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عرشات  إرسائيل  هامجت  اإلقليمي،  املرسح  وعىل 
العسكري  الوجود  استهداف  بزعم  سوريا  يف  املواقع 
اإليراين، إضافة إىل حرب »ناقالت النفط« بني الطرفني. 
عسكرية  قواعد  عىل  هجامت  إيران  نفذت  املقابل،  ويف 
أمريكية يف العراق، وسفارة واشنطن يف املنطقة اخلرضاء، 

بمساعدة املليشيات املوالية هلا.
 كام نفذت عدة عمليات الستهداف الوجود العسكري 
األمريكي يف شامل سوريا وقاعدة »التنف« يف اجلنوب، 
وحاولت املليشيا احلوثية يف اليمن استهداف قطع بحرية 
تقارير  تشري  فيام   ،)2016 )أكتوبر  بالصواريخ  أمريكية 
منظومات  نرشت  املليشيا  أن  إىل   )2023 )يناير  حملية 
لليمن  الغريب  الساحل  يف  مأهولة  غري  وآليات  دفاعية 
األمريكية  البحرية  للتحركات  هتديد  تشكيل  إىل  هتدف 

يف البحر األمحر. 

تباين الدوافع حول اخلطوط احلمراء

الرغم من وحدة اهلدف يف توجيه رسالة إليران من  عىل 
مشرتكة  دوافع  توجد  ال  أنه  إال  املناورات،  تلك  وراء 
أمريكية-إرسائيلية، أو عىل األقل هناك تباين يف أولويات 
إىل  إرسائيلية  تقديرات  وتشري  منهام.  كل  لدى  الدوافع 
النووي  الربنامج  يف  التقدم  تعرقل  مل  الظل«  »حرب  أن 
اإليراين، وأن إيران باتت بالفعل دولة »عتبة نووية«، وإذا 
ما اختذ املرشد األعىل اإليراين عيل خامنئي قرارًا هبذا الشأن 
يمكن إليران الوصول نسبة 90% من اليورانيوم املخصب.
رئيس  كوخايف  أفيف  قال  اجلاري،  يناير  منتصف  ويف   
املنتهية واليته إن طهران  األركان العسكرية اإلرسائيلية 
بمستوى  منها  ثالث  نووية،  قنابل  أربع  تصنيع  يمكنها 
اخلط  فإن  وبالتايل   ،%60 بمستوى  وواحدة   %20
النووي،  بامللف  بالنسبة إلرسائيل يتعلق حرصيًا  األمحر 
ومع ذلك قد يظهر خط إضايف، حيث كشفت صحيفة 
»هاآرتس« اإلرسائيلية أن إيران تعمل عىل إنشاء قاعدة 
هتديد  من  يضاعف  قد  ما  سوريا،  جنوب  يف  عسكرية 
يف  العسكرية  وأصوهلا  جلهودها  إيران  بتوحيد  إرسائيل 
وفقًا  اجلبهة  تلك  عىل  حلرب  الباب  يفتح  وبام  سوريا، 

للصحيفة اإلرسائيلية. 

األنشطة  من  وإرسائيل  املتحدة  الواليات  ُتكثِّف 
مناورات  جتريان  الثانية  فللمرة  املشرتكة.  العسكرية 
األوىل  كانت  أشهر،  ثالثة  غضون  يف  مشرتكة  عسكرية 
أجرتا  بينام   ،)2022 )نوفمرب  مشرتكة  جوية  مناورات 
خالل الفرتة )23 - 27 يناير اجلاري( املناورة »جونيرب 

أوك 2023« الشاملة. 
أن  عىل  الرسمية  البيانات  اقتصار  من  الرغم  وعىل 
بني  البيني  التشغيل  قدرات  تعزيز  إىل  هتدف  املناورات 
القوات األمريكية ونظرياهتا اإلرسائيلية، إال أن البيانات 
العملية، وتقارير وسائل اإلعالم يف إرسائيل والواليات 
هو  اهلدف  أن  البلدين  من  نقلت عن مسئولني  املتحدة، 
التدريب عىل حماكاة هجوم مشرتك عىل إيران ضد مواقع 
نووية، والتصدي هلجوم بحري إيراين كرد فعل عىل أي 
حترك أمريكي-إرسائييل ضد أي حترك إيراين حمتمل. كام 
نقلت اإلدارة األمريكية عن الرئيس جو بايدن بالتزامن 
اخليار  يستثني  ال  أنه  األخرية،  املناورات  ختام  مع 

العسكري ضد إيران. 
بعقلية  تفكر  األطراف  أصبحت  حتى  تغري  الذي  ما 
فاستباقًا  العسكري«؟.  »اخليار  طرح  أو  احلرب 
هى  إيران  قامت  األمريكية-اإلرسائيلية،  للمناورات 
»ديمونة«  موقع  الستهداف  حماكاة  بإجراء  األخرى 
»الرسول  مناورات  خالل  اإلرسائييل  النووي 
كام   ،)2021 )ديسمرب  الـ17  املشرتكة  األعظم« 
بنك  اهلجوم عىل  بحرية حتاكي  مناورات  أجرت عدة 
أبرزها  األوسط،  الرشق  يف  بحري  أمريكي  أهداف 
اجلاري، وكان  يناير  104« خالل  الفقار  »ذو  مناورة 
تعكس  التي  النادرة  املناورات  من  كانت  أهنا  الالفت 
يف  الثوري  واحلرس  اجليش  بني  التعاون  تنامي  مدى 

القيام بذلك. 
وقد يضاعف من أمهية البحث عن الدوافع واملتغريات، 
أن تلك األطرف كانت يف حالة حرب غري مبارشة عىل 
مدار أكثر من عقد، حيث تشن إرسائيل »حرب الظل« 
اهلجامت  عرب  اإليراين،  النووي  الربنامج  مواجهة  يف 
النووي  املرشوع  يف  رئيسية  كوادر  وتصفية  السيربانية، 

اإليراين أبرزهم حمسن فخري زاده. 
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رئيس  أيضًا  يتبناها  والتي  كوخايف،  ترصحيات  وتعكس 
األركان اجلديد للجيش االرسائييل هرتيس هليفي، متغري 
رئيس  داغان  لـامئري  فوفقًا  اإلرسائييل.  اجليش  موقف 
املوساد اإلرسائييل السابق، عارض اجليش قرارًا لكل من 
الدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس 
عسكري  هجوم  بشن   2012 عام  باراك  اهيود  األسبق 
التي  العمليات  تستمر  أن  عىل  االتفاق  مع  إيران،  عىل 
يقوم هبا املوساد الخرتاق املرشوع اإليراين عرب اهلجامت 

السيربانية وتصفية كوادر املرشوع. 
السياق، يقول مراقبون يف إرسائيل مثل شيمون  يف هذا 
القومي  األمن  دراسات  معهد  يف  الباحث  شتاين 
النتائج  حترز  مل  السابقة  اخليارات  إن   INSS اإلرسائييل 
النووي  الربنامج  تعطيل  من  متكنت  فقط  املطلوبة، 
املرشوع ويف األخري  إيران يف  اإليراين، ومع ذلك متيض 
ستحقق هدف امتالك القنبلة النووية. ومن ثم-بحسب 
شتاين- هناك حاجة لبدائل جديدة، كاخليار العسكري، 
وأشار أيضًا إىل أن الرهان عىل سقوط النظام اإليراين يف 

املرحلة احلالية ال يبدو واقعيًا. 
تؤخذ  رئيسية  تطورات  ثمة  فإن  لواشنطن،  بالنسبة  أما 
ما  كثريًا  إرسائيل  مع  بالعالقة  يتصل  ففيام  االعتبار،  يف 
حتفظت واشنطن عىل أن تقوم األخرية برضبة من طرف 
واحد ضد إيران، وهو جدل قد يتكرر مع عودة نتنياهو 
الذي كرر نواياه اخلاصة بالقيام هبجوم من طرف واحد 

بغض النظر عن املوقف األمريكي. 
وعىل الرغم من عدم واقعية طرح نتنياهو، حيث ال يمكن 
وحاجتها  منفرد،  بشكل  العملية  بتلك  القيام  إلرسائيل 
التطورات  لكن  أمريكية،  ومساعدة  بل  أخرض  لضوء 
ربام  املناورات  يف  األمريكية  املشاركة  وطبيعة  الراهنة 
أصبحت  حيث  املعادلة،  هذه  تغري  عىل  مؤرشًا  تكون 
النوايا األمريكية متيل إىل اخليار العسكري، وبالتايل حتتاج 

إىل دعم إرسائييل. 
يتعلق  األمريكي  للموقف  بالنسبة  األهم  املحدد  لكن 
مل  إذ  األمريكية،  احلمراء  للخطوط  طهران  بتجاوز 
الرشق  يف  األمريكية  للمصالح  هتديدًا  متثل  إيران  تعد 
األوسط فقط، فقد تزايدت تلك التهديدات مع دخول 

إطار  يف  الروسية-األوكرانية،  احلرب  يف  كطرف  إيران 
 ،)136 )شاهد  طيار  دون  من  بالطائرات  روسيا  دعم 
ضمن  بالصواريخ،  أيضًا  ملوسكو  طهران  إمداد  وتوقع 
الطرفني،  بني  العسكرية  العالقات  تنامي  تعكس  صفقة 
 SU-35 فاألخرية ستحصل عىل أول دفعة من طائرات
الروسية بحلول مارس املقبل وفق الترسيبات األمريكية 
التي تستند إىل معلومات استخبارية، حيث ستدفع إيران 
جزءًا من قيمة الصفقة يف شكل صواريخ وطائرات من 
عىل  إيران  حصول  فإن  ذلك  إىل  وباإلضافة  طيار،  دون 
يف  فارقًا  متغريًا  بمثابة  سيكون  النوعية  املقاتالت  تلك 
املدى  الرشق األوسط عىل  القوى يف  معادالت موازين 

املتوسط. 

حتديات عديدة

من  العسكري  للخيار  أبيب  وتل  واشنطن  اختبار 
خالل إجراء تدريبات مشرتكة، ينطوي عىل العديد من 

املعضالت، منها عىل سبيل املثال: 
من  كان  ربام  اإليراين:  النووي  املرسح  اتساع   -1
بتوجيه  املتحدة  والواليات  إرسائيل  تقوم  أن  املمكن 
وربام   ،2012 يف  اخليار  هذا  الح  عندما  الرضبة  تلك 
معقدة  خريطة  رسم  يف  إيران  رشعت  عندما  ذلك  قبل 
املناورة  أن  صحيح  األرض.  حتت  النووية،  للمنشآت 
الطائرات  أكرب عدد ممكن من  األخرية شهدت مشاركة 
اهلجومية )حوايل 142 طائرة منها 4 قاذفات اسرتاتيجية 
 F / و45 مقاتلة ،F-35 و4 مقاتالت ،B-52 من طراز
AC- وطائرات   ،MQ-9 Reaper وطائرتني   ،A-18
وطائرات  أباتيش  هليكوبرت  وطائرات  احلربية،   130
أجريت  كام   ،)Boeing KC-46 بالوقود  وتزويد  إنقاذ 
بحسب التقارير اإلعالمية اإلرسائيلية جتربة إللقاء 100 
يف  األرض،  حتت  هيكيل  مفاعل  عىل  القنابل  من  طن 
صحراء النقب جنوب إرسائيل، إال أن خرباء عسكريني 
أمريكيني أشاروا إىل أنه من الصعوبة بمكان حتديد طبيعة 
تلك املنشآت بشكل دقيق، فضاًل عن أن كوخايف نفسه 
اخلطط  أن  سلفًا  إليها  املشار  الترصحيات  ضمن  كشف 
األول  مهمني:  أمرين  عىل  تعمل  اإلرسائيلية  العسكرية 
يوم  نقوم  لكي  اإليرانية  الصواريخ  موقع  حتديد  هو 
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التنفيذ برضب أكرب عدد ممكن منها. واألمر الثاين إنشاء 
نظام دفاع جوي لتحييد هذه الصواريخ. إذ أنشأت إيران 
أيضًا مواقع حتت األرض تستخدم كمخازن للصواريخ 

والطائرات من دون طيار. 
موقع  الستهداف  اإليرانية  املحاكاة  فإن  املقابل،  يف 
أكثر  تبدو  املوقع،  يف  التربيد  مبنى  حتديد  أو  »ديمونة« 
فقط  إيران  استخدمت  حيث  سطحي،  كهدف  سهولة 
»شاهد  طراز  من  طائرات  و5  باليستيًا  صاروخًا   16
موقع  إىل  سوري  صاروخ  وصل  وعندما   ،»136
»ديمونة« يف )أبريل 2021( طرح تساؤل داخل إرسائيل 
عن طبيعة تأمني موقع املفاعل، باإلضافة إىل ذلك يمكن 
أن ُتغِرق إيران إرسائيل بالصواريخ التي متتلكها فصائل 
غزة وحزب اهلل يف لبنان وسوريا باإلضافة إىل الفصائل 
مع  التعامل  احلديدة  القبة  بمقدور  كان  ومهام  العراقية، 
سيؤدي  املنظومة  هذه  من  سيفلت  ما  لكن  الصواريخ، 
اإليرانية  البحرية  أن  كام  كبري.  بشكل  إرسائيل  إيذاء  إىل 
يمكنها بمساعدة احلوثيني يف اليمن الوصول إىل األصول 

العسكرية األمريكية يف املنطقة. 
األرجح،  عىل  الرئيسية:  اإلقليمية  القوى  حسابات   -2
عىل  الرهان  املتحدة  والواليات  إرسائيل  خرست 
يف  العربية  القوى  يضم  واسع  إقليمي  حتالف  تشكيل 
اخليار  يطرح  حينام  لكن  عريب«.  »ناتو  األوسط  الرشق 
القوى من  إيران ال يمكن استبعاد تلك  العسكري ضد 
ما  فإذا  احلالتني.  كلتا  يف  أخرى،  معضلة  وهي  املعادلة، 
شنت حرب ضد إيران فإن التكلفة لن تنعكس فقط عىل 
املنطقة بأرسها. وكذلك يف حال  طرىف احلرب، بل عىل 
اإلقليمية  القوى  معادالت  فإن  نووية،  إيران  أصبحت 
ستتغري، ولكن يمكن اعتبار أن إجراء املناورات عىل هذا 
النحو دون مشاركة قوى عربية هو تأكيد ملوقف القوى 
هذا  من  حرب  يف  طرفًا  تكون  لن  بأهنا  الرئيسية  العربية 

النوع.
اإلقليمية  القوى  من  العديد  تقارن  آخر،  جانب  ومن 
األمن  أصبح  حينام  إيران  من  األمريكي  املوقف  بني  ما 
لألمن  إيران  هتديد  وبني  مهددًا،  اإلرسائييل  القومي 
لعب  عن  املتحدة  الواليات  وتقاعس  العريب،  القومي 

دور حموري يف هذا الصدد. ففي ذروة احلرب يف اليمن، 
من  »باتريوت«  بطاريات  املتحدة  الواليات  سحبت 
الدفاعي،  االنكشاف  من  حالة  يف  تسبب  ما  اخلليج، 
حينام  التسليح  بورقة  أيضًا  املتحدة  الواليات  وضغطت 
حجبت بعض التوريدات اخلاصة باألسلحة والذخائر. 

سيناريوهات معقدة

فسيناريو  معقد،  بشكل  السيناريوهات  تتداخل  واقعيًا؛ 
توجيه رضبة إليران ليس مستبعدًا، وبحسب التقديرات 
اإلرسائيلية ال تزال هناك حاجة ملزيد من الوقت للجاهزية 
استعدادًا لشن هجوم عىل إيران، ومع ذلك هناك حاجة 
برضبة  القيام  أن  اذ  العسكرية،  الرضبة  طبيعة  لتحديد 
العسكرية اإليرانية خيتلف عن  البنية  عسكرية تستهدف 
القيام برضبة عسكرية تستهدف املواقع النووية اإليرانية.
البنية  استهداف  وهو  ثالث  سيناريو  هناك  يكون  وقد 
حد  إىل  ممكنة  فاألوىل  معًا.  النووية  واملواقع  العسكرية 
تبدو  لكن  ذاته،  الوقت  يف  الكبرية  كلفتها  رغم  كبري، 
كسبت  لو  حتى  ذلك  ومع  تعقيدًا،  أكثر  الثانية  الرضبة 
البنية  عىل  األوىل  الرضبة  وإرسائيل  املتحدة  الواليات 
القنبلة  امتالك  إىل  إيران  يدفع  قد  ذلك  فإن  العسكرية، 
أي  إطالق  بمجرد  امتالكها  عن  تعلن  ربام  بل  النووية، 

هجوم. 
ويؤخذ يف االعتبار أن سيناريو اهلجوم يتطلب االستعداد 
اإليرانية  القوة  وبخالف  األطراف،  متعددة  حلرب 
هجامت  حتييد  بمكان  الصعوبة  من  سيكون  األساسية، 
ستقوم  التي  غزة،  وقطاع  والعراق  واليمن  سوريا  من 
بمهمة الرضبة الثانية. بينام توجيه رضبة للمواقع النووية 
اإليرانية ينطوي عىل مغامرة أكرب، فخريطة البنية النووية 
النووي  املفاعل  باستهداف  مقارنتها  يمكن  ال  اإليرانية 
»الكرب«  أو مفاعل  )يونيو 1981(،  »اوزيراك«  العراقي 
يف دير الزور السورية )سبتمرب 2007( الذي كان عباره 

عن مباٍن حتت اإلنشاء.
وفقًا  مغامرة،  أكثر  سيناريو  استبعاد  يمكن  ال  وبالتايل   
كافة  عىل  اهلجوم  وهو  املشرتكة،  املناورات  لبيانات 
البنية  تستهدف  رضبات  توجيه  بمعنى  األهداف، 
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بمقدور  يكون  فلن  معًا،  اإليرانية  والنووية  العسكرية 
االسرتاتيجية  املقاتالت  اعرتاض  اإليرانية  الدفاعات 
أقامر  مع  باالتصال  توجيهها  يتم  التي   ،F-35 أو   B25
صناعية يف مدار منخفض وآخر متوسط حول األرض 
 ،SPACECENT اجلديدة  الفضاء  قيادة  سيطرة  حتت 
مع  للتعامل  البحرية  والقطع  املقاتالت  باقي  حشد  مع 
ووكالئها  إيران  تعجيز  ثم  ومن  املدى،  واسع  مرسح 

اإلقليميني عن القيام بالرضبة الثانية من األساس. 
ومع أنه ال يمكن التكهن بالسيناريو التايل بشكل دقيق، 
يف ضوء غموض نتائج املناورة، ال سيام ما يتعلق بنتائج 
كشن  التمهيدية،  العمليات  أو  اللوجستية،  العمليات 
النووية  املفاعالت  بعض  إلخراج  سيربانية  هجامت 
الدقة  املعروف عىل وجه  العمل، ليس من  اإليرانية عن 
يف  للتحصينات  اخلارقة  القنابل  إلقاء  حماكاة  نتائج  أيضًا 

النقب.
هذه  مع  واقعي  بشكل  التعامل  يمكن  ال  اآلن،  وحتى   
العمليات سوى أهنا جانب من احلرب النفسية إليصال 
ومن  مطروحة،  السيناريوهات  كافة  بأن  إليران  رسائل 
لسيناريو  كاستعدادات  معها  التعاطي  آخر  جانب 

مستقبيل. 
خاصة  أيضًا،  السياسية  التطورات  جتاهل  يمكن  وال 
أخرى،  جهة  ومن  الرئيسية.  اإلقليمية  القوى  مواقف 
لالتفاق  تنازالت  وتقديم  إيران  تراجع  افرتاض  يمكن 
إيران  من  تتطلب  التنازالت  تلك  بأن  علاًم  النووي، 
التعاون العسكري مع روسيا،  تقديم ثمن أكرب يف إطار 
رضبة  ذلك  سيكون  الرتاجع  سيناريو  حتقق  وبافرتاض 
قدمًا  العسكري  اخليار  دفع  يف  اإلرسائيلية  للجهود 

بالتعاون مع الواليات املتحدة، وستعود بالتايل إىل مربع 
اخلالف مع واشنطن حول التوافق عىل كيفية التعامل مع 
إيران، يف ظل نظرة تل أبيب إىل أن االتفاق ليس أكثر من 

صفقة مؤقتة. 
قد  العسكري  اخليار  إن  القول  يمكن  منطقية،  وكنتيجة 
للتعامل  املتحدة  والواليات  إرسائيل  نظر  وجهة  يوحد 
مع امللف النووي اإليراين، بينام العودة إىل السيناريوهات 
السابقة ستظل حمل خالف، وسيتوقف األمر عىل تطور 
املوقف اإليراين جتاه السياسات األمريكية واإلرسائيلية، 
سياستها  إزاء  ولكن  النووي،  ملفها  جتاه  فقط  ليس 

اخلارجية اإلقليمية والدولية يف الوقت نفسه.
يف األخري، ما يشكل يقينًا يف املرحلة احلالية هو أن اخليار 
عىل  املحتملة  البدائل  أحد  أصبح  إيران  ضد  العسكري 
عكس ما كان عليه الوضع يف السابق كسيناريو مستبعد، 
وكيقني أيضًا يمكن تصور أن اإلقدام عىل تنفيذ سيناريو 
رضبة عسكرية ضد إيران سيغري من شكل املنطقة يف كل 
لن  الرضبة  قبل  األوسط  الرشق  أن  يعني  بام  األحوال، 
يكون كام بعدها، فاملناورات يف حد ذاهتا تعكس منظور 
األوسط،  الرشق  يف  األمريكي  التموضع  عودة  طبيعة 
وأولويات واشنطن االسرتاتيجية، وبالتايل سيتعني عليها 

أن يكون لدهيا خطة للتعامل مع ما بعد ذلك.
العراق  يف  األمريكية  احلروب  دروس  فإن  كذلك،   
االعتبار،  وأفغانستان عىل مدى عقدين جيب أخذها يف 
الطرفني  موقف  مقاربة  يف  األمر  خيتزل  أن  يمكن  وال 
للخطوط  إيران  جتاوز  حيال  واألمريكي  اإلرسائييل 

احلمراء.  


