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 أستاذ القانون الدويل يف اجلامعة العبرية  - روبي سيبل 

  ومستشار قانوين سابق لوزارة اخلارجية
  345،18/6/2012، العدد "مباط عال"
  

  نظرة القانون الدويل إزاء هجوم إسرائيلي أو أميركي[
  ]على املنشآت النووية اإليرانية 

  
 يلي أو أميركي على املنشآت إن نقطة االنطالق ألي حتليل قانوين لهجوم عسكري إسرائ

النووية اإليرانية يجب أن تكون ميثاق األمم املتحدة، الذي يمنع استخدام القوة أوالتهديد 
باستخدامها ويحدد بصورة دقيقة حالتين استثنائيتين يسمح خالهما باستخدام القوة، 

لصالحيات احلالة األوىل، موافقة جملس األمن على استخدام القوة انطالقاً من ا: هما
ويمكننا أن جنزم أن الصين وروسيا ستضعان فيتو على كل . املعطاة له حتت البند السابع

قرار يصدره جملس األمن ويسمح من خالله باستخدام القوة ضد املنشآت النووية 
  .لذا، من من غير املتوقع احلصول على مثل هذه املوافقة. اإليرانية

  احلق الطبيعي لكل دولة عضو يف األمم املتحدة "بـ أما احلالة الثانية، فهي املتعلقة
وهنا ." بالدفاع عن نفسها بصورة فردية أو جماعية يف حال حدوث هجوم مسلح ضدها
صحيح . جتدر اإلشارة إىل أن إيران مل تنفذ هجوماً مسلحاً ضد إسرائيل والواليات املتحدة

وفقاً للقانون الدويل، فإن  وحزب الله ضد إسرائيل، لكن" حماس"أنها تدعم إرهاب حركة 
قيام طرف بتزويد جهة معادية لدولة معينة بالسالح وتدريبه على القتال ال يشكل يف حد 

  .ذاته هجوماً مسلحاً من قبل هذا الطرف على الدولة املعنية
  من ميثاق األمم املتحدة تتطرق إىل احلق  51يرى بعض احملللين أنه نظراً إىل أن املادة

بصورة " الدفاع عن النفس، فإن هذا يشمل أيضاً احلق يف الدفاع عن النفس يف" الطبيعي"
ويسمح هذا احلق بالدفاع . ، وهو حق كان موجوداً قبل وضع ميثاق األمم املتحدة"مسبقة

املسبق عن النفس باستخدام القوة للحؤول دون هجوم حمتمل، حتى يف احلالة التي ال 
ولقد نصت شروط الدفاع . ت تسبق تنفيذه هجومهيقوم فيها املهاجِم احملتمل بخطوا

املسبق عن النفس بصورة ال تقبل الشك على أنه يجب أن تكون هناك ضرورة قاطعة 
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. الستخدام القوة، كما يجب أن يكون اخلطر وشيكاً، باإلضافة إىل عدم وجود خيار آخر
وي ضد إسرائيل فبالنسبة إىل الشرط األول يمكن القول إن استخدام إيران السالح النو

، والدليل على ذلك ما ورد يف "الضرورة القاطعة"يتطابق مع الشروط املوضوعة لهذه 
من املتوقع أن "يف الفترة األخيرة وجاء فيه أنه " فورين بوليسي"بحث أجرته جملة 

  ." ٪ من سكان إسرائيل45حياة نحو ... يحصد الهجوم اإليراين على تل أبيب
  وفيما يتعلق بالشرط الثاين، أي عدم وجود خيار آخر، فسيكون على إسرائيل والواليات

املتحدة أن تقدما دليالً مقنعاً على أن العقوبات والضغط الدبلوماسي مل يسفرا عن أية 
  . نتائج

  فربما يف اإلمكان "خطر وشيك وحقيقي"أمّا الشرط الثالث الستخدام القوة، أي وجود ،
اخلطر على املدى "الل االعتماد على قرار احملكمة الدولية الذي ينص على أن تلبيته من خ

البعيد يمكن اعتباره وشيكاً بدءاً من الوقت الذي ثبت فيه، ويف اللحظة الزمنية املالئمة، 
 ."وأن دخول هذا اخلطر حيز التنفيذ، حتى لو كان بعيداً، ليس أقل احتماالً أو أقل حتمية

 الف يف الرأي هي إىل أي حد يسمح ميثاق األمم املتحدة بحق الدفاع املسألة موضوع اخل
فقد سبق أن استخدمت إسرائيل هذا احلق من أجل تبرير هجومها على . عن النفس مسبقاً

لكن على الرغم من ذلك دان جملس األمن . 1981املفاعل النووي أوزاريك يف العراق سنة 
ويومها امتنعت الواليات املتحدة من . لعراقالهجوم وحكم على إسرائيل بدفع تعويضات ل

تأييد حق الدفاع املسبق عن النفس خوفاً من أن يشكل ذلك سابقة قانونية، فيصبح من 
حق باكستان الدفاع مسبقاً عن نفسها ضد املشروع النووي الهندي، كما يصبح يف 

جاء يف  ومع ذلك،. إمكان كوريا اجلنوبية استخدامه هذا احلق ضد كوريا الشمالية
كلما كان اخلطر كبيراً، فإن خطر : "ما يلي 2002التوجهات االستراتيجية األميركية لسنة 

إن مبرر القيام بعملية عسكرية مسبقة للدفاع عن . االمتناع من مواجهته سيكون أكبر
  ."أنفسنا يعتبر مقنعاً حتى مع يف ظل عدم معرفة موعد هجوم العدو ومكانه

 اع عن النفس، تسمح األحكام األساسية للقانون الدويل باستخدام إىل جانب احلق يف الدف
يف حال عدم احترام دول معينة أحكام القانون الدويل، ومن أجل احلؤول " الضرورة"هذه 

دون حدوث ضرر كبير حتى يف احلاالت التي مل يحدث فيها هجوم مسلح فعلياً، كذلك يف 
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يد املتوفر لهذه الدولة للدفاع عن مصلحة كانت العملية العسكرية هي السبيل الوح"حال 
  .شرط أآل تتسبب هذه العملية بأضرار كبيرة" حيوية يف مواجه خطر كبير وحقيقي

  من أجل تقديم مبرر قانوين لهجوم إسرائيلي أو أميركي ضد املنشآت النووية اإليرانية
على أن هذا ثمة ضرورة إلثبات أن إيران تعمل على تطوير سالح نووي، وتقديم الدليل 

السالح يشكل تهديداً خطراً، وأن ليس هناك إمكان آخر ملنع هذا التطور، وأن الظروف مل 
  .  تسمح بوقف هذا املشروع بوسائل أخرى

  
  



  نسكيادلين ويوئيل غوزاعاموس ي
                                
  :التهديد اإليراين بإغالق مضائق هرمز

  التحدي والرد عليه
  

  
عدو إىل بحر عُمان لقد غادرت حاملة طائرات ال... إيران ال تعتزم تكرار حتذيرها"

أقترح على حاملة الطائرات األميركية . يف مضيق هرمز ابسبب املناورات التي نفّذناه
  ".عدم العودة إىل اخلليج الفارسي

  3/1/2012عطاء الله صاحلي، رئيس هيئة أركان اجليش اإليراين،                              
  

  مدخل
  

إحدى أوسع املناورات البحرية يف  2012ناير ي/نفّذت إيران يف مطلع كانون الثاين
مثيالتها وتعتبر هذه املناورات، على غرار . شرقي مضائق هرمز) 90والية (تاريخها 

األخيرة، جزءاً من االستعدادات العسكرية واحلملة الدعائية التي تضمنت  عواميف األ
بشأن  حاتالتصريوتهدف هذه املناورات و  )1(.بإغالق املضائق واضحة تهديدات

إىل ردع اجملتمع الدويل عن مهاجمة إيران وعن اتخاذ خطوات  إغالق املضائق،
، كالعقوبات عليهاضمن إطار احلرب دون مستوى احلرب وذلك خطيرة ضدها، 

إىل رفع التكلفة احملتملة ألي مواجهة معها يف والقاسية أو احلصار البحري، 
عدم ترددها يف إغالق املمرات  بشأنتصريحات إيران  بدأت تتكرروهكذا . املستقبل

                                                            
  ) نسكي هو باحث كبير يف ااألمن القومي، ويوئيل غوزدلين هو رئيس معهد دراسات اعاموس ي) احتياطاجلنرال

  .املعهد
  معهد دراسات األمن 20-7، ص2012يناير /، كانون الثاين4، العدد 14، اجمللد "عدكان استراتيجي: "املصدر ،

    http://www.inss.org.il :جامعة تل أبيب- القومي
  .يوال البطل: ترجمته عن العبرية

 Foreign Warships Will Need Iran’s Permission to Pass through the Strait of“: نظرا )1(
Hormuz”, Fars News Agency, January 4, 2012.                              

                                



إقناع أعداء إيران بقدرتها وذلك بهدف  ، وأصبحت هذه التصريحات أكثر حدة،املائية
   )2(.العمالنية على تنفيذ تهديدها بإغالق هذه املمرات يف أي نزاع مستقبلي

ل تهديداتها، كما تتناو نفيذمام إيران من أجل تأتناقش هذه الدراسة الفرص املتاحة 
تداعيات سيناريو تعطيل حركة النقل البحري يف املضائق التي تشكل ممراً ملا نسبته 

٪ من جتارة النفط العاملية، وهو سيناريو غايته ردع اجملتمع الدويل عن تشديد 40
  .وعن استخدام القوة العسكرية لضرب منشآتها النووية ،الضغوط السياسية على إيران

مرات املائية يف العامل، وكل تعطيل حلرية حركة تعتبر مضائق هرمز من أهم امل
٪ 90 نسبةإن ، إذ ناقالت النفط العابرة فيها ينعكس فوراً على أسواق الطاقة العاملية

تعبر هذه املضائق ] الفارسي العربي[ها اخلليج ؤمن الصادرات النفطية التي منش
كيلومتراً يف أضيق  33ق ائويبلغ اتساع املض. اخلاضعة لسيادة كل من عُمان وإيران

إذ ال  ،أضيق بكثير] ممر الدخول واخلروج[بيد أن عرض قناة الشحن الدولية   )3(،نقطة
مليون برميل من  17قرابة  2011 سنة ولقد عبر املضائق يف. اتكيلومتر 10تجاوز ي

ناقلة يف اليوم كانت تنقل نفط العربية السعودية  15النفط يف اليوم الواحد، أي بمعدل 
، إىل )والغاز السائل من قطر(مارات العربية املتحدة والكويت وإيران والعراق واإل

إن هذه املعطيات، باإلضافة إىل سيطرة إيران على بعض . األسواق اآلسيوية أساساً
اجلزر املركزية القريبة من املضائق، تمكّنها، نظرياً على األقل، من تعطيل حركة النقل 

ين علينا أن نأخذ هذه املعطيات باحلسبان يف أي ويتع. البحري بسهولة نسبية
  .سيناريو مواجهة مقبلة مع إيران

ن ما يشاع بشأن قدرة إيران على إغالق املضائق بصورة حمكمة ولفترة إ ،ويف رأينا
هو موضع شك، ألن لدى اجملتمع الدويل   )4(،طويلة، والذي يُطرح بين الفينة واألخرى

وحتى .ملواجهة كل تعطيل حلركة املالحة يف املضائقاليوم أدوات أفضل من السابق 
لفترة طويلة،  بصورة حمكمة أن إيران قادرة فعالً على إغالق املضائق لو افترضنا

فإن هذا من شأنه أن يتعارض مع مصاحلها احليوية، وأن يهدد استقرار النظام 
                                                            

 Najmeh Bozorgmehr and Javier Blas, “Oil Price Climbs Amid Iranian     :نظرا )2(
Threat”,       Financial Times, December 27, 2011.                                                         

                                           

 Energy Information Administration, “World Oil Transit Chokepoints”, US: نظرا )3(
Department of Energy, December 30, 2011.                              

                                    
 ,BBC Discussion with Georges Galloway and Mehrad Khonsari :نظر على سبيل املثالا )4(

January 7,    2012.                             
                                       



مثل [النفطية أي بواردات املشتقات  –ويلحق ضرراً باالقتصاد اإليراين ] اإليراين[
ل ـن مداخيـ٪ م80ن ـاخلام التي تؤمط ــالنفدات صادرات ــوبعائ ،]ياراتـود السـوق

كما من شأن ذلك أن يؤدي إىل مواجهة مع أسطول الواليات املتحدة  - النظام
ومن غير املستبعد أن . األميركية، وأساطيل دول أخرى تتفوق على األسطول اإليراين

ة املالحة عبر املضائق، إىل رد أميركي واسع النطاق قد يؤدي تعطيل إيران حلرك
إيران البحرية، ضرب منشآت استراتيجية  عظم قدراتيشمل، باإلضافة إىل مهاجمة م

وراء تهديد إيران  الكامنوقبل أن نحلل املنطق . ومن بينها املنشآت النووية ،يف إيران
وفرص  ،اخلليج، وخياراتهاإمدادات النفط من " شل"بإغالق املضائق، وقدرتها على 

 - هذا املوضوعبشأن وهي أسئلة مركزية يف كل نقاش  -جناح هذا اخليار أو ذاك 
يتعين علينا معرفة قدرة إيران الفعلية على تهديد حركة الشحن البحري يف املضائق، 

وعلى إحلاق أضرار جسيمة بمنشآت النفط يف العربية السعودية والدول اخلليجية 
  .درة للنفطاألخرى املص

القوة البحرية، : ويف هذا السياق، يمكننا تقسيم قوة إيران العسكرية إىل سالحين
  . والقوة الصاروخية

  تهديد بحري مباشر حلركة النقل البحري يف اخلليج -أ
أدى ضعف األسطول البحري اإليراين النظامي والتفوق البحري األميركي يف منطقة 

وية لشراء وبناء عدد كبير من الزوارق الصغيرة والسريعة اخلليج، إىل إعطاء إيران األول
، والغواصات الصغيرة جداً، كما عدّلت سفناً مدنية وحولتها ألداء )بعضها غير مأهول(

وكان أسطول احلرس الثوري اإليراين الذي يشغّل هذه الزوارق (عسكرية  اتمهم
وقد جرى جتهيز بعض  ).2007 سنةوالسفن، هو الذي توىل املسؤولية عن اخلليج يف 
أُعدّ بعضها لزرع ألغام بحرية، وزوارق احلرس الثوري بصواريخ مضادة للسفن، 

ومن األسباب التي أدت إىل اعتماد هذه الوسائل هي . باملتفجرات اآلخر حُمّل بعضالو
إمكان التبرؤ من املسؤولية عن أي  اعتداء ينفَّذ بهذه الوسائل، على اعتبار أن الرد على 

. إلقاء تبعته على إيران إذا كان من الصعبة شدالنوع من االعتداءات سيكون أقل هذا 
من هنا، يتبين أن سالح البحرية اإليرانية يف اخلليج قد اعتمد أسلوب حرب 

الكر " اتغواصات صغيرة إلنزال قوات مغاوير، وزوارق سريعة لتنفيذ مهم: العصابات
م متزامن لعدد كبير من الزوارق ، أي هجوswarm" السرب"حسب تكتيك " والفر

 - لهذه العمليات" البدائي"ويشكل الطابع التكتيكي . على املراوغة والتملص ةقادرال
حتدياً يف حد ذاته لألسطول األميركي يف أية مواجهة  - التي تؤثر الكم على النوع



 من رغمعلى العلى سبيل املثال، و. تفوق األسطول اخلامسعن حمتملة، ألنه يعوض 
وال سيما من خالل (حتسين الواليات املتحدة قدرتها على نزع األلغام البحرية 

مساعدة الدول األخرى، يف  حتتاج إىلفإنها ال تزال ، )استخدام منصات غير مأهولة
لدى الواليات املتحدة أربع كاسحات (نزع األلغام  من أجلأية مواجهة مع إيران، 

األخيرة، تناقلت  عوامويف األ). منطقة اخلليج متمركزة بصورة دائمة يف "فقط"ألغام 
حوادث استفزاز قامت بها زوارق وقوارب احلرس عن وسائل اإلعالم تقارير كثيرة 

كان الطابع االستعراضي لهذه  ولقد. الثوري جتاه املراكب والسفن الغربية يف اخلليج
ي أ ة إىلمل تتعرض السفن الغربي حقاً، إذ، املناوشات أكبر من ضررها الفعلي

شكلت  ذلكك. إيران وقدراتهايات هذه األعمال االستفزازية أظهرت ن إالّ إن ،اعتداءات
هذه  االستفزازات رسالة موجهة إىل الواليات املتحدة األميركية وفحواها أن إيران 

، وأنها لن تتردد يف تدفيع من يهاجمها "تها اخللفيةساح"تعتبر منطقة اخلليج بمثابة 
 سنة ويف. تشديد العقوبات عليها ومؤخراً، كانت بمثابة رد فعل على – ثمناً باهظاً

، طولين، أعربت الواليات املتحدة عن قلقها من تصاعد حدة االحتكاك بين األس2011
  )5(.إىل مواجهة شاملة فاقمالناجم عن تزايد عدد احلوادث التي كان يمكن أن تتو

خط اتصال "تقترح على إيران إقامة  ودفعت هذه احلوادث الواليات املتحدة إىل أن
بين األسطولين، لكن إيران رفضت هذا االقتراح بحجة أن الوجود ) خط ساخن" (مباشر

   )6(.األميركي يف اخلليج غير شرعي
تهديد صاروخي غير مباشر للمنشآت العسكرية والنفطية على السواحل الغربية  -ب

  للخليج 
. رض هي األكبر يف منطقة الشرق األوسطأ-حتتفظ إيران بترسانة من صواريخ أرض

 150وتشمل هذه الترسانة بحسب التقديرات نحو ألف صاروخ بمدى يتراوح بين 
على تعطيل حركة  هذه الصواريخ غير جمدية من أجل وإذا كانت )7(.كلم 2000و

املنشآت النفطية بمن إحلاق أضرار جسيمة  هايمكّن يف اخلليج، فإن مداهااملالحة 
                                                            

، "عنق الزجاجة البحري يسد مضائق الشرق األوسط"يوئيل غوجنسكي وغالية لندنشتراوس ويونتان شختر، ) 5(
 .73. ، ص)2011تموز ( 2، العدد 14عدكان استراتيجي، اجمللد 

)6 (Jay Salomon, Iran Rejects Proposed U.S. Military Hotline”, The Wall Street 
Journal, October 4, 2011.                              

                                             
)7 (Defense Intelligence Agency, “Unclassified Report to Congress on the Military 

Power of Iran”, April 2010.                              
                                   



ولعل إيران لن تكون هي املبادرة إىل إطالق الصواريخ على . يف دول اخلليجاحليوية 
إجراء أميركي ضد النشاط اإليراين يف  أيمنطقة املضائق، لكنها تهدد بالرد على 

املضائق بإجراء مضاد يشمل إحلاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية النفطية لدول 
بة حصوله على قطع غيار أصلية من وبسبب تقادم أسطول إيران اجلوي وصعو. اخلليج

الدول الغربية، فضّلت إيران التركيز على تدعيم تدريجي ومنهجي لترسانتها من 
ويف الوقت ذاته، تعمل إيران على زيادة مدى صواريخها، . الصواريخ البالستية

باستخدام الوقود ( "وقت التعرض"ودقتها، وقوتها التدميرية، وتعمل على تقصير 
هنا، تزداد خماوف دول اخلليج من أن تصبح منشآتها االستراتيجية، يف  من). الصلب

وأن  عليها، ر من الصواريخكبية إلطالق عدد عرضحال اندالع نزاع مسلح مع إيران، 
ولقد لوّح األميرال علي شمخاين، وزير الدفاع اإليراين   )8(.يستمر ذلك ملدة زمنية أطول

يف  مهورية اإلسالمية اإليرانية علي خامنئيسابقاً واملستشار العسكري ملرشد اجل
يف حال التعرض " إمطار دول اخلليج العربي بوابل من الصواريخ"ـ ، بتصريح نادر له

الصواريخ لن تستهدف القواعد األميركية يف املنطقة "ملنشآتها النووية، موضحاً أن 
د الطاقة بل ستضرب أهدافاً استراتيجية مثل مصايف النفط وحمطات تولي حسب،ف

وربما بهدف شلّ النظام الدفاعي األميركي عبر إطالق متزامن لعشرات، ... الكهربائية
وتشكّل مهاجمة إيران ملنشآت يف دول   )9(".ملئات الصواريخ على أهداف خمتارة

اخلليج، سواء القواعد األميركية فيها أو منشآت النفط الرئيسية، التهديد األول واألخطر 
ويف هذا الشأن، تكلم مسؤول سعودي نيابة عن امللك . ظمة دول اخلليجأنإىل بالنسبة 

صواريخ إيرانية ضد املنشآت  أن تُطلق إننا قلقون من"فقال ] عبد الله بن عبد العزيز[
إمكاننا اتخاذ يف ألنه ... النفطية السعودية أكثر من قلقنا من التعرض لهجوم إرهابي

مكاننا أن نفعل ذلك ضد الصواريخ يف إس تدابير احترازية ضد اإلرهاب، لكن لي
لصعوبة التي ستالقيها إيران يف إغالق املضائق بصورة إىل ا ونظراً  )10(".اإليرانية

ستؤدي إىل مواجهة مع األسطول كهذه  حماولة ه من شبه املؤكد أنحمكمة، وألن
                                                            

)8 (“Iran’s Ballistic Missile Capabilities: A Net Assessment”, International Institute for 
Strategic Studies (IISS), May 2010.                              

                                  

، "هآرتس"، "ضنا لهجومسنمطر دول اخلليج بوابل من الصواريخ إذا تعرّ: مسؤول إيراين كبير"ن، مِاليوسي مِ )9(
11/6/2011.  

Joshua R. Itzkowitz Shifrinson and Miranda Priebe, “A Crude Threat: the Limits (10) 
of an Iranian Missile Campaign against Saudi Arabian Oil”, International Security, 

vol. 36, no. 1 (summer 2011), p. 168.                              
                                           



ز إيران األميركي الذي يتفوق على األسطول اإليراين، تخشى الدول اخلليجية من أن تركّ
  .قوتها على مهاجمة منشآت هذه الدول بالصواريخ

] ثالثة[وقدراتها، يمكن االفتراض أنها ستدرس  ملصاحلها وبناء على تقدير إيران
حركة النقل البحري  وإمّااألسطول األميركي،  وإمّاا دول اخلليج، خيارات الستهداف إمّ

  :اتيجيةيف اخلليج، طبقاً لثالث فئات من االعتبارات االستر
  
تقليل اخملاطر لحترش منهجي ذو وتيرة منخفضة يستمر لفترة طويلة، وذلك سعياً  -1

ذلك ممكناً، ستعتمد  وما دامومن هنا، . وعدم إحلاق الضرر بصادرات اخلام اإليراين
املنخفض الوتيرة بالسفن الدولية، بحيث يبقى املمر وإيران أسلوب التحرش املنهجي 

من هي توحاً أمام حركة صادراتها النفطية، وتتملّص البحري يف اخلليج مف
ويف هذا السياق، قد تلجأ إيران إىل استخدام . املسؤولية عن احلوادث التي قد تقع

جرى تعديلها، أو إىل اإلرهاب بواسطة أتباعها، أو تبتعد عن مياهها " مدنية"قوارب 
اجهة الشاملة مع األسطول وهكذا، تقلص من إمكان املو. اإلقليمية إلبعاد الشبهة عنها

ولو ، أخرىمن جهة كلفة باهظة أسواق الطاقة العاملية  وحتمّلاألميركي من جهة، 
ومن شأن هذا األسلوب أن يخلق مناخاً من األزمة، وأن . ارتفاع تكاليف التأمينبسبب 

حسب اعتقادنا، سيصعب على إيران االستمرار يف بو. األسواق يفيكون تأثيره سلبياً 
األوضاع  بسبب احلساسية البالغة جتاهكار لفترة طويلة، وعلى وجه اخلصوص اإلن

وباإلضافة إىل ذلك، . يف املضائق، وازدياد حدة احلملة الدولية ضد برناجمها النووي
حترك و ،لفترة وجيزةلو إغالق جزئي للمضائق، و - "املتفائل"حتى يف السيناريو 

على أسواق الطاقة  ركة حمدودة كهذهفإن تأثير مع – دويل فاعل وسريع لفتحها
تداعيات تفوق اآلثار املباشرة لألحداث نفسها، بسبب تعطيل حركة  ستكون له العاملية

  .    إمدادات النفط من اخلليج لفترة طويلة
يمكن أن  أن قوة إقليمية انطالقاً من منطقإلغالق املضائق،  "صاخبة"حماولة  -2

على ردّاً   )11(،يف وجه أعدائها "قبضة حديدية" هرأن تشو ،تنفّذ تهديداتها بالفعل
يف حال تشديد العقوبات  وأ ،مهاجمة منشآتها النووية ومرافقها االستراتيجية األخرى

الحة قد تلجأ إىل زرع األلغام يف ممرات املإيران  فإن  ،وحشرها يف الزاوية يهاعل

                                                            

David Sanger and Annie Lowrey, “Iran Threatens to Block Shipments, as U.S.  (11)     
             Prepares Sanctions”, The New York Times, December 27, 2011.                        

                                



من وإىل اخلليج بصواريخ وإىل مهاجمة ناقالت النفط وسفن الشحن العابرة  ،الرئيسية
لكن، وبسبب الضعف األساسي لسالح اجلو اإليراين، والقدرة األميركية . بحر - بر

بحر، وقدرتها على فتح ممر عبر حقول  -برّ العالية على إسكات بطاريات الصواريخ 
األلغام اإليرانية بسرعة نسبية، تستطيع الواليات املتحدة إعادة فتح املضيق بتكلفة 

، يستطيع األسطول اخلامس األميركي إعادة "املتفائلة"وبحسب التقديرات ". لةمعقو"
تستبعد  إذم، ؤسم بمسحة من التشاتفتح املضيق خالل أسبوعين، لكن ثمة تقديرات ت

  )12(.شهرينمضيّ إعادة فتح املضائق قبل 
بحيث  املواجهة توسيعاملواجهة إىل خارج املمرات املائية، ومنطقها  توسيع -3

وبسبب مركزية . إليران] الغرب[اخلاصرة الضعيفة للعدو رداً على مهاجمة  ل إىلتص
املضائق، يصعب وضع حدود لنطاق املواجهة حول املمرات املائية، والتحكم بمكانها 

 توسيعإيران ب" معاقبة"فعلى سبيل املثال، قد حتاول الواليات املتحدة . وزمانها
يرانية، يف حين قد تختار إيران إطالق عمق األراضي اإل بحيث تشملاملواجهة 

أرض أو تنفيذ عمليات إرهابية، مستهدفة احملطات الطرفية ومصايف -صواريخ أرض
  :  النفط يف اخلليج

حسب تقديرنا، لن تنجح حماولة إغالق مضيق ب :أرض-إطالق صواريخ أرض •
ض أر-صواريخ أرض] إيران[حتمال إطالق اولذا ينبغي درس . هرمز إالّ جزئياً

مسؤولون  هددولقد . ضد املنشآت النفطية على الساحل الغربي للخليج
إمطار هذه املنشآت بوابل من الصواريخ باألخيرة  عوامإيرانيون كبار يف األ

أرض على منشآت النفط -ونعتقد أن للهجوم الصاروخي أرض). نظر أعالها(
لطاقة يف دول اخلليج، وإحلاق أضرار بها، تداعيات خطيرة على أسواق ا

ألنه يعطل عملية  -يف إغالق املضيق] إيران[أشد وطأة من جناح  -العاملية 
وحتى اآلن تُعنى معظم دراسات مدى . إنتاج النفط بحد ذاتها لفترة طويلة

تأثير املواجهة مع إيران يف أسواق الطاقة العاملية بتحليل مفاعيل تعطيل 
حتمال أن تختار إيران احلركة املالحة يف املضائق، وقلما يحظى ] إيران[

أرض باالهتمام الذي يستقطبه اخليار -مهاجمة منشآت النفط بصواريخ أرض
  )13(.األول

                                                            

Citlin Talmadge, “Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait of      (12)   
     Hormuz”, International Security, vol. 33, no. 1(Summer 2008).                             

                                                       
)13( Shifrinson and Priebe, op. cit. p. 169.  



تعاملت دول اخلليج بجدية مع التهديدات اإليرانية ملنشآتها النفطية 
األخيرة لتعزيز قدرة دفاعاتها على  عواماالستراتيجية، وبذلت جهداً يف األ

 PAC‐3من خالل التزود بمنظومات باتريوت اعتراض الضربات الصاروخية 
مع أن  ،)THAADو Aegis BMD Systemsكما تعتزم شراء منظومات (

وبما أن العربية السعودية تملك . بعضها مل يدخل اخلدمة العمالنية حتى اآلن
حتياطي مؤكد من النفط اخلام، وهي أكبر منتج ومصدِّر للنفط يف العامل، اأكبر 

فأي هجوم ناجح على . ل الهدف املركزي لهجمات إيرانفمن املرجح أن تشك
املنشأة التي تمتد (منشآت النفط الرئيسية يف اململكة، مثل رأس تنورة وبقيق 

 انتبعد اللتين، )والتي تكرر ثلثي النفط السعودي ٢على مساحة ثالثة كلم
  .كلم عن الساحل اإليراين، سيكون مدمراً ألسواق الطاقة العاملية 300مسافة 

 مع ذلك، جتدر اإلشارة إىل نتائج أول دراسة من نوعها، متوافرة ومنشورة يف
، والتي تؤكد حمدودية هذه القدرات اإليرانية بالذات، وأن التهديد 2011 سنة

  )14(.يتم تصويره بشكل مضخّمالصاروخي اإليراين للبنى التحتية يف اخلليج 
اول تفادي رد عقابي باإلضافة إىل ذلك، يجوز االفتراض أن إيران ستح

أميركي مدمر، وأنها ستتردد يف توسيع املواجهة لتشمل االعتداء على حلفاء 
التهديدات التي تطلقها إيران إن من هنا، ف. الواليات املتحدة يف املنطقة

التي " للتكلفة يف مقابل اجلدوى"لغايات الردع هي ليست كاحلسابات الفعلية 
أوان تنفيذ هذه التهديدات رداً على تعرّضها  سيجريها حكام إيران عندما يحين

 لكن هذا ال يعني أن إيران لن تنفّذ هجمات موضعية، جواً . لضربة عسكرية
إن املعطيات اخلاصة فوأبعد من ذلك، . وبراً على بعض املنشآت احليوية وبحراً

بترسانة إيران من الصواريخ، ومداها ودقتها، املذكورة أعاله، يعوزها 
أخيراً، من شأن . رة بأقل من حجمها الفعليألنها على األرجح مقدّالتحديث، 

عتداء على منشأة نفطية رئيسية يف العربية السعودية أن يحدث ذعراً يف اال
أسواق النفط وارتفاعاً يف األسعار، بغض النظر عن الضرر الفعلي الذي يلحقه 

 .                             باملنشأة

د العقد األخير اعتداءات على منشآت وناقالت نفط يف شه :تخريب وإرهاب •
، تعرّضت ناقلة النفط 2002 سنةففي . مضائق هرمز، أو بالقرب منها

                                                            

)14( Ibid. p. 170.  



. هجوم خارج املضيق، من زورق سباق حممّل باملتفجراتل، "ليمبرغ"الفرنسية 
عتداء، املنسوب إىل تنظيم القاعدة، إىل مقتل شخص وتسرّب وأدى هذا اال
وفشلت حماولة مماثلة إلغراق الناقلة . يف البحر نفطل من البرمي 90,000
، من قبل كتائب عبد الله عزّام 2010 سنةيف املضائق يف " إم ستار"اليابانية 

وبحسب . وقد تلجأ إيران إىل هذا النمط من العمليات. املرتبطة بتنظيم القاعدة
ارب حممّل ، حماولة ق2011أبريل /املصادر البريطانية، سُجلت يف نيسان

الصطدام بسفينة بريطانية راسية يف اباملتفجرات، إيراين على ما يبدو، 
األميركية كول يف مرفأ عدن يف  املدمرة البحرين، على غرار االعتداء على

وتُظهر نتائج هذه االعتداءات صعوبةَ إغراق ناقالت   )15(.2000 سنةاليمن 
كما تُثبت أن  نفط،اق الالنفط جراء حجمها وهيكلها الداخلي وخصائص احتر

لسفن ا ةمن مقاوم ثربحر ولأللغام هي أك - مقاومتها لصواريخ ساحل
استهداف الناقالت، قد تهاجم إيران املنشآت النفطية  وفضالً عن  )16(.احلربية

على الساحل الغربي للخليج، وعلى رأسها منشآت املنطقة الشرقية للسعودية، 
يف  األغلبيةالسكان الشيعة الذين يشكلون  تأييدأنها تتمتع إىل حد ما بحيث 

األخيرة موارد ملحوظة  عوامولقد خصصت العربية السعودية يف األ. املنطقة
) ألف جندي 30قوامها (لتشكّل، بمساعدة الواليات املتحدة، قوة ضاربة 

مهمتها الدفاع عن املنشآت االستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها املنشآت 
عتداء اهذه القوة الضاربة أحد الدروس املستخلصة من كيل يعدّ تشو. النفطية

وجتدر اإلشارة إىل تزايد . 2006 سنةالقاعدة الفاشل على منشأة بقيق يف 
 سنةاألحداث العنيفة وسط السكان الشيعة يف املناطق النفطية يف أواخر 

ن ويبدو أن عنفها آخذ بالتصاعد املرة تلو األخرى، مع ما لهذا األمر م ،2011
 .  تداعيات على أمن وسالمة منشآت النفط يف املنطقة

  
بحسب تقديرنا، تستطيع إيران تعطيل إمدادات النفط من اخلليج بواسطة إعاقة حركة 

االلتزام  بسبباملالحة الدولية يف املضائق، لكن لفترة زمنية وجيزة فقط، ولو 
ولقد ردت الواليات  .األميركي الثابت باحملافظة على حرية تدفق النفط من اخلليج

املتحدة على التهديدات الصريحة التي أطلقها كبار القادة اإليرانيين بإغالق املضائق، 
                                                            

)15( Drama off Bahrain”, Gulf Daily News, August 20, 2011"  
)16( Talmadge, op. cit. pp. 84-85.   



إنها لن تسكت عن تعطيل حرية حركة املالحة البحرية، وإن البحرية : "بقولها
وذكرت مصادر مطلعة يف كانون   )17(".هاألميركية ستتصدى لكل حماولة شريرة كهذ

إىل مرشد  ملعنىأن إدارة أوباما وجهت رسالة مباشرة بهذا ا 2012يناير  /الثاين
خط أحمر ال "إيران علي خامنئي، جاء فيها أن تعطيل املمرات املائية الدولية هو 

 من رغمعلى ال، وفعالًو  )18(.، وأن الواليات املتحدة لن تسكت عنه"ينبغي جتاوزه
يركية والبريطانية والفرنسية يف التهديدات اإليرانية، استمرت السفن احلربية األم

   )19(.اإلبحار من وإىل اخلليج عبر مضائق هرمز
، ويف "حرب الناقالت"العراقية، وخالل الفترة املسماة  - يف أواخر احلرب اإليرانية

عتداء إيران على سفن املالحة، سيّرت الواليات املتحدة مواكبة لناقالت النفط اأعقاب 
ويف ). Earnest Willعملية (حلمايتها من أي هجوم الكويتية من وإىل اخلليج 

مناسبة أخرى، ويف عقب اصطدام فرقاطة أميركية بلغم بحري إيراين، دمّر األميركيون 
 Prayingعملية (القسم األعظم من القوة البحرية اإليرانية العاملة يف اخلليج 

Mantis .(لتهديدات اإليرانية، ورد مؤخراً وزير الدفاع األميركي، ليون بانيتا، على ا
 فقالتطوير سالح نووي، خطورة وأيضاً  ،]إغالق املمرات املائية[مشدداً على خطورة 

نا إليهذا خط أحمر بالنسبة ... الواليات املتحدة لن تسكت عن إغالق املضائق"إن 
واعترف اجلنرال مارتن ديمبسي،   )20(".وسنرد عليه)... باإلضافة إىل البرنامج النووي(

إغالق املضائق "هيئة األركان املشتركة للجيوش األميركية، بقدرة إيران على  رئيس
استثمرنا يف وسائل "قائالً  ،، لكنه أكد أن الواليات املتحدة ستعيد فتحها"لفترة وجيزة

   )21(".تكفل لنا الغلبة يف مثل هذه احلالة
، ولديها من هنا، حتتفظ الواليات املتحدة بوجود بحري وجوي ملحوظ يف اخلليج

قواعد عسكرية يف معظم دول اخلليج العربية، وعلى رأسها القيادة اإلقليمية لقيادة 
ولدى اجملتمع الدويل . املنطقة الوسطى يف قطر، وقيادة األسطول اخلامس يف البحرين

 بالقرب مناليوم أدوات أخرى، من بينها الوجود العسكري املتعدد اجلنسيات 

                                                            

)17( U.S. Navy: Hormuz Disruption won’t be tolerated”, CBS News, December 28, 
2011. "  

)18( U.S. warns Iran through secret channel”, The Jerusalem Post, January 13, 2012."  
)19( “U.S. carrier in Gulf after passing the Strait of Hormuz”, AFP, January 23, 2012.  
)20( Jim Mannion, “Panetta: U.S. will respond if Iran blocks the strait”, AFP, January 

9, 2012.  
  .8/1/2012، "ريفامع"، "نستطيع القضاء على البرنامج النووي اإليراين: الواليات املتحدة األميركية" )21(



ا قاعدة عسكرية بحرية وجوية يف اإلمارات العربية وأنشأت فرنس  )22(.املضائق
دولية عاملة يف البحرين تناط بها احملافظة على " اتفرق مهم"املتحدة، وهناك 

أن األميركيين، ويف ب 2012 سنة وأفادت تقارير يف مطلع. حرية املالحة يف املنطقة
بهدف "كزة يف اخلليج أعقاب تصاعد التوتر مع إيران، زادوا نظام القوات الدائمة املتمر

ومع ذلك، علينا أن ندرس   )23(".التصدي بشكل أفضل لكل التطورات احملتملة مع إيران
تنفيذ  علىت إيران أقدمما هي االنعكاسات على صادرات النفط من اخلليج، فيما لو 

إن . عرضناه أعاله تعطيل حركة ااملالحة يف املمرات املائية على نحو مابتهديداتها 
املضائق سيُلحق الضرر بمعظم صادرات النفط من اخلليج، وعلى رأسها إغالق 

ونذكر، على سبيل املقارنة، أن بداية احلرب على العراق . صادرات العربية السعودية
انخفاض صادرات النفط بمقدار  إىل تأد) 2003سمبر يد/كانون األول -مارس/آذار(

أغسطس /آب(العراق للكويت  حتاللامليون برميل من النفط يف اليوم، وأن  2,3
أدى إىل انخفاض كميات النفط املعروضة يف ) 1991يناير /كانون الثاين -1990

ينطوي تعطيل حركة املالحة يف و  )24(.مليون برميل يف اليوم 4,3األسواق بمقدار 
املمرات املائية على تداعيات اقتصادية وسياسية، على إيران نفسها، بسبب اعتماد 

اخلام بنحو النفط تقدّر عائدات تصدير (اخلام النفط ملطلق على صادرات النظام شبه ا
لعراق، تصدّر إيران اوخالفاً لدول اخلليج العربية و). 2012 سنة مليار دوالر يف 100

٪ من صادراتها 99٪ من واردات إيران ونحو 90نحو : معظم خامها عبر املضائق
مليون برميل  3,5تنتج إيران نحو و  )25(.ومعظمها عبر مضائق هرمز –تُشحن بحراً 

ويُعتقد أنه بسبب (من النفط يف اليوم، وتصدّر قرابة مليوين برميل من النفط يف اليوم 
، تخسر إيران ]التي تمنع تطوير حقول جديدة[تقادم حقول النفط احلالية، والعقوبات 

ة اإليرانية ومن شأن توقف الصادرات النفطي). يومياًألف برميل من النفط  300إنتاج 
الرئيسي إليران ال يكمن يف " سالح النفط"لكن  ،أن يخلق زيادة فورية يف الطلب عليه

                                                            

  .7/1/2012، "هآرتس"، "وى إىل اخلليجبريطانيا ترسل مدمرتها األق: "نظر على سبيل املثالا )22(
)23( David Cloud, “U.S. Boosts its military presence in Persian Gulf”, The Los Angeles 

Times, January 12, 2012.                              
                           

)24( Simon Henderson, “Energy in Danger: Iran Oil and the West”, Policy Focus 83, 
June 2008, The Washington Institute for Near East Policy.                              

                                     
)25( “Iran’s Naval Force: from Guerilla Warfare to a Modern Naval Strategy”, Office 

of Naval Intelligence, fall 2009, U.S. Navy.                              
                                 



يف قدرتها على إحلاق األذى بصادرات دول  وإنماسحب صادراتها من األسواق، 
  )26(.اخلليج األخرى

  
  

  تقليص الضرر اإليراين على أسواق النفط العاملية
  

، فلدى الواليات )نظر اخليارين أ وب أعالها(ملضائق إغالق ا رغم ذلكت إيران قررإذا 
املتحدة وحلفائها أدوات أفضل من املاضي لتقليل أضرار تعطيل حركة إمدادات النفط، 

  :وهي
ن حالياً يف معظم االحتياطي العاملي خمزّ :استعمال اخملزونات االستراتيجية -1

 1,5(يوماً  90إىل  45حو الواليات املتحدة والصين، وهو يكفي بحسب التقديرات لن
ويمكن سحب كميات من هذا اخملزون وطرحها يف أسواق النفط العاملية ). مليار برميل

ومن شأن استخدام هذا اخملزون أن يمنع تعطيل . لزيادة العرض وكبح ارتفاع األسعار
ومع أن حترير خمزون   )27(.احلركة االقتصادية العاملية اجلارية بفعل الصدمة النفطية

 سنةاستُخدم اخملزون النفطي إبان اجتياح العراق للكويت (لنفط هو خطوة استثنائية ا
أعلنت وكالة  فقد ،)2005 سنة يف" كاترين"، وبعد األضرار التي خلّفها إعصار 1991

مليون برميل من اخملزون  60عن سحب  23/6/2011الطاقة الدولية يف 
وهذا ما أدى ). و مليوين برميل يف اليومنح(يوليو /االستراتيجي اعتباراً من شهر تموز

 خالل عدة أيام إىل خفض فوري يف أسعار النفط، لكن سرعان ما عادت تلك األسعار
وعُزيت هذه اخلطوة إىل توقف إنتاج النفط يف ليبيا، وإىل األزمة . إىل االرتفاع جمدداً

لقرن املاضي، وهناك تدبير ُجرّب بنجاح يف مطلع تسعينيات ا. االقتصادية العاملية
يف ناقالت بالقرب من ) غير املباع(جتياح الكويت، أال وهو تخزين النفط اإبان 

                                                            

ناف ملصلحة اجملتمع الدويل الذي يسعى لكبح وأيضاً منشآت إيران النفطية عرضة للتدمير، لكن هذا م )26(
كلم من  25القسم األكبر من صادرات اخلام اإليراين تمر عبر جزيرة خرج، على مسافة . ارتفاعات أسعار النفط

اجلزيرة حتتوي على منشأة (كلم من شمال غرب املضائق، يف حمافظة بوشهر  483الساحل اإليراين، وعلى بعد 
جزيرة  يفوهناك خزانات ثانوية من حيث األهمية ). مليون برميل من اخلام 20ة نحو تبلغ طاقتها التخزيني

وتستورد إيران كميات كبيرة من . وهناك خزانات أخرى يف جزيرة كيش ويف عبدان. الفان، يف اخلليج أيضاً
البنزين املستورد  البنزين لالستهالك احمللي، وينقل قسم كبير منها عبر بحر قزوين بموجب اتفاقيات مقايضة بين

  .واخلام املصدَّر عير موانئ اخلليج
 2، العدد 10، عدكان استراتيجي، اجمللد "ما هي القوة الفعلية لسالح النفط اإليراين؟"نيتسان فيلدمان،  )27(
  ).2007أغسطس /آب(



إذا جرى حتريرها  ومن هنا، يمكن خملزونات دول وكالة الطاقة الدولية كافة. األسواق
مليون برميل يف اليوم لفترة  14، يف أقصى تدفّقها، أن تعوّض نقصان بوتيرة سريعة

  )28().ليون برميل يف اليوم مشحونة بحراً عبر املضائقم 17من أصل (شهر 
يوجد يف السعودية خط أنابيب ممتد من الشرق إىل  :استخدام خطوط إمداد بديلة - 2

كيلومتر، من بقيق يف شرق اململكة إىل مدينة ينبع على ساحل  1400الغرب بطول 
يَستخدم هذا اخلط (مليون برميل يف اليوم  5البحر األحمر، بطاقة استيعابية تبلغ 

). نصف طاقته االستيعابية ألن معظم النفط السعودي يُصدَّر إىل دول الشرق األقصى
إن حُرّر اخملزون االستراتيجي، ف ما أمكن زيادة طاقته االستيعابية، وإذا يف حاللكن، 

وبموازاة خط . يوماً 90يكفيان لتعويض خسارة نفط اخلليج لفترة هذين األمرين 
 0,5بطاقة استيعابية تبلغ (ملذكور، هناك خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي األنابيب ا

وهناك خطوط أنابيب أخرى ممتدة يف األراضي ). مليون متر مكعب يف اليوم
، الذي استُخدم )IPSA(الرياض وصوالً إىل البحر األحمر  - السعودية، مثل خط البصرة

ومن شأن إعادة تفعيل قسم . العراقية - لتصدير النفط العراقي إبان احلرب اإليرانية
داخل األراضي السعودية، أن تسمح ) الذي ينقل حالياً الغاز الطبيعي(من هذا اخلط 

وهي الدولة الوحيدة التي تصدّر كميات كبيرة (على املدى البعيد، بتدفق نفط الكويت 
ن املمتد يوهناك خط أنابيب التابال). من النفط والتي ليس لها ميناء خارج املضائق

من الظهران إىل مدينة صيدا اللبنانية، عبر األراضي األردنية، والذي توقف العمل به 
وتبلغ الطاقة . يف أعقاب دعم األردن لصدام حسين يف حرب اخلليج األوىل

. مليون برميل من النفط يف اليوم 2,15االستيعابية اإلجمالية لهذين اخلطين قرابة 
مليون برميل من النفط يف اليوم، ويمكن نقل  2,5عراق نحو باإلضافة إىل ذلك، ينتج ال

قسم من هذه الكميات عبر خطوط األنابيب املمتدة من العراق إىل كل من تركيا 
 ،ل عبر املمرات املائيةقألن نصف كميات النفط املستخرج يف العراق فقط تُن(وسورية 

). األخيرة عواماأل رهاب يفلكن هذه اخلطوط كانت معرّضة ألعمال التخريب واإل
، مد خط أنابيب يلتف على املضائق، ويعبر 2011 سنة أخيراً، لقد استُكمل، يف أواخر

وكان من املفترض أن يبدأ . ظبي إىل الفجيرة أراضي اإلمارات العربية املتحدة، من أبو
، لكن، وبسبب التأخير يف 2012يناير /خط األنابيب هذا بنقل النفط يف كانون الثاين

                                                            

)28( “West plans to tap oil reserves if Iran blocks strait of Hormuz”, Reuters, January 
7, 2012.                                                                                                                 



ويستطيع هذا اخلط، الذي بلغت   )29(.2012 سنة ازه، أُرجىء العمل به إىل منتصفإجن
مليون برميل من النفط يف اليوم،  2,5مليار دوالر، أن ينقل  3,3تكاليف إنشائه نحو 

باإلضافة إىل . أي ما يناهز الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لإلمارات العربية املتحدة
الذي ينقل الغاز الطبيعي من قطر إىل كل من اإلمارات " دولفين"ذلك، هناك خط أنابيب 

منخفض، ] عائد من الغاز[، بناجت 2007 سنة العربية املتحدة وُعمان، اعتباراً من
إىل اخلالفات فيما  ، بين أمور عدة،وتُعزى ضآلة الناجت. وبغرض االستهالك الداخلي

يلتف على مضائق "ط، الذي ويمكن تعزيز الطاقة اإلنتاجية لهذا اخل. بين دول اخلليج
وعلى سبيل املثال، . ، عبر استخدام وسائل خمتلفة، ومن ضمنها مواد كيميائية"هرمز

يف " [املمتد من الشرق إىل الغرب"يف خط األنابيب " مواد مضافة"من شأن استخدام 
مليون برميل نفط يف  8٪، إىل نحو 65أن يرفع الطاقة االستيعابية بنحو ] السعودية

هذا يسمح بتجنب استخدام املضائق، لكنه يزيد تكلفة نقل النفط ألنه يصدَّر (م اليو
وعلى املدى البعيد، يمكن ربط شبكتَي أنابيب  )30().بمعظمه إىل األسواق اآلسيوية

لكن، يف هذه املرحلة، ما . السعودية وعُمان، وبالتايل تفادي املرور عبر املضائق
ترسيم احلدود،  بشأنغير متحققة بسبب خالفات زالت الطاقة االستيعابية الكامنة 

لكن، . دول جماورة ىل أراضيإمصدر مدخولها الوحيد  عبوروعدم رغبة أية دولة يف 
يف وقت األزمات مستقبالً، ويف غياب بديل النقل البحري، قد يطرأ تغيير على شبكة 

  .خطوط األنابيب
إن السعودية هي الدولة  :استغالل فائض الطاقة اإلنتاجية للعربية السعودية -3

وتشير . ملحوظة) swing capacity(الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة 
مليون برميل من  4املصادر السعودية إىل أن فائض الطاقة اإلنتاجية قد يصل إىل 

لكن هناك تقديرات تزعم أن   )31(.النفط يف اليوم، أي أكثر من جممل اإلنتاج اإليراين
. مليون برميل من النفط يف اليوم 12,5نتاجية للسعودية ال تزيد على الطاقة اإل

نحو  2012يناير /وعليه، وبناء على حقيقة أن السعودية كانت تنتج يف كانون الثاين
                                                            

)29( Bruce Stanley, Ayasha Daya and Anthony DiPaola, “Hormuz Bypass Oil 
PipelineIs Delayed”, Bloomberg, January 9, 2012.                             

                    
)30( Henderson, op. cit. p. 16.   
٪، وهذه الوتيرة 7ازداد االستهالك احمللي من النفط والغاز الطبيعي يف السعودية بمعدل سنوي متوسط يبلغ  )31(

مليون  2,8تستهلك اململكة اليوم نحو (لإلنتاج  من الزيادة يف االستهالك تهدد قدرة اململكة على أن تبقى منظّماً
أن تصدّر  2038 سنةوبهذه الوتيرة من الزيادة، لن تستطيع يف : برميل من النفط يف اليوم، أي نحو ربع إنتاجها

  ).طالقالنفط على اإل



مليون برميل من النفط يف اليوم، يكون هامش الفائض يف الطاقة اإلنتاجية  10
وهذه الكمية هي أكبر من جممل ، مليون برميل من النفط يف اليوم 2,5حالياً هو 

ولقد عمدت السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي إىل   )32(.صادرات اخلام اإليراين
اجلانب بسبب  أحاديةيف خطوة ، وذلك زيادة إنتاجها من النفط لكبح ارتفاع األسعار

وبالتايل، يمكن . رفض كل من إيران والعراق وفنزويال زيادة حصص اإلنتاج ألوبك
مليون برميل من النفط يف اليوم،  2,5فائض اإلنتاج السعودي احلايل، أي نحو  نقل

وعالوة على ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية . ةاليعبر خطوط األنابيب احل
وافقت على زيادة وتيرة إنتاجها للتعويض عن الكميات املطلوبة يف حال سحب النفط 

إيران، أو بفعل إجراءات عقابية تلجأ إليها  اإليراين من األسواق بفعل العقوبات على
   )33(.إيران نفسها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

)32( Glada Lahn and Paul Stevens, “Burning Oil to Keep Cool: The Hidden Energy 
Crisis in Saudi Arabia”, Chatham House, December 2011.                              

                          
)33( Keith Bradsher and Clifford Krauss, “Pressed by U.S., Asian Countries Look for 

Ways to Reduce Purchases of Iranian Oil”, The New York Times, January 6, 2012.       
                               



  خاتمة
  

حسب تقديرنا، ستتفادى إيران املواجهة الشاملة يف اخلليج، ألن تكاليفها العسكرية ب
لكنها ستواصل توظيف التهديد بإغالق  ،والسياسية واالقتصادية ستكون باهظة

اجلغرافية  وضاعالستراتيجي، من خالل استغالل األاملضائق، بما يحقق هدف الردع ا
 جتاه أي هزّة تصيباملمرات املائية، واحلساسية الدولية ] إلطاللتها على[الفريدة 

وللداللة على ذلك، نذكّر بأن هذه املضائق ظلت مفتوحة يف . أسواق الطاقة العاملية
مرات املائية أن إغالق املذلك أضف إىل  ،)1987-1984" (حرب الناقالت"ذروة 

وقد يبرر إعالن احلرب ، ]الذي يضمن حرية املالحة[الدويل ] البحار[خمالف لقانون 
األخيرة على  عوامهذا املوضوع مبنياً يف األ بشأنوإن كان النقاش   )34(.على إيران

اعتبار  يرفضان هذه الدراسة مؤلفي فإنفرضية أن إيران عازمة على إغالق املضائق، 
ن قدرة أكما  .مراً بديهياً، ألن هذا اإلغالق ال يخدم مصاحلها احليويةهذه الفرضية أ

إيران على إغالق املضائق بفاعلية ولفترة زمنية طويلة أمر غير بديهي، ألن كل عمل 
من هذا القبيل سيستدعي رد الواليات املتحدة األميركية التي ستعمل على إعادة فتح 

، من شأن أهمية املضائق يف الواقعو. لنفطممرات املالحة الدولية أمام ناقالت ا
وال سيما (زعزعة أسواق الطاقة إزاء النسبية، وحساسية االقتصاد العاملي  وهشاشتها

بيد أن أسواق النفط العاملية ال . كل حادثة تضخيم، )إبان فصل الشتاء يف دول الشمال
بعيد، لشروط على املدى الونفسية فقط، بل هي خاضعة أساساً، العوامل بالتتأثر 

استغالل فائض اإلنتاج السعودي، واستخدام خطوط  فإنمن هنا، . العرض والطلب
منذ اليوم،  من شأنه أن يتيح األنابيب البديلة، وحترير اخملزونات االستراتيجية،

  .تخفيف مفاعيل إغالق املضائق، يف حال حدوثه
ن قدرة إقول الغموض الذي يحيط بتوقعات نشوب حرب، يجوز ال من رغمعلى الو

فضالً ". معقولة"الواليات املتحدة العسكرية تمكّنها من إعادة فتح املضائق بتكلفة 
ذلك، يسمح استخدام خطوط األنابيب املمتدة على اليابسة بالتعويض عن تعطيل  عن

ويمكن زيادة الطاقة االستيعابية . حركة إمدادات النفط اخلليجي عبر املمرات املائية
، ومن خالل إعادة "مواد مضافة حتسّن التدفق"من خالل استخدام لهذه األنابيب 

                                                            

)34( Jonathan Schroeden, “A Strait Comparison: Lessons learned from the 1915 
Dardanelles Campaign in the context of  a Strait of Hormuz closure event”, Center for 

Naval Analysis,  September 2011.                             
                                      



من  ستخرجةوإذا ما أضفنا إىل هذه الزيادة كميات النفط امل. تفعيل الشبكات القائمة
تعويض كميات النفط املنقول يف األيام صبح ممكناً اخملزون االستراتيجي، سي
يوماً  90إىل  45م لفترة  لكن فاعلية هذه اخلطوات تدو. العادية عبر مضائق هرمز

وهناك احتمال أقل . فقط، ومن الطبيعي أن تهبط هذه الفاعلية كلما طالت األزمة
أن تختار إيران، باإلضافة إىل إغالق املضائق، مهاجمة املنشآت  ، وهوترجيحاً

ويف هذه  ،أرض، أو بواسطة خاليا إرهابية - النفطية لدول اخلليج بصواريخ أرض
. ملفاعيل السلبية لألزمة على قدرة تصدير النفط من اخلليج، أخطر بكثيراحلالة، تغدو ا

ن تنفيذ تهديداتها، إالّ يف ملكن من املرجح أن تمتنع إيران، بسبب تكلفة هذا اخليار، 
وجتدر اإلشارة إىل أن التهديدات اإليرانية ترافقت . حالة الرد على عمل عسكري ضدها

ال االستفزازية ضد سفن األسطول اخلامس األميركي ألعمااألخير مع تصعيد  عاميف ال
وحتى اآلن، قوبلت جميع   )35(.واألسطول البريطاين املتمركزين يف مياه اخلليج

] األميركي واإليراين[بين األسطولين " خط ساخن"حماوالت الواليات املتحدة إلقامة 
الواليات  يزيد اخملاوف من تصاعد غير مقصود للتوتر بين ، األمر الذيالرفضب

كل حادث تكتيكي إىل حادث ومن احملتمل أن املمرات املائية،  بشأناملتحدة وإيران 
  .له تداعيات خطيرة على االقتصاد العاملي وعلى استقرار املنطقة

اجملتمع الدويل أدوات أكثر مالءمة ملواجهة إغالق حمتمل  يف يدوجد اليوم تو
قدرة التعامل مع االنعكاسات احملتملة مع ذلك، من املهم مواصلة تطوير . للمضائق

في ف .من خالل اخلطوات التي عرضناها أعالهوذلك حلادث يقع يف مياه املضائق، 
املدى القصير، ينبغي زيادة الطاقة االستيعابية خلطوط األنابيب القائمة، وإعادة 

 وعلى املديين املتوسط والبعيد، ينبغي مدّ خطوط .تفعيل خطوط األنابيب األخرى
أنابيب بديلة تلتف على مضائق هرمز وفق النموذج املعتمد هذه األيام يف اإلمارات 

ويبدو أن التهديدات واملناورات اإليرانية املتكررة بالقرب من . العربية املتحدة
املضائق قد أيقظت لدى قادة دول اخلليج إحساساً بخطورة احلالة الراهنة يف هذا 

الدولة التي ستتأثر أكثر من سائر الدول  - لصينا كذلك يجب أن تؤدي  )36(.الشأن
                                                            

)35(         “U.S. considers emergency hotline with Iran as close encounters bring fear of 
conflict”, Al-Arabiya, September 19, 2011.                             

                                    
)36( Samar Said and Benoit Faucon, “Gulf Ministers Float Talks on Countering a       

Blockade”, The Wall Street Journal, December 25, 2011; See also: “Iraq, Kuwait    
Seek to Mitigate risk of Hormuz Blockade”, The Wall Street Journal, January 31, 

2012.            



دوراً أكبر يف ضمان حرية املالحة عبر  -األخرى بتعطيل إمدادات النفط عبر املضائق 
جلأت إىل  هي لثمن الباهظ التي ستدفعه إنإىل ااملمرات املائية، وأن تنبّه إيران 

ها يف التصدي وبسبب الصعوبة التي تعاين منها دول اخلليج وحد. خطوات قصوى
لشكوك التي تساور هذه الدول بين الفينة إىل اونظراً  ،لقدرات إيران الالمتكافئة

املطلوب اليوم رد أميركي أقوى  فإن واألخرى إزاء استعداد الواليات املتحدة لنجدتها،
صدقية يف  يوخياراً عسكرياً ذ ،حضوراً عسكرياً مستمراً  يتضمن مدعوم دولياًو

  .اإليراينمواجهة التهديد 
  

  رئيس مركز دراسات األمن القومي،  -  عاموس يدلين
  باحثان يف املركز - وإميلي لنداو  وزكي شالوم

  7/3/2012، 320العدد  ،"مباط عال"
  

  اإلسرائيلية -  العالقات األميركة
  يف ظل سعي إيران للتحول إىل دولة نووية

  
  الرئيس بماع واشنطن لالجتلإن زيارة رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو

أوباما، وخطاب الرئيسين أمام منظمة إيباك، واملقابالت التي أدليا بها إىل 
كل ذلك يسمح بفهم أوضح وأكثر دقة ملا يجري بين أعضاء  ،وسائل اإلعالم

ولقد برز بوضوح يف . إيرانوإسرائيل، واملثلث املكون من الواليات املتحدة، 
طابه أمام منظمة إيباك، عدد من ال سيما يف خوتصريحات الرئيس أوباما، 

لواليات املتحدة وإسرائيل إىل االنقاط االستراتيجية البالغة األهمية بالنسبة 
ف املشترك للدولتين من إيران خوّتوقد اتضح أنه إىل جانب ال. على حد سواء

  .نووية، فإن اخلالفات بينهما ظلت على حالها إزاء كيفية منع حدوث ذلك
  إىل النقاط األساسية التي وردت يف التصريحات األخيرة يتطرق هذا املقال

إىل و ،إسرائيل خاصةإىل للرئيس أوباما، وحماولة تبيان أهميتها بالنسبة 
  .عامة لعالقة الثنائية مع الواليات املتحدةا
  ظهار حجم توطد العالقات بين إللقد سعى الرئيس األميركي يف تصريحاته

 - ل فترة واليته سواء على الصعيد األمنيإسرائيل والواليات املتحدة خال
كما أشاد بالتعاون االستخباراتي بين . على الصعيد السياسي والعسكري، أ



الدولتين، وباملناورات املشتركة التي أجراها جيشا البلدين، وأعلن استعداد 
وشدد على الدعم الكامل . عطاء إسرائيل أسلحة متطورةإالواليات املتحدة 

الصعيد السياسي، وأمام املؤسسات الدولية، وحتدث عن اجلهود  إلسرائيل على
التي تبذلها بالده ملواجهة االنتقادات املوجهة إىل إسرائيل على الصعيد 

 وذكر يف هذا اجملال ما فعلته الواليات املتحدة ضد تقرير غولدستون. الدويل
 عملية الذي أدان االستخدام املفرط للقوة من جانب اجليش اإلسرائيلي يف[

ضافة إىل موقفها يف جلنة الدفاع عن حقوق ، باإل]الرصاص املسبوك ضد غزة
  .اإلنسان

 هذا الكالم هو ضرورة أن تدرك إسرائيل أن لديها  وراء األساسي من قصدإن ال
ضافة إىل ويتضمن كالم أوباما هذا، باإل. يف البيت األبيض" اًحقيقي اًصديق"

ن يف ظل احلملة الرئاسية الدائرة حالياً كونه موجهاً ضد أخصامه اجلمهوريي
هي أن على  ،يف الواليات املتحدة، رسالة ضمنية إلسرائيل يف الشأن اإليراين

وكان . بالدعم الفعلي والقوي إلسرائيل" اًملتزم" اًرأس الواليات املتحدة رئيس
أنه " أتلنتيك"الرئيس أوباما قد صرح قبل أيام من خطابه أمام إيباك لصحيفة 

فى بجميع تعهداته جتاه إسرائيل، وأوضح أن يف إمكان دولة إسرائيل و
االعتماد عليه أيضاً يف الشأن اإليراين، فهو لن يخذلها، وسيعمل على الدفاع 

  .عن أمنها يف وجه أي خطر يتهددها
  جاءت مواقف الرئيس األميركي من املوضوع اإليراين واضحة وقاطعة بصورة

ع الذين يحاولون أن يظهروا املشكلة النووية فقد أوضح جلمي. استثنائية
أنها مشكلة إسرائيلية، أن حصول إيران على القدرة العسكرية على اإليرانية 

وملثل هذا الكالم أهمية . النووية يتعارض مع مصلحة األمن القومي األميركي
بعيدة املدى ألنه يدحض ادعاءات بعض األوساط الفاعلة يف اإلدارة األميركية 

ي تتهم إسرائيل بممارسة ضغوط مكثفة من أجل دفع الواليات املتحدة إىل الت
  . مهاجمة إيران

  احلوار دافع الرئيس أوباما أمام إيباك عن سياسة)Engagement ( التي
حكمه، مدعياً أن هذه السياسة هي التي  أعوامانتهجها يف مواجهة إيران طوال 

ة اإليرانية للتوصل إىل تسوية كشفت التعنت اإليراين وعدم استعداد القياد
سمح للواليات املتحدة باحلصول على تأييد  األمر الذيللمشكلة النووية، 

وأشار يف هذا الصدد إىل . اجملتمع الدويل لفرض عقوبات صارمة على إيران



. نوويةإىل دولة إيران حتول مشاركة روسيا والصين يف اجلهد الدويل ملنع 
باما انتقاد هاتين الدولتين لعدم موافقتهما على وعلى الرغم من ذلك جتنب أو

  .2010عقوبات جديدة غير التي أقرها جملس األمن يف صيف 
  وقد رد الرئيس األميركي بصورة قاطعة على االنتقادات التي وجهت إىل

ن هذه السياسية ستؤدي يف نهاية إوالقائلة  ،)Engagement( وارسياسة احل
ليس لدى الواليات : تحدة بإيران نووية قائالًاملطاف إىل قبول الواليات امل

جتاه إيران، وإنما تقوم السياسة ) Containment" (احتواء"املتحدة سياسة 
وقد كرر وزير . األميركية على منع إيران من التحول إىل دولة ذات قدرات نووية

الدفاع األميركي هذا الكالم يف خطابه أمام إيباك مشدداً بصورة غير قابلة 
لجدل على أنه يف حال فشلت كل اجلهود السياسية يف منع إيران من مواصلة ل

ومن املهم اإلشارة هنا ). We will act" (فإننا سنتحرك"مشروعها النووي، 
إىل أنه مل يسبق للواليات املتحدة يوماً أن أعطت تعهداً قاطعاً مثل هذا التعهد 

الرئيس األميركي قد حذر  وكان. ملنع إيران من احلصول على القدرة النووية
  . صرار الرئيس األميركي على حل هذه املسألةإإيران من اخلطأ يف تقدير مدى 

  على الرغم من هذا املوقف فقد جتنب الرئيس األميركي تقييد نفسه
البة إسرائيل طال سيما فيما يتعلق بمو حمددة يف الشأن اإليراين، اباستراتيجي

بأن املدة الزمنية املتاحة إلسرائيل من أجل اإلدارة األميركية باالعتراف 
املشكلة اإليرانية أقصر بكثير من تلك التي لدى الواليات املتحدة، " معاجلة"

يف حال تخطتها إيران فإنها  ،واضحة" حمر خطوط"بوضع  ايضاً ومطالبتها
تطالب إسرائيل  ذلكك. عتبر دولة تسعى للحصول على السالح النوويستُ

بذل بالده كل  لىدة بتقديم تعبير عملي لكالم الرئيس أوباما عالواليات املتح
علنياً مل يظهر . ما يف مقدروها ملنع إيران من احلصول على هذا السالح النووي

شيء بشأن هذه املطالب، لكن ليس مستبعداً أن يكون الزعيمان قد تناوال يف 
  .يف هذا الشأن تمن التفصيال اًاجتماعهما كثير

 إمكان إيران التشكيك يف حق يف شدد الرئيس أوباما على أنه ليس  ،يف النهاية
وكان . أمنها نإسرائيل كدولة ذات سيادة يف اتخاذ القرارت املتعلقة بالدفاع ع

أوضح أن على إسرائيل أن تكون دائماً قادرة على الدفاع عن نفسها أن قد سبق 
بصورة غير  وهو بذلك يكون قد رد. بقواها الذاتية ضد أي خطر يتهددها



مباشرة على كالم نتنياهو يف األوساط املغلقة على أن إسرائيل وحدها 
  .مسؤولة عن مصيرها

  فإذا أضفنا إىل هذا الكالم تصريحات مصادر مسؤولة يف اإلدارة األميركية
يتبين لنا أن هذه اإلدارة تريد أن تمرر رسالة إىل إسرائيل مفادها أنها لن 

نها أعطت أوال يعني هذا . أن تتحرك لوحدها تعترض طريقها يف حال قررت
إذ أوضحت اإلدارة األميركية بصورة . كي تهاجم إيران" ضوءاً أخضر"إسرائيل 

. غير قابلة للجدل أن هجوماً عسكرياً على إيران اآلن هو خطأ من وجهة نظرها
يف حال كانت إسرائيل مقتنعة فعالً " ضوءاً أصفر"نها أعطت إلكن يمكن القول 

ن نضيف كالماً أويمكن هنا ". الدفاع عن نفسها بقواها اخلاصة"عليها  بأن
مهماً قاله الرئيس األميركي بشأن وقوف اإلدارة دائماً إىل جانب إسرائيل يف 

ومن احملتمل أن يكون هذا الكالم ينطوي . كل ما له صلة بالدفاع عن أمنها
ت عقابية يف حال على رسالة ضمنية إلسرائيل بأن عليها أال تقلق من خطوا

قررت مهاجمة إيران لوحدها، وأن اإلدارة ستواصل دعمها لها يف جميع 
  . احلاالت

  ة ينبغي أن اإليراني سألةامل بشأنالتفكير اإلسرائيلي إن العنصر احلاسم يف
، نتنياهو بين الزعيمين" إطار من الثقة"يكون إيالء أهمية كبيرة إليجاد 

نع إيران من التحول مل هاعهدات األميركية وعمققوة التب فيما يتعلق وأوباما،
مثل هذا  تُظهر أنوحتى اآلن فإن التصريحات العلنية ال . إىل دولة نووية

وربما يتعين علينا معرفة ما جرى يف الغرف  ،اإلطار من الثقة بات موجوداً
 . تقديرنا هذا املغلقة كي نغير

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  إميلي لنداو
  
  استراتيجيا دوليةجد يوضغوط وتأجيل، لكن ال 

  لوقف برنامج إيران النووي

  
  منطقة الشرق األوسط  دولعلى الرغم من تصدر الثورات الشعبية التي عمّت

الشأن اإلقليمي واستحواذها على اهتمام وسائل  2011 سنة اعتباراً من مطلع
أن ىل إمل تغب عن مسرح األحداث نظراً  األزمة النووية اإليرانية إالّ إناإلعالم، 

املشكالت التي تعيق التحرك الفعال للمجتمع الدويل لكبح حماوالت إيران 
سار استغرق عقداً من مل استمراراحلثيثة لبناء قدرات نووية عسكرية، هي 

من هنا، . الزمن وتميّز بالكثير من احملاوالت الفاشلة واخلطوات إىل الوراء
نشاط إيران النووي يف يمكن وضع ضآلة التقدم احملرز مؤخراً يف مواجهة 

سياق تلك الدينامية اإلشكالية، وهو بالتايل ليس نتيجة حتول االنتباه الدويل 
. من إيران إىل التطورات الدراماتيكية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط

أصالً،  2011 سنة التطورات التي عصفت بالعامل العربي يف وحتى لو مل حتدث
تأكيد سيواجه املشكالت عينها يف سعيه لوقف فإن اجملتمع الدويل كان بال

 تمردمن جهتها، مل تتخل عن طريق ال أما إيران، فإنها. اإليراين النووي التقدم
النووي، وعلى الرغم من املعوّقات التي أبطأت تقدم برناجمها النووي جراء 

تواصل بناء خمزونها من اليورانيوم فهي العقوبات وعمليات التخريب، 
وتواظب على ما يبدو على تطوير املكونات العسكرية لبرناجمها اخملصّب، 

من إحراز قدرات نووية أخرى تلو  النووي، ويف احملصلة، تقترب خطوة
 )37(.عسكرية

                                                            
  يصدر . مديرة برنامج احلد من التسلح يف معهد دراسات األمن القومي التابع جلامعة تل أبيب

ية ومستقبل احلد من املفاوضات مع إيران وكوريا الشمال: عقد من الدبلوماسية"كتاب  لها قريباً
 ".انتشار السال ح النووي

   " معهد دراسات األمن القومي، جامعة تل أبيب "2011تقويمات اسرائيل االستراتيجية لسنة.  
 أيضاً نظرا. 24/5/2011إيران بتاريخ  بشأننظر تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ا )37(

 David E. Sanger and Williams J. Broad, “Watchdog: الشروحات لهذا التقرير يف مقالة
Finds Evidence that Iran Worked on Nuclear Triggers”, New York Times, May 24, 

2011.                                                                                                                         



  2011و 2010 سنتيالوسائل الدولية املطبقة خالل  بدايةً تتناول هذه املقالة 
ينامية احلالية، ثم تناقش، من خالل حتليل الد. إليقاف برنامج إيران النووي

. مدى واقعية دفع إيران إىل التخلي عن تطلعاتها النووية من خالل املفاوضات
، وتأثير 2011 سنة كما تعرض املوقف اإليراين من الثورات العربية منذ مطلع

طريقة تفكير اإلدارة األميركية وجمموعة الدول اخلمس يف هذه التطورات 
جمموعة اخلمسة زائد (افة إىل أملانيا دائمة العضوية يف جملس األمن باإلض

ويف النهاية تناقش . يف كل ما يتصل بإيران وطموحاتها النووية) واحد
، 2011و 2010 خالل سنتياملقالة اخليار العسكري على ضوء التطورات 

ويف . واحتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري يستهدف منشآت إيران النووية
األميركية الحتواء دولة إيرانية ذات  يم جدوى السياسةواخلتام يجري تق

قدرات نووية عسكرية، يف حال فشلت جميع احملاوالت ملنعها من احلصول 
  . على القنبلة الذرية

  
  2011و 2010 سنتيالتكتيك املعتمد خالل : عقوبات وعمليات تخريب

 ّمن دون حتقيق أي تقدّم يف سياسة اليد املمدودة إىل  2009 ت سنةعندما مر
 األشهر الستةالتي اعتمدها الرئيس أوباما، بدأت اإلدارة األميركية، خالل إيران 

، بالعمل على حشد دعم دويل واسع لزيادة الضغط على 2010 سنة األوىل من
وبدأت هذه االستراتيجيا تؤتي ثمارها . إيران اآلخذة بالتحول إىل دولة نووية

يران بهدف إبطاء اجلهود الدولية للضغط على إ تكثيفعبر  2010يف صيف 
تقدمها يف اجملال النووي، وذلك أساساً بواسطة عقوبات اقتصادية وهجمات 

ويف الواقع ال تستطيع العقوبات وعمليات التخريب وحدها أن . إلكترونية
إقناع إىل توقف برنامج إيران النووي، لكنها تُكسب اجلهود الدولية، الهادفة 

  .ووي، بعض الوقتإيران بتغيير توجهاتها يف اجملال الن
  38(،2010يونيو  /أيقظت العقوبات التي أُقّرت يف األمم املتحدة يف حزيران( 

والعقوبات األحادية اجلانب الالحقة التي تبنتها كل من الواليات املتحدة 
آماالً جديدة يف تنسيق  وكوريا اجلنوبيةواالحتاد األوروبي وأستراليا واليابان 

                                                            

    Colum Lynch and Glenn Kessler, “UN imposes:  التالية "واشنطن بوست"ر مقالة نظا )38(
                  another round of sanctions on Iran”, Washington Post, June 10,2010.              

                                                          



فقد غدت العقوبات . ليتهااوزيادة كفاءتها وفع املواجهة الدولية مع إيران
اجلديدة أكثر خطورة وتأثيراً من العقوبات األوىل، وشكّل االلتزام الدويل بها 

تأثير المدى  بشأنكان ال يوجد إجماع  مع أنهو. رسالة قوية موجهة إىل إيران
هو أنها يم الرسمي األميركي لها ون التقإ إيران، إالّ  يفهذه العقوبات الدقيق ل

  )39(.مشكالت اقتصادية وأخّرت برناجمها النوويإىل حد ما خلقت إليران 
  ألول تشديد العقوبات، تناقلت وسائل اإلعالم قرار بعد مرور مدة قصيرة على

أجهزة الشديدة القوة  (Stuksnet)أخبار ضرب فيروس دودة ستوكس نت مرة 
إىل ذي ينتقل من حاسوب ال[ويبدو أن هذا الفيروس   )40(.احلواسيب اإليرانية

قد أحلق ضرراً نهائياً بنحو ألف جهاز ] آخر ويتكاثر خالل انتقاله كالدودة
واستأثرت األشكال املتعددة . طرد مركزي يف منشأة نتانز لتخصيب اليورانيوم

 - طابعها السري من رغمعلى الللتخريب التي استهدفت برنامج إيران النووي، 
باهتمام  -غتيال العلماء اإليرانيين أو انشقاقهماومثل الهجمات اإللكترونية 
ح الرئيس وملّ  )41(.2011 سنةومطلع  2010 سنةوسائل اإلعالم يف أواخر 

التخريب السرية باعتبارها الوسائل  جهودالسابق للموساد، مئير دغان، إىل 
 سنة عندما صرّح يف مطلعوذلك املفضلة لتأخير برنامج إيران النووي، 

زمن أطول مما كان متوقعاً حليازة قدرات إىل إن إيران ستحتاج  قائالً  2011
وبناء . 2015 سنةنووية عسكرية، وإنها لن حتقق هدف تطوير قنبلة ذرية قبل 

يم فاعلية أعمال التخريب وجدواها، يمكن فهم مغزى قول دغان رداً على ولتق
أخرق "، إنها سرائيل أن توجه ضربة عسكرية إليرانإلسؤال عما إذا كان ينبغي 

   )42(.سمعها يف حياته" فكرة
                                                            

 Mark Landler, “U.S. Says Sanctions Hurt Iran Nuclear Program”, New York: نظرا )39(
Times, January 10, 2011.   

 David Kay, “As the Worm Turns”, National Interest, October: نظر على سبيل املثالا )40(
1, 2010.                                                                                                                      

 Mike Shuster, “Inside the United States, Secret Sabotage of: نظر مقالة مايك شسترا )41(
Iran, and Covert War with Iran: A Wilderness of Mirrors”, NPR, May 9 and 10, 2011.  

يعمل حالياً سابقًا، و "إي. آي. سي"وكالة كبار موظفي بروس رايدل من قول مايك شستر يقتبس 
: ن بها همايسرية ضد إيران، وأن هناك العبين ضالع اًال شك أن هناك حرب: "يف معهد بروكنغز

  ".الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل
مئير دغان "إيلي بردنشتاين، : نظرااجلدول الزمني إليران قبيل امتالكها القنبلة النووية،  عن )42(
 :6/1/2011، "معاريف"، "2015 سنةلن حتصل إيران على القنبلة النووية قبل : قولي



  من هنا، فإن التأثير املتراكم لوسائل الضغط املتعددة، وال سيما لتشديد
مؤسف يف الغرب نحو التركيز الضيق على هذه  مَيلالعقوبات، أفضى إىل 

بأنها ليست كافية إلقناع  وجود إدراكالوسائل كهدف بعينه على الرغم من 
النقاشات بشأن جناح العقوبات يف عزل  طرقومل تت. اإيران بتغيير مساره

كيف يمكن ترجمة زخم ضغط : التايل السؤال إىل حتى اآلنحتوائها اإيران و
برناجمها  بشأنيف املفاوضات مع إيران  إىل موقع مساومة أفضلالعقوبات 

   ؟النووي
 اسة يف وصف أحد احملللين لسي) غير املقصود على ما يبدو( يلويتجلى هذا امل

اإلدارة األميركية الضغط "وبحسب قول احمللل، زادت . إدارة أوباما جتاه إيران
عبر عقوبات قاسية، وقوّضت برنامج إيران النووي بواسطة ] على إيران[

] للواليات املتحدة[سرية التي طمأنت احللفاء اإلقليميين العمليات الالتخريب و
ته مل تفقد األمل سواء يف يف كسب الوقت، ويف الوقت ذابشكل عام وجنحت 

لحصول على السالح لإيران  يكبح اجلهد الذي تبذلهإيجاد حل دبلوماسي 
فإذا ! وهنا مكمن املشكلة  )43(".النووي، أو يف تغيير سياسي داخلي يف إيران

مصممة على حل األزمة ) وجمموعة اخلمسة زائد واحد(كانت الواليات املتحدة 
ها أن تكون فاعلة أكثر من اآلن وأن تأخذ زمام عبر املفاوضات مع إيران، علي

إليجاد حل من خالل التفاوض مع " التمسك باألمل وحده"إن ، إذ املبادرة
  .إيران لن يؤدي إىل النتائج املتوخاة

  
  
  
  

                                                                                                                                                                          

 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/197/885.html  التصريح األخير ملئير  نظر أيضاً او
أخرق فكرة : ضربة عسكرية إليران: سابق، مئير دغانرئيس املوساد ال"يوسي ملمان، : دغان يف

وكرر دغان معارضته توجيه ضربة عسكرية إىل . 7/5/2011، "هآرتس"، "سمعتها يف حياتي
 ,Dagan: Iran Strike“: يونيو/إيران يف املؤتمر املنعقد يف جامعة تل أبيب يف مطلع حزيران

Only in the last Resort”, Ynet News, June 1,2011.                          
                                                                                 

 Marc Lynch, Upheaval: U.S. Policy towards Iran in a Changing Middle East: نظرا )43(
 (Center for New American Security, June 2011), p.5.                                                 

                                             



   - 2010سمبر يد/كانون األول: ن من املفاوضات بدون نتيجةاجولت
  2011يناير /كانون الثاين

 مللف اإليراين، إىل حد جتاه ااإلدارة األميركية  فوقيعكس الوصف املتشائم مل
كبير، اإلحباط من حالة اجلمود على هذه اجلبهة ومن املشكالت التي تكشّفت 

يف  2010سمبر يد/يف مطلع كانون األول –عنها جولتا املفاوضات األخيرة 
لم يسفر ف. إسطنبوليف  2011يناير /جنيف ويف أواخر كانون الثاين

هي أن ، وأي تقدّم، وإن ترافق هذا الفشل مع رسالة إيجابية االجتماعان عن
جمموعة اخلمسة زائد واحد برهنت عن صالبة أكبر إزاء حماوالت إيران كسب 

نتهت اجلولتان بسرعة بعد أن تبيّن أن اوهكذا، . الوقت عبر حمادثات عبثية
وعالوة على ذلك، أرسلت املفوضة  .ملوضوع النوويإىل اإيران ال تنوي التطرق 

العليا لالحتاد األوروبي لشؤون السياسة اخلارجية واألمن كاثرين أشتون رداً 
مقتضباً على رسالة كبير املفاوضين اإليرانيين سعيد جليلي الذي أبدى رغبة 

رسالة ما يبرر لقاء الليس يف "استئناف املفاوضات، وجاء يف ردها أن يف 
  )44(".إضافياً

 اجلانب السلبي يف احملادثات مع إيران يكمن يف أن دول جمموعة اخلمسة  لكن
 ،زائد واحد مل تتخذ منذ البداية خطوات كفيلة بتحسين موقعها التفاوضي

وموضوع  واحملادثات (framing)واملقصود بذلك خطوات تتصل بإطار 
ال ينبغي فضمون، امل، أكثر مما تتصل ب(posturing)احلالة النفسية 

ال سيما أن إيران تعلّق أهمية كبيرة على هذا وستخفاف بأهمية اإلطار، اال
املوعد، (النجاحات يف حتديد إطار احملادثات ، إذ إن اجلانب من املفاوضات

 يف قد تُترجم بنجاحات إضافيةوللقوة  عرضهي بمثابة ) املكان، الشروط
  .ضمونإبان التفاوض على امل

 فهي التي  ،يف حتديد إطار املفاوضات -وليس الغرب -وهكذا، جنحت إيران
وضعت اجلدول الزمني للجولة األوىل من املفاوضات يف كانون 

، كما أنها حاولت أخذ زمام املبادرة )عقب تأجيالت متكررة(سمبر يد/األول
تنجح يف حتديد  وعلى الرغم من أنها مل. يف حتديد جدول أعمال احملادثات

                                                            

 ,Iran Sanctions Bill Introduced in Congress”, Global Security Newswire“.: نظرا )44(
May 16, 2011.                                                                                                       



 وفقاً إسطنبولاللقاء الثاين جرى يف  الّ إنإمكان اللقاء يف اجلولة األوىل، 
وضعت إيران، منذ املراحل األوىل، شروطاً مسبقة الستئناف و. ملشيئتها

قدرات إسرائيل إىل الدول الغربية  طرقتاملفاوضات، ومن ضمنها أن ت
رفضت دول جمموعة اخلمسة زائد واحد هذه الشروط املسبقة، وقد   )45(.النووية

وضعها يف كان الهدف منه إيران لغة الشروط املسبقة لكن جمرد استخدام 
وعُيّنت . دينامية املفاوضاتيف أثناء  موقع املفاوض الذي يف يده األمر

املفوضة العليا لالحتاد األوروبي كاثرين أشتون على رأس فريق مفاوضي 
يف هذا النوع من جمموعة اخلمسة زائد واحد على الرغم من خبرتها املتواضعة 

بين  مفاوضات] املشاركة يف[على إذ تقتصر خبرتها السابقة ضات، املفاو
دول االحتاد األوروبي، كما أنها مل تشارك يف اجلوالت األوىل من املفاوضات 

ومعروف عن إيران أنها مفاوض من الطراز الرفيع، وأنها تستخدم   –مع إيران 
تمع الدويل جملا يتعين علىوعليه، ". مناورات لكسب الوقت"تكتيكات تأجيل و

إىل أن يختار أكفأ مفاوضيه وأقدرهم يف مواجهة إيران، وال سيما بالنظر 
 ذيكما أن غياب احلضور األميركي القوي . الزمنيدى ألهمية القصوى للما

غير مصلحة جمموعة يف عن املفاوضات مع إيران كان  القدرات القيادية
 .اخلمسة زائد واحد

  
  ن؟إيرا إيقافهل بوسع املفاوضات 

 ن تنجح ألهل ال تزال هناك فرصة : ما، وهماال مفر من طرحه نهناك سؤاال
املفاوضات مع إيران يف حملها على تغيير مسارها يف كل ما يتصل 

هل ال تزال املفاوضات خياراً ممكناً ملعاجلة هذه األزمة وببرناجمها النووي؟ 
 عملياً، يصعب تصور النووية؟ قد يكون الرد إيجابياً من الناحية النظرية، لكن،

إذا  إالّ ،على الدينامية احلالية اإجراء إيران مفاوضات جدية، وتفضيله إمكان
ا الوقت اخليارات املتاحة إليران يف هذف. جداً يف الساحةة هامحدثت تغييرات 

ن ا أن توافق على إجراء مفاوضات تؤدي إىل التخلي عن طموحها ألهي إمّ
، )وائد اقتصادية واحتضان اجملتمع الدويل لهامقابل فيف (تصبح دولة نووية 

                                                            

 ,”Iran Ready to Resolve Dispute over Nuclear Program, with Conditions“: نظرا )45(
CNN Wire Staff, July 28, 2010.                          

                                                       



فيما هي تعاين من أن تواصل سعيها للحصول على قدرات نووية عسكرية  وإمّا
الكأس " بـ فوزؤثر حالياً الومن الواضح أن إيران تُ. مشكالت اقتصادية معيّنة

أن يحدث شيء جوهري كي تعيد حسابات الكلفة  من النووية، وال بد" املقدسة
نتهت التطورات األخيرة يف الشرق اا إذا أمّ. قابل الفائدة يف هذا اجملاليف م

نفسها يف مواجهة دول هذه األخيرة غير مصلحة إيران، بحيث جتد يف األوسط 
تشكل حتدياً ملكانتها اإلقليمية، فمن املرجّح أن من شأنها أن أكثر حضوراً و

كرية كوسيلة الستعادة يزداد تصميم إيران على احلصول على قدرات نووية عس
  .تفوقها اإلقليمي وحتصينه جيداً

 إجراء ب مرتبطتبنّي استراتيجيا للمفاوضات أكثر فاعلية يف مواجهة إيران  إن
املطلوب يف البداية تغيير طريقة تفكير . تغييرات يف مقاربة الدول الغربية

لسائدة فاللغة ا. كيفية إجراء املفاوضات مع إيران بشأناإلدارة األميركية 
حالياً والتي يستخدمها ممثلو اإلدارة األميركية يف معرض نقاشهم للخيارات 

وهناك ضرورة لتغيير هذه ". بناء الثقة"و" احلوار"الدبلوماسية، هي لغة 
النووية ينبغي أن  ضوعاتإدراك أن املفاوضات مع إيران يف املوعبر املقاربة 

دارة األميركية أن تستبطن وعلى اإل. صارمة جداًتتم وفق دينامية تفاوض 
حقيقة أن الغرب يعتمد كلياً على املفاوضات مع إيران ) وتترجم يف سياساتها(

ويعقد عليها اآلمال ملنع إيران من بناء قدرات نووية عسكرية، يف حين أنه 
لتفاوض يف سبيل حتقيق الهدف الذي تسعى إىل اليس إليران أية حاجة فعلية 

ي تستخدم دينامية املفاوضات كمناورة لكسب الوقت، وليس إليران، الت. إليه
ويف كافة األحوال، لو أرادت إيران حقاً إجراء . اتفاقية تسويةإىل أية حاجة 

مفاوضات جدية آلثرت إجراء مثل هذه املفاوضات بعد أن تغدو دولة نووية، 
وبالتايل، فال شيء  إىل حد كبير،وعندها يكون موقعها التفاوضي أفضل 

إن انعدام . ا حالياً لدخول مفاوضات حقيقية قبل أن حتقق هذه الغايةيحفّزه
الرتهان للمفاوضات يمنح إيران تفوقاً إىل االتناظر فيما بين األطراف بالنسبة 

إن تغيير . بنيوياً هائالً على أولئك الذين يريدون كبحها بواسطة التفاوض
الدخول فوراً يف حوار أي جعل إيران مهتمة ب ،جدوى التفاوضإىل نظرة إيران 

  .جملتمع الدويلإىل اهو التحدي األصعب بالنسبة ، جدي للتوصل إىل تسوية
 الوجهة، وال سيما أن ه من الضروري جداً أن تغيّر وجهتهاإقناع إيران بأن إن 

. ف عليهاثبدء ممارسة ضغط مك ذي ، يتطلب بادىءلها تماماً ةمالئم ةاحلالي



، يدور 2009سنة ية للرئيس األميركي أوباما يف فبعد فشل املبادرة الدبلوماس
عملياً، إن العقوبات . من األسهل قليالً استخدامهاالكالم اآلن على وسيلة 

تعبير عن مكونات ضغط سبق أن جرى هي  2010املفروضة يف صيف 
 تخاذ خطوات حازمة إضافيةإىل اثمة حاجة  ، إذلكن هذا ال يكفي استخدامها،

إىل القادة اإليرانيين مفادها أن الضربات  سالةر من شأنها أن توصل
العسكرية خيار عملي مفتوح، وأن الواليات املتحدة األميركية جدية بالتلويح 

  .بها
 بغية جعل املفاوضات مع إيران أكثر التفكير فيه  وهناك عامل آخر ينبغي

. شخصية تفاوضية واحدة وموحدة وحازمةفاعلية، أال وهو مواجهة إيران ب
تلبي حالياً دول جمموعة اخلمسة زائد واحد هذا املطلب بسبب اخلالفات وال 

متعددة متصلة بإيران، وعلى رأسها ضرورة  بشأن موضوعاتفيما بينها 
ومن هنا، فإن . اتخاذ إجراءات للجم تطلعاتها النووية، وماهية هذه اإلجراءات

أخذت على إذا فأفضل خيار لهذا الغرض،  هي الواليات املتحدة األميركية
أن توضح أنها عاتقها دور املفاوض الرئيسي مع إيران، سيكون عليها 

أخيراً، ينبغي بلورة معامل صفقة معقولة مع إيران، مع . املمسكة بزمام األمور
ال ينبغي و. األخذ يف احلسبان أن إيران تتوقع أن تكسب شيئاً من هذه الصفقة

ينبغي االستعداد  ، وإنما"شيء الكل أو ال"أن تكون املفاوضات صفقة من نوع 
  .أنهما رابحانبيشعر فيه الطرفان  win‐winإلفساح اجملال حلل 

  وال شيء  ،إمكان تغيير املسار احلايليف مع األسف، ال جمال حالياً للتفاؤل
العتقاد أن الواليات املتحدة األميركية ستتبنى هذه التوجهات إىل ايدعو 

تتغير الدينامية اإلشكالية احلالية، أو بأن املقترحة، وبالتايل ال أمل بأن 
أو جمموعة اخلمسة (تتبلور مبادرة جلعل املفاوضات بين الواليات املتحدة 

 .وإيران أكثر كفاءة وفاعلية) زائد واحد
  

  يف منطقة الشرق األوسط األحداث العاصفة

 ّنطقة ت األنظمة القمعية يف الدول العربية يف مكان للثورات الشعبية، التي حتد
كل ما يتصل بإيران، ومن ضمنها  علىالشرق األوسط، تداعيات متعددة 

 .برنامج إيران النووي



 فعلى  .ياً للنظام احلايل يف إيران، وأسباب ذلك واضحةدتشكل الثورات حت
أن القادة اإليرانيين حاولوا التأثير يف جمرى األحداث ودعم حركات  من الرغم

وا لتصويرها كتعبير عن رغبة الشعوب االحتجاج يف الدول العربية وسع
هذه إالّ إن ، 1979 سنةالعربية يف تكرار جتربة الثورة اإلسالمية يف إيران 

فالقمع الوحشي حلركات . احملاوالت مل تلق صدى إيجابياً يف العامل العربي
، أو مؤخراً، وازدواجية 2009 سنة االحتجاج يف إيران نفسها، سواء يف

حليفتها العربية  -ة دتها إيران إزاء الثورة الشعبية يف سورياملعايير التي اعتم
دعوتها  رياءيفضحان  - الوحيدة وحلقة الربط األساسية مع حزب الله

وهناك عامل رئيسي ". السماح للشعب بالتعبير عن ذاته" إىلاألنظمة العربية 
من يمنع توسع نطاق االحتجاج ليشمل إيران، وهو خوف أبناء الشعب اإليراين 

  .الرد العنيف للنظام
  تجيير هذه التطورات وما يرافقها من بوبالداللة اإلقليمية املوسعة، تأمل إيران

. لكن مل يتحقق من هذا األمل إال النذر اليسير، حاالت ضعف إقليمية ملصلحتها
اخلليج العربي مفيدة إليران، وهذا يفسّر كيف  دولتغييرات يف أي وقد تكون 

ففي حين ال شيء يؤكد أن إيران حرّضت الشيعة . البحرينتعاملت مع أحداث 
نها أدركت أن ما يحدث هناك قد إيف البحرين على االحتجاج ضد النظام، إالّ 

العربية السعودية بحزم ملساعدة اململكة تدخلت  ،ومن جهتها. يخدم مصاحلها
وقف التظاهرات، األمر الذي وضعها يف مواجهة مع  يفالنظام البحريني 

بين الكيانين اإلقليميين " احلرب الباردة"وهذا ما زاد من خماوف حتوّل  ،رانإي
من جهة يصبّ التغيير يف الساحة املصرية و. من الوزن الثقيل إىل نزاع عنيف

حتسين العالقات الثنائية بين إيران  على خلفية ما يُقال عنيف مصلحة إيران، 
قد تشكل  من جهة أخرى،ن، لك. عن إسرائيلوابتعاد مصر إىل حد ما ومصر، 

. حتدياً إليران قيادة املنطقة راغبة يف تأكيد أولويتها ودورهادولة مصرية 
السابق سعد احلريري يف  كومةا يف لبنان، فقد هاجم رئيس احلأمّ

النسيج االجتماعي يف  تخريبإيران متهماً إياها ب] 2011[أبريل /نيسان
سية التي تواجهها اجملتمعات العربية واعتبر أن أحد التحديات الرئي ،املنطقة

وردت . ها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً شؤون هو حماولة إيران التدخل يف



ن احلريري خاضع لتأثير الواليات املتحدة إإيران على ذلك بقولها 
  )46(.وإسرائيل

  على العموم، يبدو أن تركيز اهتمام اجملتمع الدويل على الثورات يف العامل
لكن، عندما نتعمق . قتة على األقلوبصورة م ،حوّل األنظار عن إيرانالعربي قد 

يف األمر جند أن إيران موجودة يف صميم كل ما يدور من أحداث بسبب 
سياسة الواليات املتحدة إىل وبالنسبة . التداعيات اإلقليمية لهذه ألحداث

و األميركية، هناك مؤشرات واضحة تدل على أن مسألةَ استفادة إيران أ
تضررها من هذه الثورة احمللية يف العامل العربي أو تلك، هي مسألة ذات 

ال سيما وفعل الواليات املتحدة على األحداث،  ةردإىل أهمية مركزية بالنسبة 
   )47(.بعد ما حدث يف مصر

  من جهة أخرى، يبدو أن القوة العسكرية الدولية التي استخدمت إلسقاط نظام
ة ضده أثبتت للدول التي تتمتع بإمكانات تطوير ليبيا عقب الثورة الشعبي

مع الغرب تُفضي إىل  وعقد صفقة ،قدرات نووية أن سلوك الطريق املستقيم
إلغاء هذه الدول برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل، ال يشكالن ضمانة 

وبالتايل، . حلصول هذه األنظمة على حصانة من أي هجوم مستقبلي ضدها
، والتي تخلّت بموجبها عن 2003 سنة دتها ليبيا يففإن الصفقة التي عق

، هي التي جرّدتها )السالح النووي اومن ضمنه(الدمار الشامل أسلحة خيار 
النوع من  تي كان من املمكن أن تشكل رادعاً أكيداً جتاه هذامن القوة ال

أن حيازة دولة ما ) شبه مؤكدة(وهذا االستنتاج مبني على فرضية . الهجوم
وعليه، هناك حافز . كهذا النووي تضمن لها حصانة نسبية من هجوم لسالحل

على الرغم من  ؛ا النوويمللتشبث ببرناجمه ]ولكوريا الشمالية[قوي إليران 

                                                            

  .13/4/2011، "هآرتس"، "ظل إيران املهدد"تسفي بارئيل،  )46(
 موقع وااله اإللكتروين، "االمتحان القادم للرئيس أوباما: البحرين"إميلي لنداو،  )47(

حتواء قوة إيران هو الهدف املركزي لفريق أوباما يف ا"؛ يعتبر ديفيد سانغر أن 18/2/2011
، يُدرس من ةىل اليمن، مروراً بالبحرين، وسوريإفإن كل قرار يتعلق بليبيا وصوالً . رق األوسطالش

العنصر الرئيسي يف  2011يناير /كانون الثاينمنظار تأثيره يف ما كان يعتبر حتى أواسط 
، ما هو السبيل إلبطاء التقدم النووي إليران: استراتيجيا إدارة أوباما الشرق أوسطية، أال وهو

 David Sanger, “The Larger Game in the: نظرا" .ولتسريع بروز فرص جناح الثورات هناك
Middle East: Iran”, New York Times, April 2, 2011.   



، بال أدنى شك، املثال الليبي ولكن، إضايفأي حتفيز إىل  نهما ليسا بحاجةأ
  .طريقة تفكيرهمعزز 

 الة الليبية هو أن إيران قد تنجح من وجهة نظر اجملتمع الدويل، إن مغزى احل
يف احلصول على احلصانة من أي ضربة عسكرية، أو حتى من أشكال اإلكراه 

وبالتايل، حتى لو أصبحت . الدويل األخف وطأة من الضربة العسكرية
الضرورة امللحة ملنع إيران من حتقيق مكانة كهذه أكثر وضوحاً اآلن، يبقى 

  .م هذا الشعور باإلحلاح إىل سياسة أكثر فاعليةإذا ما كان سيُترج عما السؤال
  أخيراً، هناك سؤال يطرح نفسه على ضوء النزاعات الداخلية اجلارية يف أكثر

هل طرأ حتول يف املواقف الدولية إزاء : من دولة يف منطقة الشرق األوسط، وهو
 ما وأنال سيمكن لألزمة النووية اإليرانية؟ امل" لاحل" صفتهفكرة تغيير النظام ب

) تغيير النظام عملياًإىل وإن مل تؤد (جناح بعض الثورات يف إزاحة حكام طغاة 
تركيز أكبر  وجود اليوم ويبدو. يضفي شرعية وأفقاً سياسياً لفكرة تغيير النظام

على أفق تغيير النظام يف إيران أيضاً، على الرغم من أن الواليات املتحدة مل 
. رسالة مبطنة لىألحوال الكالم يدور عتفصح عن ذلك صراحة، ويف أحسن ا

مرادفاً " تغيير النظام"ففي أعقاب ما حدث يف العراق، أصبح جمرد تعبير 
ومن هنا، قد . لتصورات سلبية للتغيير املفروض من اخلارج على دولة ما

فرصة " الدعم القوي والفاعل لالحتجاج الديمقراطي"يكون الستخدام مفهوم 
  .  عن السياسة املعلنة للواليات املتحدة األميركية أكبر ألن يصبح تعبيراً

  
  إسرائيل على وشك تنفيذ ضربة عسكرية؟ هل 

  منشورة يف جملةو، "نقطة الالعودة"يف مقالة واسعة التأثير حتمل عنوان  
The Atlantic طرح الكاتب جيفري غولدبرغ على 2010سبتمبر /عدد أيلول ،

  )48(.لية إليرانييه ضربة عسكرية إسرائجدول أعمال النقاش العام إمكان توج
احلجج التي ساقها الكاتب هي أن تاريخ بنيامين نتنياهو الشخصي كانت و

ومرجعيته األيديولوجية لن يتركا له يف نهاية املطاف خياراً سوى خيار 
فشلت جميع احملاوالت لثنيها عن حماولة  وذلك يف حالمهاجمة إيران، 

  .احلصول على السالح النووي
                                                            

  .Jeffry Goldberg, “The Point of No Return”, The Atlantic, September 2010: نظرا )48(



 بين إيران النووية والوضع الذي ساد يف أملانيا  قارنةإن ميل نتنياهو للم
راك، االنازية معروف جيداً، لكن هناك كثيرين، ومنهم وزير الدفاع إيهود ب

سؤال  نراك عا، أجاب ب2011مايو /ففي مطلع أيار. ينتقدونه على ذلك
ال على : "قولهاحتمال إلقاء إيران قنبلة نووية على إسرائيل ب بشأنصحايف 

ومل تكن هذه هي املرة األوىل  ) 49(".إسرائيل وال على أي دولة جماورة إلسرائيل
قد سبق أن ، فراك على رسالة الذعر التي أطلقها نتنياهواعترض فيها بيالتي 

فإن إنه حتى لو طورت إيران سالحاً نووياً،  2009سبتمبر /قال يف أيلول
ويف حين أكد أن إيران ستشكل خطراً كبيراً  ،تستطيع الدفاع عن نفسهاإسرائيل 

تشبيه هذا الوضع باحلالة يف حماوالت إذا أصبحت دولة نووية، عارض 
  )50(.أملانيا النازية، وبدالً من ذلك، نوّه بقوة إسرائيل وقدراتها الدفاعية

  تسديد ضربة عسكرية إليران الذي وصفولقد فُسر تصريح مئير دغان 
لة من جانبه إلبراز أفضلية وتفوق عمليات تخريب على أنه حماو باحلماقة،

شية اخلبمع ذلك، ربط املراقبون توقيت تصريح دغان . برنامج إيران النووي
. لديه من أن يكون نتنياهو على وشك اتخاذ قرار الضربة العسكرية املتزايدة

من الصعب معرفة حقيقة األمور، ويف كافة األحوال ينبغي أن نأخذ يف 
أن نتنياهو سيواجَه بمعارضة قوية من جهات  ه من شبه املؤكدأن احلسبان

بتوجيه ضربة  اًمهمة يف اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية فيما لو اتخذ قرار
ثم إن جل ما يمكن حتقيقه من استخدام القوة العسكرية هو . عسكرية إليران

ي على عمل ينطو عمالً كهذاتأخير برنامج إيران النووي، مع التشديد على أن 
كما أن إطالق . خماطر كبيرة على إسرائيل من الناحيتين األمنية والسياسية

إسرائيل ال تستطيع قبول حتول إيران إىل دولة "أن تهديدات رادعة، على غرار 
، يشكل خطراً على إسرائيل نفسها ألن هذه التهديدات تضع صدقية "نووية

 .إسرائيل على احملك
  

                                                            

، "هآرتس"، "إيران لن تستخدم ضدنا القنبلة النووية: اكراوزير الدفاع إيهود ب"غيدي فايتس،  )49(
5/5/2011.  
 ,Ethan Bronner, “Obama to meet with Mideast Leaders”, New York Times: نظرا )50(

September 21, 2009.                          
                                                    



  أن تصبح دولة نووية؟حتواء إيران بعد اهل يمكن 

 منع إيران من التقدم على طريق  على قدرةالاخملاوف املتزايدة من عدم  أدت
امتالك القنبلة النووية إىل رواج طروحات يف الواليات املتحدة يف الفترة 

إذا فشلت كل احملاوالت، نستطيع دائماً جلم واحتواء إيران "األخيرة تقول إنه 
  ".ةنووي

 األوىل تتصل بصدقية   )51(:وص التفكير ملياً يف مسألتينويجدر يف هذا اخلص
وال . ن شن هجوم نوويمإيران  منعالواليات املتحدة األميركية وقدرتها على 

الثمانية األخيرة، تخطي العديد من  عواماألمر على أنه جرى، يف األ قتصري
ان، يف اخلطوط احلمر واملواعيد النهائية التي حددتها الواليات املتحدة إلير

، وإنما يتعدى ذلك إىل أنه حماولة لعرقلة سعيها المتالك قدرات نووية عسكرية
تمكنت إيران من حتقيق هدفها، على الرغم من التحذيرات املتكررة لإلدارة إذا 

صدقية الواليات املتحدة  فإناألميركية بأنها لن تسمح بأن يحدث هذا األمر، 
انخفاض  واملسألة الثانية هي. فلإىل الدرك األسستنحدر يف نظر إيران 

األخيرة  عوامصدقية الواليات املتحدة يف اجملال العسكري، والذي جتلّى يف األ
من خالل تصريحات بعض الناطقين األميركيين الرسميين الذين قالوا إن 

 للواليات املتحدة بالنسبةاستخدام القوة العسكرية ضد إيران سيكون 
ه التصريحات بشكل ملحوظ قدرة الردع اإليرانية فقد عززت هذ  )52(.إشكالياً

جتاه الواليات املتحدة ألن احلجة الرئيسية التي تساق لعدم استخدام القوة 
  .التخوف من أن يكون الرد االنتقامي اإليراين قوياً جداً يضد إيران ه

                                                            

 Emily B. Landau, “Can the US: هذه الفقرة مأخوذة من مقالة إميلي لنداو التالية )51(
Contain a Nuclear Iran?”, INSS Insight, no. 171, March 24,2010.                           

                                            
نظر على سبيل املثال ما قاله وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس الذي حذر يف ا )52(

ن ضرب املنشآت النووية إ إذ قالعلى إيران، كهذا  من النتائج اخلطرة لهجوم 2009أبريل /نيسان
نامج سوف تقوّي عزيمتهم على امتالك بر: "إيران ]اجلميع يف[ إىل توحيد ؤدي إالّياإليرانية لن 

ويف  . Los Angeles Times, April 16, 2009، "نووي وستولد كراهية عامة ضد من يضربهم
، قال رئيس هيئة أركان اجليش األميركي مايك مولن، يف معرض 2010فبراير /شباط أواسط

إن اندالع النزاع املسلح سيكون : "حديثه عن احتمال توجيه ضربة ملنشآت إيران النووية، ما يلي
 ، "كهذه كبيرة، كبيرة، كبيرة، لنا جميعاً، وأنا قلق من النتائج غير املقصودة لضربةمشكلة 

Global Security Newswire, February 16, 2010.  



  ،دولة أخرى بواسطة  عن شن هجوم مباشر على تمتنعسأن إيران  يبدومع ذلك
يف طريقها  دولة ردعويعزى ذلك إىل الفارق بين القدرة على . نوويالسالح ال

وهنا أثبتت الواليات املتحدة (عن حتقيق ذلك احلصول على السالح النووي  إىل
ن االستخدام ردعها عوبين ) ودول أخرى فشلها يف حالة السيناريو اإليراين

أن االستخدام فمن شبه املؤكد أن إيران ستقدّر . الفعلي ألسلحتها النووية
الفعلي لسالحها النووي سيؤدي إىل دمار شامل يبرر رداً نووياً مدمراً، وهذا 

  .يشكل رادعاً كافياً لعدم استخدامه
  إذا كان هدف إيران من امتالك السالح النووي هو تعزيز قوتها اإلقليمية

استخدام إىل ليست يف حاجة هي وتوسيع دائرة نفوذها يف الشرق األوسط، ف
وكل ما هي بحاجة إىل فعله إلرساء هيمنتها اإلقليمية . ة النووية للهجومالقو
ويكفيها اتخاذ سلسلة من  ،االعتماد على التأثير الردعي لقدراتها النوويةهو 

، وكل واحدة )ة ومستفزةعنيفبدالً من خطوة واحدة (األقل استفزازاً  اخلطوات
ويتراكم تأثير هذه . د نوويمنها يف حد ذاتها ليست متطرفة إىل حد استدعاء ر

اخلطوات مع مرور الزمن بحيث يخلق هذا التأثير املتراكم واقعاً جديداً يف 
حتواء األميركية ويف هذه احلالة، لن تكون سياسة اال. املنطقة ملصلحة إيران

 .ةديجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خاتمة
 بحقها خذت تُاوهناك إجراءات ، تقترب إيران من امتالك قدرات نووية عسكرية

جدول أعمال الدول الغربية استراتيجيا متبلورة قادرة  علىلكن ليس  فعالً،
ة فعلية إرادلة أو اوال توجد استراتيجيا مفاوضات فع ،على عكس هذا املسار

لقيام بعمل عسكري ضد إيران، ال يف إسرائيل وال يف الواليات املتحدة ل
إيران من اقتراب تؤخر  ومن شأن العقوبات وعمليات التخريب أن. األميركية

 امتالك السالح النووي، لكنها لن تثنيها عن مصلحتها األساسية بامتالكه، وال
بناء على ذلك . تشكل بديالً عن استراتيجيا كفيلة بإقناع إيران بتغيير مسارها

تأخير حصول إيران على قدرات إىل االتكال فقط على أفعال تهدف من اخلطأ 
  .تغيير داخلي يف إيرانإىل قاد أنها خطوات تؤدي أو االعت، نووية عسكرية

  ،وإذا تبين أن التطورات األخيرة يف الشرق األوسط هي يف غير مصلحة إيران
فلن يؤدي ذلك سوى إىل تشبثها باحلصول على قدرات نووية العتقادها أن 

 تغيير النظام يفإىل ا بالنسبة أمّ . هذه القدرات ستمكّنها من تغيير قواعد اللعبة
ال  أمر فهو -اإليراينولعله األمل الوحيد لتقليص خطر النشاط النووي  –إيران 

 . يلوح يف األفق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  .ترجمته عن العبرية يوال البطل -

  



  باحث يف معهد دراسات األمن القومي -  شالوم زكي
  26/2/2012، 316العدد  ،"مباط عال"
  

  هل ستغير إدارة أوباما موقفها
  رافض لعملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران؟ال

  

 فبراير املاضي قال الرئيس األميركي يف مقابلة /يف اخلامس من شباط
ا إذا كانت إسرائيل تنوي مّعرداً على سؤال  "ن بي سيإ"أجرتها معه شبكة 

مهاجمة إيران، إنه يعتقد أن إسرائيل مل تقرر بعد ماذا عليها أن تفعل جتاه 
من لى أن الواليات املتحدة وإسرائيل تعمالن يداً بيد ملنع إيران ع مشدداًإيران، 

  .التحول إىل قوة نووية
 قل عن وزير الدفاع األميركي تقديره أن ثمة نُ ، قدقبل أيام معدودة ،وكان

   .املقبليوينو /احتمال كبير ألن تهاجم إسرائيل إيران قبل حزيران
 ه التصريحات األميركية مل على الرغم من ذلك، ينبغي التشديد على أن هذ

. تتضمن تهديداً ضمنياً موجهاً إىل إسرائيل يف حال قررت مهاجمة إيران
 هددت االتويحفل تاريخ العالقات بين اإلدارات األميركية وبين إسرائيل بح

 ،فيها الواليات املتحدة إسرائيل بخطوات عقابية يف حال مل تستجب لرغبتها
الرئيس أوباما مع إسرائيل بشأن العملية  وحتى خالل احلوار الذي أجراه

التهديدات املبطنة  هالسلمية وجتميد البناء يف املستوطنات سمعنا مثل هذ
يل ئوالعلنية عن العقوبات التي قد تتخذها اإلدارة يف حال مل تستجب إسرا

دولة إسرائيل إىل واليوم ويف مواجهة مشكلة مصيرية بالنسبة . ملطالبها
اإلدارة األميركية إلسرائيل أن عدم  قلالواليات املتحدة، مل تلشرق األوسط واو

  .جتاوبها مع املوقف األميركي بشأن إيران سيجعلها تدفع الثمن
  فهل هذه التصريحات هي بداية تغير حمتمل يف موقف اإلدارة األميركية من

. عطاء جواب قاطع على هذه املسألةإعملية عسكرية ضد إيران؟ من الصعب 
قديرات تفإن هذا يعود بصورة رئيسية إىل الاألمر كذلك، حال كان لكن يف 

االقتصادية  - بشأن مدى فعالية العملية السياسيةاملستجدّة األميركية 
ومن احملتمل جداً أن تكون اإلدارة األميركية . السرية ضد إيرانالعمليات و



رسائلها  املستوى األول هو دعوة إسرائيل عبر: تعمل على مستويين متوازيين
 يدفععطاء فرصة للتحرك السياسي واالقتصادي ضد إيران على أمل أن إإىل 

فمن  ،املستوى الثاين على اأمّ. وقف مساعيها النوويةإىل  هذه األخيرةذلك 
املفروضة على " سلة العقوبات"أنه بدأ يتضح لإلدارة األميركية أن  مكنامل

 إيران إىل تسريع مساعي أدت س،إيران ليست كافية لردعها، بل على العك
وال تستطيع إدارة أوباما أن تتجاهل إقدام . للحصول على القدرة النووية

النظام اإليراين يف اآلونة األخيرة على زيادة حدة مواقفه وتصريحاته 
  .واستفزازاته كي يظهر ثقته يف نفسه يف مواجهة التهديدات املوجه إليه

 ية من نتائج عملية عسكرية أميركية ثمة خماوف كبيرة لدى اإلدارة األميرك
وحتى الرئيس أوباما حتدث يف . ضد إيران عرضها أكثر من مسؤول أميركي

االرتفاع الهائل  لعملية كهذه، مثلالنتائج السلبية  ناملقابلة املذكورة أعاله ع
يف أسعار النفط، والعمليات االنتقامية ضد القوات األميركية يف أفغانستان، 

وسوف . وغيرها ،الدول احلليفة للواليات املتحدة يف املنطقةوالهجوم على 
حتدث تغييراً يحدث هذا كله يف وقت يمر فيه الشرق األوسط باضطربات 

 ويتخوف املقربون من اإلدارة األميركية. مل يسبق له مثيليف املنطقة تاريخياً 
املتحدة يف أن تؤدي العملية العسكرية ضد إيران إىل زيادة العداء للواليات  من

سيقضي على املساعي التي يبذلها الرئيس أوباما ، األمر الذي الدول اإلسالمية
  .لتحقيق املصاحلة بين الواليات املتحدة والدول العربية

  يف ظل هذه الظروف، ما زالت اإلدارة األميركية متمسكة بتقديرها أن سياسة
ية ستؤدي يف نهاية العقوبات االقتصادية والعزلة السياسية والعمليات السر

بداء مرونة يف مواقفها واالستجابة للمطالب إاملطاف إىل دفع إيران إىل 
لكن يف الوقت نفسه، فإن اإلدارة األميركية تأخذ يف . املطروحة عليها

تؤدي املساعي املبذولة يف حجمها احلايل ضد  حساباتها أيضاً احتمال أالّ
حينئذ ستجد اإلدارة . ة النوويةإيران إىل وقف مساعيها للحصول على القدر

القيام بعملية  وإمّاا القبول بإيران نووية األميركية نفسها أمام معضلة، إمّ
إيران النووية،  لىإذ تدرك اإلدارة جيداً اخملاطر املترتبة ع، عسكرية ضدها

  .ة عسكرية أميركية ضد إيرانين عملعة ممثلما تدرك اخملاطر الناج
 على الرغم من املواقف إذ ية عسكرية إسرائيلية، لكن املطروح أيضاً عمل

ال سيما واألميركية الرافضة لها، فإن تصرف اإلدارة األميركية يف هذا الشأن، 



ن القيام بعملية عسكرية ضد مغياب أي تهديد إلسرائيل يف حال مل تمتنع 
وربما يف . إيران، يظهر عدم وجود قرار أميركي نهائي يف هذا اخلصوص

أن تغير اإلدارة  يمكن، "حلظة احلقيقة"وكلما اقتربت  ،القريباملستقبل 
 .األميركية موقفها احلايل الرافض لعملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران

  
  السادات  -  باحث كبير يف مركز بيغن -  إيتان غلبواع

  إيالن -  للدراسات االستراتيجية التابع جلامعة بار
  21/2/2012، 166،الورقة رقم "وجهات نظر"
  

  تضارب تصريحات املسؤولين يف الغرب بشأن[
  كيفية وقف املشروع النووي اإليراين

  ]على أنهم مل يحسموا موقفهم بعد من املوضوع دليل
  

  يف اآلونة األخيرة أدىل عدد كبير من كبار املسؤولين السياسيين يف الواليات
شروع املتحدة وإسرائيل وأوروبا بتصريحات علنية تتعلق بكيفية وقف امل

لكن عدداً قليالً من بينهم كان يقصد فعالً ما يقوله أو يؤمن . النووي اإليراين
وكشف  ،االرتباك إىل حالة منالتعارض بين هذه التصريحات  أدىوقد . به

وحتى اآلن يبدو أن الطرف الوحيد الذي ال يعاين من . عدم التنسيق يف املواقف
اك من ينوي جدياً وقف برناجمها االرتباك هو إيران التي تعتقد أن ليس هن

  .النووي
  لى هذه التصريحات املتناقضة، جند وزير الدفاع األميركي ععندما نلقي نظرة

عرب عن تقديره أن إسرائيل ستهاجم إيران يف الفترة الواقعة بين يليون بانيتا 
صرح يلكن بعد ذلك مباشرة . هذا العاممن يونيو / أبريل وحزيران/نيسان

. ميركي باراك أوباما بأن إسرائيل مل تتخذ قرارها بمهاجمة إيرانالرئيس األ
ا رئيس هيئة األركان املشتركة للجيش األميركي اجلنرال مارتين ديمبسي أمّ

سرائيل إىل عدم وجود تفاهم أو إلفقد أملح خالل الزيارة التي قام بها مؤخراً 
ما إذا كانت إسرائيل  نه ال يعلمأتنسيق بين إسرائيل والواليات املتحدة، وقال 

يف  الواليات املتحدة مسبقاً بهجومها على املنشآت النووية اإليرانية تخطرس



يف الوقت الذي قال فيه أوباما إن التنسيق بين  حال إقدامها على ذلك، وذلك
  .إسرائيل والواليات املتحدة اليوم هو أفضل من أي وقت سابق

 حبال، ففي حين يقوم بعض عملية شد  و عبارة عنويبدو أن ما يدور ه
املسؤولين بالتصعيد وبشد احلبال من أمثال بانيتا وديمبسي، يقوم آخرون 

  .بتهدئة األمور مثلما حاول أوباما أن يفعل من خالل تصريحاته املعتدلة
  ،يقول أوباما إنه يجب عدم استبعاد أي خيار، بما يف ذلك اخليار العسكري

عطاء فرصة للعمل إؤمن إدارته بضرورة وت. كخيار أخير يبقىالذي يجب أن 
وما يتخوف منه . الدبلوماسي وللعقوبات القاسية ضد تصدير النفط اإليراين

هذا الصيف أمراً  إليران أن يكون توجيه إسرائيل ضربة عسكريةهو أوباما 
الواليات املتحدة يف حرب  توريطالعقوبات و ومن شأنه تخريب هسابقاً ألوان

  .اب انتخابات رئاسيةجديدة وهي على أعت
 قناع القوى إجل أ، هناك حاجة إىل التهديد بعمل عسكري من يف املقابل

العظمى املترددة، مثل روسيا والصين، بأن العقوبات القاسية هي السبيل 
ستكون بحسب  ، والتيإىل إيران عسكرية الوحيد للحؤول دون توجيه ضربة

  .اجلميع كارثية
 إسرائيل بشأن الضربة العسكرية إليران  هناك اختالفات يف الرأي داخل

ومن غير الواضح حتى اآلن ما إذا كانت التصريحات األخيرة . وبشأن توقيتها
لرئيس احلكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الشؤون 

يعالون تهدف إىل زيادة الضغط على اجملتمع الدويل " موشيه"االستراتيجية 
ذ عقوبات أكثر تشدداً ضد إيران، أم أنها تعكس تصميماً على ودفعه إىل اتخا

  .منع إيران من احلصول على القدرة النووية بكل الوسائل
  قدرة يف تشكك إسرائيل أكثر من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي

وهي  ،وقف تقدم املشروع النووي اإليراينعلى  ،حتى الصارمة منها ،العقوبات
يات السرية التي استهدفت العلماء اإليرانيين واملرافق اإليرانية العملأن تعتقد 

ويف جميع األحوال فإن . اإليرانية طموحاتاللن تفعل أكثر من تأخير النووية 
التسريبات األخيرة الصادرة عن مسؤولين أميركيين بشأن وقوف إسرائيل وراء 

وعلى ما . حلليفيناالغتياالت والتفجيرات يف إيران أظهرت عدم التنسيق بين ا
يبدو فإن الواليات املتحدة متخوفة من رد إيراين إرهابي على ما حدث ضد 

  ".لسنا نحن من فعل ذلك، وإنما إسرائيل: "أهداف أميركية، وهي تريد أن تقول 



 القول إنهامن جهتها ردت إيران على العقوبات القاسية التي فرضت عليها ب 
عالن الواليات إبعد  تراجعت عن ذلك هاولكنمضائق هرمز، تقدم على إغالق س

املتحدة أنها ستعيد فتح املضائق بالقوة، فصرح مسؤول إيراين رفيع املستوى 
تخذ أن تبالده  ه يتعين علىهاجمة إيران، فإنملأنه يف ضوء تخطيط إسرائيل 

 يف وقت قال. تشن هجمات إرهابية يف شتى أنحاء العاملأن إجراءات وقائية و
ن إيران مستعدة للعودة إىل املفاوضات للتحاور مع إآخر  مسؤول إيراين

 . الواليات املتحدة وأوروبا

 على هذه األخيرة  إقداملكن يف حال فرض عقوبات أكثر قساوة على إيران، و
غالق مضائق هرمز، فإن الواليات املتحدة ستضطر إىل استخدام القوة من إ

لذا فإذا كانت . ية اإليرانيةعادة فتح املضائق، وتدمير املنشآت النووإأجل 
أن تكون تراوغ يف هذا املوضوع  من القيادة اإليرانية عقالنية، فإنها ال بد

  .غالق مضيق هرمزإوهي لن تقدم على 
  تتفق أغلبية الدول يف العامل على ضرورة منع إيران من احلصول على القدرة

ذ ترفض روسيا إ ،النووية، لكنها تختلف فيما بينها بشأن كيفية حتقيق ذلك
ر من حتول ين نتائجها ستكون أسوأ بكثإوالصين الضربة العسكرية وتقوالن 

فرض عقوبات قاسية وتدعوان إىل  ، وهما تعارضانإيران إىل دولة نووية
ويعارض الزعماء األوروبيون الهجوم . طهران استئناف املفاوضات مع

الوحيد للحؤول دون العسكري أيضاً، ويرون أن العقوبات الصارمة هي السبيل 
إذا كانت و. املقبل يوليو/قرروا تطبيق هذه العقوبات بدءاً من تموز وقدحدوثه، 

إيران على وشك صنع السالح النووي، فإن هذه العقوبات ستصبح عقيمة، 
  . ضرورة مشاركة روسيا والصين يف هذه العقوبات كي تصبح فعالة فضالً عن

  واالحتاد األوروبي التفاوض مع إيران لقد اقترحت كل من الواليات املتحدة
يعني  وهذامقابل جتميدها تخصيب اليوارنيوم، األمر الذي رفضته إيران، يف 

ن للتفاوض شرط أن يمنحهم هذا الوقت الكايف وأن اإليرانيين مستعد
  .لقنبلة النوويةاالستكمال صنعهم 

 مقاالً يف  وكان دنيس روس، املستشار السابق يف اإلدارة األميركية، قد نشر
. نه حان الوقت للبدء بالتفاوض مع إيرانإقال فيه " زنيويورك تايم"صحيفة 

قد تفسر إيران هذا الكالم بأنه عالمة ضعف من جانب األميركيين، وقد و



تستغل املفاوضات لتجنب التعرض ملزيد من العقوبات يف الوقت الذي تقترب 
  .فيه من احلصول على السالح النووي

 روس وكبار املسؤولين األميركيين واألوروبيين أن العقوبات  نمسؤولو يدعي
لقيادة اإليرانية واحلكومة هناك، إىل ات أزمة خانقة بالنسبة أوجداحلالية 

هذا تقدير أن ويف رأيي . وأنها سوف تفتح اجملال أمام املسار الدبلوماسي
أن تقنع خطأ، فال يكفي أن تخلق العقوبات أزمة كي تكون فعالة، وإنما يجب 

وهر بقائها أكبر بكثير من احلكومة اإليرانية بأن ثمن العقوبات التي تهدد ج
  .وهذا مل يحدث حتى اآلن. حتولها إىل قوة نوويةفوائد 

  النووي هو  مشروعهمأهداف إن األمر الوحيد الذي قد يدفع آيات الله إىل تغيير
لكن . ت الصارمةاملزج بين التهديدات العسكرية ذات الصدقية وبين العقوبا

حينما تبدو التهديدات العسكرية غامضة نتيجة التصريحات املتناقضة لقادة 
وعندما يؤجل قرار فرض عقوبات صارمة على إيران لعدة أشهر وال  ،العامل

يشمل دوالً عظمى، فمن املتوقع أن تواصل إيران تطوير سالحها النووي من 
  . دون خوف أو عرقلة

 الياً أن الغرب ليس مصمماً فعالً على وقف مشروع ح ولألسف الشديد، يبدو
 .   التسلح النووي اإليراين

  
  باحث يف مركز دراسات األمن القومي – أفرايم أسكوايل

  1/2/2012، 312، العدد "مباط عال"
  

  التوصل إىل اتفاق موقت يمكنهل 
  ؟2012 يوليو/مع إيران قبل تموز

  
 أهمية قرار االحتاد األوروبي فرض حماوالت إيران التقليل من  من رغمعلى ال

عقوبات جديدة عليها، بينها حظر استيراد النفط الذي سيدخل حيز التنفيذ يف 
لتوصل إىل اتفاق ما لإنه من الواضح أن إيران تسعى إالّ ، 2012يوليو /تموز

ال سيما أنها بدأت تشعر بضغط العقوبات التي ومع الغرب قبل هذا التاريخ، 
 بدليل ،س األمن والواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبيفرضها عليها جمل

  . على استئناف املفاوضات بشأن املوضوع النووي اإليراين تهاموافق



 اجلولة اجلديدة قد ال فإن ، إذا نظرنا إىل جوالت التفاوض السابقة، مع ذلك
ففي املاضي استخدم اإليرانيون . تنطوي على ضمانات كبيرة مستقبالً 

والتقدم يف  ،ات وسيلة لكسب الوقت من أجل زيادة إمكاناتهماملفاوض
نتاج السالح النووي، وذلك إمشروعهم بحيث يمتلكون، متى شاؤوا، القدرة على 

ما إذا  واضحاًوحتى اآلن ليس . من موعد اتخاذ القرار بذلك عامخالل نحو 
طع املسافة كان اإليرانيون قد غيروا رأيهم يف هذه املسألة، وباتوا مستعدين لق

محاولة حل املشكالت كلها يف ف. تسوية مع اجملتمع الدويلعن الالتي تفصلهم 
 بعدخطوة  أساس ويبدو أن املقاربة التي تقوم على ،آن معاً منيت بالفشل

ويف حال جنحت . قد تكون أكثر جناحاً ،خطوة، مع الضغط املتزايد للعقوبات
على إيران وعلى خصومها يف آن  هذه املقاربة فستكون لها انعكاسات إيجابية

  .معاً
  يزال الغرب يطبق القرارات التي اتخذها جملس األمن، والتي تطالب الوبينما 

نتاج إوقف كل النشاطات املتعلقة بتخصيب اليوارنيوم وبإيران بصورة قاطعة 
البلوتونيوم، فإن االحتاد األوروبي قد يعلق العقوبات اجلديدة التي من 

يف حال قامت إيران بخطوات  قبليوليو امل/ق يف تموزاملفترض أن تطب
ملموسة تؤكد نيتها التوصل إىل اتفاق يضع حداً للتهديد وينهي أزمة السالح 

ومن املفترض أن . النووي اإليراين بصورة ترضي الغرب وال تؤذي هيبة إيران
تكون اخلطوة األوىل يف هذا السياق وقف العمل يف منشآت التخصيب 

 كهذه خطوةإذ إن حتت األرض يف فوردو، بالقرب من مدينة قم، املوجودة 
 اًستجعل الغرب يرتاح من خطر واضح وحقيقي، كما أنها لن تلحق ضرر

  .تشغيل هذه املنشأة بعد ه مل يجرأنإىل بمكانة إيران نظراً 
 وثمة ضرورة للتوصل خالل  ،لكن هذه اخلطوة ستكون األوىل يف مسار طويل

نتاج إيران للسالح النووي إ وضع يؤدي إىل تقليص احتمال الفترة املقبلة إىل
  .خالل وقت قصير

.......  
  جراء مفاوضات جدية، فمن املنتظر أن يستخدموا إيف حال قرر اإليرانيون

فرض شروط مسبقة غير مقبولة : مثل ،تكتيكات سبق أن ساعدتهم يف املاضي
عمال أوتغيير أماكن جدول األ يفدراج أمور غير ذات أهمية إ ؛أو إشكالية

التأخر يف الرد على املقترحات أو الرد عليها من دون احلصول  ؛االجتماعات



 ؛على موافقة كبار املوظفين أوطرح صيغة لالتفاقات لها دالالت مزدوجة
  ...بتنازالت من الطرف اآلخر إلخ إيران لقاء كل تنازل تقدمه املطالبة

 ترحة عليها، أو رفضت االستجابة وسواء عارضت إيران اخلطوات األوىل املق
إىل االتفاق الذي سيجري التوصل إليه خالل املفاوضات، فإن عليها أن تدرك 

فإذا فشلت العقوبات سيكون على هذا العامل  .أن العامل وصل إىل حلظة احلسم
 .أن يقوم بخطوات أخرى أكثر حدة
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