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آفاق إيرانية

حسابات إيران املعقدة يف الرد عىل إرسائيل
 بني اإلسرتاتيجية والتكتيك

قادة إرسائيل بقدر ما أثار الكثري من التساؤالت حول ما دار يف 
لقاء نتنياهو مع بوتني حول سوريا بشكل عام وحول الوجود 
اإليراين العسكري يف سوريا والرفض اإلرسائييل هلذا الوجود 
إذا  إيران  احتامالت دعم  الرويس من  املوقف  باملطلق، وحول 

جتددت االعتداءات اإلرسائيلية.
 كان يف مقدمة املفاخرين هبذا اهلجوم اإلرسائييل عىل املواقع 
وزير  ليربمان  افيجدور  من  اإليرانية يف سوريا كل  العسكرية 
بام  ليربمان  تباهى  فقد  األمن.  وزير  اردان  وجلعاد  الدفاع 
تقريبًا،  دمر،  اإلرسائييل  »اجليش  أن  وقال  اهلجوم  هذا  حققه 
مجيع البنى التحتية العسكرية اإليرانية يف سوريا«، خالل رده 
فجر )اخلميس( عىل هجوم صاروخي )إيراين( استهدف شامل 
إرسائيل، وحذر ليربمان إيران من أن »اهلجامت عىل األرايض 
يف  حريصًا  كان  لكنه  ممكنة«،  قوة  بأقوى  ستقابل  اإلرسائيلية 
ذات الوقت عىل أن يوضح يف كلمته أمام مؤمتر هرتسيليا بشأن 
صباح  عقد  الذي  اإلرسائييل«  القومي  واألمن  املناعة  »ميزان 
بتصعيد  معنية  »غري  إرسائيل  أن   )2018/5/10( اخلميس 

أن  عىل  وشدد  ضدها«،  استفزاز  بأي  تقبل  لن  لكنها  التوتر، 
إرسائيل »لن تسمح إليران باستخدام سوريا كقاعدة ملهامجتها 

منها«.
رسالة  بتوصيل  مهتاًم  فكان  األمن  وزير  اردان  جلعاد  أما   
يف  وقال  متزح«.  وال  تلعب  ال  »إرسائيل  أن  تقول  لإليرانيني 
تغريدة نرشها عىل »تويرت« أن إرسائيل »لن تتوقف عن العمل 
أي حماولة  مع  تتسامح  اإليرانية يف سوريا، ولن  القوات  ضد 
تسمح  لن  أهنا  كام  الشامل،  يف  اإلرسائيليني  السكان  ملهامجة 
للنظام الديني املتطرف يف طهران بإنشاء قوة عسكرية يف سوريا 

متثل هتديدًا إلرسائيل«. 
هجوم الـ يت- فور وتلعثم الرد اإليراين

احلديث عن تغيري قواعد اللعبة من جانب إرسائيل مع إيران 
مل يكن خفيًا، وليس وليد اهلجامت املوسعة األخرية التي روج 
وزير الدفاع افيجدور ليربمان إىل أهنا »دمرت تقريبًا كل البنى 
وعىل  عمليًا  حتديًا  كان  ولكنه  سوريا«،  يف  اإليرانية  التحتية 

مل تواجه إيران، طيلة تارخيها العدائي إلرسائيل، اختبارًا صعبًا لصدقية هتديداهتا وخطاباهتا الساخنة ضد إرسائيل كام تواجه 
أيام فقط لثالثة رضبات إرسائيلية موجعة يف سوريا، كان آخرها فجر اخلميس  إيران، وعىل مدى عرشة  اليوم. فقد تعرضت 
به إرسائيل يف عمق  تقوم  بأنه »أكرب هجوم  الذي وصفه ضابط كبري يف سالح اجلو اإلرسائييل  )2018/5/9(، وهو اهلجوم 
األرايض السورية منذ عام 1974«، وأكد أنه »حقق أهدافه«. هذا اهلجوم الذي حدث يف أعقاب الزيارة املهمة التي قام هبا بنيامني 
نتنياهو رئيس احلكومة اإلرسائيلية لروسيا ولقائه الثامن بالرئيس الرويس فالديمري بوتني يف مدى أقل من عامني، كان مثار افتخار 
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العسكرية  القاعدة  عىل  هبجومها  إرسائيل  فرضته  األرض 
فور«   – »يت  اسم  حتمل  التي  محص  قرب  الواقعة  اإليرانية 
بدون  املسرية  للطائرات  خمصصة  قاعدة  تعترب  والتي   ]T.4[
من  قليلة  أيام  قبل  أي  أبريل 2018،   9 ففي  )درونز(.  طيار 
الفرنيس عىل سوريا   – الربيطاين  األمريكي-  الثالثي  اهلجوم 
قاعدة  عىل  مكثفًا  هجومًا  إرسائيل  شنت   )2018/4/14(
انطلقت  التي  القاعدة  أهنا  بزعم  اإليرانية،  فور”   – “يت  الـ 
منها طائرة إيرانية مسرية )درون( نحو شامل إرسائيل )فرباير 
نقطة  كان  فور”  “يت-  قاعد  عىل  اإلرسائييل  اهلجوم   .)2018
اإلرسائييل،  اإليراين-  الرصاع  مسار  يف  األمهية  شديدة  حتول 
كبريين يف  مقتل ضابطني  أسفر عن  قد  اهلجوم  كان هذا  فإذا 
احلرس الثوري )من بني سبعة من القتىل( يعتقد أهنام مسئوالن 
عن برنامج طائرات الـ “درونز” اإليراين يف سوريا، فإنه يعترب 
املواجهة املبارشة األوىل بني البلدين يف سوريا، لذلك كان رد 
الفعل اإليراين قويًا، وكانت هتديدات كبار القادة العسكريني 
والسياسيني توحي بأن ردًا قويًا إيرانيًا بات حتميًا توجيهه ضد 
اجلانبان  ظل  مبارشة  حرب  إىل  املدخل  يكون  ربام  إرسائيل، 

حيرصان عىل جتنبها أو عىل األقل تأجيلها.
فقد أعلنت إيران )2018/4/20( أن “صوارخيها جاهزة 
يف  لألعداء  احليوية  املصالح  “استهداف  بـ  ملوحة  لإلطالق” 
يعيشون يف  “حمارصون  أن اإلرسائيليني  واعتربت  أي مكان” 
فم الثعبان”، عىل نحو ما جاء عىل لسان اجلنرال حسني سالمي 
“ال  بأنه  “احلرس الثوري” الذي هدد اإلرسائيليني  نائب قائد 

مكان يفرون إليه سوى رمي أنفسهم يف البحر”.
كان املتوقع بعد ذلك أن يأيت الرد العسكري اإليراين رسيعًا 
إرسائيليًا  هجومًا  كان  أتى  الذي  لكن  “مزلزاًل”  وربام  وقويًا 
جديدًا عىل خمازن صواريخ طويلة املدى كانت إيران قد شحنتها 
قبل أيام من هذا اهلجوم، ربام لإلعداد هلجوم صاروخي إيراين 
قوي ضد إرسائيل انتقامًا للهجوم اإلرسائييل عىل قاعدة الـ “يت 

– فور”. 
يف  رصح  قد  نتنياهو  بنيامني  كان  اهلجوم  هذا  وقوع  قبل 
جلسة خاصة للحكومة بأنه “نسمع يوميًا هتديدات من إيران، 
ملواجهة  جاهزة  األمن  وأذرع  اإلرسائييل  اجليش  مقاتيل  لكن 
الثمن  نرتدع من  لن  إيذاءنا.  أي تطور. سنحارب من حياول 
أتم  عىل  اإلرسائييل  اجليش  أرواحنا.  يطلب  ممن  وسنأخذه 
اهلجوم  جاء  بعدها  الشعب”.  وكذلك  املهمة،  هلذه  اجلاهزية 
إرسائيل  “خطوط  لفرض  مسعى  ضمن  محاة  عىل  اإلرسائييل 
احلمراء” يف سوريا وهي: منع قيام قواعد إيرانية دائمة، ومنع 
ختزين صواريخ طويلة املدى يف سوريا )ولبنان(، ومنع تسليم 
قيام مصانع صواريخ  ومنع  اهلل،  إىل حزب  متطورة  صواريخ 

إيرانية يف سوريا )ولبنان(.

 وأخريًا جاء اهلجوم اإلرسائييل املوسع عىل املواقع العسكرية 
اعتربته  ما  عىل  ردًا   )2018/5/10( سوريا  يف  اإليرانية 
إرسائيل “اعتداءات صاروخية إيرانية عىل شامهلا” وهو اهلجوم 
“البيت  حزب  زعيم  التعليم  وزير  بينيت  نفتايل  اعتربه  الذي 
اليهودي” املتطرف إعالنًا إرسائيليًا بتغيري “قواعد اللعبة” مع 
“إسرتاتيجية الردع” إىل  إيران يف سوريا، وذلك بالتحول عن 
“إسرتاتيجية اهلجوم”. ومن هنا جاء تعليق بنيامني نتنياهو عىل 
هذه  مع  متوافقًا  اإليرانية  املواقع  عىل  اإلرسائييل  اهلجوم  هذا 
اإلسرتاتيجية اجلديدة التي حتدث عنها نفتايل بينيت. ففي تعليقه 
“إيران جتاوزت اخلط  أن  نتنياهو  قال  الكبري  اهلجوم  عىل هذا 
األمحر” وأكد أن رد إرسائيل عىل هذا التجاوز “كان مالئاًم من 
خالل هجوم واسع النطاق شنه اجليش اإلرسائييل عىل أهداف 
إيرانية يف سوريا” وزاد يف بيان صدر عن ديوان رئاسة احلكومة 
مستمرة”،  معركة  ختوض  “إرسائيل  أن   )2018/5/10(
وشدد عىل أن سياستها واضحة وتتمثل يف “عدم السامح إليران 
بالتموضع العسكري يف سوريا”، وأوضح أنه قام بنقل رسالة 
واضحة إىل الرئيس السوري بشار األسد فحواها أن الرضبة 
موجهة  كانت   )2018/5/10( اخلميس  يوم  وجهت  التي 
“لكن اجليش اإلرسائييل سيرضب اجليش  إىل أهداف إيرانية، 

السوري إذا ما حترك ضد إرسائيل”.
معوقات الرد اإليراين

“فجوة  عن  يكشف  األحداث  لتطور  االستعراض  هذا 
إيران  واإلرسائييل.  اإليراين  املوقفني  بني  كبرية  مصداقية” 
تركز عىل التصعيد بالتهديد دون فعل، وإرسائيل هتدد وتنفذ، 
والسؤال ملاذا؟ ما الذي شجع إرسائيل عىل التامدي يف إحراج 
حقيقي  إرسائييل  إدراك  هناك  هل  عليها،  والضغط  إيران 
التهديدات؟  تنفيذ  عن  إيران  وعجز  اإليرانية  القوة  هبشاشة 
إيران ال تستطيع إرسائيل  أم أن األمر خمتلف، بمعنى أن قوة 
التشكيك فيها، لكنها تدرك أن إيران تواجه ظروفًا صعبة كبَّلت 
قدرهتا عىل الرد، ما يعني أن تغري الظروف يمكن أن تغري قواعد 

اللعبة جمددًا.
قراءة األحداث والتطورات تكشف أن إيران تواجه أمرين 
اإليراين  النووي  باالتفاق  أحاطت  التي  الظروف  أوهلام، 
واملوقف األمريكي من هذا االتفاق، وثانيهام، تطورات ختص 
ما ختص تصاعد  بقدر  الرويس من إرسائيل،  احلليف  موقف 

اخلالفات اإليرانية- الروسية عىل تقاسم النفوذ يف سوريا. 
التأثريات السلبية ألزمة االتفاق النووي مع واشنطن- 1

دونالد  األمريكي  الرئيس  فجرها  التي  األزمة  تزامن  جاء 
حول  إيران  مع  املوقع  النووي  االتفاق  ضد  وإدارته  ترامب 
االعتداءات  تصعيد  مع   )2015 )يوليو  النووي  برناجمها 
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اإلرسائيلية عىل الوجود العسكري اإليراين يف سوريا ليكشف، 
كام أوضح عاموس هرئيل )هآرتس 2018/5/9( عن مدى 
التنسيق األمريكي- اإلرسائييل ضد إيران. فاهلجوم الذي شنته 
إرسائيل عىل منطقة “الكسوة” القريبة من دمشق جاء متزامنًا مع 
اخلطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي وأعلن فيه االنسحاب 
من االتفاق النووي املوقع مع إيران. فقد أكد هرئيل أن ترامب 
ونتنياهو يتبعان خطًا واحدًا يف قضايا مركزية ثالث ضد إيران: 
يف  النظام  تغيري  وتشجيع  النووي،  االتفاق  من  االنسحاب 

إيران، ومنع التواجد العسكري اإليراين يف سوريا.
النووي  االتفاق  أزمة  ترامب  تفجري  منذ  إرسائيل  أدركت 
عىل  روحاين  حسن  اإليراين  الرئيس  حكومة  حرص  مدى 
األمريكي  االنسحاب  دون  واحليلولة  االتفاق  عىل  املحافظة 
منه. فهذا االتفاق كان ومازال يعد مكسبًا إسرتاتيجيًا إيرانيًا من 
منظور أمهية رفع العقوبات املفروضة عىل إيران، كام أدركت أن 
إيران ستكون شديدة احلرص عىل عدم التورط يف أي استفزاز 
ذريعة  األمريكي  الرئيس  إعطاء  لعدم  سوريا  يف  إرسائيل  مع 
يف  الثقة  إطار  عىل  ولإلبقاء  االتفاق،  من  لالنسحاب  إضافية 
العالقة مع باقي الدول املوقعة عىل االتفاق خاصة “الرتويكا 
األوروبية” التي تضم فرنسا وأملانيا وبريطانيا، ضمن املراهنة 
عىل وجود فرص لألخذ بخيار البقاء يف االتفاق رغم اخلروج 
األمريكي منه، يف حال احلصول عىل ضامنات أوروبية إليران 

إضافة بالطبع إىل كل من الدعم الرويس والدعم الصيني. 
مكبلة”  “إيران  أن  هو  اإلرسائييل  االستنتاج  كان  لذلك 
أبدًا عىل أي اعتداء إرسائييل،  بضغوط االتفاق، وأهنا لن ترد 
وأن هذه هي فرصة إرسائيل التارخيية إلهناء الوجود العسكري 
النووي  االتفاق  أزمة  تنجيل  أن  قبل  اإليراين عمليًا يف سوريا 
ضمن  عليها  املفروضة  املعنوية  الضغوط  من  إيران  وتتحرر 
ذريعة  وإدارته  األمريكي  الرئيس  إعطاء  عدم  عىل  حرصها 
لالنسحاب من العمل باالتفاق، ولإلبقاء عىل رهان أو احتامل 
منه  اإليراين  االنسحاب  وعدم  باالتفاق  العمل  عىل  اإلبقاء 
االحتاد  مع  جديد  لتوافق  التأسيس  من  طهران  متكن  حال  يف 
األورويب عامة وفرنسا وأملانيا وبريطانيا عىل وجه اخلصوص 

لدعم هذا اخليار وإعطاء إيران الضامنات املطلوبة.
وبعد  االتفاق،  من  األمريكي  االنسحاب  بعد  فإنه  لذلك 
بروكسل  يف  األوروبيني  الرشكاء  مع  عقد  لقاء  أول  نجاح 
اخلارجية  وزير  ظريف  جواد  حممد  بني   )2018/5/15(
األورويب  االحتاد  يف  اخلارجية  السياسة  ومسئولة  اإليراين 
فيدريكا موجرييني ووزراء خارجية فرنسا وأملانيا وبريطانيا، 
وبعد اجتامع املفوضية األوروبية يف صوفيا وإعالهنا دعم خيار 
البقاء يف االتفاق، ودعم املصالح األوروبية مع إيران يف مواجهة 
من  جزئيًا  متحررة  نفسها  إيران  ستجد  األمريكية،  الضغوط 

ضغوط طارئة فرضت عليها عىل مدى أكثر من شهر شهدت 
السيايس  قرارها  وكبَّلت  عليها  الدولية  الضغوط  وترية  رفع 
وحالت دون تنفيذ هتديداهتا “النارية” ضد إرسائيل يف سوريا. 

ففي ختام لقاء بروكسل قالت موجرييني أن “األمر الوحيد 
األكيد، بشكل تام، هو أن االحتاد األورويب عازم عىل احلفاظ 
عىل االتفاق الرضوري ألمننا واألمن يف املنطقة”. وكان حممد 
إيران  بأن  بروكسل  يف  مستضيفيه  صارح  قد  ظريف  جواد 

“حتتاج إىل ضامنات بأن فوائد االتفاق ستتحقق”.
العالقات - 2 حول  وموسكو  طهران  بني  املكبوتة  األزمة 

الروسية- اإلرسائيلية وحول مناطق النفوذ يف سوريا
إدراك  مع  سوريا  يف  إيران  ضد  اإلرسائييل  التصعيد  تزامن 
حول  سوريًا  داخل  وإيران  روسيا  بني  أزمة  لوجود  إرسائيل 
مناطق النفوذ وحول ترتيبات احلل السلمي. أدركت إرسائيل 
أن روسيا غري راضية عن االنتشار اإليراين يف سوريا واملطالب 
التفامهات  فيه  تتقدم  الذي  الوقت  يف  سوريا،  يف  اإليرانية 
الروسية مع تركيا يف الشامل السوري. لذلك مل تفوت فرصة 
دت  هذا الرتاجع يف دفء العالقات بني موسكو وطهران وصعَّ
مع  اإلرسائيلية  التفامهات  وإيالء  موسكو  مع  التقارب  من 

روسيا أمهية بالغة.
مع  روسية  تفامهات  وجود  تدرك  ومازالت  كانت  إيران 
إرسائيل منذ فرتة حكم الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما 
نظرها عن  مقابل غض  يد موسكو يف سوريا  بإطالق  تقيض 
رضب تل أبيب ما تراه مهددًا ألمنها يف سوريا، ومن هنا جاء 
أي  ضد  إليران  الرويس  الدعم  فرص  بأن  اإليراين  اإلدراك 
اعتداءات إرسائيلية ضدها يف سوريا حمدودة نظرًا لرغبة روسيا 
يف احلفاظ عىل عالقاهتا مع إرسائيل، التي استطاعت، برعاية 
أمريكية، أن تبني تفامهات مع روسيا منذ الدخول العسكري 
 ،)2015 )سبتمرب  السورية  األزمة  يف  الرويس  الرسمي 
للمصالح  تتعرض  وال  اإلرسائيلية  املصالح  حتمي  تفامهات 
عام.  بشكل  السورية  األزمة  تتدخل يف  الروسية خاصة، وال 
من  السالح  نقل  منع  يف  اإلرسائيلية  املصالح  هذه  وتتمثل 
سوريا إىل حزب اهلل يف لبنان، ومنع اقرتاب احلرب من احلدود 
عليها من  الرد عىل هجامت  اإلرسائيلية، ومنح إرسائيل حق 

أطراف داخل سوريا. 
اإلرسائييل  التأكيد  التفامهات،  هذه  إىل  التوصل  سهل  ومما 
للجانب الرويس عىل أن تل أبيب حمايدة يف الرصاع يف سوريا، 
يف  رشيكًا  نفسها  ترى  ال  وأهنا  آخر،  ضد  ما  طرفًا  تدعم  وال 
حتديد مستقبل سوريا، األمر الذي دفع روسيا إىل األخذ بعني 

االعتبار املصالح اإلرسائيلية ذات الطابع األمني يف سوريا.
إيران، رغم كل ما حققته من تقدم يف عالقاهتا مع روسيا، 
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يف  جتلَّت  إرسائيل  مع  روسية  مصالح  وجود  حقيقة  تدرك 
املواقف الروسية “املائعة” إزاء كل ما خيص القضية الفلسطينية 
فيام  اإلرسائييل  الرويس-  العمليايت  التنسيق  يف  ثم  أواًل، 
الذي أعطى للطريان  التنسيق  السورية، وهو  يتعلق باألجواء 
عدم  رشط  سوريا  يف  والرضب  التحليق  حرية  اإلرسائييل 

االصطدام مع الطريان الرويس.
املتأرجحة بني تصادم  إيران واعية بأن روسيا  لذلك كانت 
مصالح حليفني: احلليف اإليراين واحلليف اإلرسائييل، ستكون 
وستكون  احلليفني،  هذين  بني  حيدث  رصاع  أي  يف  حمايدة 
حريصة من ناحية عىل حتجيم هذا التصعيد، وعدم الوصول به 
إىل هتديد املصالح الروسية يف سوريا، أي أن روسيا يمكن أن 
تسمح بتصعيد إرسائييل منضبط يف شكل رضبات بني احلني 
واآلخر، ومنع حدوث احلرب الشاملة، لذلك مل تعول إيران 
كثريًا عىل دعم رويس وكانت حريصة عىل عدم جعل الصدام 
مع إرسائيل مدخاًل لصدام قد يكون حمتماًل بينها وبني احلليف 

الرويس.
حسابات روسيا مع إيران وإرسائيل، حسابات معقدة، وهي 
التي تفرس الصمت الرويس حيال التصعيد اإلرسائييل املتتايل 
ضد إيران، وجاءت زيارة بنيامني نتنياهو األخرية إىل موسكو 
لتفاقم، يف رؤية طهران، من سلبيات الدور الرويس يف األزمة 

بني إيران وإرسائيل.
فقد ذهب بنيامني نتنياهو إىل موسكو وشارك الرئيس الرويس 
يف  الكبري  الرويس  العسكري  والعرض  النرص  احتفاالت 
موسكو ويف أعقاب هذه الزيارة شنت إرسائيل عدواهنا املوسع 
ضد الوجود العسكري اإليراين يف سوريا )2018/5/10( ، 
وهناك من يروج ملقولة أن الرئيس الرويس كان عىل علم مسبق 

هبذا اهلجوم عىل نحو ما كتبت صحيفة التايمز الربيطانية.
قد ال يكون هذا األمر مستبعدًا عىل ضوء املطالب التي محلها 
نتنياهو معه إىل موسكو ويف مقدمتها أن حيصل من بوتني عىل 
أهداف  ورضب  السورية،  األجواء  يف  احلركة”  “حرية  ضامن 
إيرانية يف سوريا ملنع تثبيت أي وجود عسكري إيراين وإقامة 
قواعد عسكرية إيرانية يف سوريا هتدد األمن اإلرسائييل، ومنع 
السوري  للجيش   ”300  – “اس  روسيا من تسليم صواريخ 
وأخريًا  اإلرسائييل،  األمن  عىل  خطر  من  ذلك  يمثله  ملا  نظرًا 
الصواريخ  من  منظومة  إيران  نرش  بخطورة  الروس  إقناع 
جدًا،  كبرية  وبأعداد  سوريا،  يف  )درونز(  املسرية  والطائرات 
نظرًا ملا يشكله ذلك من هتديد، تراه إرسائيل “وجوديًا” لألمن 

القومي اإلرسائييل.
املطالب  هلذه  الرويس  الرئيس  تفهم  احتامالت  يدعم  ومما 
وجود درجة من القبول الرويس للهجامت التي تشنها إرسائيل 

ضوء  عىل  روسية  مصالح  ختدم  ربام  إذ  سوريا،  يف  إيران  ضد 
السيطرة  بشأن  إيرانية  روسية-  خالفات  وجود  من  يشاع  ما 

املستقبلية عىل سوريا.
سيناريوهات الرد اإليراين

عىل ضوء هذه القيود، يمكن القول أن الرتدد اإليراين يف الرد 
عىل االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة هو تردد اضطراري وأن 
إرسائيل قرأت جيدًا مدى عمق القيود التي تواجه إيران يف الرد 
عىل اعتداءاهتا، ما يعني أن الرتدد اإليراين كان تكتيكيًا وال يعرب 
عن خيار إسرتاتيجي، وأن إيران عندما تتحرر من قيودها تلك 
يمكن أن تعود إىل امتالك القدرة عىل الرد، لكن يبدو أن الرد 
سيكون عىل مستوى الرضبات اإلرسائيلية، أو أقل دون احلرب 
اآلن  املعقدة  إيران  حسابات  ضوء  عىل  املفتوحة،  أو  الشاملة 
فيام يتعلق بأزمة االتفاق النووي، التي وإن كانت قد حتررت 
جزئيًا بعد إعالن االنسحاب األمريكي، وبعد األخذ اإليراين 
بخيار اإلبقاء يف االتفاق وعدم االنسحاب منه، مع احلصول 
عىل ضامنات أوروبية وضامنات أخرى روسية وصينية، لكن 
شن  يف  الكاملة  احلرية  إليران  يعطي  لن  اجلزئي  التحرر  هذا 
أزمات  افتعال  عدم  عىل  حريصة  إيران  ألن  الشاملة،  احلرب 
مع  تفامهاهتا  إهناء  إىل  تؤدي  قد  حروب  يف  والدخول  اآلن 
العسكري  وجودها  تأمني  عىل  حريصة  أهنا  كام  األوروبيني، 
والسيايس يف سوريا، وقد تتغاىض عن رغبة الوصول الرسيع 
إىل احلدود السورية- اإلرسائيلية يف اجلوالن، وترىض بوجود 
عسكري وسيايس واقتصادي مميز يف سوريا بعد انتهاء األزمة، 

أماًل يف الوصول يف ظروف مواتية أكثر إىل تلك احلدود.
لالعتداءات  التبادلية”  “الرضبات  خيار  أن  يؤكد  ومما 
اإلرسائيلية عىل الوجود العسكري اإليراين يف سوريا هو اخليار 
عن  اإليراين  االضطراري  االنرصاف  اآلن،  لطهران  املناسب 
ما  أوضاع  إىل  والعودة  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  خيار 
انتشار  قبل االتفاق، وربام االنسحاب كليًا من معاهدة حظر 
النووي  االتفاق  عىل  اإلبقاء  بخيار  فاألخذ  الذرية.  األسلحة 
مع  التهدئة  خليار  اآلخر  الوجه  هو  منه  االنسحاب  وعدم 

إرسائيل يف إيران.
إلدراكها  التبادلية،  الرضبات  خيار  تفضل  أيضًا  إرسائيل 
مدى خطورة الدخول يف حرب مفتوحة مع إيران ستكون حتاًم 
لنفسها، لذلك ستعمل عىل ضامن  “حربًا مدمرة” ال ترضاها 
حق رضب إيران وأعواهنا يف سوريا، وأن حتافظ عىل العالقة 
الرويس ، وأن تدعم خيارات احلليف األمريكي  مع احلليف 
ضد إيران، خصوصًا ضمن مسعى هتدئة األوضاع الفلسطينية 
املتظاهرين  ضد   )2018 مايو   14( االثنني  يوم  جمزرة  بعد 
السفارة  نقل  واحتفاالت  النكبة  يوم  ذكرى  يف  السلميني 

األمريكية إىل القدس.


