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تعد املسألة اإليرانية إحدى القضايا الشائكة التي تواجهها احلكومة اإلرسائيلية اجلديدة برئاسة نفتايل بينيت، وذلك العتبارات 
عدة. فمن ناحية جيد رئيس الوزراء اليميني املتطرف بينيت نفسه مطالب بإبراز نزعته اليمينية يف خطابه التصعيدي جتاه إيران، 
ائتالف يضم  نتيجة ملشاركته يف  اليمينية  تزايد شكوكهم يف ميوله  اليمينيني، خاصة مع  ناخبيه  من أجل احلفاظ عىل قاعدة 
)وسط - يسار(، باإلضافة إىل قطع الطريق أمام معسكر املعارضة الذي يقوده نتنياهو، وحياول من خالله املزايدة عىل أداء 
بينيت الذي وصفه بـ»الضعيف« جتاه إيران. ومن ناحية أخرى، تفرض عليه مقاربته مع الواليات املتحدة األمريكية التخيل 
اإلدارة  هنج  جتاه  املرونة  وإبداء  إيران،  مع  التعامل  يف  السابقة  اإلرسائيلية  احلكومة  تتبعه  كانت  الذي  املغامر«  »النهج  عن 

األمريكية يف حماوالهتا الراهنة العودة لالتفاق النووي عرب مفاوضاهتا مع طهران يف فيينا.
وما بني هذا وذاك، جيد رئيس الوزراء اإلرسائييل بينيت -الذي التقى الرئيس األمريكي جو بايدن يف واشنطن يف 27 أغسطس 
اجلاري )2021(- أن هذه املعطيات تفرض عليه أن يتبنى »مقاربة مرنة« تراعي هذه االعتبارات من أجل تعزيز ثقة احللفاء 
يف الغرب وخاصة واشنطن يف كونه رشيكًا وثيقًا ال خيوض مغامرات مفاجئة مع إيران تتسبب يف إحراجهم عىل غرار ما كان 
يفعل نتنياهو. ومن ناحية أخرى، حيافظ عىل وضعيته داخل التيار اليميني املتطرف، خاصة مع طموحه بأن خيلف نتنياهو يف 

قيادة هذا التكتل اليميني بعدما نجح يف أن خيلفه يف مقعد رئاسة احلكومة.  
وارتباًطا بالتطور احلادث يف اللحظة الراهنة واملتعلق بالزيارة األخرية لبينيت إىل واشنطن )يف 25 أغسطس اجلاري( يف أول 
زيارة له منذ توليه السلطة، حيث تصدرت املسألة اإليرانية أجندة املباحثات مع الرئيس بايدن، فقد اجتهت األنظار إىل ما 
خلفته تلك املباحثات من مالمح السرتاتيجية التعامل مع إيران يف املستقبل املنظور يف ضوء معطيات السياق الراهن، وهو ما 

يستهدف إيضاحه هذا املقال من خالل املحاور التالية.

زات السياق املعطيات الراهنة وُمحفِّ

شهدت الفرتة املاضية العديد من التطورات عىل مستوى الداخل اإلرسائييل وكذا السياقني اإلقليمي والدويل، حيث جرت 
مياه عديدة يف بعض امللفات التي كانت هلا انعكاساهتا الواضحة عىل معادلة التعامل اإلرسائييل مع املسألة اإليرانية، وهو ما 

ُيمكن إيضاحه عىل النحو التايل:  
1 - متغري الداخل اإلرسائييل: شهدت الساحة اإلرسائيلية عددًا من التحوالت األساسية التي غرّيت بدورها منهج التعامل 
استقراره  عىل  احلفاظ  إىل  يسعى  الذي  اجلديد  احلكومي  االئتالف  يعيشها  التي  الراهنة  اللحظة  ملقتضيات  وفًقا  إيران،  مع 
وضامن استمراره يف املشهد أطول فرتة ممكنة، هذا فضاًل عن اجتاهات اجلدل يف الداخل اإلرسائييل حول طبيعة التعامل مع 
العام  الرأي  العربية من منظور  للدولة  القومي  الذي حيتله عىل خريطة هتديدات األمن  النسبي  للوزن  وفًقا  اإليراين  اخلطر 
عند  اإلرسائييل  القرار  صانع  خلفية  يف  حترض  التي  الداخل  واعتبارات  املتغريات  لبعض  استعراض  ييل  وفيام  اإلرسائييل. 

صياغته السرتاتيجية التعامل املستقبيل مع املسألة اإليرانية:
اجته بينيت إىل واشنطن وهو يضع نصب أعينه هدفه الرئييس يف  أ- استقرار االئتالف احلكومي واحتواء ضغط املعارضة: 
حول  بداخله  اآلراء  تتباين  والذي  يقوده،  الذي  اهلش  احلكومي  االئتالف  استقرار  تعزيز  يف  اللقاء  هذا  خمرجات  توظيف 
»يمينا« وحزب »األمل  الوزراء  اليمينية- عىل غرار حزب رئيس  تتجه األحزاب  ناحية  اإليرانية، فمن  املسألة  التعامل مع 

كيف تفكر حكومة بينيت في التعامل مع إيران؟

مهاب  عادل  *

* باحث مساعد - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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الوسط  أحزاب  متيل  النووي، يف حني  لالتفاق  العودة  واشنطن  ضد حماولة  التصعيد  إىل  بزعامة جدعون ساعر-  اجلديد« 
واليسار إىل صيغة التفاوض بعيًدا عن احللول العسكرية. 

ومن ناحية أخرى، يسعى بينيت إىل جتاوز معضلة معسكر املعارضة التي يقودها نتنياهو، والتي يعتمد يف مناورته عىل املزايدة 
عىل أداء احلكومة اجلديدة جتاه املسألة اإليرانية، حيث يرتكز نتنياهو  بشكل رئييس يف أدوات ضغطه عىل االئتالف اجلديد 
عىل املوقف املحتمل من جانب االئتالف يف التامهي مع اإلدارة األمريكية اجلديدة بشأن التعامل مع إيران، وهو ما سيتطلب 
من  ذلك  وبرز  اإليرانية،  السفن  ضد  ومغامراهتا  اإليراين  الداخل  يف  إرسائيل  هبا  تقوم  كانت  التي  العدائية  األعامل  ترشيد 
ووزير  االرسائييل،  اخلارجية  وزير  البيد،  يائري  باتفاق   ،2021 يونيو   27 يف  اإلرسائيلية  اخلارجية  وزارة  أعلنته  ما  خالل 
اتصال مفتوحة ومنتظمة)1(.  قنوات  باحلفاظ عىل  املفاجآت«، ووعدا  بلينكني عىل سياسة »عدم  أنتوين  اخلارجية األمريكي 
29 يوليو الفائت عرب طائرات الدرونز ضد  وكان االختبار األول لذلك االتفاق قد متثل يف اهلجوم اإليراين الذي وقع يف 
إيال عوفر، والذي أسفر عن سقوط  يمتلكها رجل األعامل اإلرسائييل  التي  التابعة لرشكة »زودياك ماريتايم«  النفط  ناقلة 
قتيلني من طاقم السفينة)2(. إذ امتثلت تل أبيب التفاقها مع واشنطن وقامت بتنسيق حتركاهتا يف الرد عىل هذا اهلجوم وفًقا 
للمسارات الدبلوماسية، واخلشنة عرب توجيه رضبات حمدودة ألهداف إيرانية يف سوريا دون أن تذهب إىل اإلعالن عن تبنيها 

هذه اهلجامت عىل عكس ما كان يفعله رئيس الوزراء السابق نتنياهو.
ويتلقف األخري يف الوقت الراهن هذه الصيغة من اتفاق احلكومة الراهنة مع واشنطن، وحياول املناورة هبا واملزايدة عىل أداء 
احلكومة يف هذا الصدد، حيث أوضح أنه بناًء عىل ذلك االتفاق سيتعني عىل احلكومة اإلرسائيلية اجلديدة تنسيق مجيع إجراءاهتا 
ضد الربنامج النووي اإليراين مع اإلدارة يف واشنطن التي ترسع يف االنضامم إىل االتفاق النووي »اخلطري« بحسب تعبريه، 
»إن آية اهلل يف اجلمهورية  مضيًفا: »ال أستطيع التفكري يف رسالة أضعف وأكثر ضعًفا يمكن أن نرسلها إليران«، مستطرًدا: 

اإلسالمية يمكنه اآلن النوم جيًدا يف الليل«، متعهًدا ببذل قصارى جهده لإلطاحة باالئتالف، لعدم صالحيته للقيادة)3(.
املتناغمة مع اإلدارة  املناورة بسياسات االئتالف  نتنياهو يف اسرتاتيجيته لفرض الضغط عىل االئتالف اجلديد عىل  ويعتمد 
التواطؤ يف إطار رغبة احلكومة  بأهنا تشهد نوع من  إيران، والتي حياول تصويرها  باملواجهة اهلشة مع  يتعلق  فيام  األمريكية 
اجلديدة إصالح العالقات مع اجلناح الديمقراطي يف الواليات املتحدة، وهو ما عرّب عنه يائري البيد، وزير اخلارجية، بتعهده 
املنتهية واليتها يف اإلرضار  باللوم عىل احلكومة  املتحدة، وألقى  الواليات  الديمقراطي يف  العالقات مع احلزب  بناء  إعادة 
قائاًل:  أوضح  حيث  النواب،  وجملس  الشيوخ  وجملس  األمريكية  الرئاسة  عىل  حالًيا  يسيطر  الذي  باحلزب  إرسائيل  بعالقة 
»كانت إدارة العالقة مع احلزب الديمقراطي يف الواليات املتحدة غري مبالية وخطرية«، مضيًفا: »نجد أنفسنا مع ديمقراطي 

البيت األبيض وجملس الشيوخ وجملس النواب، وهم غاضبون. نحن بحاجة إىل تغيري طريقة عملنا معهم«)4(.
استناًدا ألداء  به  تقوم  الذي  املعارضة  استقرار احلكومة وتفريغ ضغط  للحفاظ عىل  السعي  ناحية  اهلدف من  برز هذا  وقد 
احلكومة جتاه املسألة اإليرانية، بشكل واضح يف لقاءات بينيت مع املسئولني األمريكيني خالل زيارته، حيث أكد خالل لقاءه 
بوزير اخلارجية األمريكية أنتوين بلينكني، أن »إرسائيل مل تعد لدهيا انتخابات أخرى يف األفق بعد أربعة يف أقل من عامني«)5(، 
يف إشارة مبطنة إىل رضورة دعم احلكومة الراهنة والتعامل معها وفًقا لسياسات مستقرة دون النظر إىل هشاشتها واحتاملية 
اهنيارها يف أية حلظة. أيًضا استطاع بينيت أن يقتنص تأكيًدا من جانب الرئيس األمريكي جو بايدن بأن واشنطن ستلجأ إىل 
»خيارات أخرى« إذا فشل احلل الدبلومايس من خالل خطة العمل الشاملة املشرتكة)6(، وهو ما أثار بدوره حفيظة املسئولني 

اإليرانيني)7(، وعزز من حضور احلكومة اإلرسائيلية الراهنة لدى اجلمهور اليميني الذي حياول أن حيشده نتنياهو ضدها.
يتنامى إدراك الرأي العام اإلرسائييل بخطورة الربنامج النووي اإليراين  ب - الرأي العام وتنامي اإلدراك باخلطر اإليراين: 
أبحاث األمن  برنامج  فوفًقا ألحدث استطالع رأي أجراه  الوقت احلايل.  يواجه إرسائيل يف  الذي  التهديد األكرب  باعتباره 
القومي والرأي العام بمعهد دراسات األمن القومي )INSS( يف ديسمرب 2020، أكد 31 % من مجهور العينة بأن الربنامج 
)انظر شكل  القائمة.  التهديدات األخرى يف مزيلة  تأيت  بينام  اإليراين هو اخلطر اخلارجي األكثر هتديًدا إلرسائيل،  النووي 

رقم1(.
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شكل رقم )1(
املخاطر اخلارجية األكثر هتديًدا لألمن القومي اإلرسائييل وفًقا لنتائج استطالع الرأى

المصدر: معهد دراسات األمن القومي )INSS(، تقرير مؤشر األمن القومي: الرأي العام )2020 – 2021(، يناير 2021. متاح على:
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/202101//Index-Public-Opinion.pdf 

العمل  اإليراين، حيث رأى %26 رضورة  اخلطر  للتعامل مع  العسكري  العمل  ترجيح  إىل  عينة اجلمهور  آراء  اجتهت  وقد 
العسكري ضد إيران إذا أصبح واضًحا أهنا جتدد نشاطها النووي، عىل أن يكون ذلك بالتنسيق مع الواليات املتحدة. بينام أيد 
ما يقرب من %20 من اجلمهور ممارسة الضغط عىل الواليات املتحدة للتوصل إىل اتفاق نووي أفضل. وأيد %6 خيار الضغط 

عىل الواليات املتحدة للعودة إىل االتفاق احلايل، أو اختاذ إجراءات لتغيري النظام يف إيران أو فتح قناة دبلوماسية مع إيران. 
ج- اعتبارات األمن القومي وحسابات املؤسسة العسكرية: تفرض اعتبارات األمن القومي اإلرسائييل التي تعرب عنها املؤسسة 
العسكرية، ذاهتا كأحد الركائز األساسية يف أية مفاوضات بني تل أبيب ورشكائها )واشنطن( بشأن اسرتاتيجية التعامل مع 
املسألة اإليرانية، بل وتوفر هذه احلسابات يف أوقات كثرية هامًشا من املناورة لرؤساء احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة من أجل 
التحايل عىل اتفاقاهتا مع واشنطن بشأن التعامل مع إيران عرب التذرع بمراعاة »اعتبارات األمن القومي«. وخالل الزيارة 
األخرية التي أجراها بينيت إىل واشنطن، عمد رشكائه يف االئتالف املمثلني عن املؤسسة العسكرية إىل تصعيد اللغة اخلطابية 
ضد إيران يف حماولة إلبراز اخلط الفاصل بني ما تتفاوض بشأنه القيادة السياسية يف واشنطن والتي يتوجب عليها استخدام 
اخلطاب اهلادئ، وما يمكن أن تقوم به املؤسسة العسكرية من انتهاج املسارات اخلشنة يف التصعيد. أي أن املسار الدبلومايس 
لن جُيب اخليار العسكري. وجتىل ذلك عرب ترصحيات كل من وزير الدفاع اإلرسائييل وزعيم حزب »كاحول الفان«، بيني 
غانتس، ورئيس األركان، أفيف كوخايف، التي جاءت أثناء زيارة بينيت، حيث أكد كوخايف، أن »التقدم يف الربنامج النووي 
اإليراين دفع اجليش اإلرسائييل إىل ترسيع خططه العملياتية وهتدف ميزانية الدفاع التي متت املوافقة عليها مؤخًرا إىل معاجلة 
هذا األمر«. بينام أكد غانتس »أن إرسائيل قد تضطر إىل القيام بعمل عسكري ضد إيران« يف ظل حالة عدم اليقني حول ما إذا 

كان النظام اإليراين مستعدًا لتوقيع اتفاق والعودة إىل طاولة املفاوضات أم ال)8(.
ورأى املراقبوان أن هذه الترصحيات من شأهنا وضع »اجليش« اإلرسائييل يف مواجهة اإلدارة األمريكية اجلديدة، التي يسعى 
االئتالف اجلديد إىل إصالح العالقات معها، وتستهدف زيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل أن تساعد يف حتقيق ذلك. ومن ثم، يسعى 
رئيس الوزراء بينيت يف اللحظة الراهنة إىل جتنب هذا الصدام الذي ستنسحب آثاره بطبيعة احلال إىل مشهد االستقرار االئتاليف، 
نظًرا ملا قد خيلفه ذلك من تداعيات عىل اتساع هوة اخلالف بني رشكاء االئتالف، وسيمثل ذلك بدوره فرصة للمعارضة لتوظيفها 
ضد االئتالف احلكومي. ولذا جاءت ترصحيات بايدن خالل لقاءه ببينت بإمكانية اللجوء إىل »خيارات أخرى« يف التعامل مع 
إيران يف حالة فشل احلل الدبلومايس، يف حماولة عىل ما يبدو ملراعاة تلك االعتبارات التي قد ترض باستقرار احلكومة اإلرسائيلية 

الراهنة لصالح معسكر املعارضة الذي يقوده نتنياهو وال يرغب بايدن يف عودته للمشهد مرة أخرى.
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2 - املتغري اإلقليمي والدويل: يتكامل مع متغريات سياق الداخل اإلرسائييل بعض املتغريات األخرى عىل املستوى اإلقليمي 
والدويل، والتي كانت هلا تأثريها عىل حتديد بوصلة التعامل اإلرسائييل مع املسألة اإليرانية، ومن أبرزها:

أ - اإلدارة الديمقراطية للبيت األبيض: كان لتغري اإلدارة األمريكية السابقة برئاسة ترامب، وجمئ الديمقراطي جو بايدن، 
تأثريه الواضح يف نمط التعامل اإلرسائييل مع املسألة اإليرانية، نظًرا للمساعي احلالية التي تقوم هبا واشنطن من أجل العودة 
إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة التي توصلت إليها إدارة الرئيس األسبق أوباما عام 2015، وكان بايدن - آنذاك- نائًبا له، 
الذي يبدو أنه يستكمل مسرية أوباما من ناحية بث احلياة من جديد يف االتفاق النووي مع إضافة بعض التعديالت عىل بنوده، 

واالعتامد عىل هذا املسار باعتباره املسار األنجع يف التعامل مع التحدي اإليراين. 
وقد فرضت هذه املعادلة عىل رئيس الوزراء اإلرسائييل بينيت تشكيل مقاربة تتسم بـ»املرونة« للتعامل مع إيران وفًقا ملعطيات 
املوقف الراهن لإلدارة األمريكية، فعىل الرغم من إعالن بينيت خالل كلمته بالكنيست أثناء تنصيبه، رفضه االتفاق النووي 
مع إيران)9(، إال أن هذه السياسة، وفًقا ملؤرشات التفاعل عىل األرض، لن تتجاوز احلاجز اخلطايب إىل القيام بأعامل عدائية يف 

الداخل اإليراين تتسبب يف إحراج واشنطن والرشكاء الغربيني عىل غرار ما كان يفعله نتنياهو. 
ويتم التعويل يف هذه املقاربة عىل الدور الذي ُيمكن أن يلعبه يائري البيد، الرشيك االئتاليف، بصفته وزيًرا للخارجية، الذي 
العريضة  العالقة األمريكية، وسيساعد يف ذلك ما تم االتفاق عليه يف وثيقة اخلطوط  املبادرة يف بعض جوانب  يأخذ زمام 
لعمل احلكومة حيث تم االتفاق عىل تعزيز مكانة وزارة اخلارجية باعتبارها اجلهة التنسيقية بمجال العالقات اخلارجية لدولة 
إرسائيل. وقد عرب البيد عن هذا املوقف املرن املتامهي مع الرؤية األمريكية، من خالل ترصحياته التي أطلقها مطلع الشهر 
اجلاري، بأنه »رغم عدم تأييده االتفاق النووي مع إيران، فإنه ال يعرف خطة بديلة«)10(. ومن شأن ذلك أن يقلل الصدامات 
مع اإلدارة األمريكية اجلديدة خاصة وأن احلكومة اإلرسائيلية الراهنة غري مرتبطة عىل ما يبدو باجلمهوريني والرئيس السابق، 
إىل  زيارته  خالل  بينيت  الوزراء  رئيس  عليه  أكد  ما  وهو  عالقتهام،  يف  اجلانبني  لكال  جيدة  فرًصا  خيلق  مما  ترامب،  دونالد 
واشنطن، حيث قال أنه »جيلب من إرسائيل روًحا جديدة«، »روح األشخاص الذين لدهيم أحياًنا آراء خمتلفة، لكن يمكنهم 

العمل مًعا يف تعاون وحسن نية، بروح الوحدة«)11(. 
ب - اإلدارة اإليرانية املتشددة ومجود مفاوضات فيينا: يعد وصول الرئيس اإليراين املتشدد إبراهيم رئييس، الذي جاء مباغًتا 
لكل من واشنطن وتل أبيب، أحد عوامل التأثري يف املوقف اإلرسائييل، ففي الوقت الذي تتجه فيه اإلدارة اإليرانية اجلديدة 
إىل التصعيد عرب جتميد املفاوضات مع واشنطن يف فيينا، وعدم جتديد االتفاق النووي مع وكالة الطاقة الذرية الذي انتهى 
يف يونيو املايض، باإلضافة إىل سعيها لرسم قواعد اشتباك جديدة تتخىل بموجبها عن حالة الضعف التي كانت عليها إدارة 
الرئيس السابق روحاين، وانعكس ذلك يف اهلجوم األخري عىل ناقلة النفط اإلرسائيلية قرب خليج عامن، جتد إرسائيل نفسها 
يف موقف خانق ال يسمح هلا هبامش واسع من املناورة يف مواجهة هذه التحركات اإليرانية وحماولتها قلب الطاولة من أجل 
دخول املفاوضات بأوراق ضغط قوية تعتمد عىل ترسيع وترية الربنامج النووي من أجل تقصري مدة امتالك سالح نووي. 
تأثريها عىل االتفاق اجلديد)12(، ولن  قناعة بمحدودية  الراهنة، ترسخت لدهيا  فإن احلكومة  للتقديرات اإلرسائيلية  ووفًقا 
تتمكن من إحداث اخرتاق إال من خالل البوابة األمريكية، وهو ما دفعها إىل بذل جهود حثيثة من أجل تنسيق املواقف بني 

احلكومة احلالية وإدارة بايدن هبدف التأثري عىل االتفاق، وتصب الزيارة األخرية لبينيت يف هذا االجتاه.  
ومن شأن عودة واشنطن لالتفاق برشوطه القديمة عند توقيعه عام 2015، دون أن تستجيب للمطالب اإلرسائيلية، املتمثلة 
يف رضورة متديد الفرتة الزمنية التي ُتفرض فيها قيوًدا عىل عملية ختصيب املواد النووية يف املفاعالت اإليرانية، باإلضافة إىل 
رضورة وقف التجارب اإليرانية عىل الصواريخ احلاملة للقنابل النووية، أن تنعكس عىل التامسك احلكومي، حيث قد تنسحب 
آثار املوقف املحتمل لبينيت الذي لن جيازف بالصدام مع احلليف األمريكي الضامن األسايس ألمن إرسائيل، إىل شن املعارضة 

اإلرسائيلية هجوًما قد تنضم إليه بعض أحزاب االئتالف احلاكم نفسه، بشكل قد يقود إىل تفسخ االئتالف واهنياره. 

مالمح االستراتيجية اإلسرائيلية في مواجهة إيران

كان هلذه املتغريات السابقة حضورها لدى صانع القرار اإلرسائييل يف صياغته لالسرتاتيجية اإلرسائيلية املفرتضة للتعامل 
مع التحدي اإليراين، وهو ما سعى بينيت خالل الفرتة املاضية إىل استقرائه عرب اجتامعاته املكثفة مع رؤساء األجهزة األمنية 
اإلرسائيلية واملسئولني احلكوميني والدبلوماسيني احلاليني والسابقني، من أجل ليس تغيري السياسة اإلرسائيلية جتاه إيران، 
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ولكن مراجعة السياسة احلالية يف ضوء التغيريات عىل األرض، وذلك بحسب ما أوضحه يف جلساته مع هؤالء املسئولني، 
حيث قال أن هناك الكثري قد تغري، من ناحية وجود إدارة أمريكية جديدة، ومجود مفاوضاهتا مع إيران، وترسيع إيران برناجمها 
النووي، وبالتايل تفرض هذه املعطيات عىل احلكومة الراهنة جتديد التفكري واالستعداد لكل احتامل واختيار أفضل مسار هلا 

ليس من حيث أيديولوجيتها، بل من حيث النتيجة املرجوة)13(.
بإدارة  املعنيني  املستوى  املسئولني األمريكيني رفيعي  لواشنطن مع  أيام زيارته  بينيت خالل  مباحثات  إليه  ملا أفضت  ووفًقا 
امللف، وعىل رأسهم الرئيس جو بايدن، فقد متخضت بعض املالمح لالسرتاتيجية اإلرسائيلية للتعامل مع املسألة اإليرانية، 

وفًقا لركائز احلركة التالية:
1 - إدارة املسألة النووية عرب واشنطن يف مقابل منح حتفيزية: مع تنامي اإلدراك لدى احلكومة اإلرسائيلية الراهنة بمحدودية 
قدرهتا عىل التأثري عىل االتفاق النووي، فقد رجحت التقديرات اإلرسائيلية أفضلية إدارة املسألة النووية إليران عرب واشنطن، 
الداخل اإلرسائييل واحتاملية توظيف  اعتبارات  الراهن هو أخطر خيار إلرسائيل. ويف ضوء  الوضع  حيث إن اإلبقاء عىل 
بينيت خالل  النووي، فقد حرص  بالعودة لالتفاق  اإلدارة األمريكية  الراهنة مع موقف  لتامهي موقف احلكومة  املعارضة 
زيارته األخرية عىل أن حيصل يف مقابل موقفه املرن يف التامهي مع املنهج األمريكي عىل حزمة من املساعدات التي تعزز من 
النووي  امللف  أداء حكومته جتاه  املزايدة عىل  املعارضة عرب  الذي ستامرسه  الضغط  بقاءه وتدعم موقفه يف مواجهة  رشعية 
إدراج إرسائيل يف »برنامج اإلعفاء من  العمل من أجل  بينيت وبايدن عىل أمهية  اتفاق  اإليراين. وانعكس ذلك من خالل 
الصاروخي  للدفاع  احلديدية  القبة  نظام  خمزون  بتجديد  واشنطن  التزام  عىل  االتفاق  عن  فضاًل  هذا  األمريكية«،  التأشرية 
اإلرسائييل، وإجراء حمادثات مع الكونجرس للسامح بمليار دوالر من التمويل الطارئ. ومن شأن هذه احلزم التحفيزية أن 

تقلص من وطأة الضغط الذي ستواجهه احلكومة الراهنة يف الداخل بدفع من معسكر املعارضة الذي يقوده نتنياهو.
2 - استمرار حرب الظل وإدارة الرصاع عىل جبهات عدة: يبدو أن تل أبيب تسعى للحفاظ عىل ما يسميه رئيس وزرائها 
ذلك  يف  يكون  أن  دون  ولكن  طهران)14(،  مع  ختوضها  التي  الظل  حرب  صلب  يف  تدخل  التي  الرمادية«  املنطقة  بـ»أمور 
استنساخ لتجربة نتنياهو الذي اجته مؤخًرا إىل توظيف هذه العمليات ضمن محلته االنتخابية، وأعلن ومسئولوه عن مسئولية 
إرسائيل عن العمليات التخريبية التي متت ضد األهداف اإليرانية سواء يف املفاعالت النووية والعلامء اإليرانيني أو استهداف 
البنية التحتية. بينام يتجه بينيت إىل احلفاظ عىل »عدم علنية« هذه العمليات التي سترتكز ضد بنك األهداف اإليرانية يف مناطق 
الطوق االسرتاتيجي يف كل من )سوريا، لبنان، العراق( بتنسيق مسبق مع واشنطن واحللفاء الغربيني، وذلك من أجل عدم 
فيينا. وحتقق بذلك استمرار حالة  التي تقوم هبا واشنطن يف  التفاوض  التأثري عىل مسارات  أو  التسبب يف »احلرج« لدهيم، 
الردع لوكالء إيران املحليني يف اجلبهات املختلفة )الشاملية - اجلنوبية(، وإبراز قدرة تل أبيب عىل إيالم طهران إذا ما سعت 
إىل اإلرضار بمصاحلها)15(. وبرز ذلك مؤخًرا عرب اهلجامت التي شنتها إرسائيل يف يوليو املايض ضد قاعدة الضبعة العسكرية 
اجلوية يف منطقة القصري بحمص، وفًقا ملا أعلنته قناة العامل التابعة للحكومة اإليرانية، التي أكدت أن اهلجوم عىل ناقلة النفط 

اإلرسائيلية »مريرس سرتيت« إنام جاء يف إطار الرد عىل هذا اهلجوم اإلرسائييل)16(. 
3 - كبح مجاح النفوذ اإلقليمي إليران: تسعى تل أبيب إىل التأكيد لدى واشنطن بأن يكون هذا اهلدف املرتبط بكبح النفوذ 
اإلقليمي إليران عرب ما ُيعرف بـ»اهلالل الشيعي«، عىل طاولة تفاوضها مع طهران بشأن برناجمها النووي. وهو ما عرّب عنه 
بايدن، بشكل غري مبارش، حيث أكد عىل »أن إرسائيل تتطلع  بالرئيس األمريكي  بينيت خالل لقائه  مؤخًرا رئيس الوزراء 
إىل فعل اخلري يف العامل، لكنه فعل اخلري يف منطقتنا ال يكفي«، مستشهدًا بـ»التهديدات التي يشكلها تنظيم الدولة اإلسالمية 

وحزب اهلل واجلهاد اإلسالمي ومحاس وامليليشيات اإليرانية«)17(.
مدير  هاينز،  فأفريل  أكدت  حيث  توليها،  بداية  يف  اهلدف،  هذا  بشأن  مرونة  أبدت  قد  اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  وكانت 
أهنا  املايض )2021(،  يناير   19 الشيوخ األمريكي يف  تعيينها بمجلس  التصديق عىل  الوطنية، خالل جلسة  االستخبارات 
تتفق مع الرئيس بايدن بأنه »يتعني علينا أيضًا النظر يف قضايا الصواريخ الباليستية التي حددهتا واألنشطة األخرى املزعزعة 

لالستقرار التي تشارك فيها إيران«)18(.
4 - توسيع دائرة الرشاكات األمنية مع العديد من القوى اإلقليمية: تتجه إرسائيل إىل توظيف الظرف اإلقليمي احلايل املرتبط 
بتويل الرئيس اإليراين املتشدد رئييس، وجتميده للمفاوضات النووية مع واشنطن، هذا فضاًل عن عدم جتديده االتفاق النووي 
مع وكالة الطاقة الذرية الذي انتهى يف يونيو املايض، وهي نقاط تثري مجيعها ختوفات وهتديدات مشرتكة لقوى إقليمية عديدة، 
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ولذا يبدو أن إرسائيل بصدد التفكري يف طرح مبادرة املشاركة يف حمور يضم بعض تلك القوى التي تسعى إىل جلم إيران، عىل أن 
يتأسس ذلك عرب تعزيز التعاون يف املجال السيرباين واالستخبارايت والدفاع الصاروخي مع تلك القوى برعاية أمريكية)19(.

الربنامج  التي تكتنف مشهد  اليقني  يف ظل حالة عدم  التصعيد اإليراين:  5 - االتفاق عىل خطة بديلة )Plan B( يف حالة 
املشرتكة  الشاملة  العمل  خطة  ببنود  اجلديدة  اإليرانية  اإلدارة  التزام  وعدم  فيينا،  مفاوضات  مجود  ظل  يف  إليران،  النووي 
باقتناء سالح نووي، يف  التي تسمح هلا  النووية  العتبة  النووي وجتاوز  2015، واجتاهها لترسيع وترية برناجمها  املوقعة عام 
ظل تكّثيفها إىل حدٍّ كبري جهودها لتخصيب اليورانيوم. وقادت هذه املتغريات إىل التشكك يف ما ستفعله الواليات املتحدة 
إذا ما مضت حكومة رئييس قدمًا نحو جتاوز العتبة النووية، خاصة يف ظل تكرار بايدن عالنية أن إيران لن حتصل عىل قنبلة 
نووية »بوجوده«، وهو ما أشار إليه أيًضا خالل لقائه برئيس الوزراء اإلرسائييل بينيت. إال أن هذه احلالة من عدم اليقني وما 
تفرضه من حالة تشكك يعرب عنها باستمرار املسئولون اإلرسائيليون وخاصة عىل مستوى املؤسسة العسكرية، الذين يؤكدوا 
جاهزيتهم لسيناريو التصعيد اإليراين باالستعداد لرضب الربنامج النووي إليران)20(. ويبدو أن واشنطن حتاول استيعاب 
هذه التخوفات اإلرسائيلية، وبرز ذلك من خالل ترصيح الرئيس األمريكي باللجوء إىل »خيارات أخرى« يف حالة فشل احلل 
الدبلومايس دون تفسري أكثر من ذلك. وكان بينيت قد عرّب عن ذلك التخوف خالل لقائه بمدير وكالة املخابرات املركزية 
اسرتاتيجية  املتحدة وإرسائيل يف وضع  الواليات  تعاون  أمهية  اجلاري، مؤكًدا عىل  اغسطس   11 برينز، يف  بيل  األمريكية، 

مشرتكة لسيناريو ختتار فيه إيران عدم العودة إىل االتفاق النووي)21(.

خامتة

العمل املشرتكة  العودة إىل خطة  يتعلق بموقف واشنطن من  فيام  بينيت األخرية إىل واشنطن اخرتاًقا كبرًيا  مل حُتِدث زيارة   
)5+1( التي وقتعها إدارة الرئيس األسبق أوباما، التي كان يشغل بايدن -آنذاك- فيها منصب نائب الرئيس، والذي تّعمد 
مؤخًرا خالل حديثه مع بينيت اإلشادة بالرئيس األسبق أوباما)22(، يف إشارة عىل ما يبدو للتأكيد عىل سريه عىل خطاه فيام 
يتعلق برتجيح املنهج الدبلومايس يف التعامل مع التحدي اإليراين. ومل حتصد تل أبيب يف املقابل سوى تعزيز عالقة احلكومة 
خمزون  تطوير  خالل  من  الدفاعية  قدراهتا  بتحسني  املرتبطة  التحفيزية  احلزم  بعض  إىل  باإلضافة  اجلديدة،  باإلدارة  الراهنة 
صواريخ القبة احلديدية، باإلضافة إىل تنشيط مسألة إدراج إرسائيل يف »برنامج اإلعفاء من التأشرية األمريكية«، إىل جانب 
دعم مساعي إرسائيل لتوسيع دائرة رشكائها يف املنطقة من خالل ما ٌيعرف بـ»السالم اإلبراهيمي«، ويأيت هذا كله يف حماولة 
لدعم اإلدارة األمريكية احلكومة الراهنة هبذه احلزم لتعزيز رشعية بقاءها يف مواجهة الضغوط املتوقعة من معسكر املعارضة 

الذي يقوده نتنياهو، والذي ال يرغب كل من بايدن وبينيت يف عودته للمشهد السيايس من جديد. 
ويبدو أن الواليات املتحدة مل تفقد بعد األمل من فيينا، ولذلك قد ال تكون مستعدة لاللتزام بخطة بديلة تسعى إليها إرسائيل، 
وإن حظيت بدعم غري مبارش من الرئيس األمريكي يف ترصحيه باللجوء إىل »خيارات أخرى« يف حالة فشل احلل الدبلومايس. 
وقد تتسبب هذه احلالة من عدم اليقني حول الربنامج النووي إليران وعدم قدرة واشنطن عىل الضغط عىل اإلدارة اإليرانية 
اجلديدة من أجل االمتثال لبنود االتفاق النووي، يف زعزعة استقرار االئتالف احلكومي اإلرسائييل يف ظل اهلجوم املحتمل 
من جانب املعارضة، والذي سيضيق اخلناق عليها يف ظل حتركها املتامهي مع واشنطن الذي، وصفه نتنياهو من قبل خالل 

جلسة تنصيب احلكومة اجلديدة، بـ»الضعيف«.
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