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إسـرائيل وأزمة إيـران السياسية
محمد السعيد إدريa. بقلم : د

bماSتحليل أ cdVما ي[ eاألوس fرdإقليم ال gتحليل توازن القوة ف cdVي
األولg أن اkقليم الdرf أوسgT: التحالفات فg اjقليم Wن iقيقتين مhمتين

توجد بm`_ n قوl إقليمية ]Yرl تعYر ]ل م^hا Wن دولة متماسVة لhا
g^أو الوط gا القومhWروdم ,gلW قليمjا gا فhYاسVتعظيم م gإل gوتسع

lاأل[ر lالقو Uساi ,gه lالقو opإسرائيل وإيران وتر]يا: ه ,lpاألمر ال
opار]ة والم^افسة بقوة بين هdالم gلW قليم قادرةkا اpه gربية فW توجد قوة k nSأ g^يع

m`الث lالقو,

لVن ه^اs أيضا, فgh أن الع`قات rراWية باألساq بين هop القوl, أما الحقيقة الثاSية
األمر, وبين تر]يا وإيران, م^اطt معي^ة للع`قات التعاوSية [اrة بين إسرائيل وتر]يا

gال^حو التال gلW ونVتت eاألوس fرdلل gقليمjلية ال^ظام اVجعل هي lpقل\ أو محور: ال
iيv تسعg إسرائيل إلg أن تفرS uفسhا, ويتVون من القوl الث`m المp]ورة, ال^ظام

وتلع\ إيران دور القوة الم^اوئة الرافضة لphا المسعg, ]قوة مhيم^ة Wلg اkقليم
,وتريد أن تVون هg القوة األولg المhيم^ة, اjسرائيلg للhيم^ة

فi gين أن تر]يا تقوم بدور الموازن بين هاتين القوتين المتصارWتين دون أن تwفg أhSا
,ولVن دون تورb فg ممارسات rراWية, تسعg هg األ[رl إلg الWxامة اjقليمية

اTS`قا من هاتين الحقيقتين SستTيy. وباWتماد ]Yير Wلg القوة ال^اWمة دون القوة الdw^ة
أن Sفhم أسرار سwوSة الصراWات اjسرائيلية ــ اjيراSية وبالpات فg األWوام األربعة

gSيراjا lال^وو zامSرYثفا ألزمة الVورا مh{ دتhZ gضورا, األ[يرة التi دتhZ ما[
,فقد أYrح~ إيران بسY\ {ل| العدو األ[Tر بال^سYة للدولة العYرية, إقليميا قويا, إيراSيا

gتسع ghف ,gسرائيلjم اhقادر, من م^ظور الف lرVسW lووS zامSبر s`امت gإل ,gف
وهg تدWم قوW ,lلg أن يVسر اiتVار إسرائيل فg امت`s هpا الس`�, المستقYل

المقاومة العربية الرافضة للس`م �ير العاد� الlp تسعg إسرائيل إلg فرضW nلg الصرا�
gسرائيلjــ ا gمن م^ظور, العرب gSيوhيان الصVالعدو األو� لل gح~ إيران هYrل| أpول

gسرائيلjا gستراتي�kم اhقيقيا, الفi اWراr ربيةW دولة lأ nفي uوwوق~ لم تعد ت gف
.بعد أن أ�Yr الس`م هو [يار العرU اkستراتي�g أو الوiيد, مy إسرائيل

المسار: فg }ل هop التTورات أ[pت إسرائيل تر]W xلg مسارين للصرا� ضد إيران
gSيراjا lال^وو zامSرYاألو� هو تصفية ال.

أما المسار الثاgS فhو إي�اد تVتل إقليمg معاد jيران يضم إسرائيل ودو� ما يسمg بــ
وأن ه^اs مصلحة إسرائيلية, هg العدو, اWkتدا� العربg يرتW xVلg مقولة أن إيران

وWربية مdتر]ة للتحالc ضد إيران باWتYار أن هop الدو� تتdارs فg الحرU ضد
Uرهاjا.

gتف�رت ف gاأل]ثر اهتماما واأل]ثر سعادة باألزمة السياسية الت gإسرائيل ه ~Sل| ]اpل
gاد ف�S lمدiمحمود أ gSيراjا aحين الث`_ة الم^افسين للرئيZرفض المر \Yإيران بس
gة تصل إلYاد ب^س�S lمدiأ aل^~ فوز الرئيWأ gالت zورية لل^تائhابات رئاسة ال�مwتSا

6 3 Sتwابات % و[روج مظاهرات ضwمة مؤيدة لقرار رفض ال^تائz, فg ال�ولة األولg ̀ل
[اrة الم^افa القوl مير iسين) الwاسرين( ومدWمة لدWوة المرZحين الم^افسين

.موسوl بإWادة اSkتwابات أو بإWادة فرز اrkوات ]املة
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فعلaVW g, أبدl اjسرائيليون اهتماما Zديدا بoph األزمة لVن هpا اkهتمام جاء مميxا
]ان اjسرائيليون أ]ثر, فhم ]ثير من الدوائر السياسية واWj`مية الXربية والعربية أيضا

لم يwلTوا بين المعلومة الصحيحة, ]ما هو وليa ]ما يريدون, وWيا فg فhم واقy األزمة
]ما, لh^Vم فhموا األزمة, ولم يحولوا األم^يات إلi gقائt, والمعلومة المفتعلة أو الVا{بة
gا ]ما هhوتعاملوا مع gه ,g^تم lpللمسار ال yYTم آراء وتفضي`ت بالhل ~Sن ]اVل

و]اS~ هop األم^يات امتدادا للw`ف, الYعض أن تتTور إليn األزمة السياسية اjيراSية
وبالpات الw`ف الlp تف�ر فg لقاء رئيa, اjسرائيلg ــ األمريi gVو� التعامل مy إيران

الوزراء اjسرائيلg ب^يامين SيتاSياهو مy الرئيa األمريgV باراs أوباما فg واT^Zن iو�
g^يTالفلس cأم المل gSيراjا cهتمام الملkبا gما أولhأي.

nYZ ت مؤ]دة أوkتماiير باdYالت gف ~Wتسر gربية والعربية التXالتقديرات ال aVW gفعل
,مؤ]دة بسقوb ال^ظام فg إيران وأ[pت تتحدW mن الثورة المwملية والثورة الwضراء

ل�^ة الdئون الwارجية) موساد( فاجأ مائير دا�ان رئيa اkستYwارات اjسرائيلية
gسرائيلjيس~ ا^Vرلمان( والدفا� بالYيفة) ال^W راباتTمن اض mما ]ان يحد cيrبتو

فg ايران بأnS م�رد اiت�اجات محدودة تقوم بhا بعض ال�ماWات المحدودة مؤ]دا أن
.هop اikت�اجات ست^تgh قريYا إن لم تVن قد اSتh~ بالفعل

gال^حو التال gلW mداiلأل nوفصل مائير دا�ان قراءت:
.ــ لن ت^�� اikت�اجات ال�ارية فg تXيير الوضy القائم فg إيران

ولVن إ{ا فاز, ــ يعرف اjسرائيليون جيدا توجhات مر�Z المحافظين أiمد�S lاد
مر�Z اi`rkيين مير iسين موسوl فإن مhمة اjسرائيليين ستVون rعYة للXاية

jق^ا� الرأl العام اjيراgS واألطراف الدولية بأن الTwر اjيراgS ضد إسرائيل مازا�
.مستمرا

\W`ن التW vن الحديW cتلwي k يةSيراjابات اwتSkا zب^تائ \W`ن التW vــ الحدي
.ب^تائz اSkتwابات فg الYلدان الليYرالية الXربية

lا ال^ووhام�Sبر gم أ]د دا�ان أن إيران سوف تستمر فhا الفpه tوف ,gلW ا قادرةhSوأ
2إSتاج الق^Yلة Wام 0 1 4 nليW gما ه gلW م, إ{ا استمرت األمورWد gا ستستمر فhSوأ

gالدول yالم�تم gلW eXالض gوأن إسرائيل ي�\ ان تستمر ف qماi ر]ةiو nالل Uxi
gSيراjا lال^وو zامSرYال cيد من العقوبات لوقxالم uمائير دا�ان, لفر nن ما لم يقلVل,

aياهو رئيSيتاS آراد هو أن ب^يامين lوزW gسرائيلjا gاألمن القوم aم�ل aرئي nوقال
الحVومة اjسرائيلية أبلغ الرئيa األمريgV باراs أوباما بأن إسرائيل ستحتفظ بحرية

وWلaVW g األم^يات, العمل ضد إيران أl أن لhا الحt فg استwدام القوة العسVرية
,الXربية والعربية بفوز مير iسين موسوl وتقييمhم الwاطgء بأnS إgi`r رافض لل^ظام

لpل| ت^فa اjسرائيليون, اSحاز اjسرائيليون فg أم^ياتhم إلg فوز الرئيa أiمد�S lاد
lموسو bوسقو o الصعداء بتأ]د فوز.

وليi aل األزمة أو إ�Sا�, ما يريدo اjسرائيليون هو أن يستمر الصرا� مy إيران
gSيراjــ ا gVرو� الحوار األمريdاد, م�S lمدiل| فضلوا أpم مظاهرات, لhWدwولم ت

.الdوار� أو الhتافات من أجل الديمقراطية

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم gالوطن العرب مصر gالصفحة األول
_قافة و ف^ون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الTفل ملفات األهرام أWمدة UتاVال الق^وات الفضائية


