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التغيير األميركي وامللف اإليراني
نواحي القلق اإلسرائيلي وعوامله

ارسائيل الخارجة للتو من انتخابات رابعة عكست ازمة النظام السيايس فيها، ينتابها قلق هذه االيام متعدد الوجه والسبب، 
لكنه يتمحور بشكل اسايس حول التغيري يف االدارة االمريكية وامللف النووي االيراين

اىل  بايدن  مع وصول جو  االرسائييل ظهر  القلق 
ترامب  دونالد  سياسات  وانطفاء  االبيض  البيت 
باتت ارسائيل مضطرة وبرسعة ألن تعرب  بحيث 
العودة  اوىل هي  عن خشيتني:  الجديدة  لالدارة 
ورفع   2015 عام  وقع  كام  النووي  االتفاق  اىل 
العقوبات، واخرى ال تقل اهمية عن االوىل وان 
الباليستية  بالصواريخ  تتعلق  تكن يف حجمها  مل 
املنطقة  واذرعها يف  ايران  وادوار حلفاء  االيرانية 

السيام عىل حدود ارسائيل الشاملية.
املتغريات  هي  االرسائيلية  الخشية  من  يزيد  ما 
يف الداخل االمرييك عىل اكرث من صعيد، بدءا من 
كذلك  كورونا،  جائحة  مبعالجة  الكبري  االنشغال 
باالزمة السياسية الداخلية الحادة اثر االنتخابات 
مواقف  االعتبار  يف  االخذ  ايضا  ينبغي  الرئاسية. 
املنطقة  اىل  بالنسبة  الدميوقراطي  الوسط  يسار 
ككل واملتمثلة يف خفوت االهتامم بالرشق االوسط 
عموما، وذلك من جراء هموم امريكية رئيسية تبدأ 
من الصني اىل روسيا وايران، وصوال اىل االقتصاد. 
هذه املتغريات تشكل مصادر قلق الرسائيل النها 
قد تخفض حرارة الدعم االمرييك لها، عىل الرغم 
من صالبة العالقات بني البلدين والتي تعد بنيوية 

واسرتاتيجية للواليات املتحدة.
يتحدث مسؤولون يف مكتب بنيامني نتنياهو عن 
بايدن  تأخر  بعدما  خصوصا  مريحة،  غري  اجواء 
ان  العادة  جرت  فقد  نتنياهو.  مهاتفة  يف  كثريا 
يكون رئيس الوزراء االرسائييل من اوائل الزعامء 
مع  الجديد،  االمرييك  الرئيس  يخاطبهم  الذين 
التذكري بأن ترامب تحدث مع نتنياهو بعد ثالثة 

ايام من دخوله اىل البيت االبيض يف سنة 2016. 
والتحديات  معاركه  يف  املنهمك  نتنياهو  لكن 
الرئيس  مع  فوري  بصدام  معني  غري  الداخلية، 
االمرييك حول االتفاق النووي االيراين. وهو يدرك 
هيئتي  يف  دميوقراطية  بغالبية  يتمتع  بايدن  ان 
النواب،  ومجلس  الشيوخ  مجلس  الكونغرس، 

بينام مل يتحقق ذلك الوباما عام 2015؛ مام يعني 
صعوبة مامرسة نتنياهو ضغوطا داخل الكونغرس 

عىل االدارة. 
ان  عىل  الرتكيز  يتم  ما  كثريا  االجواء،  هذه  يف 
القلق االرسائييل ينبع اساسا من الطاقم املحيط 
يف  السابق  ودوره  بايدن،  جو  االمرييك  بالرئيس 
ان  هو  مؤكدا  يبدو  ما  ان  اال  النووي.  االتفاق 
من  تنبع  االرسائيلية  للقيادة  العميقة  املخاوف 
الصمود والتصميم االيرانيني، ومن معادالت القوة 
ان  ابيب  التي تطورت كثريا. تدرك تل  االقليمية 
الوقت يزداد هو  الخيارات اصبحت ضيقة، وان 
االخر ضيقا، وان ايران حسمت امرها، فيام عىل 
ان يحددوا خياراتهم ويتخذوا  املقابلني  االطراف 
النهائية. لكن العربة االكرث حضورا عىل  قراراتهم 
طهران  ان  ابيب،  تل  يف  والقرار  التقدير  طاولة 
التي مل تخضع لعقوبات دونالد ترامب وسياسة 
التهويل التي اتبعتها، من الطبيعي ان ال ترتاجع 

ان  اىل  ارسائيلية  تقارير  وتشري  االن.  ثوابتها  عن 
نتنياهو بدأ مشاورات مطولة لصياغة اسرتاتيجيا 
اعدت  السياق،  يف  بايدن.  ادارة  مع  التعامل 
الحكومة االرسائيلية سلسلة من املطالب لالدارة 
الجديدة يف اطار االستعداد لخوض معركة امام اي 

عودة اىل االتفاق النووي.  
ما يقلق ارسائيل هو تقدم ايران النووي، الذي من 
الواضح انه اخذ منحى متسارعا بعد بدء تنفيذ 
نسبة  برفع  الشورى  مجلس  سنه  الذي  القانون 
التخصيب اىل 20 يف املئة مبعدل محدد الكمية يف 
كل شهر، اضافة اىل اجراءات تتصل بالربوتوكول 
االضايف. هناك ثالث مشاكل تقلق ارسائيل: الثقوب 
يف  االيرانيني  تقدم  الربنامج؛  عىل  االرشاف  يف 
استخدام اجهزة طرد مركز اكرث تطورا؛ والتقدم يف 
صنع الصواريخ والرؤوس الحربية. يف هذا االطار، 
تعمد ارسائيل اىل التسويق لرضورة البناء عىل ما 
فرضه ترامب من وقائع، بهدف قطع الطريق عىل 
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االخرية االقليمية والصاروخية والنووية. يف التقدير 
السنوي لالستخبارات العسكرية االرسائيلية للعام 
االرسائيلية،  االعالم  وسائل  نرشته  والذي   ،2021
كان تركيز عىل ايران ومرشوعها النووي، ومام جاء 
فيه ان طهران وصلت اىل املحطة التي متكنها من 
القفز اىل انتاج اسلحة نووية يشكل تهديدا ينبغي 
ان جزءا من عمليات  املقلق هو  الحؤول دونه. 
التطوير النووي )وغري النووي( يف ايران غري قابل 
للعودة اىل الوراء، ما دام قد تحقق فعليا، بحسب 
منه  ان حذر  سبق  ما  وهو  ابيب.  تل  تقديرات 
العديد من الخرباء، مشريين اىل ان الوقت ليس 

ملصلحة ارسائيل.
وضع  يف  ايران  ان  اىل  االستخباري  التقدير  اشار 
اقتصادي صعب وغري مسبوق، لكنه اقر بأن هذا 
الوضع مل يحل دون مبادرتها اىل خطوات نووية 
القرار  مؤسسات  اهتاممات  راس  تحتل  باتت 
كام  واوروبا،  املتحدة  والواليات  العدو  كيان  يف 

مل مينعها من دعم حلفائها. انطالقا من الخلفية 
نفسها، اعترب ان املخرج الوحيد من االزمة بالنسبة 
النووي.  االتفاق  اىل  العودة  يف  يكمن  ايران  اىل 
وحذرت املؤسسة االمنية االرسائيلية من نتائج رفع 
تعزيز حلفاء  العقوبات، كون ذلك سيساهم يف 
ماديا  ولبنان،  واليمن  وسوريا  العراق  يف  ايران 
ارتفاع  من  ذلك  عىل  سيرتتب  ما  مع  وعسكريا، 

مستوى التهديد يف وجه ارسائيل. 
حذرت االستخبارات االرسائيلية من ان ايران تعتزم 
استغالل اذرعها يف الرشق االوسط، ال بل االعداد 
لهجامت ضد اهداف غربية ليك تكون يف موقع 
قوة يف مواجهة ادارة الرئيس االمرييك؛ وذلك بهدف 
اعادة التفاوض يف شأن االتفاق النووي. كام اعترب 
مسؤولون يف االستخبارات العسكرية االرسائيلية، 
عىل  تعديالت  الدخال  التفاوض  تريد  ايران  ان 
مبندرجاته،  للتقيد  العودة  قبل  النووي  االتفاق 
وانها تستغل قدرات اذرعها عىل غرار حزب الله 

لبنان واملقاتلني يف سوريا، اضافة اىل حلفائها  يف 
واشنطن.  عىل  للضغط  وغزة  واليمن  العراق  يف 
ويرى هؤالء ان طهران عازمة عىل االنتقام بعدما 
تلقت رضبات قاسية يف العام 2020، خصوصا وان 
ذروة االزمة االقتصادية يف ايران اصبحت وراءها، 
مع بدء تحسن الوضع االقتصادي يف الجمهورية 
السنة  يف  ايجايب  منو  تحقيق  وامكان  االسالمية، 
الجارية، وبالتايل من ان الرهان عىل تدهور الوضع 
يف ايران واجبارها من خالل ذلك عىل الرتاجع عن 

مواقفها الحالية ليس يف محله ومجرد اوهام.
ليس بعيدا من ايران وعىل مقربة منها، مثة سبب 
مصادر  كشفت  بحيث  االرسائييل،  للقلق  آخر 
سياسية يف تل ابيب، ان قرار الرئيس بايدن تجميد 
اىل   F35 طائرات  بيع  وبينها  االسلحة  صفقات 
مخاوف  وحتى  شديدة  تحفظات  يثري  االمارات، 
لدى الحكومة االرسائيلية بأن تكون لذلك تبعات 
هذه  قالت  كام  العالقات.  تطبيع  عىل  سلبية 
صدموا  قد  كانوا  الذين  االرسائيليني  ان  املصادر 
التطور  البالغة  الطائرات  بأن هذه  عندما علموا 
والحداثة ستصبح يف ايدي جيش عريب، واسمعوا 
اليوم ضد  انقلبوا  تحفظات وانتقادات يف حينه، 

تجميد الصفقة او املساس بها. 
احرونوت"،  "يديعوت  صحيفة  ذكرت  ما  وفق 
فان القادة االرسائيليني اقتنعوا بأن وجود طائرات 
عىل  امنيا  خطرا  يشكل  ال  االمارات  يف  متطورة 
انه  ويرون  تحفظاتهم،  شطبوا  لذلك  ارسائيل. 
ينبغي لهم الوقوف مع االمارات يف سبيل تحقيق 
وعود الرئيس االمرييك االسبق لها، اكان ذلك بسبب 
ارسائيل  مع  السالم  اتفاقات  االستمرار يف  ضامن 
العالقات بني  الشعور باهمية تعميق  ام بسبب 
االمارات  ان  ورأوا  اسرتاتيجية.  الغراض  البلدين 
ضخمة  وموانئ  كبرية  سوق  عىل  منفتحة  دولة 

ومناطق تجارة حرة واسعة جدا.
العالقات  االرسائييل  االستخباري  التقدير  وضع 
مدى  ابعد  اطار  يف  الخليج  ودول  االمارات  مع 
من التطبيع. ورأى فيها تغيريا اساسيا تاريخيا يف 
يف  وازنة  كتلة  بلورة  شأنه  من  االوسط،  الرشق 
مواجهة محور ايران، محددا الهدف من كل هذا 
املسار التطبيعي محاولة حامية ارسائيل عرب نسج 
تبدلت  بعدما  ودولية،  اقليمية  علنية  تحالفات 
الوظيفي،  دورها  قيدت  التي  القوة  معادالت 
جديا  تهديدا  متثل  اقليمية  ملسارات  واسست 

المنها القومي.

واشنطن بدلت اولوياتها 
الشرق  الخارجية وفريقها 

اوسطي منحاز الى ايران

القلق االرسائييل ظهر مع وصول بايدن وانطفاء سياسات ترامب. طهران واثقة من العودة اىل االتفاق النووي.

ادارة بايدن للعودة اىل االتفاق السابق. لكن حتى 
لو متت صياغة اتفاق جديد، فال يعني ذلك انه 
سيلبي بالرضورة مطالب تل ابيب االسرتاتيجية، 
يف  بثوابتها  متسكها  اظهرت  طهران  ان  وبخاصة 
ما يتصل بتطوير قدراتها العسكرية والصاروخية 

ودعم حلفائها االقليميني. 
هكذا، بات من الواضح ان السيناريوات محصورة 
بني العودة اىل االتفاق السابق، او استمرار ايران 
يف مسارها التصاعدي، او ابرام اتفاق يلبي ثوابت 


