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  اخلطر اإليراين
  يف الرؤية اإلسرائيلية

 

  *عطا القيمري
اإلسالمي حتى بات شبحاً يثير  -كثر مؤخراً يف إسرائيل احلديث عن تعاظم اخلطر اإليراين 

اخملاوف العميقة ويترك أثره يف السياسة اإلسرائيلية يف جماالت كثيرة، ويف مقدمها اجملال 
فما هو مصدر هذه اخملاوف؟ وهل هي فعالً تعكس تهديداً حقيقياً، مكشوفاً كان أو . االستراتيجي

مستتراً، مباشراً كان أو غير مباشر؟ وما هي عناصر هذا اخلطر واملظاهر امللموسة التي يتخذها، 
  وما هو تأثيره يف الرؤية اإلسرائيلية االستراتيجية، ويف موقف إسرائيل من املسيرة السلمية؟ 

  عناصر اخلطر اإليراين
من خالل تصنيعها حملياً أو  ال شك يف أن املساعي اإليرانية القتناء القدرة النووية، سواء

من خالل شراء عناصرها من اخلارج، تعتبر من الناحية املوضوعية على األقل انتزاعاً لالحتكار 
اإلسرائيلي للطاقة النووية يف منطقة الشرق األوسط ولهذا، فإن أي حديث عن التسلح النووي 

  .اً إلسرائيل يف املنطقةإليران سيشكل تهديداً لهذا االحتكار، إنْ مل يكن حتدياً جديد
ومع ذلك، فليس هذا هو مصدر اخلطر؛ ذلك بأن إسرائيل عاشت لفترة طويلة اإلحساس 

وبات من األمور املعروفة املساعدات التي . بتقارب جيوسياسي مع إيران حتى بعد سقوط لشاه
تصرف اهتمام قوة  اإليرانية، وذلك باعتبار أنها -قدمتها إسرائيل إليران يف إبان احلرب العراقية 

  .اإلسرائيلي -عربية مهمة عن جمال الصراع العربي 
غوريون، نسبة إىل رئيس  -وال تزال ذيول هذا اإلحساس قائمة، ويسميه البعض حلم بن 

احلكومة اإلسرائيلي األول الذي عول كثيراً على التقارب مع إيران كعنصر استراتيجي من عناصر 
غير أنه إذا اجتمع كلٌ من عنصر . ليه ملواجهة التهديد العربيالتوازن الذي حتتاج إسرائيل إ

التراخي الواضح يف اخلطر العربي والتصاعد اللفظي للعداء اإليراين املعلن إلسرائيل مع التعاظم 
املتسارع لقوة إيران التقليدية وغير التقليدية، فإنه يبدو من الطبيعي إالَّ يسارع هذا احللم إىل 

    )١(."أكبر خطر وجودي تواجهه إسرائيل"ل أن يتجلى أيضاً التهديد اإليراين كـ التالشي فحسب، ب
وهكذا، فإن مصدر التهديد اإليراين ال يعود يف حقيقة األمر إىل التسلح النووي والتسلح 
غير النووي اإليرانيين الراهنين يف حد ذاتهما، بل يعود إىل اجتماعه بعناصر أُخرى مهمة تتعلق 

  .النظام السائد يف إيران، وبالواقع اجليوسياسي القائم يف املنطقةبطبيعة 

                                                            

 .باحث وصحايف من القدس *
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  ١٢٧، ص )١٩٩٣ ربيع( ١٤، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية إسرائيليات

 

٢ 

 

قاعدة أيديولوجية متينة "ويقبع يف أساس التهديد اإليراين، من وجهة النظر اإلسرائيلية، 
فهناك قدرة . ، جتد الكثير من مصادر القوة لتعبِّر عن نفسها من خاللها"من التعصب الديني السلفي

ية بوصفها عامالً اقتصادياً قويًا ناشئاً عن االحتياطي النفطي الضخم، وهو أمر إيران املالية العال
يتيح إليران أإمكان توظيف مصادر مالية ضخمة لبناء قوة عسكرية جبارة، ولتمويل مشاريعها 

ويضاف إىل ذلك االحتياطي البشري الهائل، والقدرة . السياسية والعسكرية يف املنطقة ويف العامل
لى مواجهة الضغوط، ناهيك باملوقع اجلغرايف احلساس على بوابات اخلليج العربي العظيمة ع

النفطي ويف وسطه حميط من الدول واجلموع السكانية اإلسالمية التي أُضيف إليها خمس دول 
  )٢(.إسالمية األصل، وُلدت يف إثر تفكك االحتاد السوفياتي
ي يتخذ من اإلسالم عقيدة كفاحية ملواجهة وتعد القاعدة األيديولوجية للنظام اإليراين، الذ

بيد أن اخلطر اإليراين . كافة، األساس املتين خملاوف إسرائيل يف املدى البعيد" الكفار"أنواع 
السلفي ال يقتصر، من وجهة النظر املذكورة، على االحتمال النظري يف أن تغري القوة النووية 

ضربة "قضاء على إسرائيل مرة واحدة وإىل األبد بـبال" اجملد األبدي"زعيماً إيرانياً يرغب يف 
. وإنما يتخذ أيضاً مظاهر ملموسة آنية ومباشرة )٣(،"الضغط على زر واحد"أو بـ " مفاجئة نووية

فاإليرانيون هم مزودو حزب الله يف لبنان األساسيون باملال والسالح، كما أن رجال احلرس 
الله يف لبنان أو يرسلونهم لتلقي تدريبات قتالية يف الثوري اإليراين يقومون بتدريب رجال حزب 

وتقوم إيران بتمويل احلركات السلفية يف املنطقة، مثل حماس واجلهاد اإلسالمي  )٤(.إيران
واإلخوان املسلمين يف مصر واألردن، ومنظمات مشابهة يف تونس واجلزائر وتركيا، وبعض 

القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل واجلبهة  -احلركات الثورية الفلسطينية كاجلبهة الشعبية 
    )٥(.الديمقراطية بقيادة نايف حواتمة

وتزعم تقارير منسوبة إىل أجهزة االستخبارات الغربية أن اإليرانيين بلغوا أوج عملهم يف 
شبكات إرهابية منتشرة على مستوى عاملي لتوسيع النفوذ اإليراين يف دول الشرق األوسط "بناء 

    )٦(."فريقيا، وحيثما توجد جتمعات إسرائيليةوآسيا وإ
اإلسالمي يف السودان مكانة مهمة يف السياسة  -يحتل الدعم اإليراين للنظام العسكري 

إذ يدعي يوسف ملمان، مثًال، أن دائرة . اإليرانية، بحسب ادعاء احملللين السياسيين اإلسرائيليين
ايير، عقدت اجتماعاً سرياً اتفق فيه على االنتقال إىل حركات التحرير اإلسالمية، بإدارة علي وزا مو

بعمل سوداين وتمويل إيراين، وضرب الشركات االقتصادية العربية التي تقيم " اإلرهاب الشامل"

                                                            

 .١١/٢/١٩٩٣، "معاريف"، "جمعية مقاومة التهديد اإليراين"أفرايم كام،  )٢(

 .نتنياهو، مصدر سبق ذكره )٣(

 .١٥/١/١٩٩٣، "عال همشمار"، "سالح إيراين ومسؤولية سورية"يوآف كسبي،  )٤(

 .٨/٣/١٩٩٣، "هآرتس"، "روح اخلميني يف منهاتن"يوسف ملمان،  )٥(

 .املصدر نفسه )٦(
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دولة يتدربون على  ١٧ويضيف أن يف السودان ألفي مسلم متعصب من ". الكفرة"عالقات مع 
مليون دوالر لتمويل  ١٢وحدها  ١٩٩١يران صرفت سنة العمليات اإلرهابية بتوجيه إيراين، وأن إ

  )٧(.نشاطات مركز التدريب هذا
وتركز املصادر اإلسرائيلية مؤخراً على التوثيق املتزايد لعالقة إيران بالنظام يف        

السودان، فيدعي شموئيل سيغف، أيضاً على سبيل املثال، أن إيران افتتحت يف السودان مدارس 
مليون دوالر، وأنها تعمل  ١٤عة الشيعية يف املدن السودانية بميزانية إيرانية قدرها لتعليم الشري

بموجب خطة بعيدة املدى للسيطرة على السلَّم البيروقراطي يف السودان تأسيساً لها كدولة شريعة 
على غرار إيران، األمر الذي يضمن ثبات التصدير العسكري اإليراين إىل السودان وتصدير الفكر 
الديني إليه حتى يصبح موقعاً عسكرياً وأيديولوجياً يكون بمثابة رأس اجلسر للنشاطات اإليرانية 

  )٨(.غير الشرعية يف دول شمال إفريقيا ومصر
ويتخذ التهديد اإليراين، يف املرآة اإلسرائيلية، بُعداً مهماً يف ضوء الوضع اخلطر الذي 

برزت جراء تفجر االحتاد السوفياتي، وهي أُوزبكستان تعيشه اجلمهوريات اإلسالمية اخلمس التي 
وتقف إيران يف مقدم املتنافسين بشأن النفوذ . وطاجكستان وكيرخيزية وتركمانستان وأذربيجان

يف هذه اجلمهوريات، ذلك النفوذ الذي يحتل مكانة مهمة يف ضوء حقيقة أن هذه اجلمهوريات 
باملئة من  ١٠ة األُم؛ ففي كازاخستان وحدها يوجد تختزن منسوباً مهمًا من القدرات السوفياتي

وتتمثل املساعي اإليرانية يف هذه اجلمهوريات، بحسب ادعاءات إسرائيلية، . األسلحة السوفياتية
وكجزء من سياسة الغرب . يف حماول مبادلة املال لالستثمار بعناصر إنتاج السالح النووي

أما إسرائيل، فقد شرعت . مليارات دوالر ٤ملتحدة فيها لتحييد هذه اجلمهوريات، تستثمر الواليات ا
وليس واضحاً ما إذا كان لهذا . مليون دوالر يف كازاخستان وحدها ٨٠٠يف استثمار قدره 

لكن . االستثمار غرض سياسي، إضافة إىل الغرض االقتصادي، يصب يف مواجهة اخلطر اإليراين
بالنسبة إىل كازاخستان، فإن الغاية : يلية قولهنُقل عن موظف كبير يف وزارة اخلارجية اإلسرائ

والغاية هي احليلولة دون سقوط كازاخستان وبقية جمهوريات آسيا الوسطى يف يد . تبرر الوسيلة
ولهذا فإن إسرائيل مستعدة ألن تمد يدها لهذه الدولة حتى لو مل تكن . األصولية اإلسالمية

  )٩(.ديمقراطية

  تغييرات مهمة
  تراتيجيةيف الرؤية االس

تفيد األنباء أن اجليش اإلسرائيلي يجري مؤخراً تغييرات بنيوية تهدف إىل حتقيق متابعة 
وقد . حثيثة وتركيز جلهود أكبر يف جمع املعلومات املتعلقة بما يجري يف دول كإيران والعراق

                                                            

 .١٠/٣/١٩٩٣، "دافار"، "طهران واألذرع يف اخلرطومالرأس يف "شموئيل سيغف،  )٧(

 .١٠/١/١٩٩٣، "هآرتس"، "هكذا يصدرون الثورة"غاي بيخور،  )٨(

 .١٥/١/١٩٩٣، "هآرتس"، "منافسة حرة بشأن النفوذ"يرياح طَل،  )٩(
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تعاظم جاءت هذه اجلهود يف ضوء التغييرات االستراتيجية يف الشرق األوسط منذ حرب اخلليج، و
التهديد غير التقليدي، وخطر السلفية اإلسالمية، يف حين أن اجلهود االستخبارية تركزت حتى اآلن 

   )١٠(.على دول املواجهة القريبةن وعلى القضية الفلسطينية
وبعد تغيير بؤرة التركيز االستخباري مؤشراً على اإلزاحة التي طرأت على بؤرة اخلطر 

ي طرأ على املفهوم االستراتيجي لألمن اإلسرائيلي ليأخذ يف االعتبار نفسه، كما يعكس التغيير الذ
خصائص بؤرة اخلطر اجلديدة، وتكييف عناصر القوة الذاتية واملستجدات اجليوسياسية مع هذه 

  .اخلصائص
وتتمثل دواعي التغيير يف الفكر االستراتيجي اإلسرائيلي أوالً يف أن إيران قد برزت خطرًا 

التقليدي وغير التقليدي، وبحكم عدائها املعلن  -بحكم تعاظمها العسكري  وجوديا جديداً،
إلسرائيل ووجودها؛ وثانياً يف أن جيوش الدول اجملاورة إلسرائيل باتت، بحكم التطورات 

أقل خطراً من دولة بعيدة تطمح إىل الهيمنة على املنطقة "السياسية والعسكرية عقب حرب اخلليج، 
وثالثاً، ألن النظرية العسكرية القديمة إلسرائيل، والتي ." ب والسلفية اإلسالميةبقوة الذرة واإلرها

  )١١(.تقضي بنقل احلرب بسرعة إىل أرض العدو وحسمها براً، مل تعد تصلح حيال إيران
وقد عدَّد رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي، اجلنرال إيهود براك، مداميك األمن اإلسرائيلي 

؛ "املوجود يف وعي العرب" - دية للجيش اإلسرائيلي؛ والردع غير التقليدي القوة التقلي: بأنها
    )١٢(.والعالقات اخلاصة بالواليات املتحدة

أما التهديد اإليراين، فإنه يُلزِم االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية بإدخال تعديالت مهمة 
الردع بالسالح الذري : أُخرى مثلتتعلق بنقل مركز الثقل يف إطار هذه املداميك، وإضافة مداميك 

ذلك . والصواريخ بعيدة املدى، والتركيز على التعاون الوثيق مع الواليات املتحدة والدول اجملاورة
بأن التسويات السلمية ومراقبة التسلح مع هذه الدول تضيف أبعاداً جديدة لنظرية األمن 

للتعاون األمني بين إسرائيل وجاراتها اإلسرائيلية، حيث يفتح التهديد اإليراين آفاقاً جديدة 
كما أن هذا التهديد، ونظراً إىل البعد اجلغرايف إليران، يستوجب تعديل النظرية األمنية يف . العربيات

املستقبل بحيث يكون هدف اجليش يف احلرب ال احتالل املناطق وحتقيق النصر يف البر، وإنما 
  )١٣(.التركيز على تدمير القوات من بُعد

تسم عنصر الردع اإلسرائيلي النووي بالنسبة إىل إيران بإشكال عال، ذلك بأن الردع يف وي
اجملال النووي يكمن يف القدرة على التغلغل يف وعي اخلصم، بحيث يكون هذا اخلصم متأكداً من 
أنه سيكون اخلاسر يف أية مواجهة يضطر خصمه فيها إىل استخدام هذا السالح، أو أنه على األقل 

                                                            

 .١٨/٤/١٩٩٣، "حداشوت" )١٠(

 ,٤/٣/١٩٩٣، "هآرتس"،  "عدو جديد يف املنطقة"ألوف بن،  )١١(

 .صدر نفسهامل )١٢(

 .املصدر نفسه )١٣(
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ويفترض هذا املنطق أن يكون اخلصم إما . ون خاسراً بالقدر ذاته إذا ما بادر هو إىل املواجهةسيك
جمرداً من القدرة النووية، كالدول العربية، وإما متسماً باالتزان االستراتيجي كاالحتاد السوفياتي 

يف إمكان السابق يف مواجهة الغرب، فال يقدم على أية مغامرة نووية لالعتبارات العقالنية 
أما يف حالة إيران، فإن الكثيرين من اإلسرائيليين يشكُّون يف توفر عنصر . اخلسارة املتبادلة

إذ ليس مؤكداً بالنسبة إىل إسرائيل أن تتصرف إيران، يف حال حصولها على القدرة . االتزان هذا
كما أن النظام اإليراين    )١٤(.اللذين تتسم الدول النووية العظمى بهما" املسؤولية واحلذر"النووية، بـ 

     )١٥(."منطق غريب جداً وأعمى وبالتايل يصعب توقعه"يعمل ضمن هذه الرؤية وفقًا لـِ 
ففي إيران نظام سلفي "ويختلف آخرون مع هذه الرؤية، إذ يرون إيران خطراً متوقعاً جداً؛ 

. ملتدينين يف اخلارجذو أساس شعبي قوي للغاية وجاذبية جمة يف نظر اجلماهير واملتعصبين ا
كما أن إيران مصرة على إثارة االضطرابات السلفية يف كل مكان تستطيع فيه ذلك، ولديها مصادر 
وفيرة وذخر من الكوادر اجملربة، وهي تستخدمها يف إقامة قوات تقليدية كبيرة، ويف تطوير 

  )١٦(."أسلحة اإلبادة اجلماعية والوسائل إلطالقها
ومقايسات بين التهديد اإليراين والتهديد العراقي، فيرى هذا  ويعقد البعض مقارنات

  :البعض أن األول أشد خطورة لالعتبارات التالية
 وجود قاعدة أيديولوجية للتهديد اإليراين تقوم على أساس التعصب الديني املتطرف. 
 مل سعة مدى املصالح االستراتيجية اإليرانية بسبب الطابع األيديولوجي الذي يجعل العا

 .كله ال العامل اإلسالمي وحده جماالً لطموحها
  صعوبة كبح هذا التهديد نظراً إىل املوقع اجلغرايف الذي حتتله إيران، إذ يصعب إحلاق

 .الهزيمة العسكرية به
 عدم فعالية الضغوط السياسية واالقتصادية على إيران. 
 ١٧(.وهذه إضافة إىل أن إيران لن تكرر أخطاء العراق( 

ويعدد    )١٨(.فهناك من يعتقد أن اخلطر اإليراين ليس داهماً وإنما بعيد املدى ومع ذلك،
العقيد يف االحتياط يونتان الرنر العوائق األساسية التي تمنع هذا اخلطر من جتسيد نفسه على 

  :األرض، أهمها
 املسافة الواسعة التي تفصل بين إيران وإسرائيل، والتي تبلغ ألف كيلومتر. 

                                                            

 .نتنياهو، مصدر سبق ذكره )١٤(

 .٢٢/٢/١٩٩٣، "معاريف"، "نظام جديد حقيقي"يوآش تسيدون،  )١٥(

 .٥/٣/١٩٩٣، "معاريف"، "اخليار التركي"نداف سفران،  )١٦(

 .كام، مصدر سبق ذكره )١٧(

 .٢٦/٣/١٩٩٣، "دافار"تصريحات لرئيس األركان إيهود براك،  )١٨(
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  األسلحة القادرة حالياً على تهديد إسرائيل بصورة مباشرة؛ فال يمكن للطائرات عدم توفر
 .اإليرانية اجتياز أجواء دول عربية كالعراق وسوريا واألردن والسعودية

  احلاجة إىل احلصول على موافقة إحدى دول املواجهة، كسوريا مثالً، لنقل قوات إىل هذه
وريا تخشى، على الرغم من حتالفها الوثيق مع الدولة، وهو أمر غير مضمون؛ ذلك بأن س

   )١٩(.إيران، وجود قوات إيرانية كبيرة على أراضيها ملقاتلة إسرائيل

وهكذا، فإن اخلطر اإليراين قد يتجلى يف حال تمكُّن إيران من التغلب على صعوبات 
  .املسافة البعيدة عن إسرائيل

  :دة منها ملواجهة هذا اخلطرويشير الرنر إىل نقاط الضعف التي يمكن االستفا
 اعتماد إيران يف تسليحها على املصادر الغربية التي يمكن العمل على احلد منها. 
 وضع إيران االقتصادي املتردي الذي يمكن استغالله. 
  االهتمام املمكن باستقرار األنظمة السائدة يف املنطقة، والعمل على كبح قدرة إيران على

 .املنطقة لزيادة نفوذها فيها استغالل التطورات يف دول
 ٢٠(.العمل بحكمة حتى ال يُدفع أي فصيل إسالمي معارض إىل أذرع إيران( 

  
  نظرة جديدة 

  إىل الواقع اجليوسياسي
يُعتبر اخلطر اإليراين يف الرؤية اإلسرائيلية مدخالً مهماً من مداخل تعزيز العالقات أو 

السعودية ودول اخلليج، وذلك على أساس أن التهديد انفراجها مع الدول العربية املعتدلة، كمصر و
وتالحظ إسرائيل التغيير الذي طرأ على الفكر االستراتيجي . اإليراين السلفي يهددها هي األُخرى

ملصر، وربما للدول العربية بأسرها، غذ أن هذا الفكر بات يعتبر أن اخلطر املركزي الذي تواجهه 
  )٢١(.بل إيران املنطقة العربية مل يعد إسرائيل،

ويؤثر اخلطر اإليراين، من وجهة النظر اإلسرائيلية، تأثيراً شديداً يف املوقف اإلسرائيلي من 
فقد نقل عن جهاز األمن . العراق، على الرغم من جتربة الصواريخ السابقة يف إبان حرب اخلليج

إلسرائيلية، فهو اإلسرائيلي تقديره أن بقاء الرئيس صدام حسين يف السلطة يخدم املصالح ا
  )٢٢(."الوحيد الذي يمكنه أن يحافظ على سالمة العراق ويشكل حاجزاً إزاء اخلطر اإليراين املتصاعد"

                                                            

 .٢٦/٣/١٩٩٣، "دافار"، "اخلطر اإليراين الراهن"يونتان الرنر،  )١٩(

 .املصدر نفسه )٢٠(

 .١٦/٣/١٩٩٣، "هآرتس"، "خطر مشترك"غاي بيخور،  )٢١(

 .١٩/١/١٩٩٣، "عال همشمار"، "يف ظل اخلطر اإليراين"يوآف كسبي،  )٢٢(
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يجب علينا أن نتخلص من مآسي "وكتب املعلق السياسي أهارون بارنيع يقول إنه 
ر احلقيقي فاخلط... املاضي، وأن نفهم أن اخلطر األكبر ال يكمن يف صدام حسين وإنما يف جاره

  )٢٣(."يكمن يف إيران

  تأثير متناقض
  يف املسيرة السلمية

مع أنه يبدو واضحاً من السلوك اإليراين العداء املستحكم إلسرائيل والرفض القاطع ألية 
تسوية سلمية معها، وهذا ما ينعكس يف عمليات حزب الله يف لبنان ويف معارضة جميع التيارات 

السلمية الراهنة، إال إن اخلطر اإليراين على إسرائيل يتخذ يف تأثيره يف اإلسالمية احمللية للمسيرة 
فقد باتت الدعوة إىل إبداء نوع من التجلد إزاء عمليات . هذه املسيرة منحى معاكساً على نحو ظاهر

حزب الله، الرامية إىل تسخين األجواء منعاً ملتابعة املفاوضات أو عرقلة لها، أمراً مقبوالً يف 
  )٢٤(.يلإسرائ

فإسرائيل، التي باتت تعي بصورة متزايدة أهمية اخلطر اإليراين حالياً ويف املدى البعيد 
على حد سواء، لن تستطيع أالَّ تكترث باملسيرة السلمية التي من شأنها أن تضمن لها استتباباً 

تتشكل ضدها، سياسياً طويًال يف حميطها املباشر، ولن تستطيع أن تضع على الرف احتماالت أن 
فالدافع األول الذي يجعل . بمبادرة إيرانية أو بدعم إيراين، جبهة شرقية خطرة بصورة جدية

إسرائيل تستعد خلوض مسيرة سلمية، وهي تعرف أنها مطالبة بدفع ثمن فيها، هو سحب الفتيل 
  .من برميل البارود الذي ينفخ اإليرانيون فيه من حميتهم الدينية والسياسية

التعاون بين سوريا وإيران قد جتاوز جمرد السير "احمللل زئيف شيف يقول إن  وقد كتب
وهذا يعني أن جدية اخلطر اإليراين  )٢٥(."املشترك ضد العراق، وأصبح يشمل الصواريخ الذرية

أما يف حال االتفاق . تتضاعف بما ال يقاس عندما يتوفر له جمال إقليمي مع إسرائيل عبر سوريا
يا، فإن إيران تبقى خطراً بعيداً مقصوراً على املناوشة، وال تستطيع أن تهزم السلمي مع سور

أما خطر القنابل النووية اإليرانية، فهذه حكاية أُخرى . إسرائيل أو أن تعرض وجودها للخطر
  .بالتأكيد

السوري، الذي يتفرع من سياسة سوريا للتسلح على الرغم من  - ومع أن التحالف اإليراين 
فإن له تأثيراً  )٢٦(اخلطوات السلمية، يثير يف إسرائيل الشكوك يف صدق النيات السورية، السير يف

واضحاً يف اجتاه تليين موقف إسرائيل من التسوية مع سوريان لشعور إسرائيل بالضرورة امللحة 
. لنزع سوريا من هذا التحالف من أجل مصلحة اخلط العربي املعتدل الذي تمثله مصر والسعودية

                                                            

 .٢٥/١/١٩٩٣، "حداشوت"، "صدّام ليس املشكلة"أهارون بارنيع،  )٢٣(

 .١/٣/١٩٩٣، "عال همشمار"، "العنوان الواضح الوحيد"يوآف كسبي،  )٢٤(

 .٢/٣/١٩٩٣، "هآرتس"، "ازدواجية األسد"زئيف شيف،  )٢٥(

 .١٥/٣/١٩٩٣، "هآرتس"، "تطلعات أعلى من الالزم"وري نير، أ )٢٦(
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" عقبة أمام تقدم سوريا على طريق السالم"التايل، فإن من املشكوك فيه أن يكون هذا التحالف وب
  )٢٧(.كما يقول املستشرف يوسي أوملرت

  

  إحساس مَرَضي باخلطر

اإلسالمي على إسرائيل ليس داهمًا على اإلطالق، وأنه  -يتضح مما سبق أن اخلطر اإليراين 
ومع . يجد معابر إقليمية وسياسية جتعله يف تماس مع إسرائيل لن يتجسد يف املدى البعيد إذا مل

ذلك، فإنه يثير يف إسرائيل خماوف عميقة، شعورية يف الغالب؛ فالعقل يف إسرائيل يعرف قيود 
قنبلة موقوتة ال يمكن للمرء أن ينام بهدوء "هذا اخلطر كما يعرف أنه بعيد، أما القلب فيقول إنه 

اد قد يتوفر يف صورة زعيم متعصب، مهدي جديد، يضرم نار احلرب أنه الزن"، وإن "بالقرب منها
  )٢٨(."يرى أن الغرب هش ومتهالك، وبالتايل طريدة سهلة

  ١٩٩٣مايو / أيار                

                                                            

 .١٠/١/١٩٩٣، "يديعوت أحرونوت"، "ما فات األوان لتصحيح اخلطأ األميركي"يوسي أوملرت،  )٢٧(

 .٣٠/٤/١٩٩٣، "معاريف"، "إمبراطورية الله"شموئيل شنيتسر،  )٢٨(
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