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مقدمة
يف العا�ش��ر م��ن مايو�/أي��ار �ش��نت �إ�س��رائيل هجم��ات �صاروخي��ة عل��ى ع��دة مواق��ع ق��ال جي���ش االحت�لال �إنه��ا تابع��ة
لفيل��ق القد���س و�أخ��رى لال�س��تخبارات الإيراني��ة .وق��د �أطل��ق جي���ش االحت�لال � 60ص� َ
�اروخ ج��و �أر���ض ،و� 10صواري��خ
�أر���ض �أر���ض ،ج��اء ذل��ك بع��د �أن �س��قطت عدة قذائف يف اجل��والن املحتل.
مل تتقبل الأطراف املوقعة على خطة العمل امل�ش�تركة ،املعنية ب�إلزام �إيران بتخفي�ض ن�ش��اطاتها النووية� ،إعالن
ترام��ب ،فالتعليق��ات الت��ي �أعقب��ت الق��رار الأمريك��ي توال��ت م��ن جمي��ع الأط��راف املوقع��ة عل��ى االتف��اق (بريطاني��ا،
وفرن�سا ،و�أملانيا ،وال�صني ،ورو�سيا) ،بالإ�ضافة �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،كلها عربت عن الأ�سف من جراء
ه��ذه اخلط��وة الأمريكية غري املربرة.
ويف ح�ين ال ي��زال ال�ش��روع يف تطبي��ق العقوب��ات االقت�صادي��ة الت��ي وع��د الرئي���س ترام��ب بتنفيذه��ا �ض��د �إيران بعد
� 6أ�ش��هر مت�أخ��ر ًا قلي�ل ًا ،ف��إن الإ�ص��رار الأمريك��ي وت�أيي��د �إ�س��رائيل وبع���ض دول اخللي��ج ق��د يح��ول دون ر�أب ال�ص��دع
الذي ميهد ب�ش��كل كبري جد ًا النهيار االتفاق النووي مع �إيران ،وتدور ال�ش��كوك ب�ش��أن تفاقم املناو�ش��ات بني الكيان
الإ�س��رائيلي و�إي��ران ،يف �س��وريا عل��ى وج��ه التحدي��د� ،إذ م��ن املمك��ن �أن تتزاي��د ال�ضرب��ات الإ�س��رائيلية عل��ى املواق��ع
الإيراني��ة عل��ى �إث��ر انهيار االتفاق الن��ووي مع الغرب.
ويبق��ى ال�س ��ؤال :ه��ل ب��ات ال�ص��راع ب�ين �إ�س��رائيل و�إي��ران مرتبط � ًا بديناميكي��ات االتف��اق الن��ووي؟ وم��ا �أ�ش��كال
الت�ش��ابك املتوقع��ة يف ح��ال ع��ادت �إ�س��رائيل ل�ض��رب مواق��ع ع�س��كرية يف �س��وريا؟

االتفاق النووي نظرة من زاويتني
احلث الإ�س��رائيلي على �إلغاء االتفاق النووي مع �إيران جاء يف �س��ياق التخوفات املرتاكمة الأمريكية الإ�س��رائيلية
م��ن ج��راء ال�سيا�س��ة الإيراني��ة امل�س��لحة عاب��رة احلدود ،ال اخل��روج باتفاق يق�ضي على الطموح��ات النووية الإيرانية
فقط .لقد كان ال�سلوك الأمريكي الذي جت�سده وعود الرئي�س ترامب ب�إلغاء االتفاق -املعيب على حد قوله -خميب ًا
لآمال الدول الأوروبية التي �سعت على مدار �أكرث من عقد ،منذ � ،2003إىل حلحلة امللف النووي الإيراين ،واخلروج
ب�أكرث االتفاقيات جناح ًا يف الدبلوما�سية احلديثة كما يراها الأوروبيون.
�إن �أكرث ما يهم الأوروبيني ،الذي بدوره قاد بريطانيا و�أملانيا وفرن�س��ا �إىل و�ضع �صيغة االتفاق �أمام الأمريكيني،
هو خف�ض احتماالت وقوع حروب يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،والتقليل من خطورة �سباق ت�سلح يف املنطقة �سين�شر
الفو�ضى يف حال انطالقه �إىل حدود �أوروبا.
وحت��ى م��ع �إدراك الإ�س��رائيليني �أن �إق��دام �أوبام��ا عل��ى القب��ول باالتف��اق الن��ووي م��ع �إي��ران ميك��ن �أن يقل���ص م��ن
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فر�ص امتالك �إيران لل�س�لاح النووي ،ف�إن الرغبة الإ�س��رائيلية تقوم على التفرد بامتالك �س�لاح نووي يف املنطقة،
وذل��ك ينط��وي عل��ى ق��درة حل��ول الدول الغربية عل��ى احلد من قدرات �إي��ران النووية.
لق��د �س��عى الرئي���س الفرن�س��ي ،يف �ش��هر �أبريل/ني�س��ان املا�ض��ي ،خ�لال زيارت��ه للوالي��ات املتح��دة ،وم��ن بع��ده
امل�ست�ش��ارة الأملاني��ة �أجني�لا م�يركل ،يف زيارته��ا ال�ش��هر احل��ايل� ،إىل حماول��ة ثن��ي الرئي���س ترامب ع��ن اتخاذ قرار
االن�س��حاب.
الي��وم �أعرب��ت �إ�س��رائيل ع��ن ني��ات جدي��دة ال تقت�ص��ر عل��ى امتالك ال�س�لاح الن��ووي دون غريه��ا يف املنطقة ،ذلك
�أن ال�سيا�س��ة الإيراني��ة يف املنطق��ة ،خ�صو�ص� ًا يف �س��وريا ،غ��دت �أك�ثر ح�سا�س��ية م��ن احتم��ال امت�لاك �إي��ران �س�لاح ًا
نووي ًا بعد  ،2025وهو املوعد الذي تتوقف معه خطة العمل امل�شرتكة ال�ضابطة ل�سلوك �إيران النووي ،ومن ثم حفز
ا�س��تقواء �إي��ران بحلفائه��ا الذي��ن بات��وا يف مواق��ع �أك�ثر نف��وذ ًا وق��وة م��ن قب��ل ،يف لبنان والعراق� ،إىل �ش��عور �إ�س��رائيل
بخط��ورة ه��ذا االمت��داد ال��ذي ق��د يرب��ط امل�صال��ح الإيراني��ة بالبح��ر املتو�س��ط مبا�ش��رة ،وهذا �سي�س��مح لإيران لي���س
فقط الو�صول �إىل ال�س��وق الأوروبية ب�س��هولة ،ولكن �سيم���س امل�صلحة الإ�س��رائيلية يف �ضبط �إيقاع التحكم يف القوة
يف اجلوار.

املطالب الإ�سرائيلية خلف ان�سحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي
لق��د �ش��اركت �إ�س��رائيل خماوفه��ا م��ع حليفه��ا الأمريك��ي ال��ذي ي�ش��اركه �ش��ركا�ؤه يف اخللي��ج ذات املخ��اوف ،فبع��د
�إعالن ترامب االن�س��حاب من االتفاق النووي كان رئي���س الوزراء الإ�س��رائيلي امل�س��ؤول الأول الذي علق على القرار
بقوله�« :إن �إيران ال تزال تدعم الإرهاب ،وتتخذ من �سوريا موقع ًا ملهاجمة �إ�سرائيل» ،وقد ارت�أى ترامب �أن �أف�ضل
حلفائه ي�ستحقون التفريط باالتفاق النووي مع �إيران حتى لو مل ي�ستطع �أن يغري من ر�أي الأوروبيني.
يب��دو �أن �إ�س��رائيل غ�ير ق��ادرة عل��ى جم��اراة ال�سيا�س��ات الإيراني��ة يف �س��وريا حي��ث تلج��أ �إي��ران �إىل خي��ار احل��رب
بالوكال��ة م��ع خ�صومه��ا يف �س��وريا واليم��ن والع��راق �أي�ض� ًا ،لهذا تنتهز �إ�س��رائيل ت�آكل ال�ش��رعية الدولية لنظام ب�ش��ار
الت��ي اخرتق��ت �أك�ثر م��ن م��رة م��ن قب��ل ال��دول الغربي��ة ،لت�س��ديد �ضرباته��ا اجلوي��ة لإي��ران يف �س��وريا ،وه��ذه الثغ��رة
حمرج��ة لإي��ران؛ فه��ي ال ت�س��تطيع ال��رد ب�ش��كل منا�س��ب عل��ى حج��م ال�ضرب��ات الإ�س��رائيلية؛ لعلمه��ا باملوق��ف الدويل
ال��ذي �س��ينكر ال�س��لوك العدائ��ي م��ن �إي��ران ،و�إذ مل تق��در �إ�س��رائيل عل��ى احل��رب بالوكال��ة ،بالإ�ضاف��ة ل�تردد ال��دول
العربي��ة املناه�ض��ة لإي��ران يف كب��ح جم��اح قدراته��ا الع�س��كرية يف املنطق��ة ،ف��إن حاجته��ا �إىل الت�أثري يف ت��وازن القوى
يف املنطق��ة يقوده��ا �إىل تبن��ي �س��لوكني اثنني:
الأول :الت�ضييق على �إيران من خالل �إلغاء االتفاق النووي و�إف�ش��ال كل خطوط �إنعا���ش �إيران املنهكة من �س��نوات
العقوبات االقت�صادية ،و�إجبارها على العودة �إىل م�ساحة �أ�صغر.
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الث��اين :ا�س��تمرار ال�ضرب��ات اجلوي��ة ب�ين فين��ة و�أخ��رى عل��ى املواق��ع الإيراني��ة ،و�إحل��اق �ض��رر مرتاك��م بالنق��اط
احليوية الع�سكرية لإيران ونظام ب�شار ،وهي مبنزلة تنبيه دائم لإيران من �أن تو�سع م�صاحلها يف �سوريا �سيعر�ض
حلفاءها للخطر.

رو�سيا وحماولة �ضبط �إيقاع ال�صراع
ُتظهِ ر التعقيدات ال�سيا�سية والع�سكرية يف �سوريا حدوث ت�شابك م�ستمر للم�صالح الدولية يف ال�صراع ال�سوري،
وتقف �إيران و�إ�س��رائيل على مقربة من ا�ش��تباك �أكرث عنف ًا ،حيث تبدو ال�س��احة ال�س��ورية م�س��رح ًا حمتم ًال ل�صراع
م��ن ه��ذا الن��وع ،وبالنظ��ر �إىل الوج��ود الرو�س��ي يف �س��وريا ف��إن التفك�ير يف خي��ارات التح��رك الع�س��كري يف ال�س��احة
ال�س��ورية لي�س بالأمر ال�سهل.
لقد �أثبت التحالف الرو�س��ي الإيراين �أنه قادر على �إنقاذ حليفه يف �س��وريا ،حيث �أ�ضافت التفاهمات بني رو�س��يا
و�إيران بعد ًا خا�ص ًا يف مو�ضوع العالقة التكاملية بني �إيران يف الأر�ض ورو�سيا يف ال�سماء� ،إال �أن هذا ال يعني حتالف ًا
�إيجابي ًا ومقبو ًال ب�شدة من قبل الطرفني ،وي�أتي �إعالن رو�سيا و�إ�سرائيل وجود تن�سيق م�ستمر بني اجلي�شني الرو�سي
والإ�س��رائيلي يف الوقت الذي ت�ش��ن فيه �إ�س��رائيل �ضربات على مواقع �إيرانية و�أخرى تابعة لنظام ب�ش��ار ،فاللقاءات
الإ�سرائيلية الرو�سية ت�ضمنت مناق�شات وا�سعة حول �ضرورة ا�ستمرار التن�سيق الع�سكري ،وبدا ذلك يف لقاء رئي�س
ال��وزراء الإ�س��رائيلي بالرئي���س الرو�س��ي يف مو�س��كو ،يف  9م��ن مايو�/أي��ار ،ه��ذا التن�س��يق ق��د يعن��ي قبول رو�س��يا بهذه
ال�ضربات املحدودة التي ت�ضعف �إيران قلي ًال وتردعها ،يف �إطار التوازن الذي تقبل به رو�سيا و�إ�سرائيل يف �سوريا.
تعل��م رو�س��يا �أن ال��دور الإي��راين يج��ب �أن يظ��ل حم��دود ًا يف �س��وريا ،كم��ا ت��درك القل��ق الإ�س��رائيلي ال�ش��ديد حي��ال
التو�س��ع الع�س��كري لإي��ران يف �س��وريا ،ويج��ب عل��ى رو�س��يا �أن متن��ع املواجه��ة الإ�س��رائيلية الإيراني��ة الت��ي �س��ت�ضر
مب�صاحله��ا قب��ل �أي ط��رف �آخ��ر ،وميك��ن لرو�س��يا �أن متار���س دور ًا تفاو�ضي� ًا بني �إ�س��رائيل و�إيران يف �س��وريا من دون
املي��ل �إىل �أي ط��رف ،كم��ا �أن رو�س��يا �س��تعلم ب ��أي �ضرب��ة ع�س��كرية يف �س��وريا م��ن قب��ل الإ�س��رائيليني� ،إذا �أرادت
�إ�س��رائيل �أن حتاف��ظ رو�س��يا عل��ى ت�أط�ير ال�س��لوك الإي��راين يف �س��وريا.

احتماالت الت�صعيد �ضد �إيران بعد �إلغاء االتفاق النووي
كل ال�س��لوكيات الإ�س��رائيلية الع�س��كرية �ض��د �إي��ران ق��د ال حتم��ل ني��ة لتو�س��يع نط��اق املواجه��ة �إىل ح��رب مبا�ش��رة،
فاالحتم��االت الت��ي تنط��وي عل��ى اجله��ود الدبلوما�س��ية نح��و �إق��رار �صيغ��ة تقل�ص من وج��ود �إيران يف �س��وريا ودعمها
حلليفه��ا يف لبن��ان (ح��زب اهلل) ق��د ت��زداد �صعوب��ة بعد ق��رار ترامب �إلغاء االتف��اق النووي.
لق��د وج��ه ترام��ب انتق��اده لبنود االتفاق -املعيبة كما و�صفها -لأنها مل ت�ش��مل اتفاق ًا ب�ش��أن ال�صواريخ البالي�س��تية
الإيرانية ،وكذلك �سيا�سة �إيران يف املنطقة؛ املتمثلة يف دعم اجلماعات امل�سلحة ،وهذا يعني �أن �إلغاء االتفاق جاء
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لل�ضغط من �أجل �أن تغري �إيران من �سيا�س��تها يف املنطقة ،ومن ثم ف�إن العقوبات االقت�صادية قد تعمل على �إرباك
ال�سيا�س��ة الداخلي��ة لإي��ران ،وه��و م��ا �س��ينتج عن��ه تراج��ع يف ق��درات �إي��ران املالي��ة والع�س��كرية ،لك��ن تعوي��ل الرئي���س
ترام��ب ،وكذل��ك �إ�س��رائيل ،عل��ى نتائ��ج االتف��اق الن��ووي يحتم��ل �أن تك��ون غ�ير جمدي��ة يف ح��ال مل تتج��اوب ال��دول
املوقعة على االتفاق مع التوجهات الأمريكية ،خ�صو�ص ًا ال�صني ورو�سيا ،ووفق ًا لأهمية العالقات الرو�سية الإيرانية
�س��تحاول رو�س��يا التحاي��ل عل��ى الإج��راءات الأمريكي��ة يف حال �ش��عرت ب�أن هن��اك دور ًا �أمريكي ًا و�إ�س��رائيلي ًا ميكن �أن
يقو���ض جهوده��ا يف �س��وريا ،وميك��ن ر�ص��د �أكرث االحتم��االت املتوقع حدوثها بني �إ�س��رائيل و�إيران:

�أو ًال� :سيناريو ال�ضربات املحدودة
يبق��ى الت�صعي��د حمتم�ل ًا �إىل ح��د كب�ير -م��ن دون �أن يك��ون حتمي� ًا -ب�ين �إ�س��رائيل و�إي��ران يف �س��وريا ،فمن املتوقع
�أن ت�ص��ر �إ�س��رائيل عل��ى �إبق��اء الإيراني�ين يف ح��دود عمل متفق عليها مع رو�س��يا ،ومثل ه��ذا االتفاق ينبغي �أن يحدث
مع ا�س��تمرار �ضرب املواقع الإيرانية بني فينة و�أخرى ،فمن جهة تف�ضل رو�س��يا مثل هذا ال�ش��كل من املواجهة الذي
ي�ضعف من النفوذ القوي على الأر�ض ،ومن جهة ثانية حتافظ مو�سكو على موقعها دون الدخول يف حرب مبا�شرة،
و�إخفاق �إيران �إىل احلد الذي يرتكها وحيدة ،وهذا ال�س��يناريو هو املرجح.

ثاني ًا� :سيناريو االجتاه نحو احلرب املبا�شرة
تدرك كل من �إ�س��رائيل و�إيران خطورة الدخول يف حرب مبا�ش��رة ،ال �س��يما �أن املحيط املجاور لكل من الدولتني
يدفعهم��ا �إىل االنكف��اء ع��ن خي��ار ح��رب وا�س��عة ،وقد يكون التكهن باتخاذ �إ�س��رائيل ق��رار املواجهة والبدء بالتحرك
ب�شكل مبا�شر �ضد �إيران �صعب ًا ،لكنه وارد يف حالتني:
 -1و�ص��ول �إي��ران �إىل نقط��ة مترك��ز ع�س��كرية بحري��ة عل��ى البح��ر املتو�س��ط ع�بر ال�س��احل ال�س��وري ،فمث��ل ه��ذه
احلالة �ستكون ناقو�س خطر يهدد �إ�سرائيل التي باتت حماطة بقوات �إيرانية �أو تابعة لإيران يف �سوريا ولبنان ،ومن
ثم من املتوقع �أن تخاطر �إ�سرائيل ب�ضرب امل�صالح الإيرانية وتعطيل جميع املن�ش�آت الع�سكرية داخل �سوريا ،وهذا
اخليار رمبا ي�ؤذن بحرب مبا�ش��رة بني البلدين.
 -2يف حال قاربت �إيران امتالك �سالح نووي يف ال�سنوات القادمة ف�إن �إ�سرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي ،وهذا
�س��يقود �إىل احتم��ال توجي��ه �ضرب��ات ا�س��تباقية تدم��ر الق��درات النووي��ة وال�صاروخي��ة الإيراني��ة ،ومثل ه��ذا الإجراء
يطال��ه كث�ير م��ن الغمو���ض حي��ال �إمكاني��ة ح�ص��ول �إيران على �س�لاح ن��ووي قبل �أن تخ�س��ر الكثري م��ن �إمكانياتها من
ج��راء العقوب��ات االقت�صادي��ة ،وع��دم حتم��ل ال�ش��عب الإي��راين لظ��روف الت�ضيي��ق االقت�صادي ،حينها قد ال ت�س��تطيع
�إي��ران احل�صول على ال�س�لاح النووي.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته
م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه
و�إث��راء التفك�ير املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

	.1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ص املرك��ز،
وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

	.2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

	.3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

