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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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٣٠ تشرين األول )اكتوبر( 2021

قــت طائــرات أمريكيــة مــن طــراز أف 16، وطائــرات تايفــون بريطانيــة، وطائــرات رافــال فرنســية وغيرهــا، فــوق الصحــراء اإلســرائيلّية 
ّ
حل

لمواجهــة عــدو غيــر مرئــي ُيدعــى »دراغونالنــد«. تتضمــن هــذه اللعبــة الحربيــة أعــداء وهمييــن. ووجــد الضبــاط اإلســرائيليون صعوبــة 

فــي القــول بــأّن التدريبــات كانــت »عامــة«، لكــن قــوة دراغونالنــد، بطائراتهــا دون طيــار وصواريــخ الدفــاع الجــوي، بــدت تشــبه إلــى حــد 

كبيــر القــوات اإليرانيــة. وأشــار أحــد الجنــراالت إلــى أن مثــل هــذه التدريبــات »ضروريــة لمواجهــة إيــران”.

إّن تدريبــات »العلــم األزرق« فــي قاعــدة عوفــدا الجويــة فــي صحــراء النقــب هــي شــكل مــن أشــكال الدبلوماســية العســكرية، وإشــارة 

ــرق  ــة ش ــئتين: مجموع ــكريتين ناش ــن عس  لمجموعتي
ً
ــال ــرائيل مفص ــت إس ــاء. أصبح ــا أصدق ــة، لديه ــة المضيف ــرائيل، الدول ــى أن إس إل

البحــر المتوســط لصــد تركيــا، ومجموعــة شــرق أوســطية لــردع إيــران، ازداد عــدد المشــاركين فــي برنامــج العلــم األزرق - ســبع دول، 

بمــا فــي ذلــك الهنــد، التــي أجــرت منــاورات مــع إســرائيل هــذا العــام، وحضــر قائــد القــوات الجويــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

كضيــف شــرف.

مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان أي مــن هــؤالء األصدقــاء سيســاعد إســرائيل فــي حــرب مــع إيران، لكــن يمكن اختبــار اقتراح شــّن الحرب في 

وقــت أقــرب ممــا يتوقعــه البعــض، تتصاعــد أصــوات »قلقلــة الســيوف« مــع تســارع وتيــرة البرنامــج النــووي اإليرانــي وتعثــر الدبلوماســية 

األمريكيــة، لقــد حــذرت أمريــكا مــن أنهــا ســتنظر فــي »خيــارات أخــرى« وقــد اختبــرت هــذا الشــهر قنبلــة جديــدة خارقــة للتحصينــات، 

بــدأ ســالح الجــو اإلســرائيلي بالتــدرب علــى خطــط الهجــوم،  كمــا تخصــص الحكومــة المزيــد مــن األمــوال للقــوات المســلحة لمواجهــة 

إيــران، فــي المنامــة، عاصمــة البحريــن، وقــف وزيــرا الخارجيــة اإلســرائيلي والبحرينــي فــي األول مــن تشــرين األول/ أكتوبــر اللتقــاط الصور 

أمــام ســفينة حربيــة أمريكيــة. مــن جهتهــا، أجــرت إيــران منــاورات دفاعيــة جويــة وحــذرت إســرائيل مــن »رد صــادم« علــى أي هجــوم.

دخلــت إســرائيل فيمــا يســميه البعــض »منطقــة المعضلــة« - وزادت مــن خطــر تحــول إيــران إلــى قــوة نوويــة مقابــل فتــح آفــاق 

دبلوماســية معهــا، وتعقيــد شــن عمليــة عســكرية، وانتقــام إيــران المحتمــل، ورد فعــل أمريــكا والشــركاء اإلقليمييــن، لــن تقــول إســرائيل 

مــا هــي »خطوطهــا الحمــراء«، لكــن الدبلوماســيين الغربييــن يعتقــدون أنهــا قــد تتخــذ قــرارا بالتصــرف بحلــول نهايــة العــام.

قامــت إســرائيل بذلــك مــن قبــل، وال ســيما بيــن عامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٢، عندمــا هــددت بقصــف إيــران لكنهــا لــم تفعــل. اآلن، علــى الرغــم 

ــي  ــب ف ــد ترام ــي دونال ــى تخل ــا إل ــك جزئًي ــع ذل ــة، يرج ــل الذري ــع القناب ــة لصن ــوارد الالزم ــالك الم ــى امت ــرب إل ــران أق ــت إي ــك، بات ــن ذل م

عــام 2018 عــن االتفــاق النــووي، المعــروف باســم خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )jcpoa(، الــذي حــّد مــن البرنامــج النــووي اإليرانــي 

وفتحــه أمــام عمليــات تفتيــش معــززة مقابــل الرفــع الجزئــي للعقوبــات الدوليــة، تقــول إيــران إنهــا تريــد التكنولوجيــا النوويــة لألغــراض 

المدنيــة فقــط، ومــع ذلــك فقــد تقــدم تخصيــب اليورانيــوم لدرجــة أن »وقــت االختــراق« - وهــو الوقــت الــذي ســتحتاجه لصنــع قنبلــة 

ــا مــا بيــن 18 
ً

مــن المــواد االنشــطارية - قــد تقلــص مــن عــام إلــى حوالــي شــهر )قــد يســتغرق أيضــا صنــع رأس حربــي ليناســب صاروخ

و24 شــهرا(.

يبــدو أن إيــران غيــر مهتمــة بدعــوة أمريــكا للعــودة إلــى »االمتثــال المتبــادل« فــي إطــار »خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة«، وتقــول 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التابعــة لألمــم المتحــدة إن مراقبتهــا ألنشــطة إيــران لــم تعــد »ســليمة« ألن النظــام يرفــض الســماح لهــا 

باســتبدال الكاميــرات التالفــة.

 عــام 2007، لكنهــا كانــت 
ً
 ســوريا

ً
 عــام 1981 ومفاعــال

ً
 عراقيــا

ً
 نوويــا

ً
قصفــت إســرائيل مرتيــن المنشــآت النوويــة ألعدائهــا - ضربــت مفاعــال

ــت  ــون تح ــا مدف ــرة وبعضه ــا متناث ــة ألنه ــر صعوب ــة أكث ــة اإليراني ــآت النووي ــتهداف المنش ــيكون اس ــدة، س ــرة واح ــة لم ــارات جوي غ

األرض، كمــا حصلــت إيــران علــى صواريــخ دفــاع جــوي روســية الصنــع مــن طــراز إس -300، يقــول جنــرال إســرائيلي إن خطــة الهجــوم 

ا يمكنــك التحضيــر لــه فــي شــهر واحــد فقــط«.
ً

»ليســت شــيئ
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ــات والدفاعــات  ــة إلــى مســتوى التحصين ــة التــي تواجههــا إســرائيل مــن تحديــد موقــع المنشــآت اإليراني ــات العملياتي ــراوح التحدي تت

( مــن قواعدهــا، ممــا يتطلــب إعــادة التــزود بالوقــود فــي 
ً
المضــادة للطائــرات. ســتعمل إســرائيل علــى بعــد 1500 كيلومتــر )932 ميــال

الجــو للعديــد مــن الطائــرات فــوق منطقــة معاديــة محتملــة. يعتقــد بعــض المحلليــن أن األمــر كلــه يتجــاوز قــدرات إســرائيل. ويزعــم 

ــي  ــووي اإليران ــج الن ــة البرنام ــة إلعاق ــرار كافي ــداث أض ــم إح ــن إن بإمكانه ــك، قائلي ــالف ذل ــرائيليون خ ــكريون اإلس ــون العس المخطط

لبضــع ســنوات.

ســتكون مهمــة إســرائيل أســهل إذا كان حلفاؤهــا الخليجيــون الجــدد علــى اســتعداد للمســاعدة، علــى ســبيل المثــال، بالســماح 

ــا لالنتقــام، إذ أن إيــران قــد هــددت بإغــالق 
ً

بالتحليــق الجــوي أو توفيــر القواعــد، لكــن كلمــا شــاركوا أكثــر، زاد احتمــال أن يصبحــوا أهداف

مضيــق هرمــز، الــذي يمــر عبــره معظــم نفــط الخليــج، إذا تعرضــت للهجــوم، قــد تكــون القــدرة العســكرية التقليديــة إليــران محــدودة، 

لكنهــا قامــت ببنــاء قــوة مــن الصواريــخ الباليســتية وغيرهــا، ولجــأت إلــى تكتيــكات غيــر متكافئــة، مثــل تخريــب الســفن بالقــرب مــن 

مياههــا.

ا عســكرًيا فــي جميــع أنحــاء 
ً
كمــا أنهــا ترعــى الميليشــيات بالوكالــة - فــي العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان - والتــي تمنحهــا نفــوذ

المنطقــة. حــزب اللــه فــي لبنــان لديــه آالف الصواريــخ التــي يمكــن أن تمطــر المــدن اإلســرائيلية، وكذلــك الصواريــخ الموجهــة 

والطائــرات بــدون طيــار التــي يمكــن أن تصيــب أهدافهــا بدقــة، يالحــظ المســؤولون العســكريون أن إســرائيل لديهــا عــدد قليــل مــن 

محطــات الطاقــة ومحطــات تحليــة الميــاه ومطــار دولــي واحــد، ضربهــا مــن شــأنه أن يســبب »ضــررا اســتراتيجًيا«، كمــا أن العديــد مــن 

ــر هشاشــة مــن ذلــك. ــج أكث دول الخلي

ــل  ــيكون العم ــده، س ــي عه ــة ف ــح نووي ــأن تصب ــران ب ــمح إلي ــن يس ــه ل ــول إن ــذي يق ــدن، ال ــو باي ــس ج ــى الرئي ــًرا عل ــر كثي ــيعتمد األم س

العســكري مــن قبــل أمريــكا أقــوى مــن الغــارة اإلســرائيلية، علــى األقــل ألنهــا تمتلــك أســلحة أكبــر الختــراق المخابــئ، حتــى لــو أعطــت 

إســرائيل الضــوء األخضــر للعمــل بمفردهــا، فقــد ال تتمكــن أمريــكا مــن البقــاء بعيــًدا عــن القتــال، إذا ردت إيــران بتوســيع الصــراع، كمــا 

ــا  ــها، فقواته ــة نفس ــل وحماي ــاء، ب ــن الحلف ــاع ع ــة، والدف ــة مفتوح ــرات البحري ــاء المم ــكا إبق ــن أمري ــُيطلب م ــرون، فس ــع الكثي يتوق

ــم اإلســالمي، بعــد االنســحاب مــن  ــة« فــي العال ــد إنهــاء »الحــروب األبدي ــه يري ــه إن فــي العــراق وســوريا معرضــة للهجــوم، بعــد قول

أفغانســتان، ســيكون بايــدن متــردًدا فــي االنجــرار إلــى حــرب أخــرى.

أفضــل مــا تأملــه إســرائيل هــو أن يــؤدي تهديدهــا بالفعــل، إلــى جانــب الضغــط الدبلوماســي واالقتصــادي الغربــي، إلــى إقنــاع إيــران 

بالموافقــة علــى صفقــة دبلوماســية. يصــر مســؤول إســرائيلي علــى أنــه »يمكــن ردع إيــران، فهــي ال تريــد أن تكــون كوريــا الشــمالية«، 

الخطــر هــو أن الماللــي خلصــوا إلــى أن األســلحة النوويــة فقــط هــي التــي ســتحافظ علــى أمــن نظامهــم. 


