاح النسبي للنظام في المعالجة األمنية والقمعية لألزمة، إال أن 

خطر تجددها وبشكل أوسع يبقى مائال خاصة في ظل الثورات العربية، وتأثير العقوبات االقتصادية 

الجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل انتقال األزمة إلى معسكر المحافظين، وتراجع على النواحي ا

 شعبية النظام، على خلفية سياسته، وقضايا فساد حكومته.

من شأن األزمة الداخلية أن تزيد من الضغوطات على النظام االيراني، لكن تعويل الغرب عليها من 

بة عسكرية إليها، فمن شأنها أن تجمع الشباب حول الممكن أن يتحول إلى الضد في حالة توجيه ضر

قيادتها لمواجهة الخطر الخارجي الذي يحل بهم، وال يفرق بينهم، خاصة أن جل المعارضة في 

جوهرها تعارض سياسة نجاد وتحاول إسقاطه، وال تسعى إلسقاط النظام الحاكم ممثال بالثورة 

 االيرانية ووالية الفقيه.

                                                           
9
م، رابط 4/2/2112، اللبنانية المستقبل ،"ايران على االقتصادية العقوبات تداعيات" عنوانب مقال ،وفيق :المديني 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/331064 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/331064
http://www.alquds.com/news/article/view/id/331064
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 م2112 وحىت م2111 الفرتة خالل إسرائيل يف خليةالدا األوضاع :ثالثا

تم إختيار هذه الفترة التاريخية، بسبب التغيرات السياسية التي أزالت كاديما من رئاسة الحكومة، 

ليترأسها الليكود بزعامة نتنياهو الذي وهو صحب الشروع األكبر لضرب إيران، ويمكن دراسة هذه 

 الفترة من خالل:

 :عبيةاالضطرابات الش. 0

م، والكيان اإلسرائيلي يشهد موجات من االحتجاجات تشتد حينا وتهدأ حينا 2111منذ مطلع يوليو/تموز

اخر، حيث انتشر المحتجون في مختلف المدن والبلدات الصهيونية ضد غالء األسعار والسكن، 

%من 1هلك مطالبين بالعدالة االجتماعية وخفض ميزانيات األمن والدفاع والمستوطنات، التي تست

( في الدولة العبرية، والتي ير  المحتجون في تقليصها الحل األمثل GNPالناتج القومي اإلجمالي )

وحكومته إليجاد حلول لمطالب المحتجين، زادت  نتنياهوألزمتهم السكنية والمعيشية، ومع تعنت 

ولة العبرية )األطباء، االحتجاجات وانضم اليها العديد من القطاعات من مختلف شرائح المجتمع في الد

 نقابات العمال "الهستدروت"، الموظفين(، حتى وصل األمر للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته.

كل ذلك دفع نتنياهو الستغالل ما من شأنه أن يعيق تلك االحتجاجات ويحرفها عن مسارها، وبالتالي 

ة من االنهيار،  فكانت البداية يخفف عن نفسه عبء الضغط الجماهيري، وينقذ به حكومته اليميني

باستغالل عملية ايالت، والتوجه بحملة تصعيد عسكرية تجاه البؤرة األضعف المحيطة من حوله 

)قطاع غزة(، وبذلك تم ايقاف تلك االحتجاجات في تلك الفترة، وبانتهاء جولة التصعيد تلك حتى 

ن البحث عن انجاز ذو قيمة يسوق به عادت المظاهرات وإن كانت بزخم أقل، فكان ال بد لنتنياهو م

نفسه على أنه هو القائد الذي يجب أن تسير من حوله الجماهير، لتعزيز موقعه كزعيم إلسرائيل 

خاصة في مرحلة غياب جيل التأسيس، فجاءت صفقة التبادل لتزيد من شعبية نتنياهو حسب 

لنتنياهو في ظل نجاح صفقة التبادل استطالعات الرأي التي تبعتها، ولتعزيز هذه الشعبية كان ال بد 

من الحديث عن عنصر اثارة جديد )الحديث عن ضرب ايران(، يشغل به الرأي العام الصهيوني، 

 .10ويقطع به جولة المظاهرات والمطالبة بخفض ميزانيات األمن

 

                                                           
10
 2، بتصرف صفحة  2111ني ، دراسة : احتماليات الضربة االسرائيلية إليران حسابات الربح والخسارة ، نوفمبر المجد نحو وعي أم 
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 :. حملة نزع الشرعية عن الكيان9

صهيوني وابرازه كدولة احتالل، وبذلك برزت حملة من الجهود الهادفة لنزع الشرعية عن الكيان ال

تبرز للعالم حقيقة الضحية من الجالد، وقد بدأ تأثير هذه الجهود بالتصاعد من آثار الحصار المفروض 

على قطاع غزة، وما تبعه من حرب شرسة، استهدفت فيها اسرائيل الفلسطينيين في قطاع غزة دون 

امرأة، واشتد األثر في أوروبا بعد 11طفال، و411شهيد، بينهم 1511استثناء راح ضحيتها قرابة 

أتراك، ولم تكن بعيدة عن المشهد 2القرصنة البحرية على اسطول الحرية في المياه الدولية واستشهاد 

، 41القوانين العنصرية والتهجير القصري الذين تفرضهما اسرائيل على العرب من سكان اراضي

تهويد في مدينة القدس وهدم منازل المقدسيين في محاولة واالستيطان في أراضي الضفة الغربية، وال

 لتغيير هوية المدينة المقدسة وإبرازها أنها عاصمة دولة يهودية.

وقد شهد العالم مؤخرا العديد من المظاهرات التي خرجت بالمئات، وفي بعض المدن األوروبية 

يوم، للمطالبة 21الذي استمر خرجت باأللوف تضامنا مع األسر  في اضرابهم األخير عن الطعام و

 بحقوقهم العادلة كسجناء.

واتهمت اسرائيل العديد من دول العالم بالتحريض على اسرائيل، وأنها تمارس قوانين المقاطعة من 

 أجل نزع الشرعية عن الكيان، ومنها: )النرويج، وتركيا، والسويد، وجنوب افريقيا، وغيرها(.

 التحريض )تشجيع بـ النروج حكومة اإلسرائيلية الخارجية زارةو في أوساط ومن أمثلة ذلك: اتهام

 وزارة وصلت لتقارير ووفقاً  إسرائيل(، شيطنة )هدفها تربوية فعاليات وتمويلها إسرائيل ضد السافر(

 المدينة في الثانوية المدارس من طالب سفر تمّول النروجية تروندهايم بلدية فإن اإلسرائيلية الخارجية

 جراء غزة أطفال )معاناة تتناول مسرحية عروض في للمشاركة نيويورك في المتحدة مماأل مقر إلى

 هذا أن اإلسرائيلية الخارجية وزارة عن اللندنية الحياة لصحيفة تقرير اإلسرائيلي(، ونقل االحتالل

 وبيروت وعمان دمشق إلى أُرسل نرويجي لفنان إلسرائيل معرض مناهض إقامة بعد يأتي العرض

 وإلى قتلى فلسطينيين ألطفال رسومات المعرض ويشمل العواصم، هذه في النروجية السفارة لبتموي

 الجنود استخدمها التي بتلك شبيهة خوذاً  رؤوسهم على يضعون اإلسرائيلي الجيش جنود جانبهم

 فيلم نشر بتمويل النروجية الحكومة إسرائيل تتهم بالدماء، كما ملطخ اإلسرائيلي العلم فيما النازيون،

 إلى ملف الوزارة وأضافت العالم، أنحاء في مختلفة مهرجانات إلى غزة( )دموع عنوان يحمل وثائقي

 غزة قطاع في الوحيدين الطبيبين كانا نرويجيان طبيبان أصدره جديداً  كتاباً  إسرائيل على التحريض

 أكثر ولعل واألطفال، نساءلل متعمد بقتل اإلسرائيلي الجيش فيه اتهما عامين، من أقل قبل الحرب أثناء
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 القّراء الى الحارة ودعوته الكتاب غالف على النرويج خارجية وزير توقيع هو إسرائيل خنق يثير ما

 إسرائيل، بـشيطنة تسمح التي هي النرويجية السلطات إن إسرائيلي سياسي مصدر وقال الكتاب، لقراءة

 الحرب منذ فإنه والمصالحة التفاهم عن تتحدث تيال والمعلنة الرسمية النرويجية للسياسة خالفاً  وأنه

 عن الشرعية نزع حملة تخدم إعالمية مواد تصدير في عظمى دولة النرويج أصبحت غزة على

 .11العالم في إسرائيل

 )نزع حملة أن القرار صنع من مقربة إسرائيلية دوائر ولم يختفي ذلك عن قلق العدو، فقد أكدت

 الوجود. في إسرائيل حق سحب تستهدف وفلسفية، واقتصادية اسيةسي هي إسرائيل(، عن الشرعية

 يسعون من وبحسب يهودية، كدولة إسرائيل على القضاء في الشرعية لنزع النهائي الهدف ويتمثل

 جعلها ويبغون البقاء، حق بل وحسب، النفس عن الدفاع حق تفتقد ال إسرائيل فإن الحمالت، هذه لتنفيذ

 صورتها، وتشويه العسكرية، إجراءاتها من والحد األخالقية، رعيتهاش تقويض خالل من تنهار

 . منبوذة دولة باعتبارها وعزلها

 إسرائيل عن الشرعية نازعي أن إال اليهودية، الدولة على القضاء هو النهائي هدف الحمالت أن ورغم

 الدولة )حل قبيل من بعبارات كالمهم تلطيف إلى يلجئون بل إسرائيل، زوال عن صراحة يتحدثون ال

 إلى بأنفسهم التوصل مهمة لمستمعيهم تاركين النازية(، أو األبارتهايد، دولة مع و)المساواة الواحدة(،

 ما بقدر الصدفة، وليد ليس والنازيين األبارتهايد مع المقارنات إلى اللجوء يبغونها، وإن التي النتيجة

 من وتعدان العشرين، القرن فظائع أخطر من نتيناث إلى التطرق بغية بعناية، اختيارها تم وسيلة هو

 اإلنسانية. ضد الجرائم

 النفس، عن والدفاع األمن في الطبيعي حق اسرائيل إسرائيل كما تنفي حمالت نزع الشرعية عن

 بين التاريخي االرتباط وينفي العنصرية، بالعقيدة الصهيونية ويصور دولي، مجرم أنها على ويقدمها

 ما الفلسطينيين، لالجئين العودة وحق الواحدة، الدولة الشرعية نزع ويدعم لقديم،ا ووطنهم اليهود

 . يهودية كدولة هويتها من إسرائيل سيجردان

 الشعبية، والحركات الحكومية، غير المنظمات في فعالياتها الشرعية نزع حمالت ركزت وقد

 في والعسكريين السياسيين يلييناإلسرائ المسؤولين مالحقة العام، وحاولت والجمهور والجامعات،

 إسرائيل، ضد جديدة قانونية مبادئ صياغة وتحاول الحرب، لجرائم ارتكابهم بدعو  الغربية الدول

األهداف  لبلوغ والقانون اإلنسان وحقوق األخالقيات تحوير المشروع عبر بالنقد النشاطات وتباشر

                                                           
11
    http://www.diwanpalestine.com/NewsDetails.aspx?NewsID=359ديوان فلسطين، رابط 
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 واالقتصادية السياسية بارات الحربالعت كما وتمارس حمالت نزع الشرعية الضغوط المرجوة،

تحوم  التي العالم في الوحيدة الدولة إلى إسرائيل تحولت بحيث إسرائيل، على واأليديولوجية والثقافية

 بل حدودها، حول ليس نقاشاً  وتواجه وجودها، شرعية مجرد على الهجمات وتشن التساؤالت، حولها

 وسابقتها المتحدة، األمم الوجود في بحقها اعترفت التي الوحيدة الدولة كونها رغم وجودها، مجرد

 . سواء حد على األمم عصبة

 بحركة ويقبلون الفلسطينية، القضية يدعمون ومن أبرز  المفاهيم التي يرسخها نازعوا الشرعية أنهم

 بشكل كما يقوضون للنزاع، الوحيد الواقعي الحل ويرفضون التعايش، مفهوم عن ويتخلون حماس،

 بعد إسرائيل إليها ستلجأ التي النفس عن الدفاع إلجراءات الدولي المجتمع بدعم اإلسرائيليين ثقة خطير

 .12سلمي اتفاق نطاق في أراض من انسحابها

 بعنوان مقال العبرية، في أحرنوت( )يديعوت صحيفة وُعبِّر بوضوح عن القلق االسرائيلي من خالل

 افتقارها بسبب تتفاقم إسرائيل عن الشرعية نزع ألةمس إن" المعركة؟( جاء فيه: إسرائيل تخسر )هل

 وفي األميركية، اليهودية الجالية أوساط في المعادية المواقف من جديد جيل لمواجهة ملموسة خطة إلى

 للسامية، المتعصبة المعاداة ليست الجامعات في المسألة" أن: الصحيفة أيًضا"، وأوضحت الجامعات

 الرواية خالل من مقنع وبشكل بسهولة عليه التأثير تم الذي والذكي لمالمتع الشباب من حالة هي بل

 بل إسرائيل، بدولة المغرمين من يعد لم الجديد الجيل هذا إن: "، وأضافت"والساحقة القوية الفلسطينية

 الدعم هذا مثل على الحفاظ المتحدة الواليات تستطيع كيف فهم يمكنهم وال متزايد، بنحو غاضب هو

 كبيرة أملهم خيبة أن الصحيفة بينت فقد األمريكية، اليهودية للجالية بالنسبة ، أما"اليهودية للدولة الثابت

 .  13إسرائيل سياسات نحو

 والمهجر االعالم وزارة باسم المتحدث كشف ولم تقف إسرائيل مكتوفة األيدي أمام الحملة، فقد

 ادعاءات زيف  تفنيد تستهدف ي الخارجف دعائية اطلقت حملة اسرائيل أن ايالن غيل االسرائيلية

 تمييز بدولة وصفها مثل اسرائيل، حول خاطئة معلومات نشر على تعمل فلسطينية شعبية جهات

 ومستوطنون اسرائيليون عرب بينهم من اسرائيليا ثمانين من مكونا فريقا أن عنصري، مشيرا إلى

االوروبي،  االتحاد ودول ميركاا شمال في دولة عشرين في جولة سيبدؤون سابقون امن ورجال

 مقترح على بناء جاءت المذكورة الدعائية الحملة أن النبأ كشفت التي العامة العبرية االذاعة وأشارت
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 وتحليل دراسات مركز: ترجمةاسرائيل،  عن عيةالشر نزع حملة وسلبيات مخاطر حول صهيوني تقدير، "إسرائيل مشروع" منظمة موقع 
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 قوة بإيجاد الدعائية الحملة هدف حدد الذي ادليشتاين يولي اإلسرائيلي والمهجر اإلعالم وزير طرحه

 الجامعات طلبة اوساط في اسرائيل عن الشرعية لنزع فلسطينيون نشطاء يبذلها الذي للجهود مضادة

 اجل من اضافية جهود بذل اسرائيل على واميركا، موضحا أنه يتوجب اوروبا خصوصا العالم في

 ورائها من تقف التي العالم، في اسرائيل عن الشرعية نزع جهود تحققها التي للنجاحات حد وضع

 .14سرائيلإل مناهضة وفلسطينية عربية شبابية مجموعات

في مقال له بعنوان )قانون المقاطعة يساهم في نزع  أمنون روبشتاينوقد دعا الكاتب االسرائيلي 

 ورفع بل الحقوق من حرمانه ذلك في بما وسائل حاسمة اتخاذ الشرعية عن اسرائيل(، أنه يجب

 . 15ضد كل من يمارس نزع الشرعية عن اسرائيل مدنية بجنحة دعو 

 . األزمة المالية:3

تأثرت اسرائيل كباقي دول العالمي األزمة المالية العالمية، فانخفضت قيمة الشيكل االسرائيلي الجديد 

مقابل العمالت األخر ، ما كان له األثر في اتباع الحكومة االسرائيلية خطط اقتصادية انكماشية، 

مال، وخفض أجور عدد لتزيد الضرائب، وتقلل النقاقات الحكومية، في مقابل تسريح عدد كبير من الع

كبير منهم، وزيادة األسعار على السلع غير المرنة، وذلك كله من أجل سد العجز في ميزانية 

 الحكومة.

وزير الدفاع  ايهود باراكومن بين أهم القطاعات المتأثرة باألزمة وزارة الدفاع االسرائيلية، فقد ذكر 

 العامة الميزانية حجم مع قياسا الميزانية هذه نسبة ولكن الدفاع وزارة ميزانية حجم زيادة فعال تم أنه

 اتخاذ ترك يجب ال ولكنه العمل، لترشيد اإلجراءات تواصل العمل وزارة ان" وأضاف: تراجعت، قد

 الدفاع لجنة رئيس موفاز شاؤول ، وكان"وزارته من لموظفين أو المالية لوزير األمنية القرارات

 لميزانية الحالي الوضع على باإلبقاء سابق وقت في هدد قد ئيلي،اإلسرا بالكنيست الخارجية والشئون

، وأهم 16القطارات عبر اإلسرائيليين الجنود سفر ألزمة حل إلى التوصل يتم حتى الدفاع، وزارة

 .المتطورة 4التأثيرات على وزارة الدفاع كانت في خفض االنتاج من دبابة ميركافا
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  12/12/2112العالم، رام هللا،  في عنها الشرعية نزع جهود لمواجهة حملة تطلق نيوز، اسرائيل شاشة 
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 2111 تموز 13اسرائيل،  عن الشرعية نزع في يساهم المقاطعة : مقال قانون روبنشتاين نأمنو 
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32 

 . توجهات الحكومة الصهيونية:4

من حزب الليكود اليميني،  وبمشاركة  نتنياهور إلى الحكومة االسرائيلية التي تشكلت بقيادة بالنظ

حقيبة وزارة الخارجية، وحزب  أفيغدور ليبرمانحزب اسرائيل بيتنا األكثر تطرفا، واستالم رئيسه 

ني، و حديثا واستالم رئيسه وزارة الدفاع، وحزب شاس اليمي ايهود باراكاالستقالل والذي شكله 

انضم إليها مؤخرا بعد فترة من االبتعاد عن التشكيلة الحكومية حزب كاديما ليكون رئيسه الجديد 

، وبذلك حصلت هذه الحكومة على أكبر نسبة من األصوات داخل الكنيست لنتنياهونائبا  شاؤول مواز

د فترة قصيرة صوتا، ولكن بع 121صوتا من اإلجمالي  24ع اإلسرائيلي في تاريخ اسرائيل، بمجمو

انشق حزب كادديما عن الحكومة، وقال عدد من المحللين السياسيين أن انشقاق حزب اديما كان بدافع 

ورضا من نتنياهو حتى تتهيأ له الساحة من أجل ضرب إيران، وعادت بعد ذلك من جديد حكومة 

 يمينية متطرفة تحكم إسرائيل وتبارك خطوات زعيمها نتنياهو ضد إيران.

لتسويق نفسيهما، للوصول إلى مجد شخصي يؤهلهم  وباراك نتنياهواضح وجود سعي لكل من من الو

، والذي بدوره ممكن أن يكون دافعا أمام 17للنجاح في االنتخابات القادمة واالستمرار في منصبيهما

عات نتنياهو باتخاذ خطوات باتجاه ضرب ايران، أو االستمرار بالتلويح لضربها، ليقدم نفسه أمام قطا

اليمين المتسعة ليثبت نفسه أنه من القيادة البارزة، التي يمكن أن يمكن أن يتخذ قرارات مصيرية بحق 

 من يهدد أمن الكيان اإلسرائيلي.

 . الغطاء الشعبي اإلسرائيلي للحكومة اإلسرائيلية من أجل توجيه ضربة ضد إيرن5

 تعتبره الذي النووي برنامجها لفيةخ على إليران إسرائيلية عسكرية ضربة توجيه فرص تصاعد مع

 العاشرة القناة لصالح" الحوار" معهد هاأجر للرأي استطالع كشف، لوجودها تهديدا اسرائيل

 االستطالع شملهم الذين اإلسرائيليين من% 46 أن ،م2112أغسطس/آب 13بتاريخ  اإلسرائيلية

 المستطلعة من% 32 عبر كما ،اإليرانية النووية المنشات على هجوماً " إسرائيل" شن يعارضون

 بعد أرائهم المستطلعة من% 22 أجاب بينما ، إيران إلى ضربة توجيه بوجوب اعتقادهم عن أرائهم

ضعف  فوكس كميل البروفيسور إشراف تحت ، ويتضح من هذا اإلستطالع الذي أجري18المعرفة

نتائجها المجتمع  اإلسرائيلي ما  التأييد اإلسرائيلي لخطوة من المتوقع أن يقدم عليها نتنياهو، ويتحمل

 يكلفه الكثير في حالة رد إيراني قوي على الضربة اإلسرائيلية.
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 3المجد نحو وعي أمني، المرجع نفسه، صفحة  
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  w.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=16396http://wwم، رابط 13/1/2112عكا أون الين،  

http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=16396
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 النووي اإليراني برنامج: الأوال

 

ات وأوائل التسعينات أثيرت الشكوك الدولية بشأن النشاطات النووية اإليرانية أول مرة خالل الثمانين

من القرن المنصرم، إال أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت التحقيق في البرنامج النووي اإليراني 

م، بعد أن أظهرت صور ملتقطة باألقمار الصناعية منشآت نووية إيرانية قيد اإلنشاء لم 2112عام

قلق والتي كشف عنها التحقيق أن إيران تكن إيران أعلنت عنها من قبل، ومن األمور التي أثارت ال

قامت بتخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم في منشآت سرية، بعيدا عن الضمانات واالتفاقات 

م بإنتاجها 2111الدولية، وقد زاد القلق منذ اختراق إيران اتفاق تعليق النشاطات النووية منذ العام

 أجهزة الطرد المركزي.

لة محورية تمتلك من اإلمكانات ما يؤهلها لتصبح قوة عظمى، غير أن وبالرغم من أن إيران دو

األزمة اإليرانية تشهد تصعيدا متبادال مع الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها )الشر األكبر(، ومع 

 أحمدي نجادإسرائيل باعتبارها )العدو المتربص(، ومع العديد من الدول الغربية خاصة بعد تولي 

 .19م2115هورية اإلسالمية اإليرانية عامرئاسة الجم

 

 ويمكن دراسة البرنامج النووي اإليراني من خالل المحاور التالية:

 

 مراحل تطور البرنامج النووي اإليراني:أوال: 

باعتبارها إحد  وسائل  محمد رضا بهلويظل امتالك قدرة نووية حلما يراود اإليرانيين منذ تولي 

كذلك تثبيت دورها كقوة إقليمية رائدة، ومع العالقات الودية التي أقامها تحقيق الحضارة الحديثة، و

مع الواليات المتحدة والدور الذي اضطلع به كشرطي للمنطقة أمام امتداد النفوذ السوفيتي خالل  الشاه

الحرب البارة لم يكن هناك من يعترض على امتالك إيران قدرات نووية، خاصة مع وجود الثروة 

 .20فيها كممول لهذا المشروع البترولية
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 27/11/2117قناة العالم االيرانية  
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السياسات ، لندن، مركز لخليج للدراسات االستراتيجية، -التطورات-عبد الشافي: عصام ، أزمة البرنامج النووي االيراني: المحددات 
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ومن ثم بدأ شاه إيران في إنشاء النية األساسية للبرنامج، وشجعه في ذلك الواليات المتحدة التي أمدت 

ميجاوات، هذا باإلضافة إلى التعاون مع الدول الغربية 5م بمفاعل بحثي قدرته 3759إيران عام

الفترة االتفاق مع شركة سيمينس األلمانية األخر  مثل فرنسا وألمانيا، واستطاعت إيران في تلك 

م، إال أن 3795ميجاوات، بدأت عملية نتاجها في عام321إلقامة مفاعلين في بوشهر طاقة كل منها 

 .21م، ومن ثم قيام الحرب العراقية اإليرانية3797العمل توقف بعد الثورة اإلسالمية عام

إيران بعد الثورة اإليرانية من الصديق إلى العدو، تحول موقف العديد من الدول العربية والغربية تجاه 

وبعد الحرب العراقية اإليرانية قررت إيران استكمال العمل في المفاعل النووي، لكنها فشلت في إقناع 

الغرب بإكمال التعاون معها خاصة ألمانيا وأسبانيا في إكمال مفاعل بوشهر النووي، لذلك اتجهت نحو 

بناء تكنولوجيا متقدمة، فاتجهت إلى روسيا والصين واألرجنتين وبسبب دول جديدة للمساعدة في 

ضغوطات أمريكية على الكثير من الدول، قررت روسيا إكمال بناء مفاعل بوشهر النووي، واستبدال 

 التكنولوجيا الناقصة بأخر  روسية.

وسية بقيمة م، بتوقيع عقد مع الحكومة الر3775تمكنت إيران من بناء مفاعل بوشهر في العام

%من الخطة 31ميجاوات أي بنحو 3111مليون دوالر للوصول بالمفاعل إلى درجة إنتاج 111

م، واستمر إرسال العلماء الروس إلى إيران من 2121ميجاوات بحلول عام5111اإليرانية إلنتاج 

ت الكيمياء أجل زيادة التقنية النووية اإليرانية، وكذلك أرسلت إيران علماء وطالب مميزين في مجاال

 .22والفيزياء النووية لزيادة خبراتهم العملية ونقلها الى بالدهم

خالل تلك الفترة حاولت الواليات المتحدة وإسرائيل الضغط على روسيا وكوريا الشمالية من أجل 

وقف برنامج إيران النووي ولكن رفضت روسيا كل الضغوط معتبرة أنها معنية بحظر االنتشار 

ب التفريق بين حظر االنتشار النووي، ومحاولة احتكار السوق بالتكنولوجيا النووية النووي، ولكن يج

 ومحاولة طرد روسيا منه.
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لكن األمر لم يقف عند هذا الحد فبقي العمل مستمر رغم كل التهديدات الدولية لبرنامج إيران النووي 

تئناف نشاطات م اس2115وبذلك برزت محطات ألزمة نشبت إثر إعالن إيران في أغسطس/آب

 :23تحويل اليورانيوم الممهدة لعملية تخصيب هذه المادة ومن أبرزها 

  استأنفت إيران نشاطاتها النووية في مصنع تحويل اليورانيوم بأصفهان وسط البالد التي كانت

، وعلى إثر 24م بموجب اتفاق مع الترويكا األوروبية2114علقتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني

كام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطلب من إيران ايقاف إنتاج الوقود ذلك قام مجلس ح

النووي، وطهران ترفض االستجابة بل وأعلنت على لسان المسئول اإليراني عن الملف 

 أن إيران مصممة على المضي قدما في برنامج التخصيب. علي الريجانيالنووي 

 الحكم أكد  محمود أحمدي نجاديراني الجديد م، وبعد تولي الرئيس اإل2115وفي سبتمبر/أيلول

في األمم المتحدة حق إيران الثابت في التحكم في دورة الوقود النووي، كما هددت إيران بمنع 

عمليات التفتيش في مواقعها النووية واالنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي في حال 

رية اتخذت قرارا لم تدعمه الصين أحيل ملفها على مجلس األمن الدولي، لكن الوكالة الذ

وروسيا بالسماح بإحالة هذا الملف إلى مجلس األمن، ولم تكتف موسكو بذلك ففي 

م قدمت موسكو إلى اإليرانيين اقتراحا مدعوما من األوروبيين 2115نوفمبر/تشرين الثاني

 وواشنطن بإجراء نشاطات التخصيب على األراضي الروسية.

 خذت الوكالة الذرية قرارا مدعوما من الصين وروسيا طالبت فيه م ات2115في فبراير/شباط

إيران بتعليق نشاطات التخصيب وتبلغ مجلس األمن بتطورات الملف النووي، لكن إيران 

رفضت األمر وتخلت عن تطبيق البروتوكول اإلضافي لمعاهدة عدم االنتشار النووي التي 

ى برنامجها النووي، وعلى إثر ذلك أبرمت تسمح للسوكالة الذرية بإجراء مراقبة مشددة عل

 روسيا وإيران اتفاقا مبدئيا حول تأسيس شركة مشتركة لتخصيب اليورانيوم في روسيا.

 م فشلت المفاوضات مع موسكو بسبب رفض إيران تعليق نشاطات 2115في مارس/آذار

، وطهران التخصيب على أراضيها، وأيضا فشلت المباحثات بين الترويكا األوروبية وإيران

تقترح تعليق التخصيب على نطاق واسع لمدة سنتين لكنها تتمسك بنشاطات األبحاث التي 
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تجريها في مركز ناتانز، مما دعا الوكالة الذرية أن تحيل الملف اإليراني إلى مجلس األمن، 

أبريل/نيسان من نفس العام لتعليق نشاطات 21والذي بدوره أعطى إيران مهلة حتى 

 يران رفضت االستجابة.التخصيب، وإ

 5.1م أنها نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 2115أعلنت إيران في ابريل/نيسان ،%

وقررت التسريع في برنامجها النووي، وتحدثت  إيران عن تطور كبير في نشاط التخصيب 

 ورفضت دعوة المدير العام للوكالة الذرية الذي زار طهران إلى تعليق هذا النشاط، معلنة أن

تخصيب اليورانيوم ال رجعة فيه، هذا األمر لم يرق لواشنطن فاقترحت أن يتبنى مجلس األمن 

الدولي قرارا بشأن إيران بموجب الفصل السابع لميثاق األمم المتحدة الذي يفتح الطريق أمام 

 الخيار العسكري.

  م وافقت إسرائيل على السماح إليران بتخصيب 2132في األول من يونيو/حزيران

%، األمر الذي اعتبره الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد في مقابلة 21اليورانيوم بنسبة 

%هو حق إليران وليس خطوة باتجاه 21ان تخصيب اليورانيوم بنسبة  24مع قناة فرانس

%هو حق لنا 21القنبلة الذرية، وليس منة من أحد، وقال احمدي نجاد: "إن التخصيب بنسبة 

 لي".بحسب القانون الدو

وأضاف: "كان يتعين على القو  الكبر  والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تزود إيران  

 .25%، لكنها لم تفعل"21باليورانيوم المخصب بنسبة 

 

 برنامج الطاقة النووية اإليرانية:ثانيا: 

ليفاجأ كان من الممكن أن يظل البرنامج النووي اإليراني بعيدا عن األعين لوال أن خرجت أخباره 

الجميع بما فيها السلطات اإليرانية من دقة التقارير التي فضحت برنامجها النووي السري، خصوصا 

مصانعها السرية إلنتاج وتخصيب اليورانيوم في مواقع كانت تعتقد أنها سرية جدا مثل )آراك( 

كي وجهاز الموساد األمري CIAو)ناتانز(، وبعد التأكد أن من وراء هذه المعلومات الدقيقة جهاز الـ 

اإلسرائيلي زادت خطورة احتماالت تفجيرها أو ضربها من الداخل كما حدث مع مفاعل تموز العراقي 

م، لذلك كان التشدد اإليراني في البداية مرده االطمئنان للسرية الشديدة لبرنامجهم النووي، 3713عام
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ات التي زادت واقترنت بتهديدات فاضطروا للمناورة في سياسة الكر والفر أمام الضغوط والتهديد

 .26عسكرية أمريكية وإسرائيلية وضغوط أوروبية

إذا كان ذلك ما -في اللحظة الراهنة، بدت إيران في مرحلة متقدمة تؤهلها لصناعة القنبلة النووية 

وأغلب الظن أن هدفها قصير األمد هو ما ظلت فرنسا تسعى إلى تحقيقه حتى  -تسعى إليه بالفعل

سينات القرن العشرين، والقصد بذلك تطوير خيارات االستعماالت الثنائية، التي تشكل أواخر خم

دعامة لتطوير األسلحة النووية في حال تطوير ذلك بالفعل، بيد أن التحقيقات التي أجرتها الوكالة 

كن أن م أثبتت أن إيران أخفت عن العالم عددا من النشاطات، التي يم2111الدولية للطاقة الذرية منذ 

 .  27تساعد في الحصول على مواد انشطارية تساعد في صناعة األسلحة النووية

 

 

 :يراناإلي دول الداعمة إلنشاء المفاعل النوويالثالثا: 

وال يمكن الحديث عن قدرات إيران النووية دون ان نعرج بالحديث عن التعاون النووي الذي حدث 

 مع الدول األخر ، ونذكر أهم التعاونات مع دول كبر :خالل دورة حياة البرنامج النووي اإليراني 

 :روسيا 

يعتبر التعاون ين إيران وروسيا منذ االتحاد السوفيتي في الملف النووي األكثر ثباتا 

واستمرارا على اإلطالق، وقد بدأ هذا التعاون منذ أواخر الثمانينات عندما رفضت ألمانيا 

ية، لذلك يعتبر التعاون النووي بين البلدين في الحقيقة إكمال مفاعل بوشهر بعد الثورة اإليران

م، وهذا 3772نقطة البداية في النقلة النوعية األكثر أهمية للبرنامج النووي اإليراني منذ 

التعاون الذي وفر إليران احتياجاتها من المفاعالت النووية كبيرة الحجم دون االقتصار على 

م تم االتفاق بين البلدين إلكمال مفاعل بوشهر 3774ي المفاعالت النووية صغيرة الحجم، وف

مليون دوالر، وبدء التنفيذ بإرسال شحنات ضخمة من المفاعالت ومعدات النووية 111قيمته 

فرد، واالتفاق على تدريب 2511وأعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والعمال بلغوا 

يران وروسيا على بناء مفاعل عام مهندس وفني إيراني في روسيا، وتم االتفاق بين إ511

سنة، إال أن ذلك لم ير  النور بسبب الضغوطات الدولية وبخاصة 21م، وآخر خالل 2111
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األمريكية، وبذلت إيران أكثر جهودها من أجل بدء العمل في مفاعل بوشهر بعد تحميله 

د إيران م، واتفقت كل من طهران وموسكو على تزوي2114بالقضبان النووية في مارس/آذار

طن يورانيوم روسي، على أن يتم إعادة الوقود المحترق إلى روسيا، وقد بذلت الدولتين 11ب 

جهود سياسية ضخمة من أجل إقناع الواليات المتحدة األمريكية أن مفاعل بوشهر األول ليس 

عسكريا، ال سيما وأن طرازه ال يسمح له بذلك، وقامت بالسماح للوكالة الدولية بزيارة 

م. إال أن المخابرات اإلسرائيلية 2111قعها النووية ست مرات خالل ثالثة أشهرعام موا

أعلنت أن إيران أقامت سلسلة مراكز نووية في منطقة بوشهر إلجراء التجارب واألبحاث 

العلمية، كما تقوم بتخصيب اليورانيوم بواسطة الليزر بإشراف الروس، وأن إيران أقامت 

 وية السرية ألهداف إنتاج القنبلة نووية في مناطق مختلفة في إيران.العديد من المراكز النو

 :الصين 

ميجاوات من طراز )كونيشان( بتكلفة مليار 111باعت الصين مفاعلين إليران قوة كل منها 

طن يورانيوم إليران، ومن ثم نجحت إيران في 3.1م، كما قامت بتوريد 3772دوالر عام 

ألسلوب الكهرومغناطيسي الذي تتبعه الصين، كذلك يوجد خصيب كمية كبيرة منه بواسطة ا

خبراء من الصين في إيران لتدريب علماؤهم، باإلضافة إلى تقدم تكنولوجيا كبيرة وضخمة 

 .28في مجال الصواريخ الباليستية لكي تكن مؤهلة للتزود برؤوس نووية

 :الواليات المتحدة األمريكية 

ميجا وات، 5م بأول مفاعل نووي بطاقة 3794زودت أمريكا إيران في عصر الشاة عام 

والذي كان نواة البرنامج النووي اإليراني، ومركز األبحاث النووية شمال غرب طهران، وال 

يزال يعمل حتى اليوم، ويسمى مفاعل )أمير أباد( كما أمدت طهران بالوقود النووي الالزم 

 لتشغيله.

 :كوريا الشمالية 

األكبر من التكنولوجيا للبرنامج النووي اإليراني، خاصة في قدمت كوريا الشمالية الجانب 

مراحله السرية، سواء فيما يتعلق بالمفاعالت النووية أو الصواريخ الباليستية، وكانت مصادر 

نوفمبر/تشرين 35في جهاز المخابرات العسكرية اإلسرائيلية )أمان( قد كشف في 
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م، 2112كوريا الشمالية في سبتمبر/أيلولم أن إيران هّربت رأسين نوويين من 2112الثاني

بعد أن تم إنتاجهما وتركيبهما بين طهران وبيونج ينج، وقد كشف هذا األمر أحد المنشقين 

 .29م2112أغسطس/آب34اإليرانيين الذي حدد خط سير الرأسين في 

 :فرنسا 

ت فرنسا م اتفاقية مع إيران لتزويدها بالوقود النووي، وسمح3795وقعت في عهد الشاه عام 

 % من أسهم معمل يورديف لتخصيب اليورانيوم.31للشاه بشراء 

 :باكستان 

ثمة تبادل واسع في تبادل الخبرات اإليرانية، باإلضافة إلى تزويد إيران بأجهزة تستخدم في 

 .30تخصيب اليورانيوم، باإلضافة إلى معلومات فنية حول نتائج تجارب نووية باكستانية

 :الهند 

اإليرانية من إقامة عالقات وثيقة مع الهند في مجال األبحاث النووية، وقام  تمكنت القيادات

خبراء هنود ممن اقاموا البرنامج النووي الهندي بزيارة طهران أكثر من مرة لتدعيم وتقويم 

 .31برنامجها النووي، وذلك رغم نفي كل من طهران ونيودلهي لهذا األمر

 ألمانيا: 

من الشاه، وتبنت إقامة مفاعل بوشهر، كما عقدت اتفاقاً مع قدمت خدمات زمنية هائلة في ز

الشاه في السبعينات لتوريد الوقود النووي، ثم تراجعت عن مساعدة إيران بعد الثورة 

 . 32اإليرانية
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 مشروع إيران لتصنيع قنبلة ايمبلوجن:رابعا: 

ضة اإليرانية تؤكد على صدرت تقارير كثيرة عن المخابرات اإلسرائيلية واألمريكية وأطراف المعار

خاصة في ضوء مضاعفة سرعة تخصيب القنبلة النووية في وقت قصير،  أن إيران على وشك إنتاج

اليورانيوم أربع مرات تحت السرية التامة، وقد بدأت هذه التقارير تخرج إلى النور بعد كشف زعماء 

صال عن برنامج إيران النووي، م لها، حيث قدموا جردا مف2115المعارضة اإليرانية في ابريل/نيسان

 فما حقيقة القنبلة كما جاءت في التقرير؟

( كالتي VET MENاستطاع النظام اإليراني انجاز أجزاء كبيرة من قنبلة ايمبلوجن أو ما تعرف ب)

استخدمت خالل الحرب العالمية الثانية، وتتم تعبئة الوقود المخصب بدرجة عالية جدا، حيث تتم تعبئة 

رية غير نووية في خارجها، وعند تفجير هذه المادة الخارجية تتهيأ الظروف للتفجير مادة تفجي

النووي، في هذا النوع من القنابل تتقلص كمية الوقود النووي المطلوبة إلى ثالث أو أربع مرات أقل 

حيث تصبح بذلك قابلة للحمل عبر صواريخ باليستية التي وصلت إيران إلى مرحلة متقدمة من 

 ها.إنتاج

وبذلك يتقاطع الحلم اإليراني مع الحلم األمريكي حول الشرق األوسط ألسباب مختلفة، وحتى ال تثير 

إيران العالم من حولها، تقوم بالتشديد السري حول الملف النووي، خاصة في مشروع القنبلة المسرب 

كامل، معتبرة أن م، بواسطة المعارضة اإليرانية، األمر الذي ترفضه وتنفيه طهران بال2115منذ 

البرنامج النووي اإليراني سلمي بحت وليس له أية أهداف عسكرية، ومن المتوقع أن تستمر إيران في 

زيادة انتشار منشآتها النووية، وزيادة تحصيناتها، لتكون موزعة بشكل واسع، وتبقى األكثر تحصينا 

يل، وبذلك تستكمل إيران في العالم، حتى ال تتعرض لضربات اجهاضية من قبل أمريكا وإسرائ

 .33برنامجها المعلن مع روسيا

أما الجوانب الحرجة في هذا الملف فسيتم استكمالها عندما يكتمل البرنامج النووي بامتالك عناصر 

ومقومات إنتاج السالح النووي، وعند ذلك ستعمد إيران إلى معلومات تقوم بتسريبها تفيد بامتالكها 

نووي، والقدرة على إنتاجه إذا ما أرادت ذلك، وهو ما يعرف بإستراتيجية تكنولوجيا صناعة السالح ال

)الردع بالشك(، أو قد تصعد من إستراتيجية ردعها النووي باإلعالن عن امتالكها مكونات السالح 

النووي، ولكنها لم تتخذ قرار بتجميعه، وهو ما يعرف بإستراتيجية )القنبلة في القبو(، أما إذا تزايدت 

ط األمريكية فمن الممكن أن تعلن طهران عن امتالكها فعال للسالح النووي وقد تقرن ذلك الضغو
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بتجربة ميدانية علنية، لتعطي بذلك مصداقية إلستراتيجيتها الردعية، وقد تلجأ لخطوط حمراء من 

 .34الممكن أن تحدد متى ستلجأ الستخدام سالحها النووي

 

 ا النووي على اسرائيلتطوير إيران لبرنامجهانعكاسات خامسا: 

يشير عددا من المحلليين اإلسيرائيليين أن العيداء بيين إسيرائيل وإييران ينطليق مين مجموعية معطييات، 

أن إييران تعيد منافسيا للنفيوذ والسييطرة وبسيط القيوة عليى المنطقية؛ إذ إنهيا تمثيل حياجزا كبييرا  أهمها:

دة إسيرائيل صياحب الهيمنية القويية والنوويية لشبكة العالقات من األنظمة المؤيدة للواليات المتحدة بقييا

حينما قال في ايران: "نزعة جنون العظمة التي  رابينفي الشرق األوسط، وكان ذلك واضحا من كالم 

تجعلها تفكر في أن تكون القوة العظمى في الشرق األوسط، مع االستفادة مين اإلسيالم الراديكيالي بكيل 

 .35العربية"أوجهه، لزعزعة أمن واستقرار األنظمة 

لذلك استمر العداء بين إسرائيل وإيران منذ الثورة اإلسالمية اإليرانية وحتيى الييوم، فقيد كانيت النظيرة 

اإلسرائيلية إليران قبل الثورة نافذة أمل، لعزل إيران من خالل استقرار الصيراع العربيي اإلسيرائيلي، 

يكية وذي مصالح مشتركة، بالتالي يؤجل إسرائيلي موالي للواليات المتحدة األمر-وإقامة مجتمع عربي

الملف النووي اإليراني، لذلك كانت إسرائيل طوال الفترة الماضية من طليعية اليدول التيي عّبيرت عين 

قلقها وخوفها من البرنامج النووي الحالي، وقد سعت إلى تسليط الضوء على هذا البرنامج فيي السياحة 

، كما قامت 36إجراءات دولية، ضد البرامج النووي اإليرانيالدولية، وحّث المجتمع الدولي على اتخاذ 

بالتهديد بتوجيه ضربة عسكرية ضد المفاعل النووي اإليرانيي أكثير مين ميرة، وحيث المجتميع اليدولي 

م هو عام القتيال ضيد 2132أن العام  أيهود باراكعلى مناصرتها،  فقد أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي 

وقييال خييالل اجتميياع مييع محللييين عسييكريين ومراسييلين: "إن العقوبييات  البرنييامج النييووي اإليرانييي،

االقتصادية والدبلوماسية التي فرضت على إيران تؤتي ثمارها، ولكن مازال يتعين رؤيية ميا إذا كانيت 

سوف تحقق تسوية حقيقية ستفضي إلى وقف البرنامج النووي اإليراني" ، وتابع: "إن الوقت ينفد بينما 
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، كميا وجيه 37كسب الوقت في تخصيب اليورانيوم وتخزنه في منشيآت تحيت األرض"تواصل إيران، ل

اشد تهديداته المباشرة حتى اآلن بتحيرك عسيكري أمريكيي ضيد إييران  باراك أوباماالرئيس األمريكي 

إذا فشلت جهود كبح طموحها النووي، لكنه حذر أيضا من ضربة استباقية إسرائيلية إليران في رسالة 

  . 38وزراء إسرائيل قبيل محادثات بينهما في البيت األبيض موجهة لرئيس

 

 موقف مجلس األمنسادسا: 

، والذي يمهل 3575م، من إصدار القرار رقم2115تمكن مجلس األمن في األول من أغسطس/آب

إيران حتى نهاية شهر أغسطس/آب لوقف تخصيب اليورانيوم ،أو مواجهة احتمال فرض عقوبات 

ة عليها، ويعتبر هذا القرار الذي وافقت علي كافة دول المجلس باستثناء قطر أول اقتصادية ودبلوماسي

قرار ملزم يصدر عن مجلس األمن، ويطالب القرار المعدل بسبب تدخالت كل من روسيا والصين، 

وقف عمليات تخصيب اليورانيوم وأبحاث الماء الثقيل، وإتباع اإلجراءات التي تقررها الوكالة الدولية 

قة الذرية، كما يدعو إيران إلى وقف جميع أنشطة المعالجة واألنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في للطا

ذلك األبحاث والتطوير، وطالب القرار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقرير سريع لمجلس 

لس كافة الدول منع األمن بعد شهر من إصدار القرار لبيان مد  استجابة إيران للقرار، كما طالب المج

نقل أي مواد أو سلع تكنولوجية إلى طهران يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم أو صناعة 

 .39الصواريخ الباليستية

كان التأييد واضحا منذ البداية من األمريكيين واإلسرائيليين، لكن طهران وعلى لسان مندوبها لد  

ل قائال: "إن القرار يفتقر إلى أي أساس قانوني، وإن رفضت القرار بالكام جواد ظريفاألمم المتحدة 

برنامج إيران سلمي ال يهدد السلم واألمن الدوليين، ومن ثم فالتصدي للقضية في مجلس األمن ال 

 . 40مبرر له، ويفتقر إلى أي أساس قانوني"

ب أنها ترفض أنشطة وقف تخصي غالم علي حدادكذلك أكدت إيران من خالل رئيس مجلس الشور  

اليورانيوم، وهدد بانسحاب إيران من الوكالة الدولية، وقال: "إذا كانت نتيجة انضمام إيران إلى 
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المنظمة الدولية وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي حرمانها من حقها المطلق في المجال النووي 

 .41فلن يكون هناك داع للبقاء في مثل هذه المنظمات"

ولية في نهاية أغسطس/آب، لم تلتزم إيران بالقرارات، بل اختارت إيران هذا وبعد انتهاء المهلة الد

الوقت للبداية في تدشين مصنع إلنتاج المياه الثقيلة، وذلك من أجل إثبات الوجود المؤثر وتدعيم 

المكانة وتحدي القو  الدولية وفي مقدمتها أمريكا، وبذلك أعلنت مرحلة فرض العقوبات تدريجيا من 

م )وقف استيراد النفط 2132لس األمن الدولي والتي كان آخرها في األول من يوليو/تموزقبل مج

 اإليراني للعديد من الدول األوروبية(.

 

 مواطن القوة في الموقف اإليرانيسابعا: 

رغم أن إيران تتعرض لكثير من الضغوط تتمثل في )الضغوطات الدبلوماسية، والعقوبات 

لكترونية، واغتيال العلماء، وإثارة الفتن، وغيرها( من أجل ترك البرنامج االقتصادية، والهجمات اإل

 النووي، إال أنها تمتلك الكثير من نقاط القوة والتي نذكر بعضها في النقاط التالية:

تمتلك إيران مقومات قوة تتمثل في محيطها اإلقليمي والعمق االستراتيجي، إلى جانب   .3

لضخمة المؤيدة للطموحات اإليرانية والمناصرة للبرنامج الموارد االقتصادية والبشرية ا

النووي اإليراني، مبدين استعدادهم لتحمل كافة المشاق إلى جانب الحكومة اإليرانية بسبب 

العقوبات االقتصادية، والتهديدات العسكرية، معتبرين أنها دولة إسالمية دينية يحافظون على 

عمال هاما في استقالل القرار السياسي اإليراني، في  هويتها وعقيدتها بحمايتها، وهذا يمثل

 مواجهة الخصوم وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل.

الموقع الجغرافي إليران يمكنها من التحكم في مضيق هرمز، والذي يعتبر شريان حياة  .2

 لعالمي.%من النفط ا41للتجارة األوروبية، وطرق مواصالتهم، والذي يمر عبره أكثر من 

اإلمكانات العسكرية الضخمة إليران، فمن ناحية فإن الجيش اإليراني جيش عقائدي شيعي    .1

يصل  تعداده أكثر من نصف مليون مقاتل، واألكثر من ذلك أنه لد  إيران قوات الحرس 

الثوري اإليراني والمتطوعين قرابة العشرة ماليين جندي، إضافة إلى ترسانة األسلحة 

متطورة، مما يجعلها قادرة على تحقيق توازن ردع إلى حد كبير، خاصة في المتنوعة وال
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كم، 2111(، والذي يصل مداه أكثر من 1مجال الصواريخ والتي منها )صاروخ شهاب

(، الذي بإمكانه ضرب 4بمعنى إمكانية أن يقصف تل أبيب من إيران، و)صاروخ شهاب

إيران بشراء أحدث الغواصات الروسية واشنطن، وحمل أقمارا صناعية  إلى الفضاء، وقامت 

 .42التي يمكن أن تستخدم األسلحة النووية، كما نجحت في صناعة فرقاطات بحرية

تمتلك إيران منسوب عالمي كبير من النفط، وبالتالي تستطيع أن تؤثر سلبا على أسعار النفط  .4

أن توقف ضخ بترولها العالمية، وبالتالي إمكانية تهديدها لالقتصاد العالمي، فإيران تستطيع 

في حال تعرضها ألي اعتداء، وهو ما لوحت به إيران أكثر من مرة في حال اشتداد الضغوط 

 .43الدولية عليها

استفادت إيران من التورط األمريكي في إيران وأفغانستان، وكمية الخسائر المادية والبشرية  .5

الكثير من األهداف من  التي لحقت بالواليات المتحدة، وعدم قدرة االخيرة على تحقيق

الحملتين العسكريتين، وتدهور سمعتها األخالقية واألدبية على مستو  العالم، إضافة إلى 

الدين الكبير الملم بالواليات المتحدة األمريكية المتمثل بأكثر من أربعة عشر مليار دوالر وهو 

ه إذا أرادت سداد ديونها ، بمعنى أن44ما يساوي الناتج القومي اإلجمالي في الواليات المتحدة

بالكامل بذلك تعلن إفالسها،  كما استفادت إيران من تراجع منظوم الردع والهيمنة اإلسرائيلية 

م، وبيان اإلجرام اإلسرائيلي على 2117م، وحرب غزة 2115خاصة بعد حرب لبنان

ار المستو  العالمي، كما تراجعت شرعية إسرائيل على المستو  العالمي، خاصة بعد حص

غزة والهجوم على سفينة مرمره التركية في المياه الدولية، وأخيرا أعلنت انسحابها من مجلس 

حقوق اإلنسان العتبارها أنه غير منصف إلسرائيل نظرا ألنه يفضح جرائمها باستمرار 

ويستنكرها، فال شك أن هذه المتغيرات مثلت نقطة قوة إضافية إليران، فإيران اآلن وهي تتخذ 

ا تدرك جيدا أن الواليات المتحدة لن تغامر بعملية عسكرية تستهدف إسقاط نظامها مواقعه

 السياسي مثلما حدث في العراق.

استمدت إيران جزءا من خبرتها في تحدي الواليات المتحدة األمريكية من سياسة كوريا  .5

اح لمفتشي الشمالية التي أعلنت انسحابها من معاهدة الحد من االنتشار النووي، ورفضت السم
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الوكالة الدولية بالتفتيش، بل أعلنت رسميا امتالكها ألسلحة نووية قبل دخولها في معترك 

، ثم نفذت 45المحادثات الشاقة مع اللجنة السداسية المشرفة على الملف النووي الكوري

م تحت األرض بنجاح، هذا األمر كان مثل إليران يحتذ  به في 2115تجاربها النووية في 

 رادة القو  العظمى العالمية.تحدي إ

رفض القو  الدولية الكبر  والدول اإلقليمية  للخيار العسكري ضد إيران، وفي مقدمتهم  .9

روسيا، والصين، وتركيا، ومصر، والسعودية ،ال شك أن إيران تستفيد من ذلك، فهذه الدول 

والفوز بامتالك تدرك أنها أول من سيدفع ثمن إفالت إيران من المراقبة والضغوط الدولية 

 . 46إيران للسالح النووي

 

 

 النووي االسرائيلي برنامجثانيا: ال

 

ديفيد م، في عهد أول رئيس وزراء اسرائيلي 1241عام  مجها النووي منذ والدتهابدأت اسرائيل برنا

، وقد كان مقتنعا أشد القناعة بضرورة سعي اسرائيل المتالك سالح نوعي كخيار بن غوريون

حين قال:  ديان موشيهوُعبِّر عن ذلك أيضا في مقولة وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق استراتيجي، 

"إننا ال نستطيع أن نطور إلى ما ال نهاية أجياال جديدة من الطائرات وتحول البلد بأكمله إلى مخزن 

ح سالح واحد كبير، ونحن مضطرون إلى التشديد على نوعية السالح ال كميته، وعلينا التزود بسال

مدمر يخدم كعامل ردع للدول العربية، وإننا ال نستطيع اللحاق بكميات السالح الضخمة التي تتزود 

 .  47بها الدول العربية، وعلينا من اآلن أن نسير في طريق آخر"
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ولعله من المفيد القول بأن المعطيات التي تشير الى امتالك اسرائيل للسالح النووي منذ سنوات 

م المعطيات إلى تقدير حجم ما تملكه اسرائيل بـأكثر من مئتي رأس نووي بدأت في عديدة، وتميل معظ

 انتاجها فعليا منذ الخمسينات بعد بناء مفاعل ديمونة في صحراء النقب. 

الصادر في واشنطن، إلى أن إسرائيل وضعت نظاما  وليم بوروزويشير كتاب )النقد المكثف( بمؤلفه 

ال توقفها عن العمل لسبب ما، يعتمد على األسلحة الكيماوية والجرثومية مرادفا لألسلحة النووية في ح

م أنشأت قاعدة ضخمة للصواريخ 1224المنتجة في اسرائيل، وتشير المعطيات أيضا أن اسرائيل في 

النووية غرب القدس المحتلة، وقد أظهرت الصور الملتقطة عبر األقمار الصناعية وجود طائرات 

 . 48ووية وشبكة طرق واسعة تحت المنطقةحاملة للصواريخ الن

ورغم ذلك كله، ال تزال السرية الكاملة والغموض التام الذي يكتنف المفاعالت النووية االسرائيلية، 

الخاضع للضمانات  (ناحل سوريك)وانعدام الرقابة الدولية من قبل المفتشين عليها، باستثناء مفاعل 

قة الذرية، وحيث أن اسرائيل ليس طرفا في أي معاهدة دولية الدولية الخاصة بالوكالة الدولية للطا

النووية، وبالتالي ال توجد أي معلومات تلزمها بإخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثل تلك النشاطات 

رسمية تؤكد ما يخص البرنامج النووي االسرائيلي، وبالتالي فليس هناك ما يؤكد رسميا أن اسرائيل تستخدم 

، ولم يكن ذلك من فراغ فحين 49نووية عالت النووية لألغراض العسكرية، وأن اسرائيل تمتلك قنابلالمفا

إلى السلطة، كانت أول قراراته المتعلقة باألمن القومي،  ريتشارد نيكسونوصول الرئيس األمريكي 

خل  مفاعل قد نص على انهاء مسلسل الرقابة السنوية، التي كان يقوم بها المفتشون األمريكيون دا

وهو أحد أشد  هنري كيسنجرديمونا، وقد عملت االدارة األمريكية وبعد جهد كبير كان يقوم به 

المؤيدين للقنبلة النووية اإلسرائيلية، ورئيس مجلس األمن القومي األمريكي، على وقف اإلجراءات 

اهدة الدولية لمنع انتشار التي كانت الواليات المتحدة تتخذها لتشجع دول العالم على التوقيع على المع

، كما تفرض اسرائيل رقابة صارمة على العاملين في المفاعالت النووية، ويقومون 50األسلحة النووية

لمردخاي بأداء القسم للدولة بعدم فضح أي شيء يخص الملف النووي اإلسرائيلي، لكن في تصريح 

حول الملف النووي الواسع، وقد  كشف عن حقائق سرية -التقني النووي في مفاعل ديمونا- فانونو

أدلى بهذه التصريحات لصحيفة ساندي تايمز البريطانية كاشفا بذلك عن الحقائق المخفية عن العالم 
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رأس نووي، لتصبح سادس  211بخصوص نووي اسرائيل، موضحا أن اسرائيل تخزن أكثر من 

لمعلومات بأيام، وتم تخديره في أكبر دولة نووية في العالم، وقد تم اختطاف فانونو قبل نشر هذه ا

عام، 11م، وقد حوكم بسرية مطلقة بالسجن مدة 1216سبتمبر/أيلول31روما، ونقل إلى اسرائيل في 

، وفرضت عليه اإلقامة الجبرية ومنع من 51م1221ورفض االستئناف الذي قدم للمحكم العليا بحقه عام

 المقابالت الصحفية بعد اإلفراج عنه.

 احل التي مر بها الخيار النووي االيراني إلى ثالث مراحل:ويمكن تصنيف المر

 تعني عدم انتاج السالح النووي رغم التوفر لإلمكانيات.  :مرحلة اخليار النووي .1

 تعني انتاج السالح النووي فعال، لكن ذلك ما يزال في مرحلة سرية. القنبلة يف القبو: .2

لسالح النووي قد أعلن على المأل، يعني أن موضوع انتاج ا اإلعالن عن السالح النووي: .3

 وأصبح جزءا من أدوات الردع المعروفة، وسالحا واضحا في العالم.

ويمكن القول أن البرنامج النووي االسرائيلي قد تجاوز المرحلة األولى، وهو اآلن في المرحلة الثانية، 

 .52رغم تأرجح آراء المسؤولين اإلسرائيليين بين اإلعالن وعدم اإلعالن 

 

 من خالل المحاور التالية: سرائيلييمكن دراسة البرنامج النووي االو

 

 :53 كيف نشأ البرنامج النووي االسرائيليأوال: 

م، عندما أرسلت خبرائها إلى 1241بدأت اسرائيل برنامجها النووي مع قيام دولة اسرائيل عام 

لعمل،  مما مكنها من تصنيعه صحراء النقب، للبحث عن خامات اليورانيوم، وُبذلت جهودا كبيرة في ا
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م، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تطوير هذا السالح ووسائل 1262م و 1266في الفترة ما بين 

إطالقه، لتحقيق األهداف المرجوة في صراعها مع العرب، ولو كان من الصعب تحديد تاريخ ميالد 

ن خبراء الذرة لد  األمم المتحدة يقولون: القنبلة النووية االسرائيلية، فإن من الممكن معرفة تكلفتها، إ

مليون دوالر، 114سنوات، وتكلف 11قنابل نووية معا، وهي تحتاج إلى 11"إنه ال بد من انتاج 

مليون دوالر تكلفة 11مليون دوالر ثمن المواد االنشطارية، و71بأسعار منتصف السبعينات، منها 

ون دوالر للتخزين والصيانة"، ولو قسمت هذه ملي4مليون دوالر إلجراء التجارب، و12التصنيع، و

مليون دوالر، وقد قدرت تكلفة البرنامج النووي 1104قنابل نووية، لكان تكلفة القنبلة 11المبالغ على 

 .54مليون دوالر211اإلسرائيلي منذ انشاءه وحتى انشاء عشرة قنابل نووية دفعة واحدة بنجو 

ل الملف النووي االسرائيلي على وجه الخصوص، ال ورغم ذلك يجب االعتراف بأن معلوماتنا حو

تساوي ابرة بين صفيح من الحديد، فهي قديمة من جانب، ولم تخضع لتحليل علمي أو عسكري أو 

 سياسي من جانب آخر.

    

 حتى انتهى بصناعة السالح النووي وتجدر االشارة أن البرنامج قد مر بالمراحل التالية

 

 :ير النوويإنشاء مراكز أبحاث والتطو .0

ما أن أعلنت اسرائيل رسميا قيام كيانها، حتى أصبحت بعد ثالث أشهر )مؤسسة الطاقة الذرية 

م، ثم 1241أغسطس/آب15اإلسرائيلية( حقيقة واقعية، فباشرت نشاطاتها تحت مظلة وزارة الدفاع في 

مي مركز آخر استقلت حيث أقيمت مختبراتها في مدينة ناحال سوريك، ثم ألحق بهذا المركز العل

م، وقد ذكر أنه يتناول أربع مختبرات 1242لبحوث النظائر المشعة في مركز وايزمان للعلوم عام 

تتناول: )الفيزياء النووية التطبيقية، علم الطيف، الرنين النووي المغناطيسي، واإللكترونيات(، وإضافة 

يون، وفيه تدرس مختلف العلوم، إلى هذين المركزين كان هناك معهد آخر في حيفا وإسمه معهد التخن

 ويشكل خريجوه حوالي نصف القوة العاملة في إسرائيل.

وفضال عن المراكز سالفة الذكر، قامت اسرائيل بجلب مفاعلين نوويين أمريكيين إلى فلسطين المحتلة، 

لسطين ليكونا مركزين للتدريب العملي للبحوث النووية النظرية، وقد بني أحد هذين المفاعلين شمال ف
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م، ليكون أول مفاعل نووي اسرائيلي يستخدم في البحث العلمي 1254في مدينة ريشون ليزيون عام 

م، توافد عليه 1257وانتاج النظائر المشعة، وبمجرد افتتاح المفاعل رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني

عملي الميداني، فيما بني طالب الفيزياء النووية، والكيمياء الذرية، والنظائر المشعة، بهدف التدريب ال

يناير/كانون 11المفاعل النووي الثاني في قرية ناحال سوريك الساحلية، وافتتح رسميا في بتاريخ 

م، واستعمل لألغراض العلمية، وقد عززت اسرائيل هذين المفاعلين بمعهد التخنيون 1252الثاني

يمياء النووية، من القيام بتجاربهم بحيفا، والذي يساعد طلبة الدكتوراه في مجاالت الفيزياء، والك

 وأبحاثهم.

وتخضع هذه المراكز نظريا وعمليا لـ )مؤسسة الطاقة الذرية اإلسرائيلية(، التي تعتبر من أهم المراكز 

الذرية في اسرائيل، والمشرفة على كافة األبحاث الذرية في كافة الجامعات اإلسرائيلية، وتشرف على 

 ة، ولها مراكز بحثية هامة في ناحال سوريك.كافة المفاعالت االسرائيلي

 

 :إعداد وتأهيل واستقطاب الكوادر المتخصصة .9

عملت اسرائيل منذ تأسيسها على توفير الكفاءات البشرية المختصة في المجال النووي وكان ذلك من 

 خالل: 

 الت ابتعاث الطالب االسرائيليين ذوي االختصاص في )الكيمياء االشعاعية، وكيمياء التفاع

النووية، والتحليل النيتروني، وغيرها(، إلى دول متقدمة مثل بريطانيا وألمانيا الغربية، والواليات 

م، ليعودوا إلى اسرائيل وهم حاملي شهادة الدكتوراه في 1242ابريل/نيسان12المتحدة في 

 م.1264مجالتهم عام 

  النووي إلسرائيل، لتأسيس استقطاب العلماء والمختصين وبخاصة اليهود المختصين في المجال

جيل إسرائيلي مختص من جهة، ولتطوير القدرات النووية اإلسرائيلية من جهة أخر ، وكان عدد 

كبير من العلماء الفرنسيين النوويين يهود، ولم يكن حضورهم عفويا، بل اصطحب بتحفيز 

الجديد، إسرائيلي واضح، مادي من جهة، ومن جهة أخر  الترغيب بالعودة وخدمة الوطن 

ليضيفوا علمهم إلى عوامل بقائه، ومن أبرز العلماء الذين توجهوا إلسرائيل سرا: العالم األمريكي 

، أحد مصنعي القنبلة أدور تيللر، الملقب بأبو القنبلة النووية، والدكتور روبرت أوينهامير

ا اإلغراء وأم الهيدروجينية، والذي مكث عامين كاملين وراء جدران معهد وايزمان العلمي.

، صاحب نظرية النسبية، التي أثبتت إمكانية روبرت انشتايناألبرز فكان للعالم يهودي األصل 
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تفكك الذرة، ومن ثم امكانية صناعة القنبلة النووية، حيث عرض عليه توليه منصب رئيس الدولة 

ليه ليس ، اذا ما وافق الكنيست على ذلك، وقد فهم انشتاين أن ما يعرض عوايزمانبعد هالك 

 .55لذاته، وإنما للحصول على ما في جعبته من علوم ونظريات

 

 :توفير المتطلبات التقنية لصناعة السالح النووي .3

م، قامت بموجبه فرنسا بإنشاء مفاعل 1257تمكن االسرائيليون من عقد اتفاق سري مع الفرنسيين عام

م، حينما انتقلت احد  1252ن العامديمونا، وقد بقي المفاعل بال جدو  عسكرية حتى النصف الثاني م

 الشركات الفرنسية إلى اسرائيل لتقوم بتأسيس ورش تتبع المفاعل النووي وتشمل:

 مصنع لصناعة المحروقات التي ستعمل في المفاعل. .1

 مختبرات للتسخين، وفيها يتم تحليل المواد المشعة. .2

 قاعدة لتخزين المواد التي تخرج من المفاعل. .3

حروقات المشعة والغازات المتدفقة، وهو األهم، والذي أصبح فيما بعد معمل لمعالجة الم .4

 بإمكانه صناعة كافة مواد القنبلة الهيدروجينية )الحرارية(.

عامل فرنسي في مفاعل ديمونا، بعد اجراء تجربة ناجحة الستخراج البلوتونيوم 711وقد غادر حوالي 

م، حيث نشرت إحد  الصحف 1273ال في عام م، ولم يبح الفرنسيون ما تم في المفاعل إ1265عام

الفرنسية خبرا ينص على: "أن فريق العمل في شركة سان جوبان للتكتيك الجديد المتخصص في 

م في مركز )بيرشيبا النووي(، الذي هو كناية عن 1263م و 1261الطاقة النووية قد أقام ما بين 

تصاصيين الفرنسيين تابعت عملية التركيب معمل لمعالجة البلوتونيوم، وكذلك فإن مجموعة من االخ

 وتشغيل اإلنشاءات بإشراف الشركة الصناعية للدراسة واإلنشاءات الكيميائية".

 (GENZ ANTLGNES REVYOU)ولم يقتصر األمر على مفاعل ديمونا، فإسرائيل وحسب مجلة

م، 1224/أيلولسبتمبر15المتخصصة في المسائل الصناعية والتي تصدر في لندن، نشرت تقرير في 

أوضحت فيه أن اسرائيل لديها سبع منشآت نووية، وتمتلك مئتي سالح نووي، وأوردت معلومات لم 

تنشر من قبل تظهر حجم المنشآت النووية االسرائيلية، واستندت في معلوماتها إلى صور التقطتها 

 أقمار صناعية تجارية روسية وفرنسية، وحددت أماكنها كاآلتي:
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م، ويحتوي 1216عام  فانونووهو األكثر شهرة، كشف عن وجوده العالم موقع ديمونا:  .1

على مفاعل نووي، ومصنع إلعادة معالجة البلوتونيوم، وال تتيح الصور الملتقطة مزيدا 

من المعلومات بسبب األشجار الكثيفة في المكان، وليس معروفا تحديدا سر المكان الذي تم 

ل هو توفر المياه في باطنها؟ أم وجود أنفاق في الجبل ، هديفيد بن غريوناختياره من ِقبل 

م؟، أم قربها من مناجم الفوسفات؟، وليس معروف 511المحاذي الذي يصل ارتفاعه إلى 

 ما يدور بداخلها بما في ذلك طبيعة سكانها مدنيون أم عسكريون متنكرون؟.

منها إلى تصريح  يبدو ديمونا مثل واحة كبيرة من األسمنت والنخيل، يحتاج االقتراب

خاص، يوقع عليه مسؤول خاص في مكتب رئيس الحكومة، ويمنع الوقوف بالسيارات 

بجانبه، كما ويمنع التصوير، وكل الصور الملتقطة متحدة في أنها من سيارات مسرعة 

 .56ومن الجانب الغربي، وتباع بمبالغ باهضه

كي سقوط صواريخ على منطقة وأقامت قوات الدفاع االسرائيلية العديد من المناورات تحا

م، والتي حاكت حدوث 2112يونيو/حزيران6ديمونا وعلى المفاعل، وكان آخرها في 

اصابات في المكان وكيفية إسعاف المصابين داخل المفاعل، وأوصت العاملين داخل 

المفاعل أنه في حالة حدوث إطالق صواريخ على المفاعل عليهم التزام أماكنهم وعدم 

 اإلصابة بالشلل التام. الحركة خشية

موقع سوريك: ويطلق عليه لوس األموس، ويضم منشآت لألبحاث النووية، ومفاعال  .2

 لألبحاث، أمريكي الصنع.

موقع بالميكم: يبتعد بضعة كيلو مرات شمال سوريك، وهو مخصص إلجراء التجارب  .3

 (. 2على الصواريخ النووية، مثل )أريحا

كم، ويستخدم في تجميع وتفكيك األسلحة النووية 31موقع يوديفات: يبتعد شرق حيفا  .4

 اإلسرائيلية.

 كم شرق يوديفات، وفيه يخزن األسلحة النووية التكتيكية.21موقع عيلبون: يبعد  .5

( 2كم شمال غرب القدس، يتم فيه تصنيع صواريخ )أريحا35موقع بير يعقوب: يبعد  .6

سم، وتزن 41وعرضها النووية، التي وصفها األمريكيين بأن طولها يبلغ نصف متر 

 ، وأوضحت المجلة أن الموقع يضم منشآت مهمة تحت األرض.57كجم 111
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موقع كفار زكريا: وموجود وسط الدولة العبرية ويعتبر هذا الموقع الذي تفوق مساحته عن  .7

قلب نظام )الردع النووي اإلسرائيلي(، وحسب المجلة تظهر الصور الملتقطة من  2كم21

ه مستمر في التوسع ويتألف من خمسين تحصينا تحت األرض، يضم األقمار الصناعية، أن

 . 58( النووية 2كل منها قاعدة إلطالق صواريخ )أريحا

 

 :توفير المواد الخام الالزمة لصناعة القنبلة .4

ولصناعة القنبلة، كان ال بد من اسرائيل من التغلب على وجود المواد الخام، في توفير الكميات 

ليورانيوم( الالزمة لصنع القنبلة، وقد بذلت اسرائيل جهودا مشروعة وغير المناسبة من مادة )ا

مشروعة من أجل الحصول على اليورانيوم من قبل الدول المنتجة للسالح النووي وفق شروط دقيقة 

وخاصة، ومن أهمها التزام الدول ببرنامج نووي سلمي، ويتم ارجاعها إلى قواعدها إذا تم استخدامها 

 في المفاعالت السلمية.كوقود نووي 

فعن الجهود اإلسرائيلية المبذولة في هذا المجال، قام قسم بحوث النظائر المشعة في معهد وايزمان 

، بعمليات استكشاف جيولوجية واسعة النطاق في ديستروفسكيتحت اشراف العالم االسرائيلي 

يورانيوم فيه، إال أن م، لتحديد حجم رواسب الفوسفات ودرجة تركيز ال1242صحراء لنقب عام 

اليورانيوم المستخرج لم يكفي احتياجات اسرائيل، ومن ثم سعت إلى الحصول على كميات وافرة من 

هذه المادة بأساليب غير مشروعة، حيث قامت بسرقة كميات كبيرة عن طريق عمالئها السريين الذين 

 كانوا يحولونها إلى اسرائيل.

 

  :لحة النوويةتوفير الوسائل الالزمة لنقل األس .5

كانت هناك بعض المشاكل في وسائل النقل لألسلحة النووية، وأشارت صحيفة نيوزويك إلى هذه 

، أي ما يعادل 59ليبرة 11111المشكلة وجاء فيه: "إن وزن القنبلة النووية اإلسرائيلية يصل إلى 

 كجم". 4535
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اسرائيل، فهي تمتلك اآلن عددا  هذا األمر حقيقة لم يقف كمشكلة في نظم ايصال السالح النووي الى

م، حصلت اسرائيل من الواليات 1266هاما من الطائرات القادرة على حمل رؤوس نووية، ففي العام

ميل، وتبلغ حمولتها 3111(، والتي يبلغ مداها 4-قاذفة قنابل )سكايهوك آي41المتحدة األمريكية على 

مزودة بمرجع  60"(2F-33طراز )فانتوم "م حصلت على مقاتلة قاذفة من 1261رطل، وفي العام111

( مصمم لالستعمال في مهام IGP-7ارتفاع عمودي، وجهاز حاسبة الكتروني للقذف ويعرف باسم )

الضربات النووية، وهناك طائرات أخر  ذات حمولة عالية وتستطيع ضرب األسلحة النووية خالل 

 كجم.6111صو  ( التي تبلغ حمولتها القF-15الثمانينات، مثل )طائرات ال 

وال شك أن ذلك لم يكن من فراغ فلقد سعت إسرائيل المتالك السالح النووي منذ تأسيسها، وتطور 

 سراعا، وذلك يعود لعوامل متعددة.

 

 ثانيا: دوافع امتالك إسرائيل للسالح النووي

 

نعيش في سجن ويمكن القول أنه عندما قررت اسرائيل تصنيع قنبلتها النووية، كانت ترفع شعار: "أننا 

كبير من الخوف، وإذا ما قرر العرب القضاء علينا، فسوف نهدم المعبد فوق رؤوسهم، حتى لو سحقنا 

الدمار الشامل نفسه، فال يمكن أحد من بعدنا"، لكن سرعان ما انقلبت اآلية، وتحولت الدولة المسجونة 

 بالخوف إلى دولة مصدرة له ومنفردة به.

 :61إسرائيل للسالح النووي بالتالي ويمكن تلخيص دوافع امتالك

تعتبر إسرائيل أن هذه األسلحة بمثابة الرادع النهائي في مواجهة هجوم عسكري  .1

عربي تقليدي يهدد كيانها كدولة، أو بمثابة دفاع احتمال تفوق عسكري مستقبلي في 

 المجال التقليدي. 

من الدول المعادية الضمان الوحيد الكافي ألمنها في مواجهة احتمال دولة أو أكثر  .2

 إلسرائيل سالحا نوويا.

 كري وسياسي على الدول العربية المجاورة.ئيعتبر وسيلة ضغط عس  .3
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ضرورة لتدعيم السياسة العدوانية والتي تقوم على الضم التدريجي لألراضي  .4

 الفلسطينية.

وي اإلسرائيلي وقد وضع المخططون للسياسة االستراتيجية اإلسرائيلية عددا من المزايا للخيار النو

 : 62المتمثلة كاآلتي 

 الحرية في اتخاذ القرار. .1

 سرعة تآكل السالح التقليدي. .2

 زيادة تكلفة الرادع التقليدي وتعقيده. .3

صعوبة حيازة العرب للرادع النووي في المد  القريب، خاصة في ظل المراقبة  .4

 االسرائيلية، كما حدث في ضرب المفاعالت النووية )السوري، العراقي(.

 زيادة الهيمنة اإلقليمية والعالمية. .5

 الرادع النووي االسرائيلي يؤدي إلى االستقرار من وجهة نظر إسرائيلية. .6

 

 ثالثا: محددات استخدام السالح النووي االسرائيلي:

 في البداية يجب أن نميز بين مجموعة من الحقائق:

شيما وناجازاكي اليابانيتين، القنبلة التكتيكية: فهي ليست القنبلة النووية كالتي ضربت هيرو .1

، وال 2كم51وإنما هي سالح نووي محدود الفاعلية، يتبعها مساحات محددة، ال تقل عن 

 ، ويتم ذلك وفق معايير محددة.2كم511تزيد عن 

وكذلك يجب أن نفرق بين القنبلة التكتيكية النووية المخزنة في اسرائيل من قبل الواليات   .2

 .63ها اسرائيل لحساباتها الخاصةالمتحدة، وبين التي انتجت

يكاد يتفق المحللون على أن استراتيجية استخدام اسرائيل المحتمل لسالحها النووي قد تطور مع تطور 

العقيدة العسكرية اإلسرائيلية، ولكن تختلف التحليالت إلى أي امكانية فعال يمكن أن تستخدم اسرائيل 

 ز بين رؤيتين:القنبلة النووية عسكريا وفي هذا الصدد نمي
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: تر  أن اسرائيل لم تخسر كل هذه النفقات وتبذل كل الجهود من أجل إنتاج قنبلة الرؤية األولى

الهدف منها أن تبقى في القبو، فتمت عمليات شراء الطائرات الخاصة بذلك، وتم تدريب العسكريين 

م، 1273ى هزيمة اسرائيل عام على القائها، ولم يبقى غير التنفيذ الميداني، فالقنبلة بقيت رادعا حت

 م ظهرت القنبلة التكتيكية لتكون أداة استراتيجية هجومية.1212ولكن بعد حرب 

ومما يزيد سهولة األمر بالنسبة لهؤالء، وجود أهداف مركزية ذات قيمة في الدول العربية، ففي معظم 

شل الدولة بالكامل بعد ذلك، اهداف استراتيجية، فلو تم تدميرها باإلمكان  5-3الدول يوجد فيها من 

 مثل: ضرب قناة السويس وسد أسوان ومدينة القاهرة في مصر، وضرب آبار النفط في السعودية،

، يشار إلى أن استخدام اسرائيل للسالح النووي في صورته التقليدية ال بد 64وسد الفرات في سوريا 

 أن يتوافر ثالث شروط: 

  أن تكون حرب قد ٌهزمت فيها إسرائيل. .1

أن الهزيمة قد تهدد فعليا باستئصال دولة اسرائيل، وقد ظهر ذلك جليا خالل حرب  .2

أوامرها بتجهيز الصواريخ المحملة  غولدا مائيرم، حينما أصدرت 1273أكتوبر/تشرين األول

برؤوس نووية إلطالقها في حال استمرت معدالت التدهور في أرض المعركة بالصورة التي 

 تؤدي النهيار إسرائيل.

 .65أخيرا أن تكون الدول العظمى وباألخص واشنطن وروسيا قد أعلنتا التخلي عن اسرائيل .3

ومما يجعل طرح االستخدام االسرائيلي للقنبلة النووية مطروحا بقوة: أن السالح النووي سيدخل 

عاجال أم آجال الشرق األوسط، وسوف تستطيع دول اسالمية عديدة امتالك هذا السالح كما امتلكته 

اكستان، وتحاول دول أخر  امتالكه مثل إيران، التي تمتلك حاليا صواريخ قادرة على ضرب تل ب

ابيب حسب قولهم، أو سوريا التي حاولت شراءه من روسيا،  وتم قصفه من قبل اإلسرائيليين في 

 ، م قبل البدء بالعمل داخله، سواء بتطوير قدراتها الذاتية، أو بشرائه من دول إسالمية أخر2111

مثل: باكستان أو الهند أو اليابان، بل وأنه أصبح لد  العديد من الدول المعادية إلسرائيل أسلحة 

 كيميائية مثل إيران ومصر وسوريا.
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: وهذه الرؤيا تخالف الرؤية األولى والتي تر  وجود عددا من نقاط الضعف إذا ما الرؤية الثانية

رز الموقع الجغرافي إلسرائيل،  وصغر مساحتها، وقلة استخدمت السالح النووي، وتكمن المشكلة األب

حجم سكانها، مقارنة مع الدول المعادية، سواء ايران، أو الدول العربية، وما يمكن أن يلحق بها من 

 أضرار نتيجة تماسها مع الدول العربية.

شآت قريبة، فالقاعدة العامة احتمالية تأثر إسرائيل باإلشعاعات النووية والتلوث، نتيجة ضرب من

 خاصة وأن اسرائيل تقيم المستوطنات على شكل حزام أمني على حدودها مع الدول العربية.

ولكن يبقى أن استخدام السالح النووي ليس محصورا فقط في االستخدام الفعلي له، بل ويبقى تهديد 

عاد آخر، استخدامه في إطار الردع، وتوجيه الدول نحو استخدام سلوك معين، وعدم سلوك طريق م

 ويكون ذلك غالبا في التأثير على قرارات الدول السيادية.  

 



 

 

52 

 

 

 

 

 ثالثالالفصل 
 الدويل واجملتمع اسرائيل مواجهة طرق

 اإليراني النووي للربنامج
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تستمر إيران في تطوير مفاعالتها النووية بشكل سريع، وتستمر كذلك في تخصيب اليورانيوم، ونظرا 

ن أن الملف النووي اإليراني يشكل خطر وجودي عليها، استعانت اسرائيل لما تعتبره اسرائيل م

بالمجتمع الدولي، مستقوية بالموقف األمريكي المنحاز إليها، من أجل استخدام العديد من الطرق 

إليقاف إيران عن العمل وتطوير برنامجها النووي، ويمكن تقسيم هذه الطرق كما هو في هذا الفصل 

ة ناعمة، بعيدة عن القتل والفوضى، ولكنها قادرة على تحقيق أساليبها، ولكن إن لم إلى أساليب سياس

تنجح إسرائيل في ثني إيران عن تقدمها في البرنامج النووي من خالل هذه الطرق، يمكن اإلستعانة 

 بطرق السياسة الخشنة. 

 

 

 أساليب السياسة الناعمة املبحث األول:

 

 ماسيةالسياسية والدبلو أوال: الطرق

 

تعتبر مرحلة المفاوضات بخصوص البرنامج النووي االيراني من أهم الطرق التي ارتكز عليها العالم 

المبادرات الدبلوماسية عن ، فقد تم انتاج العديد من القضية النووية االيرانية مؤخرا، من أجل حل

خاللها استشراف البرنامج ، محاوال من بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدوليمن أجل طريق التفاوض 

النووي االيراني، ومعرفة حدوده وطرقه، وليتم من خاللها التوصل إلى حلول دبلوماسية يتم النأي من 

 خالل نجاحاتها عن توجيه الضربة العسكرية المفترضة إليران.

  :ايران الطموحات النووية

الحقيقية لطموحات ايران ى الطبيعة وبطبيعة الحال، فإن أي حل طويل األمد لألزمة النووية يعتمد عل

هج القدرة النووية، تريد السير في نقل األالعديد من المعلقين يعتقدون أن طهران على  ،النووية

 ،إيراندبلوماسيي ويتم دعم هذه النقطة من قبل نووي،  القدرة الفنية الالزمة لتطوير سالح ويروتط
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 ،م2112، التفاق جنيف لعام م2114لعام  ، إلى اتفاق باريسم2113اتفاق طهران عام فمنذ 

  يات.تاريخ من االتفاق ومفاوضات بغداد، وبعدها مفاوضات موسكو، أضحى لد  إيران

ح على ص هجوم عسكري ناجيتقلفي الفرص  نفاذال اتوعالوة على ذلك، كرست الكثير من االهتمام

 المركزي مدفونة عميقا في فوردوالتقدم المحرز في منشأة الطرد  ، كانالمنشآت النووية اإليرانية

من شأنه أن  ، الذيعسكريالهجوم القترب بسرعة من النقطة ي إليرانيعني أن البرنامج النووي  وهذا

قبل اللجوء الى العمل  افة إجراءاتهااستنفاد كتدخالت دبلوماسية التي من المهم يؤخر من قبل أي 

عجل في الواقع الجهود الرامية الى ييمكن أن أثبت أن العمل العسكري  العسكري، وخصوصا التاريخ

 .66الحصول على القنبلة

  :فهم استراتيجية ايران الدبلوماسية

تسعى ايران من خالل المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي لكسب أكثر وقت يمكنها من تحقيق 

ران من ذلك كسب انجازات في البرنامج على أرض الواقع تستفيد منه القيادة اإليرانية، وتبغي إي

، وهذا التقدم يصعب التنازل عنه على صنع األسلحة النووية لتوصل إلى القدرةلتقدم الوقت، من أجل ال

من قبل االيرانيين، وفي المقابل تبقى صورتها أمام العالم أنها تسعى إلى حل واقعي للخروج من 

وي لتفادي العقوبات أو لتخفيف األزمات المتتالية التي تمر بها إيران على خلفية برنامجها النو

 تأثيراتها، ويمكن اعتبار أن شيئا من المفاوضات التي حدثت حتى كتابة البحث لم تؤتي ثمارها.

العتماد ، لم يكن ذلك مبررا لإلدارة االمريكية لعدم اكسب الوقتتسعى لافتراض ان ايران أساس على 

 العقوبات االقتصادية، والهجمات االلكترونية،جمع بين والتي ت، (الدبلوماسية القسرية)الكبير على 

هجوم لوتلميحات إلى أن فشل إيران في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح الطريق أمام اسرائيل 

 ، ويمكن تلخيص مبادئ إيران التفاوضية في نقطتين:على المواقع النووية االيرانية

ما يكون قد حقق ما يكفي من القوة الواليات المتحدة فقط عندينبغي أن تتفاوض إيران مع  .1

 التفاوضية لتحقيق تنازالت جوهرية.
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سياسات الواليات المتحدة من يكون الهدف من المفاوضات مع الواليات المتحدة هو إنهاء  .2

عداء صريح للجمهورية اإلسالمية، ويكون لهم قبول دور ايران المشروع في السياسة 

 .67 اإلقليمية في الشرق األوسط

 

  ضات بخصوص الملف النووي:المفاو

سبتمبر/أيلول، في عهد الرئيس األمريكي 11بعد إدراج إيران في محور الشر الدولي بعد أحداث 

، وبدء حملة ضد اإلرهاب العالمي، بدأت المراسالت السرية بين طهران والواليات جورج بوش االبن

شرحت إيران ألمريكا  المتحدة من أجل التوصل إلى حلول وسط بخصوص الملف النووي، وقد

والغرب في المراسالت التي بينهم عن سلمية برنامجهم النووي، وعلى إثر ذلك وكان لزاما بدء 

شملت المقترحات ما بين م، وقد 2113المفاوضات بدأت المفاوضات بين إيران والغرب منذ العام 

تها النووية الرئيسية، في منشآ النووية مبدئيا للحد من العمليات ا، أحكامم2115و  م2113عامي 

رضت مقترحات عدة إلى إيران لحل القضية النووية كما ع ،وتنفيذ تدابير الشفافية ألنشطتها النووية

نضمت الصين وروسيا، م، ا2116في عام م، و2115و م2114خالل المفاوضات مع إيران في عامي 

كجزء من الشكل المعروف  ا، فرنسا()بريطانيا، ألماني الدول االوروبية الثالثإلى والواليات المتحدة 

في اشارة الى الدول الخمس الدائمة أو ما تعرف بـ )مجموعة الخمسة + واحد(، ، (P5+1)باسم 

 يةخش، وتكمن رحات شاملة مماثلة إليرانالعضوية في مجلس االمن اضافة الى المانيا، التي تقدم مقت

ستخدامها في األسلحة النووية، أو يمكن اية ب اليورانيوم لمستويات عالالغرب من ان ايران قد تخص

 . نووية اعادة معالجة الوقود النووي المستنفد للحصول على البلوتونيوم لصنع أسلحة

 

  م:9113ربيع  قتراحاأوال: 

رت ايران اقتراحا للواليات المتحدة صدّ  -السفير السويسري السابق في طهران- تيم غولديمانل وفقا 

 ،الى اجراء مفاوضات على مجموعة متنوعة من القضايا الخالفية بين البلدين ةيداع م،2113/آيارمايو

من اإلقليمي، والتعاون مفاوضات حول نزع السالح واأل ءجراإلمجموعات العمل الثالث موازية و

، ولكن الغريب تناول البنود للعديد من القضايا خارج الملف النووي، ويرجع ذلك إلى بروز االقتصادي
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ألمريكية بعظمتها في ذلك الوقت، والتي تجلت في حرب العراق، وتمكنها من احتالله خالل القوة ا

 وكان المفتاح من بين بنود جدول األعمال: يوم، 32

 اإلغاثة من جميع العقوبات االمريكية على ايران. 

 التعاون من أجل تحقيق االستقرار في العراق. 

 اإلضافي. يراني، بما في ذلك البروتوكولالشفافية الكاملة حول البرنامج النووي اال 

 لقاعدةاخلق و  مقاتليالرهابية، وخصوصا التعاون في مكافحة المنظمات ا. 

  إعالن بشأن  (االرض مقابل السالم) م2112الجامعة العربية لعام قبول إيران لقرار

 .إسرائيلفلسطين/

  لك المواد الكيميائيةسلمية، وكذالتكنولوجيا النووية اليحق إليران الحصول على كامل 

 .والتكنولوجيا الحيوية

 . 68وضع ضغطا إضافية على إيرانإيران اقتراح لصالح  ورفضت ادارة الرئيس جورج بوش  

 

 :69وإيران EU3مقترحات ثانيا: 

، وافقت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للتباحث مع ايران من المفاوضات األمريكية اإليرانيةبعد عدة 

الل هذه خأربعة مقترحات إيران قدمت وقد  واألمن، النووي القضايا، وأبرزها ة منمجموعحول 

شملت المقترحات مواضيع مثل دعم طهران للمنظمات اإلرهابية، وقضايا األمن ، والمفاوضات

 اإلقليمي، والتعاون االقتصادي. 

 وكانت المقترحات االيرانية على النحو التالي:  

 

 :م(2115 يناير 17مقترح ) .1

التزامات على كال  وقد أوجدت إيران ومجموعة الثالث األوروبية،الى قدم وهذا االقتراح 

 الجانبين بصورة عامة، بما في ذلك:
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  htm-www.muslm.net/vb/archive/index.php/t.261803كتاب لمؤرخ أمريكي، رابط  

69
   2112أبريل ، منع انتشار األسلحة النوويةمحلل ، تاريخ من المقترحات الرسمية عن القضية النووية االيرانية ،كيلسي: دافنبورت 

http://www.muslm.net/vb/archive/index.php/t-261803.htm
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  الدمار الشامل ألسلحةالتزام إيراني بعدم السعي. 

 رفض أي هجمات وتهديدات من الهجوم، أو تخريب المنشآت النووية اإليرانية. 

 إلرهاب، بما في ذلك تكثيف تبادل المعلومات وحرمانهم التعاون في مجال مكافحة ا

 .من المالذات اآلمنة

  التعاون بشأن ضوابط التجارة االستراتيجية وإزالة القيود المفروضة على االتحاد

األوروبي من عمليات نقل األسلحة التقليدية والسلع ذات االستخدام المزدوج إلى 

 .إيران

 م(:2115 مارس 23) مقترح .2

، وقد بين أن إيران ومجموعة الثالث األوروبيةقتراح اإليراني إلى لجنة التوجيه قدم االو

 ايران مستعدة لمناقشة بشأن برنامجها النووي، بما في ذلك:

 في ، مستمرةأن تبقى عمليات التفتيش  اعتماد ايران البروتوكول اإلضافي للوكالة و

 .في المرافق الرئيسيةالنووية و الموقع

 سع في برنامج التخصيب اإليراني، وإعالن سياسة عدم اعادة المعالجةالحد من التو. 

 تحويل فورا كل اليورانيوم المخصب كوقود لقضبان. 

 على تكنولوجيا نووية متقدمة جنبا إلى جنب مع عقود لبناء إليران الحصول  يكفل

 .األوروبي ت نووية في ايران من قبل االتحادمحطا

 

 

  م(:2115 يوليو 11مقترح ) .3

، حسن روحانياإليراني وصلت رسالة من كبير المفاوضين االيرانيين في البرنامج النووي 

 : وبريطانيا، واقترح روجانيإلى فرنسا، 

 اتفاق على قيود أولية على تخصيب اليورانيوم في ناتانز. 

  الترتيبات الالزمة الستيراد المواد الالزمة لتحويل اليورانيوم وتصديرUF6. 

 ناتانزلمفاعل لية مراقبة الوكالة الدولية للطاقة آلاألمثل لطريق ا التفاوض على. 
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 (:P5 +170)مقترحات ثالثا: 

 م، من أجل2116/حزيرانالثالثة في يونيوإلى الدول وروسيا، والواليات المتحدة ، انضمت الصين

ابقة بعض العروض الس، وهذا االقتراح يعكس إلجراء مفاوضات شاملة مع إيران تقديم اقتراح آخر

 للمفاوضات، وتضمنت النقاط الرئيسية التالية: 

  االنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة ايرانتعليق. 

 إنشاء آلية الستعراض هذا الوقف. 

 تعليق مناقشة البرنامج النووي االيراني في مجلس االمن الدولي. 

 التكنولوجيا ية والالسلكية،التعاون في مجال الطيران المدني واالتصاالت السلك 

ية، والزراعة، وغيرها من المناطق، بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مالعال

 .وإيران

شروط االقتراح نظرا لمتطلباتها  ترفضم، و2116/آبوردت طهران على هذا االقتراح في أغسطس

 .ق ايران تخصيب األنشطة ذات الصلةبأن تعل

من أجل تحديد بعض من  اقتراح الخمسة + واحد(، علىمجموعة ) ت، وافقم2111/آذارفي مارس و

الفوائد التي يمكن أن تعرض على ايران كجزء من اتفاق طويل األجل بشأن برنامجها النووي، 

وتزامن هذا االتفاق إلعادة النظر ، وأفضل شرح لطبيعة تلك الفوائد التي تعود على الشعب اإليراني

القاضي بفرض عقوبات على إيران، ، 1113األمن القرار مع اعتماد مجلس  م2116في اقتراح عام 

الى مفاوضات  ت فيهدعة، والذي أصدرت طهران اقتراحها الخاص لمجموعة البلدان الستومع ذلك 

شاملة تفضي إلى التعاون في مجال الطاقة النووية، والمخاوف السياسية واالقتصادية، وقدمت تفاصيل 

من أجل حل المخاوف المتعلقة ببرنامجها الواجب اتخاذها ران قليلة جدا فيما يتعلق بالخطوات اي

 ، ومن أبرز نقاطه:النووي

 لتخصيب اليورانيوم وانتاج الوقود النووي في أجزاء مختلفة من  اتحادات تأسيس

 .العالم، بما في ذلك إيران

  مختلفةإيرانية في واليات للطاقة الذرية تحسين إشراف الوكالة الدولية. 

 مجال األمان النووي والحماية المادية التعاون في. 
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   مرجع سابق ،كيلسي: دافنبورت 
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 التعاون في مجال الرقابة على الصادرات. 

 التعاون في مجال األمن اإلقليمي والقضايا االقتصادية العالمية. 

 

بعد انتخاب الرئيس االميركي باراك اوباما الذي سعى الى التخلي عن سياسة الواليات المتحدة 

، الستئناف المفاوضات مع ايران P5 +1 تسعلحلول العسكرية، ، والتي كانت معتمدة على االسابقة

االتجاه الجديد لسياسة بـ )الدول الخمس االخر  فيه رحبت م، 2112نيسانابريل/أصدروا بيانا في و

، واستمرت المفاوضات، ن رسميا الى المحادثات مرة أخر ايرا ة، داعي(الواليات المتحدة تجاه ايران

في مجلس األمن، فقد فرضت عليها العديد من العقوبات االقتصادية، بهدف ولكن كان لها طعم آخر 

م، وحتى 2111السعي إلى وقف برنامج إيران النووي، واستمرت العقوبات بالتزايد منذ العام 

 زالت ما لكنها العقوبات، من مجموعات بعدة وذلك إيران، لعزل الدولية الجهود أوباما وقادم، 2112

 فترة منذ المعلقة المحادثات الستئناف قبوال أبدت أنها من الرغم على النووي، ببرنامجها متمسكة

وأثرت العقوبات على العديد من جوانب الحياة المادية، التي تخص الدولة  ،عالمية قو  مع طويلة

وتخص المواطنين، وارتفعت أسعار العمالت، واختلت موازين إيران االقتصادية قليال، مما حذا بها 

ع عن نفسها امام مجلس األمن وأمام الواليات المتحدة األمريكية الداعم األكبر للعقوبات، وبدعم للدفا

كل من موسكو وبكين للموقف االيراني، والذي زاد من تشجيعها على مواقفها، وفي تلك اللحظات زاد 

 لقائه خاللالضغط االسرائيلي على إيران من أجل اإلسراع بالعملية العسكرية، لكن أوباما أوضح 

 خالل من النووي إيران برنامج أزمة لحل الوقت من متسع هناك يزال ال نهأ ،أردوغان

أعلن الوفد اإليراني لد  الوكالة الدولية ، حيث تفتيش منشأة بارشين، كما سمحت إيران ب71الدبلوماسية

ض دخولهم إياه للطاقة الذرية في بيان السماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقع بارشين الذي كان رف

الوفد  لكن ،معلومات عن إجراء أبحاث فيه على متفجرات مرتبطة باالسلحة النووية للتحقق من

وقت وال يمكن  نظراً إلى أن بارشين موقع عسكري، فإن دخوله عملية تحتاج الى)قال أنه  االيراني

 .72(تفاق على شروطهاعندما يتم التوصل الى ا لعملية أن تبدأويمكن ل ،السماح به على نحو متكرر

 واستمرت االجراءات على حالها حتى تم التوصل إلى اتفاق مفاوضات حول الملف النووي في العراق

 

                                                           
 
71
 م25/3/2112، أوباما: هناك متسع لحل "نووي إيران" الجزيرة نت، 

72
 م7/3/2112، تفتيش منشأة بارشين الحوار النووي ُيعاود وموافقة ايرانية علىصحيفة النهار البنانية،  
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 م:9109رابعا: محادثات العراق 

انطلقت المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي في بغداد وسط ارتياح إيراني لمكان المفاوضات لما 

 ر المفاوضين النوويين االيرانيينكبيرأس الوفد اإليراني بين البلدين من روابط وعالقات، ت

يشبه اتفاق المبادئ م، االتفاق من حيث المبدأ 2112/آيارمايو24تحدث في بغداد يوم و سعيد جليلي

غير المعلن بين الجانبين اإليراني والغربي وبالتحديد األمريكي، لكن السمة الظاهرة فيه توقيت 

فالطرفان لهما  ،ألسباب انتخابية أمريكية وإيرانية معاً  لغالب أنها ترجعفي المفاوضات وفي االمضي 

من جانبها واشنطن ستحاول االقتناع بأن من ، ى بيئة اتفاقية مقبولة ولو مؤجلةمصلحة في التوّصل إل

قاعدتها قبول وتكون  ،حق طهران امتالك برنامج نووي سلمي بضمانات دولية ومن بينها روسية

وهو المستو  المطلوب  %، 5 ى أراضها فقط بنسبةة إيران تخصيب اليورانيوم علالغرب بمواصل

وإخراج الكميات المخصبة  %، 21لبرامج األبحاث المدنية، مقابل تعهد إيران التوقف عن تخصيب 

حت األرض كما يؤكد سابقاً من هذا المستو  إلى خارج إيران، إضافة إلى إغالق مفاعل قم النووي ت

. في مقابل ذلك ستحاول طهران الغوص في ملف رفع العقوبات عنها وبخاصة ذلكالغرب على 

وقطاع النفط وهو أمر استراتيجي بعدما بدأت العقوبات تالمس  الموضوعة على المصرف المركزي،

المتعلقة باحتمال عقد  اآلمالانحسرت  ، لكن سرعان ما 73ستويات الحرجة لالقتصاد اإليرانيالم

وصرح  لهجتهااذ صعدت ايران من  ،نوويالقو  العالمية الكبر  بشأن ملفها الصفقة بين ايران و

وم ولم تقلص نسبة الـ مسؤولوها بان الجمهورية االسالمية ليست مستعدة إليقاف تخصيب اليوراني

من التخصيب، وهي النسبة التي يعتقد الغرب بان ايران يمكن ان تطورها لصنع اسلحة نووية  21%

، وعلى ذلك ا النووي هو من اجل اهداف سلميةذ تؤكد الجمهورية االسالمية ان برنامجها ،وبجهد قليل

الصادرة في طهران  (جمهوري اسالمي)وقد نقلت صحيفة وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، 

حول مفاوضات بغداد تختلف  هاشمي رفسنجانيتصريحات لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام 

مؤكدا ان االجواء قبل المفاوضات كانت مشفوعة  ،يرانيون اخرونمع ما صرح به مسؤولون ا

 .74في المفاوضات النووية في بغداد اليد العليا لألمريكانواكد انه كان  (،ل الكاذبؤالتفا)بـ

 

                                                           
رابط ، م42/5/4104، لخليج اإلماراتية، صحيفة اد النووية وأبعادهامفاوضات بغدا، خليل: حسين 73

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2012/5/737672.html   

  http://www.alquds.com/news/article/view/id/359626 م، رابط 31/5/2112صحيفة القدس المحلية،  74

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2012/5/737672.html
http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2012/5/737672.html
http://www.alquds.com/news/article/view/id/359626


 

 

61 

 م:9109خامسا: محادثات موسكو 

 في ظل أجواء من-موسكو في  المكوكية م، جولة من المفاوضات2112يونيو/حزيران15انطلقت في 

األجواء التي اتجهت  لتحقيق اختراق ولو تكتيكيا في ،1+  5بين إيران ومجموعة  -التشاؤم والحذر

 الذي أوحت به أجواء اجتماع اسطنبول.  االنفراجبعد اجتماع بغداد أكثر منها نحو  نحو التصعيد

ت التحذيرية غير آبهة باإلشارا ،وتميل إيران على ما يبدو بدعم روسي إلى التشدد أكثر في موقفها

التي تأتيها من الغرب والكيان اإلسرائيلي، مصّرة على أن يستمع الغرب إلى مطالبها ويتفاوض معها 

بحقها في بحيث يعترف  ،على مجموعة من المواضيع التي تشمل الملف النووي وال تنحصر به

 . ت التي ترتبت على المطالبة بوقفهوبالتالي في بطالن العقوبا ،التخصيب

انتزاع بهدف العقوبات الخانقة الدولية واألحادية األمر الذي استفز المواقف الغربية، فزاد من وهذا 

وتصر موسكو التي تستضيف جولة المفاوضات  %،21تنازل منها أقله التوقف عن التخصيب بنسبة 

ائمة على خطتها للخروج من االزمة الق (1+  5الـ )التي تعقد للمرة األولى في إحد  دول مجموعة 

خطوة بالتزامن )وهو أساس حّوره مفاوضو طهران قليال ليصبح  (،مبدأ الخطوة خطوة)على أساس 

وفي ختام عالمات توافق بين األطراف، ت التفاوض دون أن يخرج منها أي وانتهت جوال(، مع خطوة

ب إطار غيا)الجولة االولى من المفاوضات قالت مصادر إيرانية ان الخالف األهم بين الطرفين هو 

لم تكن بناءة، متهمة الطرف الغربي بأنه و تكن إيجابية تفاوض لمال تأن جوالو (،واضح للتفاوض

 .75(وليس حاضرا لتعيين إطار للتفاوض ليس مستعدا لالعتراف بحقوق ايران النووية المسلّم بها)

 

 :الصةخ

قت في المفاوضات، في يحاول اإليرانيون استغالل أكبر قدر من الوقت ومسارعة الزمن إلضاعة الو

 مقابل تسارعها الكبير في تطوير البرنامج النووي والحصول على الخبرات الالزمة. 

يبدو ان قادة الجمهورية االسالمية يدركون ان الرئيس االميركي اوباما يواجه طريقا مسدودا امام كما 

نوفمبر/تشرين رئاسية في البرنامج النووي االيراني خالل الفترة التي تسبق اجراء االنتخابات ال

يستطيع ان يصدر اوامره بالهجوم على ايران من جهة، وال يستطيع ان يعقد  فهو ال م، 2112الثاني

                                                           
75
، رابط 12211العدد: م، 12/6/2112األخرس: رياض، جريدة السفير،  

.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2179&ChannelId=52188&ArticleId=1786http://www  

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2179&ChannelId=52188&ArticleId=1786
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2179&ChannelId=52188&ArticleId=1786
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 هنألوباما ان يصدر اوامره بالهجوم ضد ايران أصفقة مربحة مع ايران من جهة اخر . وال يستطيع 

في الخارج، كما ان الركود وصل الى السلطة على ظهر االمواج المعارضة للحروب االميركية 

االقتصادي في الواليات المتحدة وضعه في وضع سيء جدا نر  نتائجه في منافسته القريبة جدا مع 

 . ميت رومني

يتعرض مسبقا لضغوط  ألنهال يستطيع اوباما ان يمنح ايران االمتيازات في المفاوضات النووية كما 

و اهم محور للضغط عليه كي يظهروا عدم ، وهذا هإليرانخصومه بسبب ما يوصف بمسايرته 

ويبدو ان مستو  المطالب االيرانية من اجل الوصول الى اتفاق  ،جدارته في مجال السياسة الخارجية

ال  ألنهنووي تتطلب خلفية اقو  مما يملكه اوباما حاليا، ولهذا ال تبدي ايران حاليا اي رغبة للمساومة 

 عصى قوية وال جزرة لذيذة.  توجد

يعود الى التشتت بين النخب السياسية  وتساهلها في المفاوضات، سبب االخر لعدم مساومة ايرانال

بعد االنتقادات التي وجهتها النخب الرفيعة المستو  في النظام ، والعسكرية واالمنية االسرائيلية

ل ضرب واالختالفات الواسعة بينهم حوالسياسي االسرائيلي لمشروع الهجوم العسكري ضد ايران، 

وصلوا الى قناعة بان مجموعة النظام السياسي، العسكري  االيرانيةيبدو ان قادة الجمهورية  إيران، 

 .76واالمني االسرائيلي ال تملك االرادة والقوة للقيام بهجوم عسكري ضد ايران ومواجهة تداعياته

 

 

 العقوبات االقتصادية: :ثانيا

 

 

تزايد العقوبات الدولية عليها نتيجة استمرارها في تعيش إيران تحديات اقتصادية كبر  بسبب 

م العديد من 3797فُرضت على إيران منذ العام برنامجها النووي، الذي تقول أنه ألغراض سلمية، ف

العقوبات المختلفة، قسم منها كان أمريكيا، والقسم اآلخر كان دولياً، واألخير كان أوروبياً، وجاءت 

                                                           
 م، رابط 31/5/2112صحيفة القدس المحلية، 76 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/359626  

http://www.alquds.com/news/article/view/id/359626
http://www.alquds.com/news/article/view/id/359626
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، حيث فرضت الواليات المتحدة األمريكية من جانبها على إيران العديد العقوبات األمريكية تدريجيا

م، بسبب أزمة رهائن 3797من العقوبات، شملت العديد من الجوانب الحياتية، العقوبات األولى عام 

م، بموجب قانون )داماتو(، والثالثة كانت في 3775السفارة األمريكية في إيران، والثانية عام 

م، بعد الفشل في تحقيق اهداف العقوبات السابقة في ايقاف 2132م، واألخيرة في 2131يوليو/تموز 

التطور في البرنامج النووي، ولم تكتف االدارة االمريكية بذلك، فقد وقع الرئيس األميركي باراك 

م، أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة مزيدا من السلطات لمالحقة 2132أوباما في األول من مايو/آيار

 .77ألفراد والجماعات الذين يحاولون التهرب من العقوبات األميركية على إيرانا

ووي اإليراني فكانت أربعة أما العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس األمن الدولي بسبب البرنامج الن

 كالتالي: عقوبات

  م2115عام  3919األولى بموجب القرار رقم. 

  م2119عام  3949الثانية بموجب القرار. 

  م2111عام  3111الثالثة بموجب القرار. 

  م2131عام  3727الرابعة بموجب القرار. 

 م2133ديسمبر/كانون أول11عقوبات على النفط االيراني في إضافة إلى ال. 

 كما شملت العقوبات كل ماله عالقة بالبرنامج النووي اإليراني. 

عدد من األشخاص والمؤسسات  م، إذ شملت2131اما العقوبات األوربية فكانت في يوليو/تموز

اإليرانية ذات صلة بالبرنامج النووي اإليراني، وقد جاءت جميع هذه العقوبات بدعم ورعاية 

فقد حثت اسرائيل بهذه العقوبات،  -العدو األكبر للبرنامج النووي اإليراني-، ولم تكتف 78أمريكية

م، من 2132يونيو/حزيران23في  الغرب على تشديد العقوبات على ايران بعد فشل محادثات موسكو

رئيس حزب كاديما ونائب  لشاؤول موفازأجل كبح برنامج ايران النووي، وجاء ذلك في بيان مكتوب 

                                                           
77
 ، بتصرف 5d7702023e20-893c-48d7-e466-http://www.aljazeera.net/news/pages/ff66f2faط ، راب1/5/2112الجزيرة نت  

78
 نشرة وهي"  االقليمي الراصد" نشرة في رةنشو، مإيران على الدولية العقوبات في المتحدة الواليات دورالعبيدي: محمد عبد الرحمن،  

، بتصرف، رابط  2111 فبراير- شباط ، الموصل جامعة- االقليمية الدراسات مركز يصدرها شهرية

http://www.regionalstudiescenter.net/details.php?id=163  

http://www.aljazeera.net/news/pages/ff66f2fa-e466-48d7-893c-5d7702023e20
http://www.regionalstudiescenter.net/details.php?id=163
http://www.regionalstudiescenter.net/details.php?id=163
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رئيس الوزراء األسبق جاء فيه: "حان الوقت ألن تفرض الواليات المتحدة والقو  الغربية عقوبات 

 .79وير النووي إليران"أشد في القطاعين النفطي والمالي من أجل وقف برنامج التط

 :80م2132ومن أبرز العقوبات الدولية المفروضة على إيران لعام 

  عقوبات على جيش الحرس الثوري اإليراني بتهمة مساهمته في نشر أسلحة الدمار الشامل ال

 سيما الصواريخ البالستية القادرة على حمل الرؤوس النووية.

 تعمل في مجموعة من الصناعات في  عقوبات شملت تسع شركات تابعة للحرس الثوري

القطاعات النفطية والبناء والنقل وهي )شركة خاتم األنبياء، وأورينتال أويل كيش، وقرب 

نوح، والساحل كونستالتنت إنجينيرنغ، وقرب كربالء، وسباساد إنجينيرنغ كومباني، وعمران 

 الساحل، وحرا كومباني، وقرار غاه سازندغي قائم(.

 حسين بات ستة من قادة الحرس الثوري، بمن فيهم قائد سالح الجو الجنرال كما شملت العقو

 حيث يتهم الفيلق بتأمين الدعم المادي ،قاسم سليمانيوقائد فيلق القدس الجنرال  سليمي

 لحركة طالبان وحزب هللا اللبناني والمجموعات الفلسطينية المسلحة.

  األميركية إنها تملك السلطة األخيرة في وشملت العقوبات وزارة الدفاع حيث تقول الحكومة

ما يتعلق بمنظمة الصناعات الجوية، المؤسسة الرئيسية التي تشرف على برنامج الصواريخ 

 البالستية اإليرانية.

  أكبر مصرف إيراني، بتهمة تقديم خدمات مالية للبرنامجين (ملي)كما شملت مصرف ،

 الصاروخي والنووي اإليراني.

تطبيق استراتيجية الخنق لالقتصاد اإليراني، وقالت الواليات المتحدة إن الحظر  وجاء ذلك في سياق

الذي فرضه االتحاد األوروبي على صادرات النفط اإليرانية إضافة إلى عدد من العقوبات، هو 

"خطوة قوية جديدة" لزيادة الضغوط على إيران للحدِّ من تطلعاتها النووية، ولكن تطبيق العقوبات من 
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 ، بتصرف  http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=497264  م، رابط21/16/2112 كالة معا اإلخبارية، و 

80
 ، بتصرف  35a1738b7359-a428-4f8b-a537-http://www.aljazeera.net/news/pages/0b7eb8acالجزيرة نت،  

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=497264
http://www.aljazeera.net/news/pages/0b7eb8ac-a537-4f8b-a428-35a1738b7359
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ارة االمريكية يسير بشكل تدريجي، للحفاظ على المصالح الدولية العامة، خاصة في سوق البترول االد

 .81الدولي

 

 أثر العقوبات االقتصادية على طهران:

من الواضح أن العقوبات ال تمثل األسلوب الشافي واألمثل لتصحيح السياسة االيرانية، فهي في أفضل 

تيجية متكاملة للطرق الواجب اتباعها مع ايران، سواء على األحوال تمثل عنصرا واحدا من استرا

المد  القصير أو الطويل، كما يبدو أن العقوبات من االدوات القليلة لد  الواليات المتحدة والغرب، 

 ولهذا فإن وجود دعم دولي أوسع يمكن أن يساعد في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بإيران.

قتصادي الذي يفرضه الغرب على إيران تظهر بقوة في أكثر من بدأت اآلثار السلبية للحصار اال

عدم قدرة اإليرانيين حتى على مستو  األفراد على تحويل المبالغ المالية من الخارج إلى  مثلقطاع، 

%، كما تراجعت شحنات 41بلدهم بسبب الحظر المصرفي، وتراجع صادرات إيران من النفط بنسبة 

ليص المشترين باستثناء الصين، كما عانت إيران من سوء السياسة النفط اإليراني بوضوح مع تق

االقتصادية التي اتبعها الرئيس )محمود أحمدي نجاد(، مما أنتج انخفاضا هائال في قيمة اللاير اإليراني 

 %.21%، والبطالة إلى 25ووصول التضخم إلى 

أكبر مصدر للنفط في العالم، ال شك بأن ذلك يؤثر على االقتصاد االيراني، ألن إيران هي خامس 

مليون برميل في اليوم، ودول االتحاد األوروبي، مع كوريا الجنوبية، واليابان، وهي دول 2.5بحوالي 

، وكانت 82% من الصادرات النفطية اإليرانية41حليفة للواليات المتحدة األميركية، تستورد مجتمعة 

، انخفضت واردات 2132األول من العامالعديد من الدول خضعت للضغط األميركي، ففي النصف 

%، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على 39كوريا الشمالية من النفط اإليراني، بأكثر من 

، كما انخفضت واردات اليابان من نفط 83% 24.4طهران، وتراجعت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 

ألول مرة بتراجع صادرات النفط بين م، وأقرت طهران 2132% في مايو/آيار45.5ايران بنسبة 

                                                           
81
،  eg/articles.aspx?Serial=780942&eid=776http://digital.ahram.org.  هاني، رابط عبدهللا السيد صحيفة األهرام اليومية، مصطفى 

 بتصرف

82
 ، بتصرف http://www.france24.com/ar/20120713م، رابط 13/7/2112، 24فرانس 

83
 ، بتصرف  /http://arabic.rt.com/news_all_news/news/590352وكالة روسيا اليوم، رابط  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=780942&eid=776
http://www.france24.com/ar/20120713
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/590352/
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وهذا يعني أن الوضع االجتماعي واالقتصادي معرض لالنفجار في الشارع ، 84%11و 21%

 م.2117ألسباب اقتصادية واضحة، خالفا لألسباب السياسية كما حصل عام

من ير  عدد من المحللين والمتابعين للعقوبات أن قادة إيران سيقتنعون في نهاية المطاف، أنه 

مصلحتهم الخاصة التخلي عن برنامجهم النووي، بينما ال تجد هذه االستراتيجية أي صد  إيجابي لد  

طهران، ويرونها أنها وسيلة ال تعمل إال إذا كان الغرب يعرف كيف تقّيم إيران التكاليف والمزايا 

الدولية، فإن الهدف من والخيارات التي تعتقد بأنها متاحة لديها، وفي ظل عدم استجابة إيران للضغوط 

نموذج العقوبات األساسي، هو تغيير سلوك طهران إلى االتجاه المطلوب، وسيحدث ذلك عندما تصبح 

تكاليف المواجهة أكبر من تكاليفها المتوقعة لالستجابة، وعلى الرغم من اعتماد إيران على النفط الذي 

لالقتصاد، والتكاليف االقتصادية  م، والضعف الهيكلي2133فرضت العقوبات عليه في نهاية عام

 العميقة، مثل: االرتفاع الحاد في معدالت التضخم، والنمو االقتصادي السلبي، وارتفاع نسبة البطالة.

 كيف تواجه إيران العقوبات االقتصادية؟:

تتعامل ايران مع العقوبات المفروضة عليها كأي بلد محاصر، أو مفروض عليه عقوبات، فهي تبحث 

ل لتجاوز عواقب العقوبات، وتحاول االلتفاف على موضوع الحظر المالي، وهذا ما عقب عن حلو

الذي اعتبر أن االلتفاف ليس غير قانوني، في وقت تعتبر فيه  اوغول غورسيسعليه الخبير التركي 

 .85تركيا البوابة األهم لاللتفاف على العقوبات والحظر المالي

و آسيا لخفض اعتمادها على األسواق األوروبية التي أصبحت في األعوام الماضية اتجهت إيران نح

معارضتها  -الشريكة االقتصادية الرئيسة إليران-%من صادراتها النفطية، وأبدت الصين 31تشكل 

ضدها، وأصبحت الصين أول شريك تجاري إليران، إذ يصل التبادل التجاري  عقوبات أحاديةلفرض 

سنة، وعلى اثر ذلك زار  35مليون دوالر قبل 411ي مقابل دوالر، ف مليار11بين البلدين نحو 

عدة  دول خليجية، منها المملكة العربية السعودية وقطر،  ون جياباورئيس الوزراء الصيني 

واإلمارات العربية المتحدة، على خلفية التوترات الدولية المرتبطة بالملف النووي اإليراني، 

                                                           
84
 ، بتصرف  http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/28/223229.htmlم ، رابط 21/6/2112موقع قناة العربية،  

85
 ، بتصرف  http://www.france24.com/ar/20120713م، رابط 13/7/2112، 24فرانس 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/28/223229.html
http://www.france24.com/ar/20120713
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في زيارته الدول النفطية الخليجية  جياباورمز، وقد عارض والتهديدات اإليرانية بإغالق مضيق ه

 .86مقاطعة النفط اإليراني

ولمواجهة أزماتها المستقبلية، اعتمدت طهران تحويل ما تبيعه من النفط والغاز عن طريق تركيا إلى 

دوالر، وتعمد إلى أراضيها، كما أنها تملك في أنقرة حسابات بالليرة التركية وبال اً برسبائك ذهبية تنقلها 

إيران أيضا إلى مقايضة صادراتها مع بعض الدول التي تساعدها في ذلك كالهند وباكستان وروسيا 

 .  87لكن ذلك ال يمنع من كونها مربكة

كما حذرت الحكومة االيرانية وسائل االعالم من نشر اي معلومات تضر بالمصلحة القومية، في 

دهورا في البالد بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب، الوقت الذي يشهد فيه الوضع االقتصادي ت

االيراني ان الوضع في البالد  (دولة)في تصريح نشر على موقع  محمد حسينيواعتبر وزير الثقافة 

نتيجة العقوبات والضغوط الحالية خصوصا في المجال االقتصادي يتطلب مزيدا من التعاون من 

ن ليست في وضع يسمح لوسائل االعالم بنشر معلومات او " ان ايرا :، مضيفاجانب وسائل االعالم

 .88" تحليالت تخالف مصلحة البالد والنظام

وفي مواجهة ضغط الخارج، تحاول القيادة اإليرانية كسب الوقت وتحقيق نسبة من االلتفاف الداخلي 

 حولها في إطار مواجهة التهديدات الخارجية.

 استسالم ايران للعقوبات:

رغم محاولة ايران اخفاء معاناتها من العقوبات االقتصادية، واظهار نفسها أنها صاحبة عزيمة، وأن 

 علي خامنئيذلك هو ضريبة رفعها راية المقاومة، وقد سخر مرشد الجمهورية اإلسالمية في إيران 

ات حّصنت من العقوبات الغربية المفروضة على بالده بسبب برنامجها النووي، معتبراً أن العقوب

 .89م3797ايران،  وجعلتها أقو  مئة مرة مما كانت عليه بعد الثورة العام 

مقدور إيران أن تتحد  المجموعة الدولية ببرنامجها النووي، والتظاهر باالستخفاف بالعقوبات إن من 

ال الجديدة، كنتيجة لقوة الصدم للحظر النفطي، فلجأوا إلى رفع التحدي بتهديد إغالق مضيق هرمز، 

                                                           
86
م، رابط 4/2/2112، اللبنانية المستقبل ،"ايران على االقتصادية العقوبات تداعيات" عنوانب مقال ،وفيق :المديني 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/331064  بتصرف ، 

87
  http://alhayat.com/Details/417762صحيفة الحياة اللندنية، رابط  

88
 ، بتصرف  http://www.rnw.nl/arabic/bulletinم، رابط RNW ،11/6/2112وكالة هنا استردام  

89
 ، بتصرف lcrc.com/index.php?s=7&ss=12&id=5787-http://www.centerم، رابط 2211تموز  12المركز اللبناني لألبحاث والدراسات،  

http://www.alquds.com/news/article/view/id/331064
http://www.alquds.com/news/article/view/id/331064
http://alhayat.com/Details/417762
http://www.rnw.nl/arabic/bulletin/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.center-lcrc.com/index.php?s=7&ss=12&id=5787
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سيما بعد زيادة وتيرة تسليم الواليات المتحدة األميركية األسلحة المتطورة إلى بعض دول الخليج 

العربي. والتزال السلطات اإليرانية مهتمة بتداعيات العقوبات االقتصادية التي تزيد في تعميق عزلة 

من العالم أن تمنع من ، فليس من المعقول لديهم أن دولة تمتلك احتياطي نفطي كبير 90إيران الدولية

 التصدير إال بمزاجات وارادات دولية.

لكن ير  عدد من المراقبين امكانية استسالم ايران للضغوط االقتصادية، وذلك من أجل تسيير 

المعيشة بأفضل أوضاعها للمجتمع االيراني، خاصة بعد اشتدادها على القطاع المصرفي، وحدوث 

ت المنتجة في االقتصاد االيراني، ولتفادي ضربة عسكرية تضخم واسع في اسعار السلع والخدما

ممكن أن توجه إليها في أي لحظة، من قبل اسرائيل وأمريكا، خاصة بعد األزمة السورية حليف ايران 

 الريجانيورئيس البرلمان  أحمدي نجاداالستراتيجي في المنطقة، لكن الواقع وتصريحات الرئيس 

لنووي االيراني حتى تحقيق اهدافه السلمية، مما يجعل من خيار بأنهم سيستمرون في البرنامج ا

 استسالم ايران للضغوط االقتصادية أمرا بعيدا نسبيا.

 

 

 اهلجمات االلكرتونية :ثالثا

 

هي أحدث أنواع الحروب التي (، وcyber war) يها بشكل أدق الحرب االلكترونيةويمكن أن نسم

رائيل س، والتي من الممكن اعتبارها حربا خفية، فقد استخدمتها االعالم في المواجهات المتقدمة خوضهاي

خصومها االيرانيين لكشف المفاعل النووي وتأخيره، والسوريين في سحب في الوقت الحالي ضد 

م أن الوحدات التقنية 9000المعلومات واستخدامها، فقد أعلنت اذاعة الجيش االسرائيلي في عام 

، ولم تَسلم بشار األسدق الحاسوب الشخصي الخاص بالرئيس السوري االسرائيلية تمكنت من اخترا

اسرائيل رغم تقدمها التقني من الهجمات، فقد ُشنت عليها العديد من الهجمات االلكترونية  خالل العامين 

م مستهدفة العديد من قواعد البيانات الهامة، والمواقع االلكترونية الحساسة مثل موقع 9049م، و9044

 ت االسرائيلي، وموقع حزب كاديما.الكنيس
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الحرب اسرائيلية بعنوان ) وللتدليل على أهمية الحرب اإللكترونية بالنسبة إلسرائيل، استشهدت دراسة

، ببحث أجرته شركة االستشارات االقتصادية (المفاهيم والتوجهات واألهداف إلسرائيل...اإللكترونية

، يعتمد في جزئه األكبر أن اقتصاد اإلنترنت في إسرائيل ، أشار إلى9040العام  في (ماكنزي)الدولية 

في حين يعتمد بشكل أقل على مجال التجارة ، (ICT) على صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ووفقا للبحث فإن اقتصاد  ،المنتجات والمعدات عبر اإلنترنت الذي يعنى بعمليات شراء ،اإللكترونية

مليار شيكل )نحو 00إلى حوالي  9040 -9002جمه خالل العامين اإلنترنت في إسرائيل وصل ح

مليار  9939ل )مليار شيك 00إلى حوالي  9040عام مليار دوالر(، ومن المتوقع أن يصل خالل ال4,30

دوالر(
91
. 

 

 تطور األمن التقني في اسرائيل
92

: 

إنشاء قاعدة )مشروع  ةقامم، وكانت البداية بإ4229عام بدء االهتمام باألمن التقني في اسرائيل خالل 

، وهو المشروع الذي أقيم في شعبة المعلومات بوزارة (ة حكومية تواكبا مع عصر اإلنترنتمعلوماتي

واشتمل هذا ، علومات اإللكترونية اإلسرائيليينالمالية اإلسرائيلية، برعاية طاقم من خبراء أمن الم

ئيلية، والذي تتركز مهامه في متابعة المشروع أيضاً على مركز ألمن معلومات الحكومة اإلسرا

المشروعات العالمية ألمن المعلومات، ومحاولة تطبيقها على القاعدة المعلوماتية اإللكترونية 

اإلسرائيلية، ومحاولة التنسيق بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة في مجال أمن وتكنولوجيا 

وفي عام ، العالمية العاملة في هذا المجال لجهاتالمعلومات، عالوة على إقامة عالقات وصالت مع ا

، وهي هيئة الشاباكأقيمت الهيئة الحكومية ألمن المعلومات بجهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي  م9009

مسؤولة عن أمن القواعد المعلوماتية على المنظومة الحاسوبية التابعة لألجهزة األمنية في إسرائيل، 

، عرض لها هذه القواعد المعلوماتيةإللكترونية وعمليات التجسس التي تتلمواجهة تهديدات القرصنة ا

أركان الجيش ، فقد وصفها رئيس م9002التي أقامها الجيش اإلسرائيلي في عام  (هيئة السايبر)أما 

، بأنها ستكون مجاال رحبا للحرب االستراتيجية الفعالة بالنسبة ابي أشكنازيغاإلسرائيلي، اللواء 

حيث تكمن مهمة هذه الهيئة في تنسيق نشاطات وفعاليات هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي في إلسرائيل، 

في شعبة االستخبارات اإلسرائيلية  0900وقد أقيمت هذه الهيئة بالوحدة ، علومات واإلنترنتمجال الم
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تنصت وحدة الإضافة إلى ممثلين من  من شعبة المخابرات بالجيش أمان ، ويشترك بها ممثلون(أمان)

وقد عملت هذه الوحدة في العديد من المواقف في خدمة اسرائيل، وكان من أبرز  ،بالموساد اإلسرائيلي

أعمالها: متابعة كل ما يضر اسرائيل تقنيا، التصنت على المكالمات وتتبع المتحدثين وفك الشيفرات 

ة التصنت، وتجنيد عدد الخاصة بها، ورصد األهداف المطلوبة من خالل التتبع عبر الرادارات وأجهز

كبير من العمالء لصالح جهاز المخابرات العامة الشاباك لخدمة مصالح اسرائيل وقد أثبت مؤخرا 

استخدامها للفيس بوك والتويتر حتى ألعاب الشبكات عبر االنترنت لنفس الغرض، كما عملت في البحث 

د شاليط أثناء فترة أسره في قطاع في أي أثر تقني عبر التتبع المباشر وغير مباشر للبحث عن جلعا

غزة، وهي حاليا المسؤولة عن التتبع التقني من جهة اسرائيل للملف النووي االيراني واختراق 

الحكومة  ، صادقتم9044/آذارمارس99وفي حواسيبه، وارسال الفيروسات إلى المفاعالت، وغيرها، 

، وهي هيئة وزارية مهمتها أن تكون (ةإدارة منظومة المعلومات الحكومي)اإلسرائيلية على إقامة 

إنشاء "مسؤولة عن جميع المنظومات الحاسوبية في الوزارات، وتكون مسؤولة أيضا عن مشروع 

وكان التطور األكبر واألهم في مجال التنظيم ، حكومية تواكبا مع عصر اإلنترنت قاعدة معلوماتية

إنشاء هيئة مكافحة القرصنة اإللكترونية اإلسرائيلي للحرب اإللكترونية التي تخوضها، هو قرار 

وتكمن م، 9049مايو/آيار40اإلسرائيلية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

المهام األساسية لهذه الهيئة في توسيع قدرة الدولة اإلسرائيلية في الدفاع عن منظوماتها اإللكترونية 

لكترونية، مثل التي تعرضت إليها اسرائيل من ة هجمات القرصنة االوالحاسوبية الحيوية، في مواجه

قرصان سعودي، وحصل على أرقام بطاقات االئتمان المصرفي لإلسرائيليين، مما أثار مخاوف كبيرة 

ومن في اسرائيل وربكة كبيرة وعدم ثقة لدى الرأي العام االسرائيلي في بطاقات ائتمانه المصرفية، 

ضد تمثل تطورا جوهريا في مجال الحرب اإللكترونية التي تخوضها إسرائيل  شأن هذه الهيئة أن

ا في ، نظرا ألنها األولى من نوعهالعديد من االماكن التي تعتبرها من محاور الشر أو من أعدائها

بشكل رسمي ومباشر على الدفاع عن المنظومة اإللكترونية إلسرائيل إسرائيل التي ستكون مؤتمنة
93
. 

 

 لهجمات االلكترونية:إيران وا 

واجهت ايران الهجمات االلكترونية من جهات متعددة، ومن أبرز الجهات التي شاركت في الحرب 

نذ األشهر األولى لتوليه فمااللكترونية على اسرائيل الواليات المتحدة األمريكية والكيان اإلسرائيلي، 
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التعقيد على رية بشن هجمات بالغة مر سأوا، أصدر كرئيس للواليات المتحدة منصبه باراك أوباما

د  يؤمبيوتر التي تشغل منشآت تخصيب اليورانيوم النووية الرئيسية في إيران، على نحو أنظمة الك

بحسب مشاركين في - إلى توسيع نطاق أول استخدام مستمر لألسلحة اإللكترونية من جانب أميركا

 بوشجورج سلفه السابق التي قد بدأت في عهد  اما قرارا بتسريع وتيرة الهجمات واتخذ أوب -البرنامج

حتى بعد أن كشف النقاب عن جانب من البرنامج بشكل عارض في  (،األلعاب األولمبية)وحملت اسم 

وأرسله حول العالم  ،اإليراني (ناتانز)برمجي سمح له بالهروب من مفاعل  بسبب خطأ م9040صيف 

مبيوتر الذين بدأوا في دراسة الفيروس الذي قام الك ومنحه خبراء تأمين أجهزة ،على شبكة اإلنترنت

الرئيس ، وحسب تقارير أمريكية فإن 94(ستاكسنت)المتحدة وإسرائيل، اسم  بتصميمه كل من الواليات

األميركي اوباما هو الذي أصدر أمر الهجوم على منشآت ايران النووية بفيروس ستاكسنت في إطار 

لكتروني ضد برنامج ايران النووي، وُصمم الفيروس حملة من أعمال التخريب والتجسس اال

لتخصيب اليورانيوم بهدف تعطيل أجهزة الطرد االيرانية من  (نظنز)ستاكسنت الذي استهدف منشأة 

في تقريرها  (نيويورك تايمز)وقالت صحيفة ، خفية على المكائن التي تتحكم بهاخالل إجراء تعديالت 

من  ن الفيروس اسُتخدم في إطار موجةالسرية في عهد اوباما، إ الذي يستند الى كتاب يؤرخ الحروب

ويؤكد التقرير شكوك ، عدة وحدة استخباراتية اسرائيليةالهجمات الرقمية على ايران وانه ُصمم بمسا

، وخلصوا الى م9040خبراء مختصين بأمن الكمبيوتر اكتشفوا الفيروس ستاكسنت ودرسوه بدقة عام 

أول سالح )لموارد االستخباراتية البشرية المطلوبة لتصميم ودس ما ُوصف بأنه ان القدرات التقنية وا

وُيقدر ان ، األجهزة األميركية واالسرائيلية تشير الى عملية مشتركة بينو، (الكتروني في العالم

جهاز طرد في منشأة نظنز بجعلها تدور بسرعة عالية تسبب 0000من اصل 400الفيروس عطل نحو 

، إن هذا أول مايكل هايدنالمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ووكالة األمن القومي وقال ، تلفها

 . 95،96هجوم كبير ُيستخدم فيه سالح الكتروني إلنزال دمار مادي
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 بتصرف

95
، لهجمات االلكترونية على ايرانوباما كان شخصيا وراء اصحيفة نيويورك تايمز، عرض كتاب: أوباما والحرب السرية على إيران، ومقاال 

 ، بتصرف2112، نيسانGoogle، ترجمة الفيروس ستاكسنت يهدف الى التجسس الكترونيا على برنامج ايران النووي
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 اعتبرو(، فليمر)أو  (فليم)الفيروس الالهب وبعد الفايروس ستاكسنت تم اكتشاف فيروس جديد وهو 

 ايران تاكانت التجسس على صناع األساسية رغم ان مهمتهب-يران استهدف ا الذيالفيروس فليم 

عتقد انه سرق كمية ضخمة من المعلومات على امتداد عامين وله قدرات تقنية لم ُيعرف يٌ  -النفطية

مرة من نظيره ستاكسنت وله قدرة السلكية في نطاق  10الى  90وُيعتقد ان فليم اكبر  ،قبلنظيرها من 

 وقالت شركة، أو ما ُتسمى تقنية بلوتوث، ال سابق لها في فيروس الكترونيالموجات القصيرة، 

أجهزة مول مصاب بفيروس فليم سيبحث عن مح جهاز حاسوبسيمانتيك ألمن االنترنت إن أي 

ومن  ،ومات قد تتضمن أرقام هواتف خلويةمنها معل سحبوي ،بلوتوثالتعمل بتقنية محوسبة أخر  

 .(معرفة الدوائر االجتماعية والمهنية للضحية)تي تقف وراء الهجوم على شأن هذا أن يساعد الجهة ال

مبيوتر درست ستاكسنت وفليم وهي شركة روسية مختصة بأمن الك (ياسك كاسبر)وقالت مختبرات 

كشف إال بعد نحو عام ولكن وجوده لم يُ  م،9002يونيو/م بفيروس ستاكسنت كان في حزيرانهجولان ا

وكان ، يروسين تشير الى ان مصدرهما واحداء إن هناك اوجه شبه بين الفوقال خبر ،على الهجوم

امتنع العام الماضي عن القول ما إذا كانت الواليات المتحدة  وليام ليننائب وزير الدفاع األميركي 

"ان هذا ليس سؤاال سيكون بمقدورنا االجابة عنه في هذا  :ضالعة في تطوير ستاكسنت. وقال

 . 97الوقت"

تتضمن هجوما يعلى المنشآت النووية اإليرانية لن  عسكري هجوم إسرائيليمتوقع أن أي ومن ال

وإنما تشويش شبكة الكهرباء واإلنترنت والشبكة الخليوية وموجات الطوارئ  ،بالطائرات القتالية فحسب

 أنه بشكل مواز (ديلي بيست)ذكر الموقع اإلخباري األمريكي ، ويالخاصة بالشرطة وفرق اإلطفاء

لتطور القدرات النووية إليران، فإن إسرائيل استثمرت مليارات الدوالرات في تطوير أنظمة قتالية 

ألكترونية متطورة تتيح لها تشويش األنظمة الدفاعية إليران في حال شن هجوم إسرائيل عليها. وتناول 

جبها فإن الهجوم التقرير تقديرات أجهزة االستخبارات األمريكية في الماضي والحاضر، والتي بمو

اإلسرائيلي على المنشآت النووية اإليرانية لن تتضمن هجوما بالطائرات القتالية فحسب، وإنما تشويش 

 .شبكة الكهرباء واإلنترنت والشبكة الخليوية وموجات الطوارئ الخاصة بالشرطة وفرق اإلطفاء
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  ضد إيران: إعتراف إسرائيل بشن هجمات الكترونية وتقنية 

ألول مرة بأن بالده شنت هجمات إلكترونية عبر  إيهود باراكرف وزير الدفاع اإلسرائيلي اعتوقد 

وذكر ، اإلنترنت قائال إن إسرائيل بحاجة ألن تكون في وضع المهاجم في مجال الحرب اإللكترونية

لدفاع إسرائيل بحاجة لالنتقال من نظام وضع ا" :وقال ،الوزير ذلك في كلمة ألقاها في جامعة تل أبيب

استخدام  موشيه يعالوناإلسرائيلية  االستراتيجيةبرر وزير الشؤون ، كما 98"إلى وضع الهجوم

مواجهة التهديد النووي ، لمثل فيروس فليم )الشعلة( (كسالح الكتروني)الفيروسات المعلوماتية القوية 

لتهديد اإليراني "من حق اي شخص يعتقد بان ا :وقال يعالون إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، اإليراني

يشكل خطرا كبيرا اتخاذ تدابير مختلفة كتلك لوقفه"، ما أثار تكهنات حول احتمال تورط إسرائيل في 

"اسرائيل رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة وهذه الوسائل : هذا البرنامج المعلوماتي. واضاف يعالون

انه حدد لنفسه ان تكون  امين نتانياهوبنياكد رئيس الوزراء  من جهته، وتوفر لنا كل االحتماالت"

99في االعوام المقبلة احد  القو  الخمس الكبر  في المجال االفتراضياسرائيل 
. 

 

 من الهجمات االلكترونية: الموقف االيراني 

حرب الكترونية  ا البرنامج النووي االيرانييمثل الفيروسان االلكترونيان ستاكسنت وفليم اللذان استهدف

المفاعالت  عملية قصفلل مماثلة وعقد يكون لها بنظر الخبراء مف ،على طهران رائيليةاس-اميركية

 النووية اإليرانية.

، ثم ذكرت ستاكسنتأنكرت إيران في البداية تعرض منشآت تخصيب اليورانيوم لهجوم من فيروس 

أنها قد ران إيأعلنت وعلى إثر ذلك في العام الماضي،  أنها عثرت على الفيروس واحتوته عام بعد

 :-دفاعرئيس منظمة ال- غالم رضا جالليبدأت تشغيل الوحدة اإللكترونية التابعة لجيشها، وقال العميد 

غير أنه لم تكن  "،حرب الفضاء اإللكتروني واإلنترنتفي  هالجيش اإليراني مستعد لمحاربة أعدائإن "

يشير المحللون الى ان ايران و، أنها قد بدأت في شن هجمات مضادة هناك سو  أدلة محدودة على

ديفيد وير   م،9002تبقى عرضة للحمالت االلكترونية منذ هجمات ستاكسنت االولى في منتصف 

                                                           
98
تصدر عن: مركز  -نشرة يومية تعنى بالشؤون الدولية  ، المشهد،كترونية عبر اإلنترنتإسرائيل تعترف بشنها هجمات إل، االذاعة اليابانية 

 431م، العدد 7/6/2112، غزة، فلسطين، الدراسات السياسية والتنموية

99
تصدر عن:  -نشرة يومية تعنى بالشؤون الدولية  المشهد، ،اسرائيل تر  ان استخدام فيروس فليم "مبرر" لمواجهة النشاط النووي االيراني 

 424م، العدد 31/5/2112، غزة، فلسطين، مركز الدراسات السياسية والتنموية
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من  (ليس محميا بصورة جيدة)ان برنامج ايران النووي  -رئيس معهد العلوم واالمن الدولي- اولبرايت

فسها من برامج مخربة جديدة قد وسيكون من الصعب على ايران ان تحمي ن ،الهجمات االلكترونية

 ،الى عام وهذا ما اثار بلبلة كبر "مع ستاكسنت خسر االيرانيون حو :ولفت الخبير الى انه، تستهدفها

بدو وسيلة فاعلة لتخريب تمعتبرا ان الهجمات االلكترونية  ،لم يكونوا يدرون ما الذي يحل بهم"

بعض خبراء جها النووي وهو يخترق، واشتبه ، إال أن إيران لم تقف متفرجة على برنامبرنامجهم

نها لعبت دورا اتاح أاالمن المعلوماتي في ان روسيا تساعد ايران على تعزيز دفاعاتها االلكترونية وب

الخبير في معهد الدراسات - جيمس لويسوقال ، خصوصا تحديد مصدر فيروس ستاكسنت إليران

 .100 "بمفردهمكيفية التعامل مع هذه المخاطر  انوا ادركوا"االيرانيين لما ك :ان -الدولية واالستراتيجية

أنها تمكنت من اعتقال عدد من  حيدر مصلحي هااستخباراتوزير وأعلنت إيران فيما بعد على لسان 

العمالء على أراضيها المشتبه تورطهم في تسهيل أو العمل في الهجمات االلكترونية التي أصابت 

طمأنة  بهدف االعتقاالتتخدمة في المجال النووي، وجاء اإلعالن عن أجهزة الحواسيب اإليرانية المس

، بأن الدولة ما زالت على طريقها في تطوير ايران لبرنامجها النووي، وأنها قادرة على صد االيرانيين

كافة الهجمات االلكترونية وغيرها، وأن إيران قادرة على الصمود في ظل التحديات
101
. 

 

 ية بين ايران واسرائيل:بل الحرب االلكترونمستق 

من المتوقع أن يزداد نشاط الهجمات االلكترونية، ويكون بأشكال متعددة، فلم تنتهي بعد آثار 

كسنت األصلي تخريب المعدات الصناعية اإليرانية، فإن افبينما كان هدف ست( ، 9)ستاكسنت

يل ضربات مات وتسجكان هدفها التجسس وجمع المعلو (،دودة دوكوما ُعرف بـ ) أو (9كسنتاست)

ثم الذوبان واإلختفاء التام مالم تتلقى تعليمات بالبقاء في الجهاز الذي  ،يوماً 3,لوحات المفاتيح لمدة 

يرجح العديد من خبراء أمن المعلومات هدف الدوكو الحقيقي هو جمع المعلومات تمهيداً ا، ويحتويه

المتوقع أن يكون مخصصا ألجهزة ، ومن 102(,وهو ما يمكن أن يسمى بـ )ستاكسنت لهجمة أكبر،

محددة، وأن يكون هدفه تعطيل أكبر كم من القدرات النووية االيرانية وبالتالي إمكانية تأخيره قدر 

                                                           
100
م، القدس، رابط  2112تموز  13تتواصل، الحرب االلكترونية واشنطن،  ا ف بصحيفة القدس المحلية، نقال عن وكالة  

ww.alquds.com/news/article/view/id/370594http://w  

صحيفة الغاردين البريطانية،  ،إيران تعتقل جواسيس غربيين بعد هجوم عبر االنترنت على محطة للطاقة النوويةبومنت: بير،  101

        attack-cyber-spies-western-www.guardian.co.uk/world/2010/oct/02/iran ، رابط  م2/11/2112

102
 م، بتصرف.21/11/2111، ( ؟3كيف سيكون شكل ستكسنت ) ، تقرير:األمن التقنيالمجد نحو وعي أمني، قسم  

http://www.alquds.com/news/article/view/id/370594
http://www.alquds.com/news/article/view/id/370594
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/02/iran-western-spies-cyber-attack
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المستطاع عن التطور، إضافة إلى معرفة معلومات أكبر حول البرنامج النووي االيراني، وأماكن 

 .إليه اإليرانيينالمواقع السرية، وما هي آخر أحداث التطور الذي وصل 

وكذلك يمكن اعتبار أن الهجمات اإللكترونية تكون بديال واضحا وكافيا عن الهجوم المسلح، فالهجوم 

سنوات، وال  1إلى,المسلح ستكون نتائجه حسب التوقعات أنه يؤخر البرنامج النووي االيراني لمدة من 

وير  محللون تغالال دبلوماسيا صحيحا، يمكن أن ينهيه اال إذا تم استغالل اللحظة األولى للضربة اس

الى العقوبات االقتصادية  باإلضافةانه في غياب الخيار العسكري اصبحت الهجمات االلكترونية، 

المعلنة، احد  اهم آليات الحرب الناعمة للتصدي لبرنامج ايران النووي في هذه المرحلة الى حين 

ان الحرب السرية ضد ايران مؤشر الى استبعاد الحل  نالتقنيي ءالخبرا ويقول ،حل نهائي لالزمةايجاد 

 .103العسكري حاليا لكنها ليست بديال له

 

                                                           
م، رابط 22/5/2132، لعسكري في المرحلة الراهنةالحرب االلكترونية على ايران مؤشر الى تراجع الخيار احيفة القدس المحلية، ص 103

http://www.alquds.com/news/article/view/id/365312  

http://www.alquds.com/news/article/view/id/365312
http://www.alquds.com/news/article/view/id/365312
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 الثاني: أساليب السياسة اخلشنة املبحث

بعد فشل الغرب في العديد من طرق السياسة الناعمة إلضعاف موقف إيران، ومحاولة إقناعها بإيقاف 

ب استعمال أساليب جديدة للضغط على القيادة برنامجها النووي، بدأت إسرائيل وبمساعدة الغر

اإليرانية من جهة، وتكون هذه األساليب في نفس الوقت عامل ردع قوي إليقاف البرنامج النووي، أو 

 سبب في تأخيره، ومن بين األساليب التي تم استخدامها:

 

 أوال: اإلغتياالت

 

، بإمكانك فقط أن تمنع عنها الوقود، إذا أردت أن توقف وسيلة نقل حديثة عن العمل بدون أن تمسها

فبذلك تكون عديمة الفائدة، بهذا التفكير يكون اغتيال المفكرين والعلماء إلعتبرهم الوقود المسير لكافة 

األعمال، حاول الغرب إيقاف البرنامج النووي عن طريق اغتيال العقول المفكرة والمدبرة والمطورة 

، وفي استهداف ثالثة من العلماء النوويينم 2111ت إيران عام شهدللبرنامج النووي اإليراني، فقد 

، وتم مصطفى روشانالنووية  (نطنز)المساعد التجاري لمنشأة م، تم اغتيال 2112بداية العام 

االغتيال بواسطة قنبلة مغناطيسية وهي نفس نوع القنابل الذي استخدم في اغتيال عدد من العلماء 

اغتيال علماء أن  ،نيبراء أميركي، ويعتبر عدد من الخ104اسرائيليةالنوويين سابقا، وهي صناعة 

في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل في إسرائيل والواليات ، حيث أنه إيران جزء من حرب سرية 

المتحدة حول ضربة عسكرية ممكنة لوقف البرنامج النووي اإليراني، تظهر حملة سرية متصاعدة 

هجمات عبر اإلنترنت واالنشقاقات، مما يجعل من هذا الجدل أمراً بال من االغتياالت والتفجيرات وال

ت الحملة السرية المتعددة الجوانب ضد إيران تطرح أأنه بد ، وأوضحت صحيفة نيويورك تايمزأهمية

الباحث في الشأن اإليراني في معهد واشنطن لسياسات الشرق - باتريك كالوسنوقال ، بديالً للحرب

الحملة السرية أفضل بكثير من : "إن اإلسرائيلي اليهوديسسة الفكرية للوبي وهي المؤ -األدنى

                                                           
104
8a92-42dd-af3d-http://aljazeera.net/news/pages/8c175aa9- ، رابط اغتيال مسؤول بالبرنامج النووي اإليراني ،الجزيرة نت 

56e9eb6db763  

http://aljazeera.net/news/pages/8c175aa9-af3d-42dd-8a92-56e9eb6db763
http://aljazeera.net/news/pages/8c175aa9-af3d-42dd-8a92-56e9eb6db763
http://aljazeera.net/news/pages/8c175aa9-af3d-42dd-8a92-56e9eb6db763
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، "مواقع نووية إيرانية يشتبه فيها ضربات جوية مكشوفة تشنها إسرائيل أو الواليات المتحدة على

 .105مشيراً إلى أن التخريب واالغتيال هو الطريقة التي يجب اتباعها إذا لم تستطع ذلك

من األجهزة االستخبارية العالمية المسؤولية عن االغتياالت المتتالية، فقد اتهمت  وُتحّمل إيران عددا

في عمليات اغتيال ألمانيا وفرنسا بالضلوع كال من  على لسان وزير االستخبارات اإليراني إيران

ط وكانت إيران قد اتهمت في السابق إسرائيل والواليات المتحدة وبريطانيا في تخطي، علماء إيرانيين

تم إصداره كشف كتاب ، كما 106عمليات االغتيال التي تهدف إلى عرقلة برنامج تخصيب اليورانيوم

 دان رافيفم، بعنوان: )جواسيس ضد هرمجدون( للصحفيين اإلسرائيليين الشهيرين 2112في عام 

للقيام  إلى إيرانأرسل عمالء  ،عن أن جهاز المخابرات االسرائيلي )الموساد(، يوسي ميلمانو

ان ، مضيفا البرنامج النووي االيراني لفشاإلغتيال علماء ايرانيين يعملون في الطاقة النووية اب

العمالء االسرائيليين اغتالوا خمسة علماء ايرانيين يعملون في البرنامج النووي االيراني خالل الفترة 

يرانية جماعات المعارضة اال بعض االتهامات وجهت إلىوبالرغم من م، 2112و  م2111بين 

الوسائل المستخدمة  ن"إ :ال ان رافيف وميلمان ذكرا في الكتابإبالوقوف وراء مقتل العلماء، 

واالتصاالت والنقل وحتى القنابل المبتكرة التي استخدمت في عمليات االغتياالت في طهران أمور 

، نب فيها"ذات طبيعة خاصة جدا وحساسة بالنسبة للموساد ، ما يصعب لها ان تشارك عمالء أجا

في ايران عملية  نالنوويي"أطلقت اسرائيل على عمليات اغتيال علماء الفيزياء والعلماء مضيفين 

السرية ( كيدون)وحدة ، وقد قام بتنفيذ المهام )األزرق واألبيض( في اشارة للون العلم االسرائيلي"

 .107جدا في جهاز الموساد

نقال عن وزير وسائل اعالم حكومية ايرانية ت وفي إطار مواجهة إيران ضد االغتياالت فقد أعلن

ان ايران اعتقلت بعض المسؤولين عن اغتيال عدد من علمائها ، حيدر مصلحيالمخابرات اإليراني 

ن ايران فككت شبكتين داخل وخارج البالد كانتا ضالعتين في تدريب ، وأالعاملين في المجال النووي

، عملون على تخريب برنامجها النوويد من تقول انهم يوذلك في اطار جهودها المستمرة ض ،القتلة

ولم يذكر مصلحي عدد االشخاص المعتقلين ولم يحدد حوادث القتل التي يزعم مسؤوليتهم عنها كما لم 

 .108تيذكر االماكن التي كانت تعمل بها الشبكتان وكيف تم تدريب من نفذوا االغتياال

                                                           
105
  akhbar.com/node/29454-http://www.al، رابط 13/1/2112، 1611مجلة دوليات، العدد  

106
  http://www.wattan.tv/hp_details.cfm?id=a8651187a5514429&c_id=1م، رابط 7/7/2112ن لألنباء،  وكالة وط 

107
   http://www.alquds.com/news/article/view/id/369618م، رابط  17/7/2112جريدة القدس المحلية،  

108
 6http://www.alquds.com/news/article/view/id/37280م،  رابط 2111يوليو  22صحيفة القدس المحلية، نقال عن وكالة رويترز لألنباء،  

    

http://www.al-akhbar.com/node/29454
http://www.wattan.tv/hp_details.cfm?id=a8651187a5514429&c_id=1
http://www.alquds.com/news/article/view/id/369618
http://www.alquds.com/news/article/view/id/372806


 

 

15 

مقالة واسعة  (نيوزويك)نشرت المجلة المشهورة ت، فقد أما عن موقف الواليات المتحدة من االغتياال

أوضح الكاتب من خالله أن الواليات المتحدة تنفي ، (في إيران ألوبامااللعبة الخطيرة )تحت عنوان 

أي صلة لها بعمليات االغتيال، وبقائها واقفة موقف المتفرج من مسرح األحداث، في مقابل صمت 

 .109إسرائيل عن األحداث 

 

 : إثارة الفوضى داخل إيرانثانيا

 

تعمل الدول الكبر  في حاالت النزاع أو الصراع بين الدول في التركيز على الجبهة الداخلية للمجتمع 

ومحاولة تفكيكه من الداخل عن طريق إثارة النزعات العرقية والطائفية، وقد ثبت ذلك فعليا في إيران 

جاد بوالية ثانية كرئيسا إليران، فقد تم احتجاز م، عقب فوز أحمدي ن2112أثناء أحداث ومظاهرات 

طاقم السفارة البريطانية، بدعو  تشجيعه المجتمع اإليراني على الفوضى، كما أثبتت إيران أن العديد 

داخل المجتمع، وذلك  ةمن الجواسيس الذين تم اعتقالهم كانوا ينشرون اإلشاعات الكاذبة والمحرض

 ألهداف متعددة، وأبرزها:

 الجبهة الداخلية اإليرانية، والوصول إلى مرحلة االنشغال بالنفس، مما يعيق  إضعاف

 التقدم اإليراني في المجال النووي تلقائيا.

  إضعاف قوة االقتصاد اإليراني نتيجة المظاهرات واالحتجاجات، وما يتبعه من خسارات

 فادحة في البورصة اإليرانية يوميا.

 جوة التشتت في المجتمع، وباألخص النزعات الدينية بث اإلشاعات داخليا، حتى تزداد ف

 في المجتمع اإليراني )السنة، والشيعة(.

  الحصول على الكم المطلوب من المعلومات حول البرنامج النووي اإليراني، ومحاولة

تحقيق األهداف المرجوة أثناء الصدامات والقالقل داخل المجتمع، مثل: اغتيال علماء 

، ومحاولة التسلل داخليا إلى المفاعالت النووية عن طريق بعض أو اختطافهم ننوويي

الثغرات التي ستفتح في المفاعالت، ومحاولة معرفة المنشآت السرية النووية اإليرانية، 
                                                           

109
م،  رابط 13/2/2112، لماذا غضت أمريكا الطرف عن تصفية العلماء اإليرانيين؟عكا أون الين،  

http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=13934 بتصرف ،  

http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=13934
http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=13934
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ومحاولة معرفة نقاط القوة والضعف في كل مفاعل، مما يسهل القيام بأي عملية عسكرية 

 مفترضة في إيران.

 

 

 ثالثا: التجسس

 

تبر مهمة التجسس سهلة، أو هي من ابتكار الغرب في مواجهة إيران، بل هي من أقدم الطرق ال تع

المستخدمة لمعرفة أخبار الخصم من الداخل، ويعتبر التجسس فاعال في حال تم استغالله استغالال 

قد جيدا في مناطقه الحساسة، وفي كيفية عمل الجواسيس، وكفاءاتهم في العمل بمهاراتهم العالية، ف

أن جواسيس إسرائيليين يقومون بنشاطهم في إيران  ( البريطانية،الصاندي تايمز)ذكرت صحيفة 

ويستخدمون لذلك قاعدة سرية أقامتها إسرائيل بشمال العراق، حيث يقوم هؤالء الجواسيس بالتسلل 

عي الس) لألراضي اإليرانية لمراقبة ورصد تقدم المشروع النووي اإليراني وجمع األدلة التي تثبت

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن اإلسرائيليين يتخفون بزي جنود (، اإليراني لتطوير قدرات نووية

مشروع إيرانيين ويستخدمون سيارات عسكرية ايرانية، حتى يتمكنوا من البحث عن أدلة تثبت أن ال

، دعي إيرانتتصنيع أسلحة نووية وليس فقط لألغراض السلمية كما النووي اإليراني يهدف إلى 

وتشير الصحيفة إلى أن الجواسيس اإلسرائيليين يقومون بفحص مستو  اإلشعاع الذري في منشآت 

 (يديعوت أحرونوت)صحيفة ، وقد أثبت ذلك ما كشفته 110نإيرانية مختلفة، خاصة في قاعدة بارشي

 في ، شمال العراق فياإلسرائيلية أن إسرائيل أرسلت جواسيس إليران، عن طريق قاعدة سرية 

الذ  تسعى إليه إيران مخصص ألغراض  النوويمحاولة للبحث عن أدلة دامغة تؤكد أن البرنامج 

 .111عسكرية

ولم تقف إيران مكتوفة األيدي أمام حمالت التجسس اإلسرائيلية األمريكية، فقد أعلنت اعتقال عدد 

جاسوسا ينتمون  31عتقلت نها اأ ،وزارة االستخبارات اإليرانيةمنهم، بينهم أمريكيين، فقد أعلنت 

ي وأوضحت الوزارة في بيان أذاعه التلفزيون الرسم، جسس تعمل لحساب الواليات المتحدةلشبكة ت

                                                           
110
م، رابط 25/3/2112صاندي تايمز، وكالة روسيا اليوم، نقال عن صحيفة ال 

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/581633 / 

111
 إيران فييديعوت: إسرائيل زرعت جواسيس  -اقرأ المقال األصلي علي بوابة الوفد االليكترونية الوفد مصطفى: هبة،  

http://www.alwafd.org/إيران-فى-جواسيس-زرعت-إسرائيل-يديعوت-113234/صحف   

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/581633
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/581633
http://www.alwafd.org/صحف/183934-يديعوت-إسرائيل-زرعت-جواسيس-فى-إيران
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كانت تسعى لتجنيد جواسيس إيرانيين من خالل  CIAالـ  ديرهايأنها استطاعت تفكيك شبكة تجسس 

، لعربية المتحدة وماليزيا وتركياالبعثات الدبلوماسية األميركية في عدة دول بينها دولة اإلمارات ا

تخبارات هذه الشبكة التي كانت تضم عددا كبيرا من كبار الضباط بوكالة االسوأضاف البيان أن 

وبذرائع مختلفة مثل تقديم تأشيرات الدخول ووعود اإلقامة وتوفير فرص العمل  المركزية األميركية

أن وزارة األمن استطاعت كشف هذه  وذكر، تضليل عدد من المواطنينوارج والدراسة في الخ

الشبكة وإجبارها على االعتراف والقبض على عناصرها في عمليات واسعة النطاق قبل قيامها بأي 

ولم يذكر التقرير مزيدا من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن المجندين طلب منهم ، عمل تخريبي في البالد

البرامج النووية وغيرها من المواقعالبحوث اإليرانية والجامعات والتجسس على معاهد 
112

وفي ، 

م، تمكنت إيران من إلقاء القبض على جاسوس أمريكي آخر يعمل في إيران، وكذلك إسقاط 9044

طائرة تجسس أمريكية كانت تحلق في أجواء إيران، وتعتبر إيران أن هذه العمليات التي تقوم بها 

يظهر التصدع  الءقوات المخابرات االيرانية للعمضربة لسمعة الوكالة االمريكية، مضيفا ان اعتقال 

اذالل للواليات المتحدة بعد فشل انشطة  يؤدي إلى ذلكأن ، وتعتبر إيران قوة الواليات المتحدة في

نالتجسس على ايرا
113
. 

 

 رابعا: القيام بضربة عسكرية ضد ايران

 

لبرنامج النووي االيراني، على صعيد الصراع االيراني االسرائيلي حول اهن اال شك أن الوضع الر

أوجد خيارات للعمل العسكري االسرائيلي لمعالجة النووي االيراني، فإسرائيل وامريكا ال تقار 

مخاوفها من مجرد امتالك ايران لسالح نووي، فالعديد من الدول االسالمية كباكستان حصلت على 

وفي هذا الفصل سنتناول خيارات  هذا السالح، ولكن المشكلة تكمن في كيفية استخدام هذا السالح،

 العمل العسكري في عدة محاور: 

                                                           
112
91bb-http://www.aljazeera.net/news/pages/c81906eb- م، رابط 25/7/2111الجزيرة نت، نقال عن وكالة رويترز،  

f6aa7442ac36-adcf-4c19 بتصرف ، 

113
  htmlhttp://arabic.people.com.cn/31.663/7681654، رابط 21/12/2111عربي، صحيفة الشعب اليومية أون الين،  

http://www.aljazeera.net/news/pages/c81906eb-91bb-4c19-adcf-f6aa7442ac36
http://www.aljazeera.net/news/pages/c81906eb-91bb-4c19-adcf-f6aa7442ac36
http://www.aljazeera.net/news/pages/c81906eb-91bb-4c19-adcf-f6aa7442ac36
http://arabic.people.com.cn/31663/7681654.html
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 أواًل: موقف قادة الكيان من ضرب ايران/

موقف القيادة االسرائيلية االمنية والسياسية والعسكرية وقادة االحزاب تباينت حول توجيه الضربة 

 :114الحكومة االسرائيليةفي  واالمنيين القادة السياسيينإليران فعلى صعيد 

  م، وحتى كتابة البحث، ورئيس حزب الليكود 2112رئيس الحكومة االسرائيلية منذ

يعتبر، وثالثة أخرين من المجلس الثماني المصغر، وهم:  بنيامين نتنياهواالسرائيلي 

، يوفال شتاينتس، ووزير المالية ايلي يشاي، ووزير الداخلية ايهود باراكوزير الدفاع 

، يعتبرون من أشد المؤيدين لتوجيه الضربة غدور ليبرمانأفيوزير الخارجية المتطرف 

 العسكرية إليران.

  لكن المعارضون لضرب ايران كانو بمقابلهم وعددهم أقل من المجلس المصغر ويعتبرون

، موشيه يعلون، ودان ميريدور، ووبيني بيغنمن كبار قادة اليمين االسرائيلي، وهم: ، 

 األمنية الكبيرة في اسرائيل. وثالثتهم يعتبرون من أصحاب العقول

 :115القادة االسرائيليين البارزين من خارج الحكومة

  إضافة لذلك يوجد عدد كبير من القادة االسرائيليين الكبار من خارج اطار القيادة الحاكمة

نائب - شاؤول موفازيعارضون الضربة العسكرية إليران، ومن أبرز هؤالء القادة: 

، يعتبر من أهم المعارضين للضربة -ئيس حزب كاديمارئيس الحكومة السابق، ور

 مائير داغان، وتسيفي ليفنيالعسكرية، ويشارك موفاز في رأيه، رئيسة الوزراء السابقة: 

  دان حالوتسو -رئيس األركان السابق- غابي أشكنازيو -رئيس جهاز الموساد السابق-

تبر هؤالء القادة أن العمل ويع -رئيس األركان األسبق وقائد سالح الجو االسرائيلي-

العسكري ضد ايران عمل ارتجالي ومتسرع، ال يتفهم الواقع الدولي والعربي المعقد 

خاصة في ظل الثورات العربية، وتحول عدد من الدول العربية المجاورة من صديق إلى 

عدو، وأن الحرب ستكون اختيارية يصعب على الجمهور االسرائيلي تقبلها، أو تحمل 

 ها المتوقع أن تكون كارثية على اسرائيل.نتائج

  اعتبرت العديد من القيادات األمنية االسرائيلية من أشد المعارضين للضربة الجوية، ومن

، غير أنه مع -رئيس الموساد- مائير داغان، و-رئيس الشاباك- يوفال ديسكينأبرزهم: 

 ةالعسكرية اإلسرائيلي تغير هذه القيادات قد تغيرت القناعات، وأصبحت الرؤية األمنية

                                                           
114
 3، بتصرف صفحة  2111المجد نحو وعي أمني ، دراسة: احتماليات الضربة االسرائيلية إليران حسابات الربح والخسارة ، نوفمبر  

115
 4المجد نحو وعي أمني، المرجع السابق، بتصرف، ص  
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يورام و -رئيس جهاز الموساد- بيني غانتسو -رئيس الموساد- تامير باردوجديدة بقيادة 

 . -رئيس جهاز الشاباك االسرائيلي- كوهين

 

 /ثانيا: امكانية توجيه الضربة العسكرية إليران

سؤال مطروح، هل  رغم خالفات القيادات االسرائيلية حول توجيه الضربة العسكرية إليران، يبقى

 يمكن إلسرائيل توجيه ضربة عسكرية إليران؟

 البرنامج ضدعام القتال  هو م2112 الحالي العام بأن ، باراك إيهود اإلسرائيلي الدفاع وزير رحص

 االقتصادية العقوبات إن" :ومراسلين ،عسكريين نمحللي مع اجتماع خالل وقال اإليراني، النووي

 تحقق سوف كانت إذا ما رؤية يتعين مازال ولكن، ثمارها تؤتي إيران على فرضت التي والدبلوماسية

، كما أوضحت صيفة معاريف 116"اإليراني النووي البرنامج وقف إلى ستفضي، حقيقية تسوية

م، بضرورة 2112االسرائيلية أن نتنياهو أقنع أوباما خالل زيارته للبيت األبيض في ابريل/نيسان

اسية مع ايران، وفي الفترة األخيرة وبعد انشقاق حزب كاديما عن اختصار االجراءات الدبلوم

 دوافع أحد كان إيران ضرب العبرية أن يديعوتاالئتالف الحكومي في اسرائيل  ذكرت صحيفة 

رئيس حزب كاديما، ونائب رئيس الوزراء - شاؤول موفاز، وقد أوضح 117كديما حزب لشق نتنياهو

 أعضاء من منشقين نواب لضم نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس والتمحا إن: "-بنيامين نتنياهو السابق

 التأني إلى داعيا إيران، لمهاجمة الحكومة في التأييد تعزيز إلى تهدف ،الحكومي االئتالف في كاديما

 الجيش إلذاعة معه مقابلة في ورد سؤال على وردا" ثمارها طهران على العقوبات تؤتي ريثما

 :موفاز قال السياسية، الصفقة هذه مثل عقد على بالفعل العمل يجري أنه يعتقد انك إذا عما اإلسرائيلي

 حزب باسم متحدثة قالت المقابل وفي، "إسرائيل في يحدث هذا إن شديد وانقباض مثقل بقلب أقول"

 الشعور إلى تفتقر القومي باألمن تمس التي موفاز تصريحات إن" :نتنياهو يتزعمه الذي الليكود

 ، في اشارة إلى أنه أفشى ما يعرف بـ )أسرار الدولة(. 118"ليةبالمسؤو

ألن  نظراً  إيران، مهاجمة على الصهيوني الكيان إقدام احتمالية عن التكهنات تعدد رغمولكن 

 المنظومة الدولية واسرائيل تعتبر وجودها وتطورها زيادة في األخطار النووية في الشرق األوسط، 

                                                           
116
  21،ص  2112 أبريل 16 ، الجمعة1522 جريدة النهار اللبنانية، العدد 

م، رابط 24/7/2112ة صوت االقصى، نقال عن يديعوت احرونوت، اذاع 117

http://www.alaqsavoice.ps/arabic/?action=detail&id=98372  

118
a7d0-481c-61a6-http://www.aljazeera.net/news/pages/45c8cbc9- م، رابط25/7/2112الجزيرة نت، الثالثاء 

1176e6d9561e?GoogleStatID=1   

http://www.alaqsavoice.ps/arabic/?action=detail&id=98372
http://www.alaqsavoice.ps/arabic/?action=detail&id=98372
http://www.aljazeera.net/news/pages/45c8cbc9-61a6-481c-a7d0-1176e6d9561e?GoogleStatID=1
http://www.aljazeera.net/news/pages/45c8cbc9-61a6-481c-a7d0-1176e6d9561e?GoogleStatID=1
http://www.aljazeera.net/news/pages/45c8cbc9-61a6-481c-a7d0-1176e6d9561e?GoogleStatID=1
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 في والموانع المحفزات من عددا تواجههاجمة اسرائيل إليران، فإسرائيل ال يمكن الجزم بإمكانية م

 إجرائها

 :حقيقية إليران الموجهة التهديدات من وتجعل ايران ضرب ودوافع حوافز أهم ومن

 الدولية الوكالة مفتشي لرقابة النووي إيران برنامج خضوع استمرار من الرغم فعلى 

 متواصلة، مازالت اليورانيوم لتخصيب إيران تبذلها التي الجهود أن إال الذرية، للطاقة

 إيران واستمرار النوويين، علمائها من عدد واغتيال االلكترونية الهجمات بعد حتى

 وتتميز اليورانيوم، بتخصيب تعنىالتي  مركزي طرد أجهزة يبدو ما على بنجاح هابتركي

 المنشآت ضرب في ئيلاسرا وتيرة الضغوط تجعل وهذه. العالية وكفاءاتها بتطورها

 اإلسرائيلي، القومي األمن مهددات من ذلك العتبار الزمن، بذلك مسابقة غيره من أسرع

 .119الرعب توازن على المنطقة في تأثيره وامكانية

 أن شك الراهن، فالقادة االسرائيليون يدركون بال الوقت في العسكري العمل بدائل نقص 

 أسباب هناك تكون وأن فالبد بالمخاطر، محفوفة خطوة اإليراني الجانب مع الحرب بدء

 المصرفي النظام ضد المفروضة الدولية فالعقوبات العسكرية، غير البدائل لنبذ مقنعةً 

 والهند والصين غير أن روسيا البالد، باقتصاد الضرر تلحق النفط وتصدير اإليراني

 غير من العقوبات نظامفإن  وبذلك وسياسياً، اقتصادياً  إليران الدعم قدمت أخر  ودول

 .120للمخاطر الصهيوني الكيان حسابات لتغيير الكفاية فيه بما مؤثراً  يكون أن المحتمل

  رغبة اسرائيل في أن تبقى القوة األعظم في منطقة الشرق األوسط، وصاحبة التفوق في

كافة المجاالت، وأهمها احتكار السالح النووي، خاصة بعد تراجع تحالفات اسرائيل مع 

لغرب، ومن قبل العديد من الدول العربية بعد تبدل العديد منها في ثورات الربيع العربي ا

وشعورها باالنتقاد والرفض، فهي تعتبر نفسها  واختالل موازين القو  في المنطقة،

 صاحبة الحق الوجودي في األرض.

 كوابح توجيه الضربة العسكرية:

 من أصحاب النفوذ في المجال السياسي  معارضة دول كبر  في العالم للضربة العسكرية

واالقتصادي والعسكري، لوجود مصالح لهم مع إيران، وتهديدهم بعدم السكوت إذا ما 

 تعرضت طهران لهجمة عسكرية.

                                                           
  //:elshaab.org/thread.php?ID=16139http ، رابط14/2/2112جريدة الشعب الجديد،  119

120
 جريدة الشعب الجديد، المرجع السابق 

http://elshaab.org/thread.php?ID=16139
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  الخشية من  تحكم ايران بمضيق هرمز وإغالقه، وبالتالي تعطل مصالح تجارية دولية

، وإلى باقي دول العالم، والذي يمر كبر ، وباألخص في المجال النفطي المصدر ألوروبا

 من هذا المضيق ثلث نفط العالم.

  وجود بدائل للحرب العسكرية في الصراع الدائر، وأبرزها الحرب االلكترونية وارسال

فايروسات لألجهزة المحوسبة االيرانية المشغلة للمنشآت النووية، مثل فايروسات )اللهب، 

أنه أّخر عمل البرنامج النووي اإليراني سنوات في ستاكس نت( والتي كما يقول الخبراء 

 العمل، واغتيال العلماء والمدبرين للبرنامج، وهذا أسهل وآمن لهم.

 خاصة النووي، طهران برنامج يوقف أن هو الصهيوني الكيان إلى بالنسبة الحتمي األمر 

 الكيان نلك، لها يتعرض التي نفسها الزمنية للضغوط تتعرض أخر  دولة توجد ال وأنه

فهي تمتلك أكثر من نصف مليون  قوية، بدفاعات له طهران تصدي يتوقع الصهيوني

جندي نظامي مدرب في الجيش اإليراني، وأكثر من اثنا عشر مليون آخرين من الحرس 

 جوي دفاع أنظمة على لوحصال إيران ستحاولالثوري اإليراني ومن المتطوعين، و

 الصهيوني، العدوان ضد دولي دعم تحشد أن حاولت وسوف الصين، أو روسيا من جديدة

 من بدالً  الصهيوني الكيان على وفرضها عليها، المفروضة الدولية العقوبات ورفع

 .121ذلك

  ،عدم قدرة الكيان الصهيوني وحده تحمل الضربة وتبعاتها، وامكانية تحقيق نتائج قوية

لي ضرورة اشراك االمريكيين ، وبالتاتوزيعهاخاصة اتساع انتشار المواقع النووية ومد  

 في الهجوم العسكري.

  أكثر خشية اسرائيل من آثار الضربة في اليوم الثاني للضربة والسيناريوهات المتوقعة

 فيه.

 

 ثالثًا: االستعدادات االسرائيلية لضرب ايران/

ل ال شك أن كل شيء قبل وقوعه ال بد له من استعدادات، ولذلك بذلت اسرائيل جهودا كبيرة خال

المرحلة الماضية متعددة األفرع، وتستهدف فئات معينة مهيئة نفسها لتوجيه ضربة عسكرية 

 إليران:

 

                                                           
121
 ، بتصرفhttp://elshaab.org/thread.php?ID=16139 ، رابط14/2/2112جريدة الشعب الجديد،  

http://elshaab.org/thread.php?ID=16139
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 التطورات السياسية االسرائيلية:  .0

يعتبر الكثير من الساسة االسرائيليون أن توجيه ضربة عسكرية إليران يعتبر المخرج من 

الحالية، فيقول رئيس الحكومة الحالي   األزمة الحالية، ولم يكن ذلك وليد اللحظة أو األعوام

بنيامين نتنياهو: "ماذا يحدث لو تزودت ايران مثال بأسلحة نووية خالل السنوات القادمة؟ 

ستتغير المعادلة السياسية في الشرق األوسط بين عشية وضحاها، وستجد الدول العربية نفسها 

إلى ذلك إلى أنه احتمال أن  تعاني من ضغط شديد للسير مع الدول العظمى الجديدة، أضف

تبدي الجيوش العربية استعدادا أكبر لشن حرب تقليدية ضد اسرائيل طالما توفرت لها المظلة 

النووية االسالمية، كضمان ضد احتمال استخدام السالح النووي االسرائيلي، أي يمكن 

ربي االسرائيلي إلى افتراض أن امتالك الدول العربية أسلحة نووية، من شأنه اعادة النزاع الع

ارتباط اسرائيل بالدفاع  -بدال من أن ينقص-ميدان المعركة التقليدي بالذات، وعند ذلك سيزداد 

" ، وهذه المقولة عكست التخوف 122األرضي الذي توفره لها مناطق الضفة الغربية...

وحسب م، وبذلك ورغم معارضة العديد من القيادات االسرائيلية، 1221االسرائيلي منذ عام

استطالعات الرأي فإن الغالبية االسرائيلية ال تشجع ضربة عسكرية ضد ايران، إال أن نتنياهو 

بمحض ارادته دون ان يتوصل  شق حزب كاديما عن الحكمرئيس الحكومة الحالي لم يتوانى ب

معه لتسوية سياسية للبقاء في الحكم، وذلك ألنه يعارض ضربة عسكرية أحادية ويؤيد الحل 

ق السلمية، وهذا ما أفصح عنه شاؤول موفاز بعد أن قدم استقالته من الحكومة بصفته بالطر

كنائب لرئيس الوزراء، قال بأن نتنياهو يحضر لضربة عسكرية ضد ايران، خاصة كما ير  

الكثير من المحللين أن األوضاع المحلية مواتية حتى لكسب التأييد األمريكي في ظل الحملة 

أوباما وروميني، ومحاولة كل منهم كسب أعلى التأييد من الجالية اليهودية  االنتخابية لكل من

 في أمريكا، بتقديمه أقصى وأرفع درجات الخدمة إلسرائيل، وبيان مد  اخالصه لها.

 

 المناورات الصهيونية:  .9

بالتزامن مع النقاشات العسكرية والسياسية االسرائيلية حول توجيه ضربة عسكرية إليران، 

إسرائيل لم تقف مكتوفة األيدي فهي تجهز نفسها عسكريا، فقد أجرت العديد من  إال أن

المناورات، قسم منها يخص الجانب المدني للمواطنين من استعدادهم الحتمالية ضرب تل 

أبيب، واحتمالية استخدام األسلحة الكيماوية ضد اسرائيل، وكيفية ارتدائهم للكمامات، وسرعة 
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كما أجريت مناورات الحتمالية مواجهة حرب شاملة مع )لبنان، غزة، نزولهم إلى المالجئ، 

سوريا، ايران(، وفي ذلك يوجه هجوم مركز ضد اسرائيل من كافة االتجاهات، وشارك في 

المناورات المدنية: وحدات الحرب الكيماوية، واإلطفاء، وقوات الطوارئ، واإلنقاذ، أما على 

من المناورات في صحراء النقب لضرب مناطق تحت صعيد العسكريين، فقد أجريت العديد 

االرض الفتراض اعتبارها مناطق بها سالح نووي، كما أجريت في صحراء النقب تمرينات 

وهمية على أهداف تشبه محطة )نطنز( االيرانية وعلى كيفية ضربها وتدميرها، كما أجرت 

ان من أبرزها في اسرائيل العديد من المناورات العسكرية بمشاركة دول غربية، ك

م، حيث أجريت مناورات عسكرية جوية واسعة النطاق في ايطاليا 2111نوفمبر/تشرين الثاني

فوق جزيرة سردينيا، وشاركت في المناورات كل مكونات سالح الجو الصهيوني الخاصة، 

 123بهجمات بعيدة المد  )طائرات اإلمداد الجوي بالوقود، وطائرات قيادة ومراقبة جوية(

 

 عيد االعالمي:التص .3

شن االسرائيليون العديد من التصريحات القوية الحتمالية ان تقوم اسرائيل بضرب ايران 

عسكريا، ولم يكن ذلك جديد، لكن الجديد إذا خرج من قيادات اسرائيلية باعتبار نائب رئيس 

الوزراء، وقيادات في المجلس المصغر، حتى وصل األمر إلى الحديث عن انقسامات 

ات داخل المجلس الثماني، وهنا يجب طرح قضية رئيسية، وهي أن اسرائيل من واصطفاف

عقيدتها أنها تبادر بالهجوم العسكري من دون تصريحات مسبقة بل يكون ذلك من خالل 

تنسيق واسع وقوي ومكتم بين األجهزة االستخبارية والقوات المنفذة، كما حصل ذلك في 

يخية، فإيران تدرك أن جزء كبير من التهديدات م، وحروب اسرائيل التار2112حرب غزة 

االعالمية المتاحة هدفها الضغط عليها، وأن أي ضربة ستكون بمشاركة أوروبية وأمريكية 

في الغالب، كما ترغب ايران بالظهور في مظهر البطل أو الشجاع، والرد على التهديد 

مع الغرب، وبعثت برسائل  االسرائيلي بآخر ايراني، وهي التي فعلت سريا قنوات التواصل

 تطمين له بشأن موقفها الحقيقي من ملفها النووي.

 

 :هدف الضربة العسكرية .4

وللحديث عن أهداف الضربة يجب الحديث عن مد  جدية توجيه الضربة العسكرية، فاألمر 

-حتى اآلن واضح أن األطراف كافة تحاول توظيف الفزاعة اإليرانية لخدمة أهداف )سيو
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(، لخدمة المصالح المهمة لكل دولة على حدة، فإيران تعتبر أن خطرها الرئيسي استراتيجية

واألكبر هو اسرائيل وبذلك يمكن لها أن تمتلك قلوب وعقول الكثيرين العتبارها حامية حمى 

االسالم، وهي باألساس نظرتها نحو دول الخليج لرغبتها الكبر  لتحويله إلى الخليج الفارسي، 

يد من القادة االسرائيليين لكسب القاعدة الشعبية االسرائيلية واظهارهم أنهم من فيما يوجهه العد

يحمي اسرائيل من كل األخطار وباألخص نتنياهو وباراك، كما وظفت الملف أمريكا في خدمة 

مصالحها األيديولوجية وهي تتحدث عن اسرائيل وحمايتها، ووجهتها الرئيسية نحو دول الخليج 

ن أن تغامر بمصالحها لصالح أحد آخر، ومن المعتقد أن اسرائيل ال يمكن لها ومصالحها فيه دو

أن تقدم على ضرب ايران من دون توافر ضوء أخضر أمريكي، وقرار أممي يتهم اسرائيل 

صراحة بامتالكها للسالح النووي، لكن المتتبع للعقلية االسرائيلية ير  امكانية توجيه الضربة 

ئيل قصفت المفاعل النووي السوري والعراقي، واغتالت عددا من بدون تلك الشروط، فإسرا

، فإسرائيل تحاول ابتزاز الموقف األمريكي في وكالة الطاقة 124العلماء النوويين االيرانيين

الذرية، خاصة أن الواليات المتحدة األمريكية متجهة نحو االنتخابات الرئاسية، ولكسب تأييد 

بالضربة لوحدها من دون توفير غطاء ومشاركة أمريكية لما لها  للضربة ألنها ال تستطيع القيام

من نتائج متوقعة، وعدم قدرة اسرائيل على مواجهتها لوحدها، فحجم العداء بين اسرائيل 

وايران نسبي، حتى أنه منذ الثورة االيرانية لم توجد مناكفة مسلحة بين الطرفين، ولم يكن  لها 

اني في القتال مع الفلسطينيين في صراعهم مع اسرائيل، كما أي شهيد من الحرس الثوري االير

 .   125أن ايران تتحامى في الموقف الكبير المؤيد والداعم لها من قبل روسيا والصين

 :126أهداف الضربة العسكرية

فإذا دفعت األمور نحو توجيه ضربة عسكرية فإن غاية اسرائيل المثلى هو تدمير المنشآت 

لكامل، أما مشاركة الواليات المتحدة فلها أهداف أخر  تريد أن تحققها، النووية االيرانية با

ومن أهمها تدمير البنية التحتية السيما الخاصة بالحرس الثوري االيراني، واإلجراءات الكفيلة 
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126
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 سابق مرجع أمني،
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بسير ناقالت النفط عبر مضيق هرمز أثناء الحرب، وأيضا لحماية شحنات النفط، والمنشآت 

 كن تلخيص األهداف العامة للضربة العسكرية بالتالي:   النفطية المجاورة، ويم

 :تدمير القدرات العسكرية االيرانية بما فيها األسلحة النووية 

ويقتضي ذلك تنفيذ عملية عسكرية موسعة ضد المنشآت العسكرية النووية االيرانية، 

ان ايران من ويجب أن تدعم لقوات اإلسرائيلية فيها القوات االمريكية، وهذا من شأنه حرم

امكانية الرد على الهجوم العسكري المفترض ويمنعها من استئناف برنامجها النووي فيما 

بعد، ومن الواضح أن هذا األمر غير متاح لإلسرائيليين وحدهم بدون دعم عددا من القو  

الدولية وبخاصة القوات االمريكية، سواء من جهة امتالك الكيان للقدرات االستخبارية 

 كرية لتنفيذ ذلك، أو من جهة التحصينات والقوة العسكرية إليران من جهة أخر .والعس

 :تدمير البرنامج النووي االيراني 

ويتطلب ذلك توجيه ضربة عسكرية لكافة لمنشآت النووية االيرانية، والتي من شأنها أن 

ية وتتخذه تنهي طموحات ايران النووية، وهو خيار تنفيه جميع األوساط األمنية االسرائيل

لتبرير رفضها ألي عمل عسكري لمعالجة الملف النووي االيراني، حيث تر  هذه 

 األوساط استحالة تدمير كافة المنشآت النووية االيرانية وذلك يعود لعدة أسباب:

 بعد المسافات بين مواقع انطالق القوات المهاجمة وبين مناطق الضربة. . أ

عها على أماكن متباينة جدا، مما يصعب كثرة المواقع النووية االيرانية وتوزي . ب

 عملية استهداف كل هذه المواقع.

وجود الجزء األكبر من هذه المنشآت في مناطق سرية، أو في منشآت نووية  . ج

تحت األرض، متناثرة وذات تحصينات قوية، ومحاطة بدفاعات أرضية كثيفة 

 وقوية.

و وباراك بالعدول عن فكرة نتنياه علذلك تسعى القيادة الصهيونية والعسكرية ال قنا

مهاجمة المواقع النووية االيرانية، العتقادهم أن العملية العسكرية ال يمكن لها أن تحقق 

 أهدافها المطلوبة ولو بحدود معينة.

 :اعاقة البرنامج النووي االيراني 

يقدر الخبراء العسكريون ومن بينهم االسرائيليين أن ذلك هو أقصى ما يمكن تحقيقه من 

بة عسكرية، وبذلك تأخر الملف النووي لمدة تتراوح ما بين ثالث إلى أربع سنوات ضر

على أحسن تقدير، وفي حال استغالل الدبلوماسية بشكل جيد يمكنها أن تلعب دورا بارزا 

لمنع استئناف النشاط النووي من جديد، وأن اإليرانيين حسب الخبراء قد استطاعوا تجاوز 
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صيب اليورانيوم، ولن تثنيهم الضربة العسكرية متابعة مشروعهم العقبة التكنولوجية لتخ

 النووي، وبذلك تكون المغامرة غير مجدية ألنها محدودة النتائج.  

 

 أشكال الضربة العسكرية المتوقعة: .5

 قد يتم تنفيذ الضربة العسكرية إليران بأحد األشكال العسكرية التالية:

 الضربة الجوية: . أ

ائيلي من العقيدة العسكرية االسرائيلية في المعارك، ويخصص لسالح يعتبر سالح الجو االسر

الجو في اسرائيل ثلثي ميزانية وزارة الدفاع، وقد أثبتت فعالية سالح الجو االسرائيلي منذ 

م، وبذلك يرجح امكانية 2112م، مرورا بالعديد من المعارك، حتى حرب غزة 1241حرب 

لجو، ولكن ال يتوفر للكيان ممر جوي آمن إليران، توجيه الضربة العسكرية إليران عبر ا

خصوصا بعد المسافة بين الدولتين، ويمكن توقع سيناريوهات مختلفة إلمكانية تحرك الطيران 

 االسرائيلي كالتالي:

  تملك ايران موطئ قدم في شمال العراق لمناطق يمتلكها األكراد، حيث يمكن االنطالق

النووية التي تقول اسرائيل أنها ذات أهداف مدنية من هذه المناطق لتدمير المنشآت 

 وعسكرية.

 

  ايران –أذربيجان  –جورجيا: 

عمليا استطاع الكيان الصهيوني التوغل بقوة في هذه الدول، وملئ الفراغ اثر انهيار االتحاد 

السوفيتي، وبدأت فعليا بتشكيل أحالف أمنية وعسكرية، ينظر اليها أنها تجهيزات ضد أخطار 

ية وبخاصة ايران النووية، وهذا األمر غير مستبعد خاصة بعد الحرب الروسية الجورجية دول

واكتشاف مد  تأثير الكيان الصهيوني على صناعة القرار فيها، ولكن هذا االحتمال ضعيف 

نظرا للنشاط القوي لالستخبارات الروسية فيها، خاصة بعد الحرب الجورجية الروسية، 

 127ركها في مواجهة الغضب االيراني وحدها بعد انتهاء الحرب.وخشية هذه الدول من ت

  ايران –العراق  –السعودية  –األردن: 

هذا على افتراض أن هذه الدول وافقت على فتح المجال الجوي أمام الطائرات االسرائيلية، 

وهذا الخيار يضعف نظرا لطول المسافة نظرا لطول المسافة التي ستقطعها الطائرات، كما أن 
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هذه الدول لن تجد لها معين في حالة هزيمة اسرائيل مقابل ايران، باإلضافة إلى حالة الغليان 

الشعبية المتوقعة اثر التطبيع مع اسرائيل، خاصة في ظل الثورات العربية، التي يمكن أن 

تلتهب في األردن في أي لحظة، فمن الممكن أن يكون هذا السماح هو الشعرة التي تقصم 

 .128ر لخروج الثورات في األردن، وهذا ما يخشاه الملك االردنيظهر البعي

 تطائرات مخترقة للرادارا: 

وهذا يكون احتمال مرجح، وقد استخدمت اسرائيل هذه التكنولوجيا في العديد من المهام، كما 

فعلت عندما قصفت المفاعل النووي السوري، وكان آخرها ضرب قافلة سيارات في السودان، 

ل أنها متوجهة بالسالح الى قطاع غزة، وفي الحالتين لم تكتشف الرادارات من ادعت اسرائي

 قبل الدول الُمهاجمة.

 :129ولكن يبقى من أهم العوامل التي تحد من امكانية نجاح الضربة الجوية التالي

  طول المسافة بين ايران واسرائيل مما يصعب طرق تزويد الطيران بالوقود أثناء

 لدولية.طيرانه في األجواء ا

  ،قوة الدفاعات الجوية االيرانية، فهي تعتبر األكثر تطورا بين الدول المحيطة

واستخدامها للتكنولوجيا العسكرية في هذا المجال، وامكانية اسقاط طائرات اسرائيلية 

 في ايران وأسر طياريها، وهذا هو األسوأ واألخطر بالنسبة للجيش االسرائيلي.

 رانية من قدرات استخبارية عالية، وتحصين وتدريع عالي، ما تتمتع به المنشآت االي

حيث تعتبر المنشآت النووية اإليرانية األكثر تدريعا في العالم، وسعة انتشارها في 

كافة أنحاء ايران، باإلضافة إلى وجود أماكن نووية ايرانية سرية غير معروفة 

 .نلإلسرائيليي

 لتي يمكن اجمالها في التحدي المخاطر التي تترتب على الضربة الجوية، وا

 االستخباراتي األقو ، وهو عنصر المفاجأة في المعركة، خاصة مع طول المسافة.

رئيس األركان - دان حالوتسولعل ذلك كان من أهم األسباب التي دفعت كال من الجنرالين: 

ة للتشكيك في قدر -رئيس سالح الجو الحالي- عيدو نحوشتانو -ورئيس سالح الجو األسبق

 الجو الصهيونية من تنفيذ ضربة عسكرية ناجحة إليران.

 :ضربة صاروخية . ب
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أرض -يمتلك الكيان الصهيوني العديد من األسلحة المتطورة عالميا، ومنها صواريخ أرض

(، وهي قادرة من حيث المد ، والقوة التدميرية، ودقة 3(، و)يريحو2من طراز )يريحو

ة، األمر الذي يجعلها من أهم السيناريوهات المتوقعة التوجيه على استهداف المواقع االيراني

(، في اطار حربه الباردة التي 3لضرب ايران، خاصة وأن الكيان سوق صواريخ )يريحو

يعيشها الطرفين، وهذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، ويمكن اطالقها من خالل 

مانية، التي تمتلك اسرائيل منها القواعد الموجودة في اسرائيل، أو من غواصات دولفين األل

م، 2112ثالث غواصات، ومن المتوقع أن تمتلك اسرائيل غواصتين أخريين حتى نهاية 

م، وهي قادرة على اطالق صواريخ نووية، والتخفي عن الخصوم، 2115وثالث أخريات في 

 وهي تجوب المياه الدولية المقابلة إليران.

عات االيرانية التي تقول إيران أنها قادرة على صد لكن ال يمكن في المقابل تجاهل الدفا

(، ومن 3الصواريخ االسرائيلية، وكذلك امتالك ايران العديد من الصواريخ من طراز )شهاب

طراز )فجر(، والتي بمقدورها ضرب تل أبيب من منصاتها في إيران، وضرب أي قاعدة يتم 

 .130ربية أو اسرائيلمنها انطالق الهجوم تجاه ايران سواء في المناطق الع

 :)جوية وصاروخية( ضربة مزدوجة . ج

وهي المرجحة أكثر، وفيها يتم المزج بين الضربة الجوية، والضربة الصاروخية، وبالتالي 

 امكانية تحقيق أهداف أكبر للضربة العسكرية.

 :131نتائج الضربة المتوقعة

ف ما تريد في ايران من منشآت في حال تمت الضربة العسكرية إليران وقامت الدول المعتدية باستهدا

نووية وعسكرية، يجب أن تحقق للدول المعتدية النتائج المرجوة من خطوتهم العسكرية، ويجب أن 

تكون هذه النتائج على أرض الواقع مناسبة ومتناسقة مع األهداف ومرضية للجمهور في هذه الدول 

لما بعد الضربة العسكرية يمكن تقسيم  بسبب الخسائر التي ستلحق بالدول أثناء الهجوم، وفي دراسات

 النتائج على النحو التالي:

 الجبهة الداخلية إليران: 
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قد يشن الهجوم العسكري مقرونا بعمليات سرية الستئصال النظام في طهران، ولكن من 

المرجح عدم نجاح ذلك من قبل المخابرات العالمية وعمالئها في ايران، من المتوقع أن 

لمؤامرة الغربية بتغيير نظام الثورة الحاكم، وستحظى بدعم شعبي واسع تنجو ايران من ا

النطاق، والسيما أن البرنامج النووي االيراني تدعمه كافة الجماعات السياسية االيرانية، 

واالختالفات ما بينهم حول قضايا أخرى ووجهات نظر مختلفة حول التفاصيل الدقيقة 

جماع عام على أحقية ايران في امتالك وتطوير برنامج للسياسة النووية، لكنه يوجد شبه ا

شامل ألغراض الطاقة النووية، كما أن قصف ايران سيؤدي إلى تضييق نطاق المعارضة 

 الشرعية، وإلى إصفاف االيرانيين صفا واحدا خلف قيادتهم الدينية والسياسية.

 :األثر على البرنامج النووي االيراني 

لى أن القيام بعملية عسكرية لضرب المنشآت النووية اإليرانية الجميع في إسرائيل يجمع ع

يجب أن يكون الخيار األخير بعد محاولة استغالل جميع الخيارات األخرى، سواء من 

عقوبات وعمليات ضد صادرات إيران األمنية، وممارسة ضغوط دولية وعمليات سرية 

بأن الخيار العسكري يجب أن ليس هناك خالف  لكنلتشويش المشروع النووي اإليراني، و

يتسبب للمشروع النووي  د هجوم ناجحيعوهذا أيضاً بُ  ،يبقى سراً حتى الدقيقة األخيرة

، وبعد تنفيذ الضربة العسكرية يعتقد الجميع أنها لن توقف البرنامج النووي بضرر كبير

 امجهابرن يوقف لن إيران ضربيقول: " مائير داغانااليراني، فرئيس الموساد السابق 

"، ووصف أي هجوم اسرائيلي بالغباء وتراجع عن هذا الوصف الحقا سيؤخره بل النووي

 عسكرية ضربة أن أعتقد كنت لو" ولم يتراجع عن مضمون التصريح، وقال داغان:

 على العسكري بالهجوم المطالبين أوائل من لكنت اإليرانية النووية الممتلكات على ستقضي

 ضد العسكري العمل ونتائج تبعات في التفكير إلى اإلسرائيليون المسئولون دعا، و"إيران

اإلسرائيلية الضربة توجيه بعد سيجري الذي ما متسائالً  إليه، الذهاب قبل إيران
132

، أما 

عن وقت التأخر في البرنامج االيراني فإن المتوقع تأخره من ثالث إلى أربع سنوات، وذلك 

لصة من الهجوم اإلسرائيلي على المفاعل النووي إيران تعلمت العبر المستخالعتبار أن 

من غير  فإنه لذلكإضافة  ،ها النووية في جميع أنحاء الدولةووزعت مواقع ،العراقي

لمواقع حمت ايران اكما  ،نووية استطاع اإليرانيون إخفاؤهاالمعروف كم من المواقع ال

معروف عمقها تحت غير و ،تحت األرض المواقع ببطاريات مضادة للطائرات، وجزء من
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ونقطة يصعب تجاهلها وهي أن قصف  ،ي ال تستطيع قنبلة أعماق تدميرهااألرض، وه

ماء اإليرانيون محي الخبرة التي اكتسبها العليناجح للمواقع النووية اإليرانية لن يستطيع أن 

 .في المجال النووي

 

 :األثر على االسرائيليين 

 النظام أن صحيح اإلسرائيلية، الخسائر من فربص سينتهي الهجوم أن االعتقاد الصعب نم

 SS22 طراز من صواريخ تمتلك وال ،دول أخرى مثل فعال غير اإليراني الجوي الدفاعي

 المواقع فإن هذا، من الرغم وعلى ،اإلسرائيلي الجو لسالح جدي تحدي تشكل والتي

 من كبيرة مياتك منها واحدة كل وتحرس ،العالم في تحصينا األكثر اإليرانية النووية

 إسرائيل في والجمهور األسر، في نإسرائيليي طيارين لوقوع ناريويس هناك، والصواريخ

 40 يصل عندما يحدث، ماذا نتخيل، أن ويمكن األسر، في جنود سقوط مواجهة يستصعب

 إيران، اإليراني الثوري للحرس التابعة التحقيق غرف إلى الطيارين االسرائيليين من

 ستحقق بأنها االعتقاد ويمكن مهاجمتها، تم إذا وبقوة سترد بأنها وقت، كل في تتوعد

 حربية برؤوس مزودة شهاب صواريخ من مئات وربما عشرات تمتلك إيران، فتهديداتها

 هللا حزب حوزة وفي ،هللا حزب أيضاً  تشغل أن وتستطيع إسرائيل، ضرب تستطيع تقليدية

 إسرائيل، لدولة الشمالي الجزء في ياةالح يشل أن ويستطيع صاروخ، ألف 00 حوالي

 جميع في النائمة العسكرية الخاليا عشرات رسويعتقد االسرائيليون أن إيران استطاعت غ

 االنتقام حالة وفي ويهودية إسرائيلية أهداف ضد لعمليات جاهزة خطط مع العالم أنحاء

 .اإليراني النووي للمشروع

 واسرائيل: الواقع االقتصادي إليران 

ى الرغم من الوقفة التأملية للضربة العسكرية، إال أنه ال بد أن يكون له تأثيرات على عل

عصب الحياة العامة في الدولة وهو االقتصاد، ويمكن وضع ثالث سيناريوهات للتنبؤ 

 بالواقع االقتصادي االسرائيلي بعد الضربة المحتملة:

 معظمه في مؤسس السيناريو وهذا االقتصاد، على (خطيرال غير) الثانوي التأثير سيناريو .4

 من الرغم وعلى م،4224 عام األولى الخليج حرب بعد إسرائيل في حدث ما على

 على سقطت التي الصواريخ عدد فإن بالفعل، دراماتيكية عراقية ردود من التخوفات
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 أسبوعين من أقل محدودة، أيام لفترة توقف االقتصادو صاروخا فقط،12 كان إسرائيل

 اإلسرائيلي اإلنتاج على قوي التأثير يكن لم الضربة وبعد قليالً، كان لملموسا والضرر

 .ثانوي وكان

 سيكون اإلسرائيلي الهجوم على اإليراني الرد أن عتقدي السيناريو هذا فإن هذا وعلى

 من اإليرانية الصواريخ من قليل وعدد ضعيفة، دندنة وبالفعل إسرائيل، بتدمير تهديدات

 منظومة قبل من سيسقط منها وجزء إسرائيل، على ستسقط (1شهاب)و (,شهاب) نوع

 الدولة، أنحاء جميع فيجداً  متدنية بأضرار تسببسي ومنها، جانب من (حيتس) صواريخ

 ستضرب البحرية الموانئ ، ومن المتوقع هنا أنفقط الشواكل من الماليين مئات وبقيمة

 هناك سيكون وبعدها إسرائيل، شواطئ لىإ الخارج من السفن اقتراب تخوف بعد أيام، لعدة

 وسيكون التأمين، تكلفة في وارتفاع الخارج من البضائع إرسال تكلفة في معين ارتفاع

 خرىاأل جنبيةاأل عمالتالو الدوالر، أيضا يتوقع أن السياحة فرع في معين مساس هناك

 النفط سعارأ أن كما وبسرعة، سابقها إلى وستعود الشيكل، أمام نسبياً  معتدل بشكل سترتفع

 وفي ،النفط بيع في باالستمرار مضطرة ستكون يرانإ ألن تهبط، ذلك وبعد ترتفع سوف

 النفطي إنتاجها من ستزيد للنفط منتجة أخرى، ودول السعودية أن االعتقاد، يمكن المقابل

 .األسواق في المتواصل األسعار رفع أجل من

 قوة في هو يختلف عن سابقه، الفارقاسرائيل لألثر االقتصادي في  في السيناريو الثاني .9

 سيدخل اإلسرائيلي الجيش ويتوقع هنا أن هم،وشركائ اإليرانيين جانب من اإليرانية الرد

 وأكثر للمواطنين األنفس في الخسائر من العشرات غير االقتصادية واألضرار لبنان إلى

 على وسيشتمل ،سيصابون الجنود ومئات المواطنون وآالف سيقتلوا جندي400 من

 حزب صواريخ من% 90 حوالي)  الصواريخ من ستصاب والتي للمباني كبيرة أضرار

 ومئات هللا حزب قبل من الكاتيوشا صواريخ ، من(السكانية المجالس ستصيب هللا

 للصواريخ نتيجة اإلصابات عشرات البالد وأوساط غزة، قطاع جهة من الصواريخ

 ،.مفتوحة مناطق في ستسقط الصواريخ ظممع أن االعتقاد ويمكن اإليرانية

 أمام شتدت سوف األخرى األجنبية والعمالت الدوالر سعريتوقع أن  السيناريو هذا في

 الدوالر، سعر وارتفاع ،المعروف لمستواه سيعود أنه المؤكد غير من ولكن الشيكل،

 تسترد لكي زمن وستأخذ ستتضرر البورصةو ،المالي تضخملل طفيف وبشكل سيرفع

 ستشل اإلسرائيلية الموانئ، المعروف مستواها مقابل ترتفع سوف النفط وأسعار عافيتها،
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 أسعار في ارتفاع إلى سيؤدي وهذا والواردات، الصادراتثر على سيؤ وهذا أسابيع، لعدة

 نسبة ،حقيقي ضرر من سيعاني ةيوالخارج ةيالداخل السياحة فرع أن حين في البضائع، نقل

 أراد إذا ستزداد التكلفة الدفاع ميزانية وبخصوص ما، بقياس سترتفع صاداالقت في البطالة

 هذا فيويمكن  غزة، أو انبنل داخل إلى الدخول خالل من الرد اإلسرائيلي الجيش

 .شيكل مليار 90 إلى تصل أناالسرائيلي  القتصادفي ا األضرار توقع السيناريو

 الرد فترة أن يعتقد السيناريو هذا لي، وفياإلسرائي االقتصاد على األصعب التأثير سيناريو .,

 أن الممكن من والتي واسعة، بنزاعات سترتطم وإسرائيل أكثر، طويلة ستكون اإليراني

وتقوم اسرائيل  هللا وبعض الفصائل في قطاع غزة، حزب مع أكثر أو لشهر أيضاً  تستمر

 سيشمل السيناريو ذاه غزة، وقطاع لبنان إلى اإلسرائيلي الجيش ودخول االحتياط بتجنيد

، سيسقطو الجرحى وآالف سيقتلو، المواطنين مئاتو اإلسرائيلي، الجيش في القتلى مئات

 سيرافق جسدية، ناحية أومن نفسية، ناحية من سواء كثيراً  سيعاني المجتمع اإلسرائيلي لكن

 حربية رؤوس يحمل منها جزء يوم، كل الصواريخ مئات من كبيرة رشقات الحرب هذه

 ستتضرر للدولة االستراتيجية والمواقع البالد، أواسط إلى ستطلق طن، نصف اوزنه

يوم،  كل متفرقة صواريخ بإطالق طويلة، فترة مدار وعلى إسرائيل ستزعج إيران وبعدها،

 نظام وتشويش للسكان، كثير بإزعاج سيتسبب يوم، كل إسرائيل تجاه الصواريخ إطالق

 ناحية فمن باالقتصاد، وطويل مستمر مساس ومنها اليومي، بالروتين والمساس الحياة

تلك الفترة شمال اسرائيل خالل الحرب على لبنان،  مع شابهسي الشيء، هذا اقتصادية

االقتصادية  عااالوض على أثرت ووضع جنوب اسرائيل خالل الحرب على غزة، والتي

 أجل من كبيرة ألموال الحاجة وستكون األعمال، وتطوير من ناحية االستهالك العامة،

 أيام وخسارة بالمعدات اإلسرائيلي الجيش تمويل إعادة أجل من إضافية وأموال التطوير،

أن  كبير، أيضا من المتوقع في هذا السيناريو وبشكل سيتضرر السياحة وفرع كثيرة، عمل

 وهذا عالية، لمستويات الشيكل أمام سترتفع األخرى، األجنبية والعمالت الدوالر سعر

 الوقت من مزيد وتحتاج ستتضرر البورصة وسيمس اإلسرائيلية، الصادرات سيتولى

 سترتفع، النفط الجمهور، أيضا أسعار بادخارات أضرار هناك وسيكون عافيتها، لتسترد

 كما النسب، بعشرات ستهبط الشقق وأسعار العقارات أسعار على تأثيرات هناك وسيكون

 .الثانية االنتفاضة فترة بداية في حدث
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 يمكن وحتى عام لمدة ازدهار يفقد أن الممكن من اإلسرائيلي االقتصادفي كافة األحوال فو

 العمال، من الكثير إقالة وسيتم حاد، وبشكل ستزداد البطالة. سلبي ازدهار فترة إلى الدخول

 وبنى لمباني وتصليحات والترميمات التعويضات، في كثيرة أموال ستستثمر الحكومة

 والدولة. كبير عجز حالة في ستدخل الدولة وميزانية. الصواريخ عقابأ في تتهدم تحتية

 .خاصة أموال لتجنيد ستحتاج

أما على صعيد االقتصاد االيراني، فمن المتوقع أن تقوم ايران بإغالق مضيق هرمز مما 

 يؤثر على أسعار النفط العالمية، أما داخليا فيتوقع أن تزيد نسبة التضخم في البالد، وبالتالي

زيادة نسبة  البطالة، وبالتالي إقالة عدد من العمال من أجل العودة إلى مستوى التشغيل 

الكامل، ومن المتوقع أن إيران ستتلقى مساعدات من روسيا والصين من أجل إعادة هيكلة 

اقتصادها من جديد، ويمكن النهوض االقتصادي في إيران بعد الضربة العسكرية ب سنتين 

 أو ثالث سنوات.

 لموقف الدولي:ا 

دول  ،مام الهجوم اإلسرائيلي على إيرانالعالم الغربي والعالم العربي لن يتوقع منهم الصبر أ

والتي من الممكن أن تمس بالعالقات الخارجية إلسرائيل  ،عديدة تلفظت بشدة ضد هجوم كهذا

جيدة مع التي لهما عالقة ومع أوروبا وحتى يمكن أن تؤدي إلى قطيعة مع روسيا والصين، و

 إيران.
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 رابعالالفصل 
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 :اخليارات العربية أمام برنامج ايران النووي: األولاملبحث 

 

البعد الجغرافي للدول العربية عن إيران وباألخص دول الخليج العربي، يجعل لها أهمية ومخاوف 

ة عن باقي دول العالم، فالتجاور الجغرافي واالمتداد التاريخي فيما تعتبره إيران الخليج الفارسي مختلف

يجعل الملف النووي االيراني من أولويات الطرح العربي في مواجهة المخاوف المتوقعة منه، لكن ال 

مدير مشروع األمن - نواف عبيديعد الخطر اإليراني رقم واحد بالنسبة للدول العربية، فعندما ُسئل 

عن ترتيبه التهديدات األمنية التي تواجه المملكة العربية السعودية، قال: "يبدو  -الوطني السعودي

واضحا أن أهم هذه التهديدات اإلرهاب وتنظيم القاعدة، ومن المؤسف أن لذلك أبعادا داخلية وخارجية، 

، وهنا نقول أن 133ي إيران في المرتبة الثالثة"ثم يأتي في المرتبة الثانية ما يحدث في العراق بينما تأت

المشكلة التي تواجه الدول العربية ليست في صدور تصريحات أو بيانات ترفض أو تقبل وجود قوة 

نووية في المنطقة، ولكن المشكلة هي أن الدول العربية ال تجيد استخدام أدوات التأثير في سياسات 

تالي أصبحت كأنها ال تمتلك من أدوات التأثير على األطراف الدول التي لديها، مثل: البترول، وبال

األخر  في المعادلة سواء إيران أو الواليات المتحدة وإسرائيل، فرغم أن الدول العربية اعتمدت في 

األزمة النووية اإليرانية موقًفا يدعو باستمرار إلى جعل منطقة الشرق األوسط والخليج العربى منطقة 

الدمار الشامل، إال أن كل من الواليات المتحدة، وإيران، وإسرائيل، لم يتوقفوا للحظة خالية من أسلحة 

للنظر في هذا الخيار، وكذلك لم يبادر العرب إلى التحرك لتحقيق ما يدعون إليه والذي يبدو عملًيا 

 خيارهم الوحيد، فهم ال يريدون مواجهة جديدة في المنطقة وال يملكون منعها.

 كيف ستتعامل الدول العربية بمواقفها المختلفة والمتناقضة مع إيران النووية؟ والسؤال هنا،

يمكن تقسيم مواقف الدول العربية، ومن خاللها يمكن تحديد مستقبل العالقات بين هذه األطراف 

 العربية وإيران النووية في الفترة القادمة:

 مواقف دول الخليج والسعودية: -1

خليجية حول نجاح إيران في تخصيب اليورانيوم متوافقة مع مخاوفها جاءت ردود الفعل العربية ال

المعروفة من البرنامج النووي اإليراني، ففي القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في قصر الدرعية 

                                                           
133
نويز: جيمس، البرنامج النووي اإليراني وتأثيره في أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بحث ضمن مؤتمر: البرنامج النووي  

 م2117اإليراني الوقائع والتداعيات، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات، اإلمارات، أبو ظبي، 
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م، طالب القادة الخليجيون إيران بااللتزام بتعهداتها الدولية في شأن ملفها 2115مايو/آيار5بالرياض 

رغم القلق الذي أبدته بعض األطراف الخليجية إال أن تصريحات القادة الخليجيين كانت النووي، و

تتسم بصفة عامة بالهدوء وعدم التصعيد مع الجانب اإليراني، فقد صرح وزير خارجية اإلمارات 

في مؤتمر صحفى عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية التشاورية: "نحن نبذل  عبد هللا بن زايدالشيخ 

ار  جهدنا لتمتين العالقات مع إيران وهي قبل ذلك جارة إسالمية، وعلينا أن نتجاوز المنغصات قص

 معها لتحسين مناخ عالقتنا" .

أما المملكة العربية السعودية فقد اتخذت موقًفا دبلوماسًيا متوازًنا، ففى حين ترفض استخدام القوة 

الك إسرائيل لقوة نووية إال أنها تعتبر أن العسكرية تجاه إيران وتضع عالمات استفهام حول امت

البرنامج النووي االيراني يزيد التهديدات االقليمية التي تواجه منطقة الخليج العربي، وحثت طهران 

على التعاون مع القو  العالمية لنزع فتيل التوتر، وقال وزير الخارجية السعودي: "إن البرنامج 

منطقة وبالتالي هو خطر"، وأضاف: "نحن نأمل من ايران ان النووي يصعد وتيرة التهديدات في ال

تغير سياستها في هذا االطار وال أستطيع ان أتخيل انها تكون سببا في تدمير المنطقة الن ايران 

"ان هذا يتطلب تعاونا اكبر من ايران مع القو   سعود:ستكون من أول الخاسرين"، وقال األمير 

 .134توقف طهران برنامجها النووي وان تطمئن دول المنطقة"الدولية معربا عن أمله في ان 

فى الواقع عند تحليل تصريحات المسئولين الخليجيين يتبين أن هناك حالة من القلق لد  دول الخليج 

من الخطوات االيرانية المتسارعة في دول الخليج، ورغم هذا فإن الدول الخليجية كغيرها من الدول 

أو وسائل إزالة هذا القلق، ولهذا فهي تحاول تهدئة األزمة وعدم التصعيد مع  العربية، ال تمتلك أدوات

إيران، ألنه ليس من مصلحتها أن تتصاعد األمور بين إيران من ناحية، والواليات المتحدة وإسرائيل 

اسرائيلية(، -أمريكية(، أو )ايرانية-من ناحية أخر ، حيث تدرك هذه الدول أن أي مواجهة )إيرانية

 تدور على أرضها وبالتالى ستكون هي الخاسر األول. سوف

اضافة لذلك فإن التطور اإليراني النووي والعسكري المتسارع سوف يساهم في زيادة قدرة إيران على 

فرض أجندتها اإلقليمية في المنطقة والتي لو اتفقنا جدالً أنها ستكون معارضة لألجندة والمصالح 

يمكن االتفاق بشكل تام بأن هذه المصالح اإليرانية ستكون متوافقة مع  األمريكية في المنطقة فإنه ال

المصالح العربية بوجه عام والمصالح الخليجية على وجه الخصوص، وهو األمر الذي ستكون إيران 

                                                           
134
تصدر عن: مركز  -نشرة يومية تعنى بالشؤون الدولية  ، المشهد،االقليمية  التهديدات يزيد االيراني النووي البرنامج: عوديةالس:  رويترز 

 431م، العدد 6/6/2112، غزة، فلسطين، الدراسات السياسية والتنموية
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قادرة على حسمه مع دول الخليج استناًدا إلى تفوقها في القوة العسكرية التقليدية والقدرات النووية في 

ل، خاصة أن أي محاولة من جانب دول الخليج لمجاراة إيران في الوصول للتقنية النووية المستقب

ستواجهها مصاعب كبيرة من أهمها الرقابة المشددة المفروضة على نقل التكنولوجيا النووية، 

 باإلضافة إلى مصاعب تطوير القاعدة العلمية والصناعية الوطنية الالزمة لبرنامج نووي مكتفى ذاتًيا

والذ  يحتاج إلى عدة سنوات، وهو األمر الذي تفتقده دول الخليج التي تغلب عليها النزعة االستهالكية 

135. 

 موقف سوريا: -2

تعتبر سوريا الحليف األكبر إليران في المنطقة، وجاء الموقف السوري من نجاح إيران في إتمام 

متالك إيران للقوة النووية فقد دورة تخصيب اليورانيوم صريًحا دون خجل أو مواربة، حيث أيدت ا

أن التطورات التي تحدث على الساحتين اإلقليمية والدولية  وليد المعلمأعلن وزير الخارجية السوري 

محمد ناجى تؤكد صواب النهج الذي تسير عليه إيران وسوريا ، كما أشاد رئيس الوزراء السوري 

اط النووي السلمى، تمثل بإكمال دورة إنتاج آنذاك بما حققته إيران من إنجاز على صعيد النش عطري

الوقود النووي وأكد أهمية اإلنجاز النووي اإليراني وأنه يصب في مصلحة جميع دول العالم 

 اإلسالمي.

ويستند الموقف السوري المؤيد المتالك إيران تقنية نووية إلى عدة اعتبارات منها أن امتالك إيران، 

قوية قد تصل إلى درجة التحالف، لقدرات نووية إنما يعزز من  التي ترتبط معها سوريا بعالقات

موقف سوريا أمام قوة ونفوذ إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة التي تمتلك سالًحا نووًيا في الشرق 

األوسط، وير  المسؤولون السياسيون السوريون أنه لدرء الخطر النووي اإلسرائيلي يجب أن يكونوا 

ا أنهم ال يستطيعون القيام بهذا األمر اآلن، فمن األفضل أن يدعموا إيران باعتبارها هم قوة نووية، وبم

 حليًفا استراتيجًيا لهم. وال يقتصر األمر على التأييد السوري إليران في امتالك تقنية نووية.

 الدول العربية: العديد منموقف  -3

من أهمها جماعات المقاومة الفلسطينية هناك أيًضا أطراف عربية تؤيد امتالك إيران للتقنية النووية 

 واللبنانية التي تر  في امتالك إيران للتقنية النووية إضافة إلى قوتها في مقاومتها إلسرائيل.

                                                           
    http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=13279&lang، رابط 71البسيوني: سمير زكي، مجلة مختارات ايرانية، عدد 135
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إذن عدم القدرة على وضع استراتيجية عربية ثابتة وموحدة تجاه القضايا والملفات الموجودة على 

لى جانب الملف العراقي والسوري واللبناني والموقف الساحة وعلى رأسها الملف النووي اإليراني، إ

من منظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية ، كل هذا ساهم في زيادة انحصار الدور العربي. وما يدعو 

لألسف أن كل هذا يحدث في ظل وجود قوة إقليمية كبر  مميزة تحمل كل منها مشروًعا للنهضة هي 

اب شبه كامل للمشروع العربي وللدور العربي بكل ما يعنيه ذلك من إيران وإسرائيل وتركيا، مع غي

نتائج شديدة السلبية والخطورة على المصالح القومية العربية، وأيًضا على المصالح الوطنية المنفردة 

 لكل دولة من الدول العربية المعنية.

 

 

 :: املوقف الروسي و الصيني من برنامج ايران النوويالثانياملبحث 
 

ومن الحلفاء القويين  عتبر كل من الصين وروسيا من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن،ت

وهذا األمر يدلل على مد  القوة في القرار السياسي لكل من الدولتين، إضافة إلى القوة  إليران

صادية االقتصادية الكبر  للصين على مستو  العالم، واعتبارها من دول النمور اآلسيوية االقت

الكبر ، ونظرا لهذه األمور وألمور أخر ، كان لكال الدولتين دور مهم في البرنامج النووي اإليراني 

لما له من قوة طرح في الساحة السياسية الدولية، والتأثير في قرار القوة العسكرية المطلوبة لضرب 

 إيران.

وف إلى جانب إيران وهما فخلفيات الموقف الروسي والصيني يحكمها نوعين من المصلحة للوق

، وفيما يخص الجانب االقتصادي الذي يشكل المحور الرئيسي في الصراع (اقتصادي وسياسي)

 الدولي على الموارد والطاقة يبرز:

  وجود مصلحة لد  الصين في تعزيز عالقتها االقتصادية مع إيران، خصوصاً في مجال النفط

ن الطاقة بعيداً عن تحكم الواليات المتحدة، والغاز، حيث تسعى بكين إلى ضمان حاجاتها م

 خاصة أن الصين يزداد استهالكها من النفط على نحو كبير نتيجة النمو الصناعي الكبير لديها.



 

 

112 

 أما روسيا فإن مصلحتها في الوقوف إلى جانب إيران تنطلق أيضاً من كونها تتولى عملية بناء 

ت المليارات من الدوالرات إلى جانب تزويد مفاعالً نووياً إيرانياً ما يدر عليها عشرا31

 إيران بالسالح المتطور.

 :أما المصلحة السياسية تكمن في

  وجود مصلحة روسية إيرانية مشتركة لمواجهة التمدد األميركي إلى قلب آسيا الوسطى

 ومحاوالت واشنطن السيطرة على نفط بحر قزوين.

 مشتركة في إقامة تحالف في ما بينهم  إضافة إلى ذلك توجد مصلحة روسية صينية إيرانية

وتعزيزه من أجل وضع حد للتفرد األميركي بالقرار الدولي، وإعادة صياغة النظام الدولي 

على أساس التعددية القطبية، وبرز هذا التوجه في االتجاه الصيني الروسي في العمل لتحويل 

تعمل لتطهير آسيا الوسطى  منظمة شنغهاي من اطار التعاون االقتصادي، إلى منظمة سياسية

من الوجود العسكري األميركي وبناء قطب آسيوي دولي، يضم إلى جمهوريات آسيوية كالً 

 .136من إيران والهند تتصد  لسياسة التفرد األميركي بالقرار الدولي

  كذلك يعتبر موقف روسيا بشأن البرنامج النووي اإليراني أكثر تأثراً بحالة العالقات األمريكية

روسية من تأثره بتهديد حظر االنتشار الفعلي الذي ُتشكله جهود طهران، ففي محادثات ال

م في اسطنبول، أظهرت روسيا ُمجدداً أنها تستطيع أن تصبح العباً 2132/نيسانأبريل34

جماعياً، لكن الجانب التعاوني لموسكو مع األعضاء اآلخرين في مجموعة الدول الخمس 

ألمن + ألمانيا ال ينبع من رغبة خالصة لتسوية القضية النووية دائمة العضوية في مجلس ا

اإليرانية، وإنما من محاولة لكسب النفوذ في العالقات مع واشنطن، كذلك تعتبر ورقة ايران 

في العالقات بين روسيا والواليات المتحدة تندرج ضمن العالقات األمريكية اإليرانية وليس 

على مدار العشرين عاماً الماضية، لعبت روسيا بورقة إيران العالقات اإليرانية الروسية، و

من أجل كسب النفوذ في تعامالتها مع واشنطن، وتجدر اإلشارة إلى أنه في أوقات التقارب 

والتوترات الشديدة مع األمريكيين، عمدت روسيا إلى تجميد أو تعزيز تعاونها مع طهران، 

حة مع واشنطن، وّقعت موسكو على اتفاقية م، وفي أعقاب المصال3775امولذا فإنه في ع

تشيرنوميردين(، التي ألزمت الحكومة الروسية بوقف تنفيذ تعاقدات صادرات  -)غور

اإلمدادات العسكرية إلى إيران، وفي المقابل عندما ارتفعت حدة التوترات بين الواليات 

                                                           
م، رابط 27/5/2112، مركز المستقبل للدراسات، الصيني ـ الروسي الموقف ودوافع النووي إيران ملف : حسن،حردان 136
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وتقارب في الحوار  المتحدة وروسيا في منتصف العقد األول من القرن الحالي، حدث انسجام

م، لم ُتكثف موسكو اتصاالتها مع 2111م إلى 2115بين روسيا وإيران، وفي الفترة من 

إيران في المجال العسكري فحسب لكنها حاولت أيضاً تعويض الخسائر السابقة التي فرضتها 

طة، ، وتعتبر قواعد اللعبة السياسية الروسية بشأن إيران بسي(تشيرنوميردين -غور)اتفاقية 

لمناقشة المشكلة اإليرانية إذا أظهرت السلطات  اً فموسكو ستكون أكثر مرونة واستعداد

األمريكية منهجاً بناًء لحل المسائل التي ُتثير غضب الروس، مثل فضية الدرع الصاروخي 

 .137في أوروبا الشرقية، ووجود قوة ثالثة في منطقة القوقاز، وغيرها

محادثات في روسيا  م،2132/حزيرانيونيوأجريت في ولم تكتفي روسيا بالمواقف، فقد 

أن مفاوضات موسكو  قبيل عقد المفاوضات علي أكبر صالحيوأوضح وزير خارجية إيران 

، لكن لم تكن النتائج مرضية 138حول الملف النووي ستكون شاقة، لكنه أمل أن تكون مثمرة

وين الوزراء الصيني  وعقدت بعدها سلسلة من المفاوضات في دول أخر ، وكذلك حث رئيس

على إزالة الشكوك المتعلقة باحتمال تطوير إيران  محمود أحمدي نجادالرئيس اإليراني  جياباو

 .139ألسلحة نووية

 هل يشكل البرنامج النووي االيراني تهديداً من وجهة نظر روسيا والصين؟

يداً خطيراً، لكن امتالك تر  روسيا والصين أن البرنامج النووي اإليراني في حد ذاته ال ُيمثل تهد

نظام إسالمي ألسلحة الدمار النووي الشامل هو أمر غير مقبول بالنسبة لهما، وعالوة على ذلك، فإن 

إيران إذا تسلحت نووياً قد تزعزع الوضع في الشرق األوسط، وتوضح تلك المخاوف السبب في أنه 

راجعت موسكو على الفور مبادئ  م2112بعد أن تم الكشف عن البرنامج اإليراني السري في عام 

م، كانت قد وّقعت 2115محددة ُتشكل أساس تعاونها مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وبحلول عام 

عدداً من االتفاقيات مع طهران تضمن عودة الوقود النووي الُمستخدم من محطة الطاقة في بوشهر إلى 

وال تزال كال من موسكو وبكين ال تريان ضغطاً روسيا، مع الحد بشكل عام من التعاون مع إيران، 
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 م،12/4/2112النووي،  إيران برنامج بشأن روسيا ، موقف2112 و 2116 بين الفترة في طهران في الروسية السفارة في كوزهانوف: نيكوالي، ملحق 
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 تعنى يومية نشرة المشهد، ،مثمرة تكون أن نأمل لكننا شاقة ستكون النووي ملفنا حول موسكو مفاوضات: صالحي ،الفرنسيةالوكالة  

 426 العدد م،2/6/2112 فلسطين، غزة، والتنموية، السياسية الدراسات مركز: عن تصدر - الدولية بالشؤون

139
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زمنياً عاجالً فيما يتعلق بالمحادثات مع إيران، فهما ليس متأكدين مما إذا كانت السلطات في طهران قد 

قررت صنع سالح نووي أم ال، لكنهم على يقين من أن اإليرانيين على المد  المتوسط  لن يتمكنوا 

دوا ذلك، وهم ينظرون إلى العديد من تصريحات المسؤولين من صنع ذلك السالح، حتى لو أرا

اإليرانيين على أنها ال تعني شيئاً سو  التبجح من أجل تحسين شروط المساومة في نزاعهم مع 

 .140الغرب

 موقف روسيا والصين من ضرب إيران عسكريا:

تغربا، الن واشنطن يعارض قادة روسيا والصين الستخدام القوة العسكرية ضد ايران، وال يعد ذلك مس

ال تزال تبقي جميع الخيارات مفتوحة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي وبضغط واضح من 

والوفد المرافق له من الدبلوماسيين خالل زيارته للصين  بوتيناالسرائيليين، ودعا الرئيس الروسي 

،   النووية االيرانيةل سلمي للقضية م، مع نظرائهم الصينيين، دعا الى ح2132/حزيرانيونيو5في 

من خالل الحوار والمفاوضات، وتم التوقيع على البيان المشترك الخروج ضد العمل العسكري في 

 بكين من قبل زعماء البلدين، والذي شدد البيان على ضرورة بذل الجهود لتجنب تصعيد التوتر

زيادة تأثير العقوبات إن وقوف روسيا والصين في وجه الواليات المتحدة األمريكية، ومنعها من 

االقتصادية على إيران من جهة، وكذلك وقوفهما ضد أي عمل عسكري يوجه إليران، يشكل عامال 

إسرائيل على الضربة  ضربة عسكرية، غير أن إصرار سلبيا في توجه الكيان االسرائيلي في توجيه

ل بفرض مزيد من وبضغط أمريكي أوروبي، قد يدفع كل من روسيا والصين على التنازل والقبو

 العقوبات السياسية واالقتصادية والسياسية. 
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 النووي إيرانالعامل األمريكي و دوره يف التأثري على برنامج املبحث الثالث: 

 

ال شك أن العالم يعيش في هذا الوقت بحكم أحادي القطبية، تقوده الواليات المتحدة األمريكية ولم يكن 

واليات المتحدة وإيران بسبب الملف النووي، فقد نشبت خالفات سابقة بين غريبا أن ينشأ صراع بين ال

امريكا وباكستان، وبين أمريكا وكوريا الشمالية، وبين أمريكا وليبيا، وغيرها، لكن الذي يميز الصراع 

 تتعهد أمريكا بحماية أمنها القومي وذلك فيالتي النووي بين أمريكا وإيران، أنه بضغط إسرائيلي كبير 

كافة مراحل السياسة األمريكية اإلسرائيلية، فاتفاقية كامب ديفيد، واتفاقية أوسلو، وخارطة الطريق، 

في  رومينيو أوباماومؤتمر أنابولس، كان بغطاء أمريكي كبير وواضح، ولم يخف كذلك كال من 

وفمبر/تشرين خطاباتهم الداعمة والمؤيدة إلسرائيل خالل الدعاية االنتخابية المقرر إقامتها في ن

م، حتى أن روميني قام بزيارة إسرائيل، ولم يعد ذلك مستغربا، فالواليات المتحدة 2132الثاني

خاضعة ألحكام منظمات صهيونية عالمية تحكمها وتتغلغل فيها، وتسيطر على القاعدة الرئيسية 

أن كبار رؤوس  والشعبية داخل الواليات المتحدة األمريكية، مثل: منظمة اإليباك، باإلضافة إلى

األموال األمريكيين هم من اليهود، ولكن طريقة تعامل الواليات المتحدة مع البرنامج النووي اإليراني 

 لم تعد عشوائية، فهي تحكمها العديد من االعتبارات الرئيسية، والتي من أبرزها:

 

 السياسة الداخلية األمريكية: .1

  :اقتراب االنتخابات الرئاسية 

ندبندنت( البريطانية خبرا بعنوان: )الواليات المتحدة أعدت خطة للهجوم نشرت صحيفة )األ

على إيران بسبب التهديدات النووية(، ونسبت الصحيفة الخبر إلى مبعوث واشنطن إلسرائيل، 

إلى نقابة المحامين اإلسرائيلية أن: "الواليات المتحدة تأمل أال تلجأ إلى  دان شابيرووصرح 

ن هذا ال يعني ان هذا الخيار ليس مطروحاً بقوة"، وأضاف "بأنهم قاموا القوة العسكرية، ولك

، يمكن اعتبار هذا الخبر رسميا، لكن 141بإعداد الخطط الالزمة ليكونوا على أهبة االستعداد"

ما وراء هذا الخبر يجعله جوهرا بدون مضمون فاقتراب موعد االنتخابات األمريكية المقررة 
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م، يجعل من احتمال ضرب إيران أمرا مستبعدا نسبيا، 2132في نوفمبر/تشرين الثاني

فالمستو  السياسي منشغال في هذه األيام باالنتخابات األمريكية وسيكون أوباما مهتما بشكل 

أساسي بتلميع نفسه أمام الناخب األمريكي، وغير مستعد لتحمل أي هزة سياسية تصيب 

الذي خاض عددا من  جورج بوشون الحزب الديمقراطي األمريكي، ولم ينسى األمريكي

الحروب في العراق وأفغانستان، ولم ينس األمريكيون كذلك الخسائر التي تكبدوها في 

الحروب األخيرة، لكن يمكن أن تكون هناك سيناريوهات أخر  بعد نتائج االنتخابات 

ظير في المؤيد إلسرائيل بدرجة منقطعة الن رومينياألمريكية مختلفة باألخص في حالة فوز 

 دعايته وفي برنامجه االنتخابيين، أو في حالة فاز أوباما بالجولة الرئاسية األخيرة له.

 :األزمة االقتصادية األمريكية 

إن ما تمر به الواليات المتحدة األمريكية من أزمة مالية كبيرة تتعلق بالعجز القائم بالميزانية 

يرة المتراكمة على الواليات المتحدة، يدفع العامة للواليات المتحدة، إضافة إلى الديون الكب

باتجاه عدم توجيه ضربة عسكرية، في الوقت الذي ينصب التركيز فيه على إعادة هيكلة 

اقتصادها الذي ال يستطيع تحمل نفقات أي حرب أخر ، لذلك ستسعى واشنطن للترويج إلى 

قتصاد االمريكي من حرب قوية ضد طهران من أجل كسب مواقف سياسية، باإلضافة لدعم اال

خالل صفقات االسلحة مع دول الخليج، وقد حدث ذلك فعال مع كل من السعودية، وقطر، 

 واإلمارات.

كما أنه من الواضح في حال تم توجيه ضربة عسكرية إليران أنها ستنفذ تهديداتها المتكررة 

بإقفال المضيق بإقفال مضيق هرمز، وقد رّدت الواليات المتحدة على التهديدات اإليرانية 

بلسان أكثر من مسؤول، وتحدثت بعض المصادر الدبلوماسية الغربية عن أن الرئيس أوباما 

بواسطة احد  القنوات السرية  علي خامنئيقد أرسل رسالة خاصة إلى مرشد الثورة 

الخاصة، يحذر فيها إيران من اإلقدام على إقفال مضيق هرمز، كون ذلك سيستدعي القيام برد 

كري أمريكي حازم، وجاءت رسالة الرئيس أوباما على خلفية المناورات البحرية فعل عس

اإليرانية، والتي تركزت على موضوع اختبار األسلحة والوسائل الالزمة إلقفال مضيق 

، ويدل ذلك على مد  142%من االستهالك العالمي للنفط21هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 

 في حالة إقدام إيران على مثل هذه الخطوة. امكانية تأثر االقتصاد األمريكي
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 الموقف األمريكي من التصعيد الصهيوني تجاه إيران: .2

حرصت واشنطن على منع الكيان من القيام بعملية عسكرية من جانب واحدة، وبذلك يورطها في 

 معركة غير محسوبة، فمارست العديد من الضغوط وقدمت تطمينات لمنع قيام الكيان بما من شأنه

 أن يعرض المصالح األمريكية للخطر، وذلك عبر:

 .التنسيق السياسي مع الحكومة االسرائيلية، وممارسة ضغوطا دبلوماسية عليها 

 .التأكيد على التزام واشنطن بأمن إسرائيل من كافة المستويات 

  منح اسرائيل المزيد من الدعم األمني والعسكري واالستخباري، سواء الدفاعي أو

 الهجومي.

 عزيز التنسيق مع القادة العسكريين واألمنيين اإلسرائيليين )رئاسة هيئة األركن، الموساد، ت

االستخبارات العسكرية "أمان"(، لقناعتها بأن قادة هذه األجهزة يشكلون كابحا لتهديد 

الساسة االسرائيليين، وقد كان هذا األمر فعاال في فترات سابقة بين اسرائيل والواليات 

 .143المتحدة

المشاكل الكبر  التي تواجه إسرائيل في حال قيامها بتوجيه الضربة إليران منفردة تكمن في اختيار 

الممرات الجوية التي ستسلكها للوصول الى األراضي اإليرانية، مع إمكان اعتراض بعض الدول 

تحت األرض  للتشكيالت االسرائيلية، إضافة إلى عدم توافر الذخائر الخاصة بتدمير المنشآت القائمة

وأبرزها منشأة )قوردو( قرب مدينة قم، ويبقى من الضروري أن تتحسب اسرائيل لردود الفعل 

 اإليرانية المباشرة ضدها، وايًضا احتمال ردود حزب هللا من جنوبي لبنان. 

ن يشكل مثل هذا الهجوم مغامرة كبيرة، حّذر منها قياديون اسرائيليون تكراًرا، لذلك يدرك اإلسرائيليو

ويقرون بأنهم ال يملكون القدرات الالزمة لتنفيذ ألف طلعة جوية، وهي العملية القادرة وفق 

السيناريوهات األميركية للقضاء على المنشآت األساسية للبرنامج النووي اإليراني، من هنا فانه 

ح عدد سيكون من الصعب على نتانياهو وباراك اتخاذ قرار بالهجوم دون موافقة واشنطن، وقد أوض

من القادة العسكريين الميدانيين االسرائيليين وأبرزهم قائد سالح الجو األسبق في الجيش اإلسرائيلي 

إنه ليس فى مقدور إسرائيل شن هجوم منفرد على إيران، دون مساعدة من الواليات  إيتان بن إلياهو

 .144المتحدة األمريكية
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 :145لجة الخطر اإليرانيإجراءات واشنطن قبل اللجوء للخيار العسكري في معا .3

في حال قررت واشنطن اللجوء هذا الخيار فإنها ستجتهد للقيام بعدد من الخطوات االستباقية لتهيئة 

 الوضع الدولي واألمريكي والغربي، وذلك عبر:

  شيطنة النظام اإليراني ومواقفه وتصرفاته الالمسئولة، والمتهمة باإلخالل باألمن واالستقرار

ق، ودول المنطقة، والعالم، باإلضافة إلى موقفه من سوريا، مع الحرص على والسلم في العرا

 استعداء اإلقليم ضد إيران، وهو جهد تقوم به واشنطن بالفعل منذ فترة من الزمن.

  التصعيد اإلعالمي حول الخطر اإليراني، والترهيب من برنامجها النووي، وتسخير منظماتها

 لطاقة الذرية وتقاريرها لهذا الغرض.الدولية، خاصة الوكالة الدولية ل

  تسليح حلفاء واشنطن في المنطقة، سواء بأسلحة دفاعية أو هجومية، بما يوفر لواشنطن تعزيز

نفوذها على المد  البعيد، وإشراك حلفائها في دفع كلفة التصدي إليران، باإلضافة إلى 

تطلع به واشنطن بالفعل منذ  مساهمة ذلك في معالجة األزمة االقتصادية األمريكية، وهو جهد

 فترة من الزمن.

  حل األزمة السورية من خالل إنهاء النظام، وهذا من شأنه أن يفقد إيران أحد أهم حلفائها

االستراتيجيين، ويضعف أقرب حلفاء إيران االستراتيجيين )حزب هللا( ويحد من خطره على 

 اسرائيل.

 لنووي اإليراني مؤقتا، حيث قامت واشنطن والعديد استخدام البدائل المتاحة لمعالجة البرنامج ا

 من حلفائها وخاصة اسرائيل بجهد كبير لتركيز الضغوطات على النظام االيراني وذلك عبر:

الجهد االستخباري الذي تمثل بالحرب اإللكترونية وسياسة االغتياالت، إلعاقة تقدم  . أ

االستخبارية عن قدرات إيران البرامج التسلحية والنووية اإليرانية، وجمع المعلومات 

 العسكرية والنووية.

ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية على النظام اإليراني والسعي للمزيد من  . ب

 التشدد حيال إيران.

    ج. ممارسة الضغوط والدخول في مساومات مع حلفاء إيران لمنع وصول أسلحة جديدة

 وفرض المزيد من العقوبات على إيران.لمت

تغالل األزمة اإليرانية الداخلية، ومحاوالت إذكاء الخالفات والفتنة الداخلية، مع د. اس

 لتركيز على جماعات المعارضة اإليرانية خاصة المسلحة منها.وبلل
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  الحصول عل الغطاء الدولي لضرب إيران، فمن المالحظ حرص واشنطن على الحصول

مناطق العالم، كان ذلك واضحا في  على الدعم الدولي لتحركاتها في المنطقة والكثير من

أفغانستان والعراق وليبيا، بما يوفر لها الدعم السياسي والمزيد من الدعم العسكري، الذي 

 يخفف عنها الكثر من تبعات الحرب السياسية والعسكرية واالقتصادية.

 

 كيف يمكن ألمريكا أن تبطئ زحف إسرائيل نحو الحرب؟

حاسما في استخدام الخيار العسكري ضد إيران، ولكن على ما يبدو  يعتبر الموقف األمريكي عامال 

أن واشنطن لم تقرر بعد اللجوء لهذه الخطوة، مع أن ذلك ال ينفي استمرا استعداداتها االستخبارية 

والعسكرية لذلك، فواشنطن تستطيع أن تتخذ العديد من الخطوات الملموسة إلطالة الزمن أمام إسرائيل 

الدبلوماسية والعقوبات قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وعلى الرغم من أن رئيس  واستنفاد طريق

لم يصرح بعد بفشل الدبلوماسية إال أنه كان قد تحدث عن  بنيامين نتنياهوالوزراء اإلسرائيلي 

عجزها في تغيير مسار البرنامج النووي اإليراني، وتؤشر كلمات القادة اإلسرائيليين ليس فقط إلى 

الصبر المتزايد من وتيرة الدبلوماسية، وإنما أيضاً إلى جاهزية إسرائيل المتنامية للتصرف  نفاد

عسكرياً من جانب أحادي ضد المنشآت النووية اإليرانية، وعلى الرغم من أن الواليات المتحدة 

ول تشاطر إسرائيل نفس الهدف وهو منع إيران من اكتساب قدرة نووية، إال أن االثنين يختلفان ح

النقطة التي يصبح عندها من الضروري اللجوء إلى الحسم العسكري إلحباط التقدم النووي اإليراني، 

فاسرائيل تر  ضرورة القيام بالعملية العسكرية بأقرب وقت، لكن األمر بالنسبة للواليات المتحدة ال 

بعد شن أي هجوم على يتعلق بالقدرة العسكرية فحسب، بل أيضاً بامتالكها استراتيجية للمرحلة ما 

إيران. ويعود سبب ذلك إلى أن أية ضربة على إيران ال تستطيع تدمير قدرتها النووية ولذا فإن العمل 

 العسكري يجب أن ُير  كوسيلة وليس غاية.

كما يجب توظيف الضربة بطريقة من شأنها أن تساهم في هدف إعاقة البرنامج النووي اإليراني لكي 

ة واستعداداً إلعادة تأسيسه، كما تفكر الواليات المتحدة في تشكيل بيئة دولية، تصبح إيران أقل قدر

بحيث إذا أصبح معها استخدام القوة ضرورياً، فيمكن عندئذ تبريره، ألنه قد تم استنفاد الدبلوماسية 

وكأنها جلبت الحرب أساساً  -التي ترفض تغيير برنامجها النووي-بشكل واضح، وسوف تبدو إيران 

ى نفسها، كما أن مواصلة عزل إيران في حال توجيه ضربة عسكرية سوف تتطلب حرمانها من عل

 القدرة على تصوير نفسها بأنها الضحية.

إن األسئلة الرئيسية لصناع السياسة في واشنطن اليوم هي ما إذا كان هناك سبيل إلطالة الزمن من 

لساعتين األمريكية واإلسرائيلية ليتزامنا معاً، وجهة النظر اإلسرائيلية، وما إذا كان باإلمكان ضبط ا
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حتى يكون باستطاعة الواليات المتحدة حينئذ استنفاد الدبلوماسية والعقوبات قبل اللجوء إلى القوة، 

 وثمة أربعة خطوات يمكن أن تتخذها الواليات المتحدة لكي تجعل ذلك ممكناً، وهي:

خير على الطاولة الذي يسمح إليران بأن يجب أن تضع الواليات المتحدة مقترح الحل األ .3

تكون لديها طاقة نووية لكن بقيود تمنعها من أن تحقق قفزة نوعية، والمقصود بهذه القفزة هي 

القدرة على تسليح برنامجها النووي بسرعة، وبحسب الوقت الذي تختاره طهران، إن تقديم 

لحقيقي ممكناً، كما أنه سينقل مثل هذا االقتراح من شأنه أن يوضح ما إذا كان االتفاق ا

إلسرائيل رسالة مفادها أن النهج األمريكي تجاه المفاوضات لم يكن متروكاً إلى أجل غير 

 محدد.

ينبغي على واشنطن أن تبدأ نقاشات مع األعضاء الدائمين في مجلس األمن الدولي وألمانيا  .2

)اليوم التالي(، في حال ( حول استراتيجية 3)المعروفة بالدول الخمس دائمة العضوية + 

فشلت الدبلوماسية واستخدام القوة، ومن شأن ذلك أن يشير إلى كل من إسرائيل وإيران على 

 أن الواليات المتحدة تعني ما تقوله بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

هناك ينبغي على كبار المسؤولين األمريكيين أن يسألوا القادة اإلسرائيليين عما إذا كانت  .1

قدرات عسكرية يمكن أن تزودهم بها الواليات المتحدة، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، 

وحاويات إلعادة تزويد الطائرات بالوقود، ومعلومات عن األهداف، بحيث تستطيع أن تطيل 

 الوقت أمامهم.

المتحدة  عن نوع الدعم الذي سيحتاج إليه من الواليات نتنياهوينبغي أن يسأل البيت األبيض  .4

إذا اختار اللجوء إلى القوة، على سبيل المثال إعادة إمدادات األسلحة والذخائر، وقطع الغيار، 

والدعم العسكري والدبلوماسي، والمساعدة فيما يتعلق بحاالت الطوارئ غير المتوقعة، ينبغي 

االت، أن تكون الواليات المتحدة مستعدة اآلن لتبني التزامات صارمة في جميع هذه المج

مقابل موافقة إسرائيل على تأجيل أي هجوم حتى العام المقبل، وهو التأجيل الذي يمكن 

استخدامه الستنفاد الخيارات الدبلوماسية، وتمهيد الطريق للقيام بعمل عسكري إذا ما فشلت 

 146الدبلوماسية.

معالجة الملف ما التطور الذي سيدفع واشنطن الستخدام الخيار العسكري لوهنا يبرز سؤال هام، 

 النووي اإليراني؟

                                                           
146
م، 171/2112الحرب، نيويورك تايمز، معهد واشنطن للدراسات،  حون إسرائيل زحف تبطئ أن ألمريكا يمكن روس: دينيس، كيف 

israels-slow-anc-america-analysis/view/how-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-بتصرف، رابط 

war-to-march  

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-america-can-slow-israels-march-to-war
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-america-can-slow-israels-march-to-war
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-america-can-slow-israels-march-to-war
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ال شك أن واشنطن حريصة كل الحرص على أمن اسرائيل، وعلى عدم الوصول إلى إيران النووية، 

وأن األمر قد يدفعها التخاذ خطوات شاقة وصعبة، ففي حال تعرض اسرائيل لخطر وجودي، سواء 

رب امتالك إيران لسالح نووي، البادئ إيران أو إسرائيل، وفي حال أدركت واشنطن استخباريا عن ق

فإن ذلك سيجعل دخول واشنطن في حرب ضد إيران أمراً مؤكداً، وفي هذا المجال ال يمكن االستدالل 

 بالمعالجة األمريكية لملف كوريا الشمالية، حيث يغيب عنها العامل اإلسرائيلي.

ول إلى الملف النووي في ويظهر هذا التأثير البعد االستخباراتي، ففي حال تمكنت إيران من الوص

غفلة من االستخبارات الغربية، فإن من شأن ذلك أن يحّيد إلى حد كبير الخيار العسكري في مواجهة 

الخطر النووي اإليراني، ويدعم ضرورة التعايش مع إيران النووية، وفي المحصلة تقوية نفوذ إيران 

ي على حساب المصالح الصهيونية وتأثيرها في المنطقة والعالم، بما يخدم المشروع اإليران

  واألمريكية، وهو األمر الذي يسعى الغرب وحلفاؤه مجتمعين لمنع تحقيقه.
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 ةــــــمـاتـاخل

الحمد هلل رب العالمين، الحمد هلل الذي هدانا لهذه وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا، والصالة والسالم 

 اما بعد،،، على سيدنا محمد سيد االولين واالخرين، ثم

التعرف على ابعاد ومالمح االزمة  -عز وجل-في نهاية هذا البحث والذي استطعنا فيه وبفضل من هللا 

االسرائيلي، واستشراف مستقبل الصراع ومآالته، -التي يعيشها العالم حول الصراع النووي االيراني

عرفة اثر الصراع على المنطقة وبيان التحديات والمخاطر التي تواجه البرنامج النووي االيراني، وم

العربية، ورصد نتائجه على المستو  العالمي، وقد أثبتت الدراسة ان التقارب االيراني االسرائيلي 

لحل االزمة النووية االيرانية بطرق دبلوماسية بعيد نوعا ما عن الواقع الذي يعيشه العالم، وذلك الن 

وكسب اكبر وقت للخروج بمظهر القوي، وعدم قبول كل االطراف المتنازعة تسعى لتحقيق اهدافها، 

 غلبة االخر عليه، وبذلك تحقيق اقصى ما يمكن تحقيقه من البرنامج الذي يسعى اليه.

اما عن االصطدام العسكري المتوقع فهو سيؤدي في حال حدوثه الى كارثة عالمية على كافية 

الحالة يتوقع ان تستخدم الدول المهاجمة اسلحة المستويات )االقتصادية، والسياسية، والبيئية(، ففي هذه 

غير تقليدية من اجل تدمير المفاعالت النووية االيرانية، والتي ال يوجد ضمانات حقيقية لتدمير كافة 

المنشآت النووية وايقافها عن العمل بعد هذا الهجوم، إضافة إال أنه في حال تم توجيه ضربة عسكرية 

انية، فان ذلك حتما سيؤدي الى تسريب اشعة اليورانيوم، التي ستلحق تجاه المنشآت النووية اإلير

 بالهالك للبيئة في المنطقة االيرانية والمناطق المجاورة.

كما انه في حالة دخول ايران حرب عسكرية نتيجة وقوعها تحت الضربات االسرائيلية، فإنها لن 

ن اكثر من ثلث نفط العالم سيقف تتوانى عن اغالق مضيق هرمز، وفي حال قيام ايران بذلك فا

تصديره، مما يعني ارتفاع اسعار النفط العالمية، والتي بالتأكيد ستؤدي الى الحد من االنتاج العالمي 

نظرا الرتفاع اسعار في المواد الخام االساسية )النفط(، بل و نقص الكمية المتوافدة منه الى ثلثي 

 الكمية فقط.

القول، بأن الصراع بين ايران واسرائيل حول الملف النووي اإليراني، ومن خالل الدراسة نستطيع أن 

سيزداد حدة، من خالل االستمرار في اساليب الحرب الناعمة، والتي استخدمها اعداء ايران ضدها، 

من امثلة الحرب االلكترونية، والتي تفي نوع ما بأهداف الضربة العسكرية، وقد حققت الحرب 

ضية جدا إلسرائيل، كما حدث عندما هاجم فايروس )ستاكسنت( االسرائيلي اإللكترونية نتائج مر

حاسوب،  5111حاسوب من اصل  111المنشأ، حواسيب الطرد المركزي االيرانية، وعطلت حوالي 
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واعتبر الخبراء في مجال األمن التقني ان فايروس ستاكسنت، قد أخر المفاعل النووي االيراني في 

يمكن االستمرار في األساليب األخر  للحرب الخشنة، مثل االغتياالت  تطوره ثالث سنوات، كما

للعلماء والعقول االيرانية، وكذلك استهداف قادة الجيش االيراني، وارسال مجموعات للتجسس داخل 

يايران واثارة الفوضى واالشاعات في اوساط المجتمع االيراني، وما يؤكد إثبات ذلك التقارير 

هزية الجبهة الداخلية لحرب محتملة، وعدم تحصين المدن اإلسرائيلية، وظهر الواضحة عن عدم جا

ذلك من خالل التقرير اإلسرائيلي حول حريق الكرمل الذي أثبت هشاشة الجبهة الداخلية، وتحميل كل 

 قائد اسرائيلي المسؤولية عن حتمية الجبهة الداخلية لقائد آخر، وفي النهاية بقيت الجبهة الداخلية بدون

تقوية، وبدون تحمل مسؤولية تحصينها ألحد، إضافة إلى االحداث العالمية المتسارعة، والتي ابرزها 

ثورات الربيع العربي، والتي اطاحت بحكومات موالية إلسرائيل، وتحولت الى حكومات معادية 

ايران للسياسة اإلسرائيلية، وبالتالي لن تقف مكتوفة االيدي امام أي ضربة او تدخل عسكري في 

باعتبارها جارها االسالمي في المنطقة، كما ان االزمة االقتصادية العالمية التي تلحق بأمريكا و 

حليفها االستراتيجي اسرائيل والعديد من الدول الغربية، تجعل من العجز ان تتحمل أي دولة منهم 

 وأفغانستان.التكاليف الباهضة للحرب في حال استمرت وقويت كالحرب األمريكية في العراق 

 

وفي الختام، نسأل هللا سبحانه وتعالى ان نكون قد وفقنا لهذا البحث واستطعنا ان نسير على الخطة 

الموضوعة، بالشكل السليم، ووفق المنهج العلمي الصحيح، وان نكون قد وفقنا بإتمام هذا البحث 

 بالشكل الالئق، بما يخدم ديننا و وطننا وشعبنا....

 ...قصد.واهلل من وراء ال
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 املـــــصادر واملــــــراجع
 

 /المراجع العربية

 أوال: الكتب

 الثالث، اإلماراتية للجزر إيران احتالل في وأثرها إسرائيل -إيران عالقات خفايا إبراهيم، جاسم: حياتي 

 م.2117 سوريا، دمشق، والتوزيع، للنشر األوائل الفتاح، عبد علي: الحاروني عرض

 ،2ط غزة، فلسطين، االمم، بين مستقبل ال: محمود زهار. 

 السياسات، لندن، مركز ، التطورات، عبد الشافي: عصام، أزمة البرنامج النووي االيراني: المحددات

 م.2114لخليج للدراسات االستراتيجية، إبريل

 العامة ةالعربي الهيئة القاهرة، العربي، القومي واألمن االسرائيلي النووي البرنامج حامد، ممدوح: عطبة 

 .م1226للكتاب،

 المعاصر، عالمنا في والبيولوجية والكيميائية النووية األسلحة الدين، صالح :سليم و حامد ممدوح: عطية 

 م.1222 ، الصباح سعاد دار الكويت، ، 1ط

 دار مكتبة حلب، القمقم، من المارد خروج حتى الذرة اكتشاف من النووية األسرار مجدي، :كامل 

 م.2111 ،1ط العربي،

  محمد : زينب عبد العظيم، الموقف النووي في الشرق األوسط في بداية القرن الواحد والعشرين، القاهرة

 م.2119،  3، مكتبة الشروق الدولية ط

 

 ثانيا: الدراسات والمقاالت

 يةوالتنمو السياسية الدراسات لمركز قدمت بحث ورقة إليران، االسرائيلي التهديد حقيقة إبراهيم،: أبراش 

CPDS، م 22/11/2111 العنوان، بهذا عمل ورشة ضمن 

 نوفمبر ، والخسارة الربح حسابات إليران االسرائيلية الضربة احتماليات: دراسة أمني، وعي نحو المجد 

 م.2111

 354عدد الدولية، السياسة األمن، مجلس إلى اإليراني النووي الملف إحالة أبعاد السيد، أحمد:تركي، 

 2115إبريل

 مركز المستقبل للدراسات.الصيني ـ الروسي الموقف ودوافع النووي إيران ملف حسن،: نحردا ، 

 الجزيرة نتوأبعادها النووية بغداد مفاوضاتمقال:  خليل،: حسين ،. 

 م.3/7/2112موثَّقة،  وقائع.. االسرائيلية - اإليرانية حكيم: سليمان، العالقات 

 والتنموية السياسية الدراسات لمركز قدمت بحث ورقة يران،إل االسرائيلي التهديد حقيقة يوسف،: رزقة 

CPDS، م22/11/2111 العنوان، بهذا عمل ورشة ضمن 

 هللا، رام العالم، في عنها الشرعية نزع جهود لمواجهة حملة تطلق اسرائيل نيوز، شاشة 

 م.12/12/2112

 م1/7/2115 النظرية، تواجه المناورة وأمريكا إيران باكينام، :شرقاوي. 

 الجديدة األميركية االستراتيجية موازين في اإليراني النووي البرنامج نزار، الركن العميد: القادر عبد. 

 م.2133إيران، فبراير على الدولية العقوبات في المتحدة الواليات دور الرحمن، عبد محمد: عبيدي 
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 م.2115 سبتمبر أول ، الوطني الحرس مجلة ، القومي واألمن النووي اإلرهاب بسام،: عسلي 

 م.1224 العراق، األوسط، الشرق في النووي سامي،: علي 

 :م.2116مايو24هشام، إيران على وشك الحصول على قنبلة،  قروي 

 م.4/2/2132 ايران، على االقتصادية العقوبات وفيق، تداعيات: مديني 

 
 

 /المراجع األجنبية المترجمة

 أوال: الكتب

 كتاب ترجمة أبحاث مؤتمر أجنبي بنفس العنوان، مركز والتداعيات، عالوقائ االيراني النووي البرنامج 

 3ط االستراتيجية، والبحوث للدراسات االمارات

 غازي: نرجمة األمريكية، االيرانية االسرائيلية السرية العالقات االيراني المثلث شموئيل،: سيجيف 
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 ترونية...المفاهيم والتوجهات واألهداف الحرب اإللكوسميان طوف: دافيد، ، دراسة بعنوان:  شموئيل :إيفين

 م.2111يونيو 2 ، معهد أبحاث األمن القومي،إلسرائيل"

 راسات،دوال لألبحاث الزيتونة ترجمة العسكري، اسرائيل خيار النووي الملف جيورا،: ايالند 

 م.2111يناير

 ترجمة حثية،الب أوكفورد مجموغة والتداعيات، التأثير ايران ضد العسكري العمل روجرز،: بول 

 م.2111أغسطس والدراسات، لألبحاث الزيتونة

 النووية للطاقة محطة على االنترنت عبر هجوم بعد غربيين جواسيس تعتقل إيران بير،: بومنت. 

 انتشار منع محلل االيرانية، النووية القضية عن الرسمية المقترحات من تاريخ كيلسي،: دافنبورت 

 م.2112 أبريل النووية، األسلحة

 غنام، منير ترجمة اإلسرائيلية، النووية القوة أسرار فانونو تقرير مع النووية اسرائيل ترسانة بيتر،: راي 

 .الغربية األبحاث مؤسسة بيروت،

 الحرب نحو إسرائيل زحف تبطئ أن ألمريكا يمكن كيف دينيس،: روس. 

 نووي االيراني الوقائع والتداعيات، لودحارد: سفير، هل يمكن تجنب قصف ايران؟، بحث ضمن مؤتمر البرنامج ال

 م.2111مركز االمارات للبحوث والدراسات االستراتيجية، 

 نووية أسلحة تطوير وإمكانية االيرانية النووية القدرات: بعنوان بحث جون،: سيمبسون. 

 موقف ،2112 و 2116 بين الفترة في طهران في الروسية السفارة في ملحق نيكوالي،: كوزهانوف 

 م.12/4/2112 النووي، إيران برنامج بشأن روسيا

 عن الشرعية نزع حملة وسلبيات مخاطر حول صهيوني تقدير ،"إسرائيل مشروع" منظمة موقع 

 .الصحفية المعلومات وتحليل دراسات مركز: ترجمة اسرائيل،

 ويةالنو األسلحة انتشار ومخاطر الوقائية الهجمات: أوزيراك في النظر إعادة" ، براوت: هيغهامر". 

 يناير  21، ستكسنت: "نفذت من قبل القو  الغربية وإسرائيل" سايبر هجوم على ايران، كريستوفر: وليامز

 .م2111
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  رابط   24وكالة فرانس ،www.france24.com/ar 

    موقع قناة روسيا اليوم، رابطarabic.rt.com 

    موقع قناة العربية الفضائية، رابطwww.alarabiya.net 

 استردام هنا وكالة RNW  رابط ،www.rnw.nl/arabic/radioprogramme/4533 

   عكا أون الين، رابطwww.akka.ps 

  األقصى، رابط  موقع إذاعة صوتwww.alaqsavoice.ps  

 موقع THE TELTGRAPH   رابط ،.telegraph.co.uk/مماثلة 

   موقع صحيفة الغارديان البريطانية، رابطwww.guardian.co.uk/  

    موقع وزارة الدفاع اللبنانية، رابطwww.lebarmy.gov.lb   

 /الصحف و المجالت

  والتنموية. سيةالسيا الدراسات مركز الدولية، بالشؤون تعنى يومية نشرة: المشهدنشرة 

 .مجلة السياسة اإليرانية، مصر 

 .مجلة الراصد اإلقليمي، العراق 

 اللبنانية. مجلة المستقبل 

 السعودية.الوطني الحرس مجلة ، 

 .مجلة األمن الدولي 

 .صحيفة القبس الكويتية 

 .صحيفة الشرق األوسط 

 .صحيفة النهار اللبنانية 

 صحيفة األهرام المصرية. 

 .صحيفة الوطن العربي 

 .صحيفة الخليج اإلماراتية 

 .صحيفة القدس المحلية 

 .صحيفة السفير اللبنانية 

 .صحيفة الحياة اللندنية 

 .صحيفة القدس العربي 

 .صحيفة الشعب الجديد 
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