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مقدمة 
يف �لعا�ص��ر م��ن مايو/�أي��ار �ص��نت �إ�ص��ر�ئيل هجم��ات �صاروخي��ة عل��ى ع��دة مو�ق��ع ق��ال جي���ش �الحت��ال �إنه��ا تابع��ة 
لفيل��ق �لقد���ش و�أخ��رى لا�ص��تخبار�ت �الإير�ني��ة. وق��د �أطل��ق جي���ش �الحت��ال 60 �ص��اروَخ ج��و �أر���ش، و10 �صو�ري��خ 

�أر���ش �أر���ش، ج��اء ذل��ك بع��د �أن �ص��قطت عدة قذ�ئف يف �جل��والن �ملحتل.

مل تتقبل �الأطر�ف �ملوقعة على خطة �لعمل �مل�ص��ركة، �ملعنية باإلز�م �إير�ن بتخفي�ش ن�ص��اطاتها �لنووية، �إعان 
تر�م��ب، فالتعليق��ات �لت��ي �أعقب��ت �لق��ر�ر �الأمريك��ي تو�ل��ت م��ن جمي��ع �الأط��ر�ف �ملوقع��ة عل��ى �التف��اق )بريطاني��ا، 
وفرن�صا، و�أملانيا، و�ل�صني، ورو�صيا(، باالإ�صافة �إىل �الأمني �لعام لاأمم �ملتحدة، كلها عربت عن �الأ�صف من جر�ء 

ه��ذه �خلط��وة �الأمريكية غري �ملربرة.

ويف ح��ني ال ي��ز�ل �ل�ص��روع يف تطبي��ق �لعقوب��ات �القت�صادي��ة �لت��ي وع��د �لرئي���ش تر�م��ب بتنفيذه��ا �ص��د �إير�ن بعد 
6 �أ�ص��هر متاأخ��رً� قلي��ًا، ف��اإن �الإ�ص��ر�ر �الأمريك��ي وتاأيي��د �إ�ص��ر�ئيل وبع���ش دول �خللي��ج ق��د يح��ول دون ر�أب �ل�ص��دع 
�لذي ميهد ب�ص��كل كبري جدً� النهيار �التفاق �لنووي مع �إير�ن، وتدور �ل�ص��كوك ب�ص��اأن تفاقم �ملناو�ص��ات بني �لكيان 
�الإ�ص��ر�ئيلي و�إي��ر�ن، يف �ص��وريا عل��ى وج��ه �لتحدي��د، �إذ م��ن �ملمك��ن �أن تتز�ي��د �ل�صرب��ات �الإ�ص��ر�ئيلية عل��ى �ملو�ق��ع 

�الإير�ني��ة عل��ى �إث��ر �نهيار �التفاق �لن��ووي مع �لغرب.

ويبق��ى �ل�ص��وؤ�ل: ه��ل ب��ات �ل�ص��ر�ع ب��ني �إ�ص��ر�ئيل و�إي��ر�ن مرتبط��ًا بديناميكي��ات �التف��اق �لن��ووي؟ وم��ا �أ�ص��كال 
�لت�ص��ابك �ملتوقع��ة يف ح��ال ع��ادت �إ�ص��ر�ئيل ل�ص��رب مو�ق��ع ع�ص��كرية يف �ص��وريا؟

�التفاق �لنووي نظرة من ز�ويتني
�حلث �الإ�ص��ر�ئيلي على �إلغاء �التفاق �لنووي مع �إير�ن جاء يف �ص��ياق �لتخوفات �ملر�كمة �الأمريكية �الإ�ص��ر�ئيلية 
م��ن ج��ر�ء �ل�صيا�ص��ة �الإير�ني��ة �مل�ص��لحة عاب��رة �حلدود، ال �خل��روج باتفاق يق�صي على �لطموح��ات �لنووية �الإير�نية 
فقط. لقد كان �ل�صلوك �الأمريكي �لذي جت�صده وعود �لرئي�ش تر�مب باإلغاء �التفاق- �ملعيب على حد قوله- خميبًا 
الآمال �لدول �الأوروبية �لتي �صعت على مد�ر �أكرث من عقد، منذ 2003، �إىل حلحلة �مللف �لنووي �الإير�ين، و�خلروج 

باأكرث �التفاقيات جناحًا يف �لدبلوما�صية �حلديثة كما ير�ها �الأوروبيون.

�إن �أكرث ما يهم �الأوروبيني، �لذي بدوره قاد بريطانيا و�أملانيا وفرن�ص��ا �إىل و�صع �صيغة �التفاق �أمام �الأمريكيني، 
هو خف�ش �حتماالت وقوع حروب يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط، و�لتقليل من خطورة �صباق ت�صلح يف �ملنطقة �صين�صر 

�لفو�صى يف حال �نطاقه �إىل حدود �أوروبا.

وحت��ى م��ع �إدر�ك �الإ�ص��ر�ئيليني �أن �إق��د�م �أوبام��ا عل��ى �لقب��ول باالتف��اق �لن��ووي م��ع �إي��ر�ن ميك��ن �أن يقل���ش م��ن 
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فر�ش �متاك �إير�ن لل�ص��اح �لنووي، فاإن �لرغبة �الإ�ص��ر�ئيلية تقوم على �لتفرد بامتاك �ص��اح نووي يف �ملنطقة، 
وذل��ك ينط��وي عل��ى ق��درة حل��ول �لدول �لغربية عل��ى �حلد من قدر�ت �إي��ر�ن �لنووية.

لق��د �ص��عى �لرئي���ش �لفرن�ص��ي، يف �ص��هر �أبريل/ني�ص��ان �ملا�ص��ي، خ��ال زيارت��ه للوالي��ات �ملتح��دة، وم��ن بع��ده 
�مل�صت�ص��ارة �الأملاني��ة �أجني��ا م��ريكل، يف زيارته��ا �ل�ص��هر �حل��ايل، �إىل حماول��ة ثن��ي �لرئي���ش تر�مب ع��ن �تخاذ قر�ر 

�الن�ص��حاب.

�لي��وم �أعرب��ت �إ�ص��ر�ئيل ع��ن ني��ات جدي��دة ال تقت�ص��ر عل��ى �متاك �ل�ص��اح �لن��ووي دون غريه��ا يف �ملنطقة، ذلك 
�أن �ل�صيا�ص��ة �الإير�ني��ة يف �ملنطق��ة، خ�صو�ص��ًا يف �ص��وريا، غ��دت �أك��رث ح�صا�ص��ية م��ن �حتم��ال �مت��اك �إي��ر�ن �ص��احًا 
نوويًا بعد 2025، وهو �ملوعد �لذي تتوقف معه خطة �لعمل �مل�صركة �ل�صابطة ل�صلوك �إير�ن �لنووي، ومن ثم حفز 
��ص��تقو�ء �إي��ر�ن بحلفائه��ا �لذي��ن بات��و� يف مو�ق��ع �أك��رث نف��وذً� وق��وة م��ن قب��ل، يف لبنان و�لعر�ق، �إىل �ص��عور �إ�ص��ر�ئيل 
بخط��ورة ه��ذ� �المت��د�د �ل��ذي ق��د يرب��ط �مل�صال��ح �الإير�ني��ة بالبح��ر �ملتو�ص��ط مبا�ص��رة، وهذ� �صي�ص��مح الإير�ن لي���ش 
فقط �لو�صول �إىل �ل�ص��وق �الأوروبية ب�ص��هولة، ولكن �صيم���ش �مل�صلحة �الإ�ص��ر�ئيلية يف �صبط �إيقاع �لتحكم يف �لقوة 

يف �جلو�ر.

�ملطالب �الإ�صر�ئيلية خلف �ن�صحاب �لواليات �ملتحدة من �التفاق �لنووي
لق��د �ص��اركت �إ�ص��ر�ئيل خماوفه��ا م��ع حليفه��ا �الأمريك��ي �ل��ذي ي�ص��اركه �ص��ركاوؤه يف �خللي��ج ذ�ت �ملخ��اوف، فبع��د 
�إعان تر�مب �الن�ص��حاب من �التفاق �لنووي كان رئي���ش �لوزر�ء �الإ�ص��ر�ئيلي �مل�ص��وؤول �الأول �لذي علق على �لقر�ر 
بقوله: »�إن �إير�ن ال تز�ل تدعم �الإرهاب، وتتخذ من �صوريا موقعًا ملهاجمة �إ�صر�ئيل«، وقد �رتاأى تر�مب �أن �أف�صل 

حلفائه ي�صتحقون �لتفريط باالتفاق �لنووي مع �إير�ن حتى لو مل ي�صتطع �أن يغري من ر�أي �الأوروبيني.

يب��دو �أن �إ�ص��ر�ئيل غ��ري ق��ادرة عل��ى جم��ار�ة �ل�صيا�ص��ات �الإير�ني��ة يف �ص��وريا حي��ث تلج��اأ �إي��ر�ن �إىل خي��ار �حل��رب 
بالوكال��ة م��ع خ�صومه��ا يف �ص��وريا و�ليم��ن و�لع��ر�ق �أي�ص��ًا، لهذ� تنتهز �إ�ص��ر�ئيل تاآكل �ل�ص��رعية �لدولية لنظام ب�ص��ار 
�لت��ي �خرق��ت �أك��رث م��ن م��رة م��ن قب��ل �ل��دول �لغربي��ة، لت�ص��ديد �صرباته��ا �جلوي��ة الإي��ر�ن يف �ص��وريا، وه��ذه �لثغ��رة 
حمرج��ة الإي��ر�ن؛ فه��ي ال ت�ص��تطيع �ل��رد ب�ص��كل منا�ص��ب عل��ى حج��م �ل�صرب��ات �الإ�ص��ر�ئيلية؛ لعلمه��ا باملوق��ف �لدويل 
�ل��ذي �ص��ينكر �ل�ص��لوك �لعد�ئ��ي م��ن �إي��ر�ن، و�إذ مل تق��در �إ�ص��ر�ئيل عل��ى �حل��رب بالوكال��ة، باالإ�صاف��ة ل��ردد �ل��دول 
�لعربي��ة �ملناه�ص��ة الإي��ر�ن يف كب��ح جم��اح قدر�ته��ا �لع�ص��كرية يف �ملنطق��ة، ف��اإن حاجته��ا �إىل �لتاأثري يف ت��و�زن �لقوى 

يف �ملنطق��ة يقوده��ا �إىل تبن��ي �ص��لوكني �ثنني: 

�الأول: �لت�صييق على �إير�ن من خال �إلغاء �التفاق �لنووي و�إف�ص��ال كل خطوط �إنعا���ش �إير�ن �ملنهكة من �ص��نو�ت 
�لعقوبات �القت�صادية، و�إجبارها على �لعودة �إىل م�صاحة �أ�صغر.
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�لث��اين: ��ص��تمر�ر �ل�صرب��ات �جلوي��ة ب��ني فين��ة و�أخ��رى عل��ى �ملو�ق��ع �الإير�ني��ة، و�إحل��اق �ص��رر مر�ك��م بالنق��اط 
�حليوية �لع�صكرية الإير�ن ونظام ب�صار، وهي مبنزلة تنبيه د�ئم الإير�ن من �أن تو�صع م�صاحلها يف �صوريا �صيعر�ش 

للخطر. حلفاءها 

رو�صيا وحماولة �صبط �إيقاع �ل�صر�ع
ُتظِهر �لتعقيد�ت �ل�صيا�صية و�لع�صكرية يف �صوريا حدوث ت�صابك م�صتمر للم�صالح �لدولية يف �ل�صر�ع �ل�صوري، 
وتقف �إير�ن و�إ�ص��ر�ئيل على مقربة من ��ص��تباك �أكرث عنفًا، حيث تبدو �ل�ص��احة �ل�ص��ورية م�ص��رحًا حمتمًا ل�صر�ع 
م��ن ه��ذ� �لن��وع، وبالنظ��ر �إىل �لوج��ود �لرو�ص��ي يف �ص��وريا ف��اإن �لتفك��ري يف خي��ار�ت �لتح��رك �لع�ص��كري يف �ل�ص��احة 

�ل�ص��ورية لي�ش باالأمر �ل�صهل.

لقد �أثبت �لتحالف �لرو�ص��ي �الإير�ين �أنه قادر على �إنقاذ حليفه يف �ص��وريا، حيث �أ�صافت �لتفاهمات بني رو�ص��يا 
و�إير�ن بعدً� خا�صًا يف مو�صوع �لعاقة �لتكاملية بني �إير�ن يف �الأر�ش ورو�صيا يف �ل�صماء، �إال �أن هذ� ال يعني حتالفًا 
�إيجابيًا ومقبواًل ب�صدة من قبل �لطرفني، وياأتي �إعان رو�صيا و�إ�صر�ئيل وجود تن�صيق م�صتمر بني �جلي�صني �لرو�صي 
و�الإ�ص��ر�ئيلي يف �لوقت �لذي ت�ص��ن فيه �إ�ص��ر�ئيل �صربات على مو�قع �إير�نية و�أخرى تابعة لنظام ب�ص��ار، فاللقاء�ت 
�الإ�صر�ئيلية �لرو�صية ت�صمنت مناق�صات و��صعة حول �صرورة ��صتمر�ر �لتن�صيق �لع�صكري، وبد� ذلك يف لقاء رئي�ش 
�ل��وزر�ء �الإ�ص��ر�ئيلي بالرئي���ش �لرو�ص��ي يف مو�ص��كو، يف 9 م��ن مايو/�أي��ار، ه��ذ� �لتن�ص��يق ق��د يعن��ي قبول رو�ص��يا بهذه 
�ل�صربات �ملحدودة �لتي ت�صعف �إير�ن قليًا وتردعها، يف �إطار �لتو�زن �لذي تقبل به رو�صيا و�إ�صر�ئيل يف �صوريا.

تعل��م رو�ص��يا �أن �ل��دور �الإي��ر�ين يج��ب �أن يظ��ل حم��دودً� يف �ص��وريا، كم��ا ت��درك �لقل��ق �الإ�ص��ر�ئيلي �ل�ص��ديد حي��ال 
�لتو�ص��ع �لع�ص��كري الإي��ر�ن يف �ص��وريا، ويج��ب عل��ى رو�ص��يا �أن متن��ع �ملو�جه��ة �الإ�ص��ر�ئيلية �الإير�ني��ة �لت��ي �ص��ت�صر 
مب�صاحله��ا قب��ل �أي ط��رف �آخ��ر، وميك��ن لرو�ص��يا �أن متار���ش دورً� تفاو�صي��ًا بني �إ�ص��ر�ئيل و�إير�ن يف �ص��وريا من دون 
�ملي��ل �إىل �أي ط��رف، كم��ا �أن رو�ص��يا �ص��تعلم ب��اأي �صرب��ة ع�ص��كرية يف �ص��وريا م��ن قب��ل �الإ�ص��ر�ئيليني، �إذ� �أر�دت 

�إ�ص��ر�ئيل �أن حتاف��ظ رو�ص��يا عل��ى تاأط��ري �ل�ص��لوك �الإي��ر�ين يف �ص��وريا.

�حتماالت �لت�صعيد �صد �إير�ن بعد �إلغاء �التفاق �لنووي
كل �ل�ص��لوكيات �الإ�ص��ر�ئيلية �لع�ص��كرية �ص��د �إي��ر�ن ق��د ال حتم��ل ني��ة لتو�ص��يع نط��اق �ملو�جه��ة �إىل ح��رب مبا�ص��رة، 
فاالحتم��االت �لت��ي تنط��وي عل��ى �جله��ود �لدبلوما�ص��ية نح��و �إق��ر�ر �صيغ��ة تقل�ش من وج��ود �إير�ن يف �ص��وريا ودعمها 

حلليفه��ا يف لبن��ان )ح��زب �هلل( ق��د ت��زد�د �صعوب��ة بعد ق��ر�ر تر�مب �إلغاء �التف��اق �لنووي.

لق��د وج��ه تر�م��ب �نتق��اده لبنود �التفاق- �ملعيبة كما و�صفها- الأنها مل ت�ص��مل �تفاقًا ب�ص��اأن �ل�صو�ريخ �لبالي�ص��تية 
�الإير�نية، وكذلك �صيا�صة �إير�ن يف �ملنطقة؛ �ملتمثلة يف دعم �جلماعات �مل�صلحة، وهذ� يعني �أن �إلغاء �التفاق جاء 
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لل�صغط من �أجل �أن تغري �إير�ن من �صيا�ص��تها يف �ملنطقة، ومن ثم فاإن �لعقوبات �القت�صادية قد تعمل على �إرباك 
�ل�صيا�ص��ة �لد�خلي��ة الإي��ر�ن، وه��و م��ا �ص��ينتج عن��ه تر�ج��ع يف ق��در�ت �إي��ر�ن �ملالي��ة و�لع�ص��كرية، لك��ن تعوي��ل �لرئي���ش 
تر�م��ب، وكذل��ك �إ�ص��ر�ئيل، عل��ى نتائ��ج �التف��اق �لن��ووي يحتم��ل �أن تك��ون غ��ري جمدي��ة يف ح��ال مل تتج��اوب �ل��دول 
�ملوقعة على �التفاق مع �لتوجهات �الأمريكية، خ�صو�صًا �ل�صني ورو�صيا، ووفقًا الأهمية �لعاقات �لرو�صية �الإير�نية 
�ص��تحاول رو�ص��يا �لتحاي��ل عل��ى �الإج��ر�ء�ت �الأمريكي��ة يف حال �ص��عرت باأن هن��اك دورً� �أمريكيًا و�إ�ص��ر�ئيليًا ميكن �أن 

يقو���ش جهوده��ا يف �ص��وريا، وميك��ن ر�ص��د �أكرث �الحتم��االت �ملتوقع حدوثها بني �إ�ص��ر�ئيل و�إير�ن:

�أواًل: �صيناريو �ل�صربات �ملحدودة

يبق��ى �لت�صعي��د حمتم��ًا �إىل ح��د كب��ري- م��ن دون �أن يك��ون حتمي��ًا- ب��ني �إ�ص��ر�ئيل و�إي��ر�ن يف �ص��وريا، فمن �ملتوقع 
�أن ت�ص��ر �إ�ص��ر�ئيل عل��ى �إبق��اء �الإير�ني��ني يف ح��دود عمل متفق عليها مع رو�ص��يا، ومثل ه��ذ� �التفاق ينبغي �أن يحدث 
مع ��ص��تمر�ر �صرب �ملو�قع �الإير�نية بني فينة و�أخرى، فمن جهة تف�صل رو�ص��يا مثل هذ� �ل�ص��كل من �ملو�جهة �لذي 
ي�صعف من �لنفوذ �لقوي على �الأر�ش، ومن جهة ثانية حتافظ مو�صكو على موقعها دون �لدخول يف حرب مبا�صرة، 

و�إخفاق �إير�ن �إىل �حلد �لذي يركها وحيدة، وهذ� �ل�ص��يناريو هو �ملرجح.

ثانيًا: �صيناريو �الجتاه نحو �حلرب �ملبا�صرة

تدرك كل من �إ�ص��ر�ئيل و�إير�ن خطورة �لدخول يف حرب مبا�ص��رة، ال �ص��يما �أن �ملحيط �ملجاور لكل من �لدولتني 
يدفعهم��ا �إىل �النكف��اء ع��ن خي��ار ح��رب و��ص��عة، وقد يكون �لتكهن باتخاذ �إ�ص��ر�ئيل ق��ر�ر �ملو�جهة و�لبدء بالتحرك 

ب�صكل مبا�صر �صد �إير�ن �صعبًا، لكنه و�رد يف حالتني:

1-   و�ص��ول �إي��ر�ن �إىل نقط��ة مترك��ز ع�ص��كرية بحري��ة عل��ى �لبح��ر �ملتو�ص��ط ع��رب �ل�ص��احل �ل�ص��وري، فمث��ل ه��ذه 
�حلالة �صتكون ناقو�ش خطر يهدد �إ�صر�ئيل �لتي باتت حماطة بقو�ت �إير�نية �أو تابعة الإير�ن يف �صوريا ولبنان، ومن 
ثم من �ملتوقع �أن تخاطر �إ�صر�ئيل ب�صرب �مل�صالح �الإير�نية وتعطيل جميع �ملن�صاآت �لع�صكرية د�خل �صوريا، وهذ� 

�خليار رمبا يوؤذن بحرب مبا�ص��رة بني �لبلدين.

2-   يف حال قاربت �إير�ن �متاك �صاح نووي يف �ل�صنو�ت �لقادمة فاإن �إ�صر�ئيل لن تقف مكتوفة �الأيدي، وهذ� 
�ص��يقود �إىل �حتم��ال توجي��ه �صرب��ات ��ص��تباقية تدم��ر �لق��در�ت �لنووي��ة و�ل�صاروخي��ة �الإير�ني��ة، ومثل ه��ذ� �الإجر�ء 
يطال��ه كث��ري م��ن �لغمو���ش حي��ال �إمكاني��ة ح�ص��ول �إير�ن على �ص��اح ن��ووي قبل �أن تخ�ص��ر �لكثري م��ن �إمكانياتها من 
ج��ر�ء �لعقوب��ات �القت�صادي��ة، وع��دم حتم��ل �ل�ص��عب �الإي��ر�ين لظ��روف �لت�صيي��ق �القت�صادي، حينها قد ال ت�ص��تطيع 

�إي��ر�ن �حل�صول على �ل�ص��اح �لنووي.

     



مرك��ز م�ص��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد �الأبح��اث �لعلمي��ة و�مل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة �لوعي وتعزيزه و�إ�ص��اعته 
م��ن خ��ال �إقام��ة �لفعالي��ات و�لن��دو�ت ون�ص��رها ع��رب تكنولوجي��ا �الت�صال، �إ�ص��هامًا من��ه يف �صناعة �لوع��ي وتعزيزه 

و�إث��ر�ء �لتفك��ري �ملبني على منهج علمي �ص��ليم

�لر�صالة
�مل�صاهمة يف رفع م�صتوى �لوعي �لفكري، وتنمية �لتفكري �ال�صر�تيجي يف �ملجتمعات �لعربية

�الأهد�ف
�الإ�صهام يف ن�صر �لوعي �لثقايف.

قيا�ش �لر�أي �لعام �إقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

�لتاأ�صيل �لعلمي للق�صايا �ل�صيا�صية �مل�صتجدة.

مو�كبة �ملتغري�ت �لعاملية و�لعربية، من خال �إعد�د �الأبحاث وتقدمي �ال�صت�صار�ت.

�لو�صائل
�إعد�د �لدر��صات و�الأبحاث و�ال�صت�صار�ت و�لتقارير وفق منهجية علمية.

�لتو��صل و�لتن�صيق مع �ملر�كز و�ملوؤ�ص�صات �لبحثية �لعربية و�لعاملية.

تناول ق�صايا �لتيار�ت �لفكرية �ملتنوعة مبا يوؤ�صل ل�صروريات �لتعاي�ش �ل�صلمي، و�مل�صاركة �لفاعلة.

�إقامة �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لفكرية وحلقات �لنقا�ش.

رعاية �ل�صباب �لباحثني �ملتميزين. 



جماالت �لعمل
تتنوع جماالت �لعمل يف �ملركز وت�صمل ما يلي: 

�الأبحاث و�لدر��صات:   .1

حي��ث يق��وم �ملرك��ز عل��ى �إع��د�د �لدر��ص��ات و�الأبح��اث وف��ق �ملنهجي��ة �لعلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ش �ملرك��ز، 
وهي:

- �لدر��صات �ل�صيا�صية.

- �لدر��صات �ملتخ�ص�صة يف �لتيار�ت �الإ�صامية و�لفكرية.

-�لدر��صات �حل�صارية و�لتنموية. 

- در��صات �لفكر �الإ�صامي. 

�ال�صت�صار�ت وقيا�ش �لر�أي:   .2

ي�ص��عى �ملرك��ز لتق��دمي �ال�صت�ص��ار�ت و�حلل��ول يف جم��االت �هتم��ام �ملرك��ز للجه��ات �لر�ص��مية و�الأهلي��ة، وذل��ك 
م��ن خ��ال قيا���ش �ل��ر�أي �لع��ام جت��اه �لق�صايا �لفكري��ة و�الأح��د�ث �ل�صيا�ص��ية و�الجتماعية، بالتعاون م��ع كادر علمي 

د �ملهار�ت.   حُم��رف وُمتع��ِدّ

�لن�صر:   .3

ي�صهم �ملركز يف ن�صر �لدر��صات و�الأبحاث عرب و�صائل �لن�صر �ملتنوعة.




