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  آن أوان اتخاذ القرارات: برنامج إيران النووي
  

 ملخص مقترحات وتوصيات جمموعة التفكير[

 ]السنوي السادس العام املؤتمر عقد قبيل

  
ون ملعهد دراسات األمن يلنقاش الذي أجراه اخلبراء االستراتيجاتلخص هذه الوثيقة أبرز نتائج [

وتتضمن هذه الوثيقة حتليل هذه . ملواجهة برنامج إيران النووي السبلالقومي بشأن أفضل 
فّذ يف ربيع إىل نتائج البحث الذي نُ  اً، وذلك استناد 2013 سنة الذي جرى يف ربيعو ،املسألة
  .]، كما تطرح أفكاراً وتوصيات تتعلق باملستوى السياسي2012

  
  ما الذي تغير يف السنة املاضية؟                                

 لقد بلغ خمزون اليورانيوم : برنامج إيران النووي يمضي قدماً ويتجاوز اخلطوط احلمر
من سادس فلوريد اليورانيوم  ةمتري انطنأ 8,3قرابة %) 3,5(ذي التخصيب املتدين 

                                                 
   معهد دراسات "بيئة استراتيجية جديدة تستدعي تفكير مبدع" :املؤتمر الدويل السنوي السادس :املصدر ،

 :نظرا ؛2013أبريل  / نيسان 32-22 ،األمن القومي، جامعة تل أبيب
www.inss.org.il/heb/events.php?cat=252&incat=&read=11258#     

  أفنير  ؛يوئيل غوجنسكي ؛شلومو بروم ؛يهودا بن مئير ؛م إسكواليإفراي: ضمت جمموعة التفكير كالً من
  .إفرايم كام ؛عيدو نحوشتان ؛إميلي لنداو ؛دليناعاموس ي ؛غولوب

  .يوال البطل: ترجمته عن العبرية -



UF6 وهي كمية كافية إلنتاج ست قنابل ذرية إذا بلغ تخصيب اليورانيوم مستويات ،
، على الرغم من %20على عمليات التخصيب بدرجة كما يواظب اإليرانيون . عسكرية 

االنطباع السائد بأنهم يتجنبون جتاوز اخلط األحمر الذي تكلم عنه رئيس احلكومة 
كيلوغراماً  250نحو (بنيامين نتنياهو، أي إنتاج كمية كافية لصنع قنبلة ذرية واحدة 

ملواد إىل وقود نووي، وجتدر اإلشارة إىل أن حتويل بعض ا]). من اليورانيوم اخملصَّب[
الزعم أنها مل تتجاوز اخلط األحمر، هو مسار يمكن التراجع عنه بما يسمح إليران وهو 

إذ يمكن إرجاع معظم الكميات إىل حالتها السابقة يف غضون  ،خالل فترة زمنية وجيزة
 .وقت قصير

العدد وارتفع . جهاز طرد مركزي 2500وقد أصبحت منشأة فوردو عمالنية وحتتوي على 
األمر جهاز،  12000ي التخصيب إىل نحو اإلجمايل ألجهزة الطرد املركزي يف منشأتَ

يعني أن زمن االختراق اإليراين بات نحو ثالثة أشهر، بمجرد أن تصبح أجهزة الطرد  الذي
عالوة على ذلك، ركّبت إيران أجهزة طرد أكثر تطوراً من الطراز القديم يف منشأة . عمالنيةً

أعلن  إذمكن أن نضيف إىل ذلك التقدم املوازي يف مسار إنتاج البلوتونيوم، وي. نتانز
قيد اإلنشاء يف أراك  هو يف استكمال مفاعل البلوتونيوم الذي على اإليرانيون عزمهم

 .وثمة تخوف من وجود منشآت سرية وغير معلنة. 2014 سنة بحلول

 األخير، اعتمدت اإلدارة األميركية سياسة  عامخالل ال: سياسة الواليات املتحدة األميركية
ت عبر فرض العقوبات املؤملة التي أحلقت ضرراً بالغاً باالقتصاد أكثر صرامة جتلّ

 "حتواءاال"بدالً من  (Prevention)" الوقاية"وعبر الكالم احلازم بشأن  ،اإليراين
)Containment(، فإن األميركيين  ،لكن يف الواقع. حتضيرات عسكرية يف اخلليج وعبر

يخرجون من حربَين يف منطقة الشرق األوسط، وهناك إحجام أميركي عام عن خوض 
هذه و، "حتواءاال"سمع أصوات من خارج اإلدارة األميركية تدعم خيار حرب جديدة، وتُ

فالهدف " .ع اخليارات مفتوحةجمي"ن أتنتقص من صدقية الكالم األميركي  اًاألمور جميع
من زيارة أوباما األخيرة كان إقناع حكومة إسرائيل بدعم الواليات املتحدة األميركية يف 

ويمكن القول إن درجة التفاهم التي بلغها الطرفان يف هذا اجملال . هذه املسألة بالذات
 .هي مقياس يف منتهى األهمية لهذا التحليل

 أطلق قادة إسرائيل تهديدات 2012 سنة لنصف األول منخالل ا :التدخل اإلسرائيلي ،
وأدت هذه . ضد إيران باتت قريبة] إسرائيلية[صريحة بأن حلظة توجيه ضربة عسكرية 



التهديدات إىل مواجهة مع اإلدارة األميركية التي مارست ضغوطاً قوية ملنع إسرائيل من 
رك فيه الرئيس شمعون بيرس الذي يف إسرائيل شا تنفيذ تهديداتها، وإىل جدل داخلي حادّ

رت إسرائيل معاييرها ، غيّ اضيسبتمبر امل / ويف أيلول. أبدى معارضته العلنية للضربة
 "إيران منطقة احلصانة"دخول  ، فلم يعد هذا اخلط هو"اخلط األحمر"حتديد إىل بالنسبة 

وإنما بات ، ]ل مؤثردون اخلوف من حدوث تدخّ من التي تسمح لها باستكمال برناجمها[
سمح هذا املسار إلسرائيل و%. 20هو كمية املادة اخملصَّبة بدرجة " اخلط األحمر"معيار 

وكان الفتاً غياب ". منطقة احلصانة"بتأخير العمل العسكري على الرغم من دخول إيران 
نتخابية يف كل من الواليات إيران عن جدول أعمال احلملة االإىل موضوع توجيه ضربة 

فهناك اليوم يف إسرائيل حكومة جديدة تضمّ وزراء أساسيين يواجهون . إسرائيلاملتحدة و
االعتبارات واالستراتيجيات اجلديدة، وتقويم القدرات واخملاطر يف امللف  ألول مرة

وانه معرفة ما إذا كان الفريق احلكومي اجلديد سيؤيد توجيه ومن السابق أل. اإليراين
 .إيرانإىل ضربة عسكرية 

 ب أزمة تفضي إىل نزاع مسلح، يبذل اجملتمع الدويل جهوداً حثيثة لتجنّ :ع الدويلاجملتم
ومع أن روسيا والصين ال تشاركان يف . ويفضّل إجراء كل شيء عبر القنوات الدبلوماسية

ن حدّة معارضتهما إالعقوبات التي تفرضها الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، إالّ 
ن دوراً إيجابياً يف إطار جمموعة الدول اخلمس دائمة ؤدياوهما ت. للعقوبات خفّت كثيراً

من خالل الضغط ") 1+5" لـجمموعة ا(لى أملانيا عالوة عالعضوية يف جملس األمن، 
دور ب 2012 سنة أوروبا خالل قامتوقد . الدبلوماسي على إيران واملفاوضات معها

واحد موحّد لتطبيق العقوبات  لكن ال يوجد نظام ،قيادي يف فرض العقوبات على إيران
 ).جنلتراإ ؛فرنسا ؛أملانيا(بحزم حتى لدى جمموعة الثالث 

 تُعتبر األزمة التي أطلقتها كوريا الشمالية يف اآلونة األخيرة، والتي  :كوريا الشمالية
شملت تهديدات صريحة باستخدام السالح النووي ضد الواليات املتحدة واليابان، حالةً 

ر يف مقاربة كل من تؤثّ ربمااألزمة هذه ف. ةً يف سياق املسألة اإليرانيةاختباريةً مهم
يجابي حمتمل عبر إوقد يكون لها تأثير  ،الواليات املتحدة واجملتمع الدويل للملف اإليراين

ومع . من امتالك القدرات النووية العسكرية" املارقة"مزيد من التفهم لضرورة منع الدول 
طراف، بعد إنتهاء األزمة، للقول إن عدم استخدام السالح النووي نبري بعض األيذلك، قد 



مثل إيران وكوريا " املارقة"حتواء حتى الدول ايف نهاية األمر يثبت أنه يمكن جلم و
 .الشمالية

 تواصل إيران العمل وفق االستراتيجيا التي أثبتت جدواها يف  :االستراتيجيا اإليرانية
خطوات مدروسة يف تطوير البنى بوبهذه الطريقة تتقدّم إيران شيئاً فشيئاً و. العقد األخير

التحتية النووية، األمر الذي يكفل لها حتقيق اختراق مضمون بمدة قصيرة نحو امتالك 
التحدي اإليراين للمجتمع  من رغمعلى الف. يف أي وقت تختارهوكرية، قدرات نووية عس

ن عروض الدول الغربية إليران آخذة يف التحسن من وجهة نظرها، ما دامت أالدويل، يبدو 
  .املفاوضات مستمرة

  
                                  قبلامل لعامثالثة سيناريوهات حمتملة ل

 فتحرص إيران على عدم جتاوز اخلطوط  ،"بقاء األمور على ما هي عليه": السيناريو األول
وتمضي قدماً وبحذر يف برناجمها  ،احلمر التي وضعتها الواليات املتحدة وإسرائيل

ال تعطي و ،النووي، وتواجه تأثير العقوبات بفضل أرصدتها الضخمة من العملة الصعبة
وإسرائيل ذريعة لزيادة تهديداتهما أو للقيام بعمل عسكري أو  أياً من الواليات املتحدة

كون للعمل العسكري يف نظر اجملتمع الدويل أي مشروعية يلن و ،ذاهعمل كلالتحضير 
وهذا سيناريو إشكايل للغاية ألنه . تبقى املفاوضات الدبلوماسية مستمرةسو ،عندئذ

زيادة خمزون اليورانيوم اخملصَّب و ،يسمح إليران بمواصلة توسيع منظومة أجهزة الطرد
 .بدرجة متدنية، وبتقصير املدة الالزمة لتحقيق اختراق نحو امتالك قدرات نووية عسكرية

 قد يؤدي اخلوف من  إذ، "التوصل إىل تسوية عبرالقنوات الدبلوماسية: "السيناريو الثاين
 درلكن جت ،العمل العسكري ومفعول العقوبات إىل دفع األطراف املعنية إىل اتفاقية تسوية
يجب إنما اإلشارة إىل أنه ليست كل اتفاقية بمثابة حلّ فعلي للمسألة النووية اإليرانية، و

" الصفقة السيئة"فهناك : ثالثة أشكالبوتأتي االتفاقيات .  مضمون كل اتفاقيةالتمعن يف
تطوير السالح  منع وعلى ،%20التي تركّز فقط على منع تخصيب اليورانيوم بدرجة 

حتسين آلية الرقابة، لكنها تبقي على األنشطة النووية يف إيران،  فضالً عن ،النووي بعينه
ان حتقيق اختراق نحو امتالك السالح النووي يف فترة وتسمح بتوسعيها، وتتيح إلير

التي تفكّك برنامج إيران النووي " الصفقة اجليدة"هناك و ؛وجيزة جداً يف أي وقت تختاره



ويمكن القول إن احتمال حدوث أي من هاتين . خرج جممل املواد اخملصَّبة من إيرانوتُ
حالً وسطاً بين هاتين " املعقولةالصفقة "ومن املرجح أن تكون . الصفقتين ضعيف جداً

وهكذا، يمكن بلورة . الصفقتين يؤخر اقتراب إيران من امتالك قدرات نووية عسكرية
لكن ال تسمح بحيازة  ،صفقة معقولة تعترف بحقوق اإليرانيين يف تخصيب اليورانيوم

ؤدي ويمكن أن ت. قادرة على حتقيق اختراق نوويالإيران لعدد من أجهزة الطرد املركزي 
هذه االتفاقية املعقولة إىل إخراج معظم املواد اخملصبة من إيران، وإىل إغالق منشأة 

فوردو لتخصيب اليورانيوم ومفاعل أراك إلنتاج البلوتونيوم، وتطبيق رقابة ناجعة بشكل 
وسيكون على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ". البروتوكول اإلضايف"ه بمقاييس عل، أقلّاف
عليها أن  فإن ،"سيئة"مقبولة من وجهة نظرها، ويف حال اعتبرتها " عقولةالصفقة امل"

ها القيام بعمل عسكري بمفردها يف الوقت الذي ال يعطي استطاعتيف  ما إذا كانتقرر 
 .كهذا عمللاجملتمع الدويل، ومن ضمنه الواليات املتحدة األميركية، مشروعية 

 تنشأ أزمة من فعل اإليرانيين أنفسهم، أو  إذ ربما ،"نشوء أزمة"  :السيناريو الثالث
فقد يتسبب اإليرانيون بأزمة إذا وجدوا . اإلسرائيليين، وبدرجة أقل األميركيين أيضاً

ويف هذه احلالة، قد تنسحب إيران من معاهدة احلد من . صعوبة يف مواجهة العقوبات
، (IAEA)الذرية  ، وتطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة(NPT)انتشار السالح النووي 

كما تستطيع إيران أن . وترفع درجة التخصيب إىل مستوى القدرات النووية العسكرية
تمارس التحدي باعتدال بحيث حتاول البقاء حتت مظلة معاهدة احلد من انتشار السالح 

، من أجل مثالً، وتتحين الفرص لتوسيع نشاط التخصيب العايل الدرجة، (NPT)النووي 
وسيحتّم %). 90و 60بين  ما درجة تخصيب تتراوح(ووي للغواصات إنتاج وقود ن

على إسرائيل، وربما أيضاً على الواليات املتحدة، اتخاذ قرار بتوجيه ضربة  كهذا سيناريو
  .إيرانإىل عسكرية 

  
  تخاذ القرارااألمور تتجه نحو 

 إيران، والواليات املتحدة، وإسرائيل، من مفترق طرق  :يقترب الالعبون الثالثة الرئيسيون
 يف النصف الثاين من] جلهة التصعيد أو التسوية[عليهم اتخاذ قرارات حاسمة  يفرض

األخيرة قادرة على  عوامبعة خالل األفثمة شك يف أن االستراتيجيات املتّ. 2013 سنة
فعلى . على كل طرف أن يختار بين التصعيد أو التسويةولمتغيرات، تقديم أجوبة مالئمة ل



بمرونة يف املفاوضات، أو على العكس، البدء باالختراق قدماً  ملن تختار بين التعاأإيران 
كانت ستقدم  ذاإ ما وعلى الواليات املتحدة أن تقرر. حسب النموذج الكوري الشمايلب

م عليها وقد تواجه إسرائيل وضعاً يحتّ. وية معقولةتنازالت معينة للوصول إىل اتفاقية تس
أن بعلماً  ،املعارضة األميركية من رغمعلى الدرس إمكان القيام بعمل عسكري بمفردها 

الوقت يداهمها، أو القبول بصفقة سيئة من وجهة نظرها، انطالقاً من ثقتها بالوعد الذي 
 . قوة نوويةقطعه الرئيس األميركي بأنه لن يسمح بتحول إيران إىل

 

  ما هي اعتبارات األطراف املعنية؟

  استعداداً لتقديم  ،فهي تبدي على سبيل املثال ،حتى اآلن بتغيير مسارها إيرانمل تقتنع
مقابل رفع يف ، %20تنازالت هامشية فقط، يف موضوع تخصيب اليورانيوم بدرجة 

وال شيء يدل على أنها يف وارد التخلي عن خيار امتالك السالح النووي . العقوبات عنها
فقد أدركت أنه كلما  ،نها تعتبر أنه ال يزال لديها جمال للمناورةيف الوقت الذي تختاره، أل

 .زاد حتديها، أبدت الدول الغربية مرونة أكبر بهدف الوصول إىل اتفاق

  ملزمة بوقف املسعى اإليراين، لكن من الواضح أن األفضلية هي لعقد الواليات املتحدة
التخاذ القرار بشأن العملية  افٍ ففي نظرها ال يزال هناك وقت ك. صفقة معقولة مع إيران

توجيه ضربة عسكرية، وقد تكون مستعدة لدفع أثمان إىل فهي ليست مضطرة . العسكرية
 .يف مقابل جتنب قرار كهذا، ومن احملتمل أن تبدي استعداداً للقبول بصفقة مع ثغرات

  يفها تأثيرذلك بأن  ،اتخاذ قرار يف جميع احلاالتإىل ستكون أول من سيضطر إسرائيل 
إذا واصلت إيران إنتاج اليورانيوم و. املفاوضات حمدود بسبب عدم مشاركتها فيها

اإلسرائيلي يف " اخلط األحمر"من املتوقع أن تتجاوز  ، فإنهااخملصب بالوتيرة احلالية
وحتى يف سيناريو اتفاقية تسوية، فمن املرجح أن تعتبر . 2013 سنةالنصف الثاين من 

مع ذلك، و. ية غير قادرة على إيقاف مشروع إيران النووي العسكريإسرائيل هذه االتفاق
توسع رقعة انتشار املنشآت النووية اإليرانية : يواجه العمل العسكري معوّقين أساسيين

 ،إيرانإىل ووضعها احلصين، وضرورة تأمين مشروعية دولية لتوجيه ضربات عسكرية 
هل  :ويبقى السؤال الرئيسي. بهذا الشأنوتفعيل التنسيق املشترك مع الواليات املتحدة 



وتنسيق املواقف  ،"اخلطوط احلمر"رسم  بشأنتستطيع الواليات املتحدة وإسرائيل التفاهم 
 ؟من الضربات العسكرية

 كونها معزولة  ـيف العقد األخير  من صعوبة وضع إيرانفعلى الرغم : وهنا بيت القصيد
ن مواصلة مشروعها ممل تمنعها كلها  فإن احملاوالت - وخاضعة للعقوبات القاسية

قد فشلت دبلوماسية املفاوضات، ودبلوماسية العقوبات، ل: 2012 سنة النووي خالل
ويف ظل وتيرة التقدم . والعمليات السرية، يف إقناع إيران بتغيير مسارها ،والتخريب

شهر  مدتهاق يف نهاية العام احلايل قدرة اختر ونن سيحققياإليراني فإن اإليراين احلايل،
زتهم بطاقتها ياأقدموا على تشغيل أجهزة الطرد املتطورة التي يف ح ما ن إذااأو شهر
  .الكاملة

  
  :السياسة التي من شأنها إيقاف هذا التطور اإلشكايل واخلطر بشأنفيما يلي مقترحات 

  إلدارة األميركيةا إىل مقترحات موجهة  - أ 
نها مل إ مع أن العقوبات على إيران كانت مؤملة إالّ: جولة إضافية وفورية من العقوبات
وبناء عليه، نقترح توسيع العقوبات الدولية . تنجح يف حملها على تغيير مسارها

ظمات الدولية تعليق مشاركة إيران يف املن: واألفكار املطروحة هي التالية. وتشديدها
؛ إجراءات خلفض واردات الصين والهند النفطية من )وغيرهماالرياضية، والثقافية، (

إيران؛ إقناع دول إضافية باملشاركة يف فرض العقوبات؛احلظر الكامل على منح 
القروض إليران من قبل املؤسسات الدولية؛ خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي؛ خطوات 

 .فرض احلصار البحري أو البري احملكم على إيرانتتمثل يف  أُخرى جذرية

ة تدرجبسبب فشل أسلوب اخلطوات امل وذلك :حل دبلوماسي حمدد باملهل الزمنية   - ب 
تستخدم إيران بنجاح كبير دبلوماسية املفاوضات للمناورة . بناء الثقةإىل والهادفة 

االستعاضة عن االستراتيجيا الدبلوماسية بمسار يعكس  جبومن هنا، ي. لكسب الوقت
بقي على برنامج نووي رمزي، إيران يف التخصيب، وتُ االتفاقية النهائية التي تعترف بحقّ

وتطيل بصورة ملحوظة زمن االختراق نحو امتالك قدرات نووية عسكرية، يف حال قامت 
إفهام إيران أنه ال جمال للقبول بمفاوضات عبثية إىل  جبوي. إيران بخرق بنود االتفاقية

اتخاذ إجراءات غير مباشرة  بتوجفإذا رفض اإليرانيون هذا املقترح، ي. ما ال نهاية



لفرضه بالقوة، ليس من خالل ضربة عسكرية مباشرة، وإنما عن طريق احلصار البحري، 
 القانون الدويل أعماالً يعرّفها ومع علمنا أن هذه اخلطوات. أو الهجمات السيبرانية وما إليه

للوصول إىل  ويشكل رافعة ،التصعيديف ن عدم سقوط قنابل يسمح بالتحكم إ إالّ ،حربية
 .اتفاقية

ال تشعرالقيادة اإليرانية حتى اآلن بالتهديد : تعزيز صدقية اخليار العسكري األميركي   - ج 
يف  متدرجولذا نوصي بتصعيد . وهذا األمر ينتقص من فاعلية اخليار الدبلوماسي ،اجلدي

خليارات إعالن الرئيس األميركي أن جميع ا: وبناء عليه، نقترح ما يلي. األقوال واألفعال
؛ "اللجوء إليه" ، وأنه لن يتردد عند الضرورة عن "بما فيها اخليار العسكري"مفتوحة 

اً تصريح للرئيس يقول فيه إن الواليات املتحدة األميركية تمتلك قدرات عسكرية موثوق
ها أن تلحق األذى البالغ بمنشآت إيران النووية وأن حتبط أي ردّ ويف استطاعتوفاعلة  بها

، وتنفيذ طلعات جوية يف سماء 2ـ  مناورات لقاذفات بي عنيراين؛ نشر تقارير عسكري إ
اخلليج لطائرات حمملة بالقنابل اجلديدة املضادة للتحصينات؛ زيادة جدية يف حجم 
 .القوات العسكرية األميركية يف اخلليج لتبلغ ثالث قوات ضاربة من حامالت الطائرات

وتعزيز ثقة الواليات املتحدة األميركية  ،"راحيةاجل"تعزيز خيار الضربة العسكرية    - د 
وهناك طرحان متداخالن يقوّضان . بقدرتها على التعامل مع الرد العسكري اإليراين

، الزعم أن احلرب على أوالً  :"جميع اخليارات مفتوحة"ن أ وفحواه صدقية القول األميركي
اد أن الرد االنتقامي اإليراين ، االعتقاًثاني ؛إيران ستكون على منوال احلرب على العراق

األبحاث اجلارية حالياً يف معهد دراسات األمن القومي ف" .حرق منطقة الشرق األوسطسيُ"
إحلاق أضرار بالغة بمشروع إيران النووي من خالل ضربات جوية مركَّزة  يمكنتؤكد أنه 

 توجيه رد فنحن على قناعة بأنه ليس إليران القدرة أو املصلحة يف. خالل مدة قصيرة
وإذا تبنّت اإلدارة األميركية . انتقامي قوي ومتواصل، وأن التصعيد قابل لالحتواء بسرعة

أن الضربات العسكرية األميركية خيار عملي مفتوح يف هذه األفكار عالنيةً، فلن يشك أحد 
يؤدي دوره الرئيسي، وهو إقناع اإليرانيين باتفاقية تسوية إلدراكهم فحوى الفشل يف 

  .كهذه توصل إىل اتفاقيةال
  

 



 حكومة إسرائيلإىل توصيات 

ال نزال على موقفنا الذي أعلناه يف : احلفاظ على صدقية التهديد بتوجيه ضربة عسكرية  -أ 
، وهو أنه يف حال فشل جميع اخليارات، وكان على إسرائيل االختيار بين 2012 سنة

عليها اللجوء إىل خيار قصف إيران إن القنبلة النووية اإليرانية وقصف إيران بالقنابل، ف
ومن هنا، فإن اخليار العسكري . يجية على إسرائيل أقل خطورةألن مفاعيله االسترات

 .هو جزء ال يتجزأ من االستراتيجيا اإلسرائيلية به اإلسرائيلي الناجع واملوثوق

على إسرائيل مواصلة السياسة التي اتبعتها يف  ":من الصفوف اخللفية"مواصلة العمل    -ب 
، أي اإلحجام عن "صفوف اخللفيةال"والعمل ضد إيران انطالقاً من  ،2012 سنةأواخر 

إن قدرة إسرائيل : ا األسباب فهي التاليةأمّ. املبادرة وعدم تصدّر املواجهة مع إيران
فرص جناح اخليارات غير العسكرية التي تقودها الواليات  رفع جبحمدودة، وبالتايل، ي

من شأنها أن فقيادة إسرائيل للمواجهة . إىل أقصى حد ،حتظى بدعم دويلالتي و ،املتحدة
تقوّض مشروعية اجلهود الدولية ومشروعية الضربة العسكرية األميركية، إذا اقتضت 

 جبومع ذلك، ي. الضرورة ذلك، ومن شأنها أيضاً إبقاء إسرائيل وحدها يف ساحة املعركة
ض عرمن خالل " الصفوف األمامية"التفكير بإيجابية يف نقلة معتدلة وتكتيكية نحو 

فقد أثبت هذا التكتيك فاعليته يف إقناع اجملتمع الدويل  ،يار العسكريمعتدل لتهديد اخل
 .بفرض عقوبات على إيران

إن جناح االستراتيجيا : تعزيز التنسيق مع الواليات املتحدة األميركية وتوثيقه  -ج 
لسالح النووي مشروط بالتنسيق الوثيق مع ااإلسرائيلية اخلاصة بمنع امتالك إيران 

ن ذلك بأ ،األميركي" الضوء األخضر"وليس املقصود بذلك انتظار . الواليات املتحدة
نفذت سيسهّل وقوف الواليات املتحدة إىل قد استُ كلها حقيقة أن اخليارات علىالتفاهم 

وهذا يحتّم ". العقد الزمني التايل للضربة"ويف  ،"اليوم التايل للضربة"جانب إسرائيل يف 
ألميركية وأن توثق تعاونها معها، وأن تتفاهم معها على إسرائيل التنسيق مع اإلدارة ا

 بشأنتفاهم  وغعلى اخلطوات بهدف استنفاذ اجلهود الدبلوماسية يف مواجهة إيران، وص
 .الئمضرورة العمل العسكري وتوقيته امل

إشكالية بحد ذاتها، وهناك خالف على " اخلط األحمر"ن مسألة أل: جديد" خط أحمر"حتديد   -د 
والقيام  ،يسمح للخصم بالبقاء حتت هذا اخلط" خط أحمر" بشأنن فاإلعال. توصيفه



منطقة "ويف العام املنصرم، اعترضنا على مفهوم . بأنشطة خطرة من دون جتاوزه
كما أن . كمعيار لتجاوز اخلط األحمر، وبالتايل لشنّ ضربة عسكرية ضد إيران" احلصانة

ده كمية اليورانيوم اخملصَّبة بدرجة اإلسرائيلي اجلديد، الذي حتد" اخلط األحمر"مسألة 
اخلط "دون جتاوز  من فهو يسمح ببلوغ إيران عتبة القنبلة. ، هي إشكالية يف نظرنا20%

بمفهومه احلايل، وبتطوير قدرات كافية لتحقيق اختراق نحو امتالك القنبلة " األحمر
خماطر الكشف الدولية بذلك، مع حد أدنى من وضاع النووية بمدة قصيرة، حين تسنح األ

أن يعطي الوقت  له الناجع ينبغي" اخلط األحمر"فإن  ،لذا. والتعرض للضربة العسكرية
نحن نوصي وبناء عليه، . الكايف للكشف عن اجلهود اإليرانية نحو االختراق وإحباطها

، وبعدم على أنه زمن االختراق اإليراين نحو امتالك القنبلة النووية" اخلط األحمر"بتعريف 
ل هذه املسألة يف العلن، وإبقائها حمصورة يف النقاشات الداخلية بين إسرائيل تداو

  .والواليات املتحدة
  

  
 


