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 ضتعرُّ حال في المسؤولية سيتحمالن الله حزبو لبنان: كوخافي]

 [مسّ يأل ومواطنيها االستراتيجيةأمالكها  أوإسرائيل  سيادة

 
 21/9/1211 ،"هيوم يسرائيل"
 

 إن كوخافي أفيف الجنرال يسرائيلاإل للجيش العامة األركان هيئة رئيس قال
 أو ،إسرائيل سيادة ضتعرُّ  حال في المسؤولية سيتحمالن الله حزبو لبنان
 .مسّ يأل ،ومواطنيها االستراتيجية هاأمالك

 غوردن أوري اللواء متسلُّ مراسم خالل ألقاها كلمة سياق في كوخافي وأضاف
 لهال حزب إن ،(األحد) أمس أقيمت والتي ،الشمالية العسكرية المنطقة قائد منصب
 ةالدول هذه أنإلى  وأشار ،لبنان في الحكم مقاليد على رسمي غير بشكل استولى

 .واقتصادياً أمنياً ،باهظاً ثمناً ذلك بسبب تدفع

 من الطبيعي الغاز باستخراج يتعلق فيما الله حزب تهديداتإلى  كوخافي قوتطرّ 
 ينالقوان ينتهك الحزب إن فقال المتوسط، األبيض البحر عرض في" كاريش" حقل

 تهنشاطا وحجم يسرائيلاإل الجيش يواجهها التي التحديات أن على وشدّد ،الدولية
 .عادية غير

 سياسة من ينبع نشاطال وهذا اإلرهاب، ضد يومياً  نعمل إننا: "كوخافي وقال
 فخط الله حزبإسرائيل.  لدولة االستراتيجية األهداف تحقيقإلى  تهدف مدروسة

 رارق فإن ،ذلك ونتيجة واقتصادياً، أمنياً ،مضاعفاً ثمناً يدفع األخير وهذا لبنان،
 المضادة والمواقع والقذائف والصواريخ تطبيقه، يتم ال 4724 رقم األمن مجلس

 يجنوبو البقاع ه، وفيكل يلبنانال جنوبال في موجودة القيادة وغرف للدبابات
 ."بيروت



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
3 

 بها يقوم التي العمالنية النشاطات إن: "العامة األركان هيئة رئيس وأضاف
 دولةل تتيح التي العسكرية القوة لتفعيل مثال هي الشمالية الساحة في الجيش

 سيتحمالن ،الله حزب وأيضاً  ،لبنان دولة نإو. أهدافها تحقيق إمكانإسرائيل 
 أصيب أو ،هاأمالك تضررت أو ،إسرائيل دولة سيادة تضررت حال في النتائج

 إللحاق محاولة وكل ،اليدين مكتوف يقف لن يسرائيلاإل الجيش إن. مواطنوها
 وبمبادرة ،حاسمة بصورة عليها الردّ سيتم ،ساحة أي فيإسرائيل  بدولة الضرر

 ."استباقية

 
 ]رئيس جهاز "الشاباك": العنف المتزايد في الضفة

 [المغلقة الدائرة من نوعإلى الغربية أدخلنا 
 

 21/9/1211"معاريف"، 
 

 الحالية السنة مطلع منذ إنه بار رونين"[ الشاباك]" العام األمن جهاز رئيس قال
 خلفية على ،[المحتلة] المناطق مسلحة في عملية 432 من أكثر إحباط تم[ 2222]

 في فقط عملية 49و ،2224 سنة من ذاتها الفترة في عملية 98 بـ مقارنةً ،قومية
 .2222 سنة من األولى الثمانية األشهر

 ضد السياسات" لمعهد األمني المؤتمر أمام ألقاها كلمة خالل بار وأضاف
 بمشاركة ،(األحد) أمس هرتسليا في "رايخمان جامعة" في قدع  الذي، "اإلرهاب

 حاوالتمل المستمر االرتفاع هذا سبب أن نيدس، تومإسرائيل  لدى األميركي السفير
 طةالسل نتمكُّ عدم إلى يعود ،اعتداءات ارتكاب الفلسطينية" اإلرهابية" المنظمات

 ناطقالم على ةكامل صورةب النظام فرض من لها التابعة األمن وأجهزة الفلسطينية
 .لسيطرتها الخاضعة

 األجهزة وعناصر يسرائيلاإل الجيش قوات لزمي  األمر هذا أن" الشاباك" رئيس وأكد
 ،ينمطلوب اعتقال بهدف ،فلسطينية وبلدات قرىإلى  اًيومي الدخول خرىاأل  األمنية

 .الحالية السنة بداية مطلوب منذ 2222 من أكثر قلاعت  إذ
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 وعنإلى  دخلنا لقدو اد،ديز [الغربية الضفةيهودا والسامرة ] في العنف" وقال بار:
 نم المناسب االهتمام وغياب االعتداءات محاور دتعدُّ ضوء، في المغلقة الدائرة من

 يتمو ،ليلة كل اعتقاالت تنفيذإلى  رجالنا يضطرو ]الفلسطينية[، األمنية األجهزة
 مكانةبو ،الفلسطينيين بالمواطنين المساس أيضاً هو الثمن . إننحوهم النار إطالق

 ."األمنية األجهزة

 ةالهيمن وتهديد االنتشار ستواصل إنها وقال ،إيرانإلى  كلمته في بار قتطرّ كما
 ةمنطق في الظواهر ألغلبية المحاور رأس هي إيرانإن " مضيفًا: ،إسرائيلو نيةالسّ

 ."الفلسطينية الساحة في االستقرار عدم في مهم دور لديهاالشرق األوسط، و

 ،ياسيالس االستقرار عدمبار: "إن  قال في إسرائيل، السياسي الوضعفيما يتعلق بو
 ورمح لدول تشجيع حقنةأمور تشكل كلها  المتطرف، والخطاب ،الداخلي االنقسامو

 ناكتماس  بأن يشعرون أعداؤنا. المنفردين ذينوللمنفّ ،اإلرهابية لمنظماتوا الشر
 ."آخر ءشي أي من أكثر قلقناي  أن يجب األمر وهذا ،لءيتضا القومي

 
 ة لوقف االتفاق النوويطويل طريق أمامنا]لبيد: 

 [مشجعة بوادر هناك لكنمع إيران، 
 

 21/9/1211أحرونوت"، "يديعوت 
 

 موقفها لىع وألمانيا وبريطانيا فرنسا لبيد يائيراإلسرائيلية  الحكومة رئيس شكر
 في إيران صدق بشأن جدية اًشكوك األوروبية هذه الدول إثارة من يوم بعد الحازم
 .نووي اتفاقإلى  للتوصل السعي

االجتماع الذي  مستهلتصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم في  فيلبيد  وقال
 ىعل وألمانيا وبريطانيا فرنسا أشكرعقدته الحكومة اإلسرائيلية أمس )األحد(: "

 ومكثفاً هادئاً حواراً أجرينا ،األخيرة األشهر في. القضية هذهمن  الحازم اموقفه
 يف ييراناإل النشاط بشأن حديثة استخباراتية بمعلومات تزويدهم وتم معهم،

 ."النووية المواقع



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
5 

 تبين نفتالي البديلالحكومة  رئيس مع جنب إلى جنباً يعمل أنهلبيد  فوأضا
 النووي االتفاق لوقف ناجحة دبلوماسية حملة في ،غانتس بني الدفاع ووزير
 لكن ،ةطويل طريق أمامنا. بعد ينتهِ لم األمر": وقال .إيران عن العقوبات رفع ومنع
 ."مشجعة بوادر هناك

 ،األوروبيون الوسطاء حقق أن بعدهذا  وألمانيا وبريطانيا فرنسا موقف جاءو
، إذ 2242 المبرم سنة النووي االتفاق إحياء في أنه تقدُّم بدا ما ،الماضي الشهر
 عندما تضاءلت الفرص لكن .مقترح نهائي نص على ،كبير حدإلى  ،إيران وافقت
في  ،جديدة بمطالب ،بدورها ،إيران عليه تردّ رداً المتحدة الواليات أرسلت

 يةنوو مواقع عدة في تحقيقاتها الذرية للطاقة الدولية الوكالة تغلق أنمقدمتها 
 ةجدي شكوكاً يثير األخير المطلب هذاالدول األوروبية الثالث إن  وقالت .معلنة غير

 .النووي لالتفاق ناجحة بنتيجة والتزامها إيران نيات بشأن

 ةاألميركي الخارجية وزير تقييم من يوم بعد الثالث األوروبية الدول بيان وصدر
 ماك. الوراءإلى  خطوة هو النووي االتفاق على األخير إيران ردّ بأن بلينكن أنتوني

 .النهائية بمتطلباتنا يفي ال اتفاق على توافق لن واشنطن أن من حذر

 .اءبنّ غيرومؤسف  بأنه األوروبي البيان يةيراناإل الخارجية وزارة ووصفت

 المستشار يلتقيمن المقرّر أن  حيث برلين، إلىبعد ظهر أمس لبيد  هذا، وتوجه
 .شولتس أوالفاأللماني 

 النووي البرنامج بشأن المواقف تنسيق هو الزيارةهذه  من الغرضلبيد إن  وقال
 ديواقتصا استراتيجي نتعاو  بوثيقة الخاصة التفاصيل من واالنتهاء ييراناإل

 بين الدولتين. وأمني
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 إيرانية قواعد إقامةلن تسمح ب ]لبيد: إسرائيل
 [الشمالية اهحدود على ميليشيات قواعد أو

 
 21/9/1211"معاريف"، 

 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل  ركرّ

 أن إعالم في مستهل االجتماع الذي عقدته الحكومة اإلسرائيلية أمس )األحد(،
 ولن ،مسلحة جماعات إلى األسلحة لنقل ةسوري باستخداميران إل تسمح لن إسرائيل

 .الشمالية اهحدود على ،ميليشيات قواعد أو ،إيرانية قواعد إقامة تقبل

 ضتعرّ  الذي حلب مطار فتح إعادة من يومين بعد التصريحات بهذهلبيد  وأدلى
 .إسرائيل ن سبت إلى أيام لغارات عدة غضون في مرتين

 ]الضفة الغربية[ والسامرة يهودا اطقمن في المستمر التوتر تطّرق لبيد إلىكما 
 ستواصل األمن قوات إن فقال ونابلس، جنين مدينتيْ محيط في خاصةبصورة و

 .إسرائيل داخلإلى  مسلحة عملياتأي  انطالق لمنع حزمكل ب نشاطها
 

 محاولة]أخبار انتخابية: شاكيد تفضّ التحالف مع هندل؛ 
 تحال ف بين العمل وميرتس تبوء بالفشل؛ إلنجاز خرىأ 
 ثنائية[ بقائمة لخوض االنتخابات اتفاقاً  حداش وبلد وقّعا حزبا

 
 21/9/1211و 22"يديعوت أحرونوت"،

 
 االتاالتص وزير مع التحالف شاكيد أييلت يةسرائيلاإل الداخلية وزيرة تفضّ )*( 

 قبل وذلك ،يوماً 46 قبل أنشأته الذي "صهيونية روح" حزب وفككت ،هندل يوعز
 4، والتي ستجري يوم الكنيست بانتخابات الخاصة القوائم إغالق من أسبوع نحو

 .2222تشرين الثاني/نوفمبر 

 نتخاباتالا في "صهيونية روح" لحزب زعيماً نفسه هندل وفي ضوء ذلك، أعلن
  .المقبلة
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 منحي أن احتمال قبول يمكنني ال وأوضحت لها أنه شاكيد التقيت": هندل وقال
 روح’ قيادة في االستمرار أنوي. ةقضي حكومة نتنياهو لبنيامين ’صهيونية روح’

 ’."صهيونية

 .بينهما الشراكة بحلّ هندل غتبلّهي مَن  إنها شاكيد قالت ،ناحيتها من

 الح في أنه لشاكيد أوضح سبق أن هندل وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن
 باتانتخا إلىإسرائيل  جرّ يفضل فإنه ،إسرائيل في وحدة حكومة تشكيل يتم لم

 ،مسؤول غير خيارال هذا أن واعتبرت شاكيد يمينية، حكومة إقامة من بدالً ،جديدة
 .لهتخيُّ يمكن وال

الحكومة  رئيس قرار في إثر تأسس "صهيونية روحتجدر اإلشارة إلى أن تحال ف "
 ضخو وعدم السياسية الحياة من االنسحاب بينت نفتالي السابق ةاإلسرائيلي

 االنتخابات في قاده الذي "يمينا" حزب عتراج  ظل في وذلك المقبلة، نتخاباتالا
 .السابقة

 زبوح ،ميخائيلي ميراف برئاسة ،العمل حزب بين التحالف فكرة أن يبدو)*( 
 خرىأ  محاولةهناك  كانو. فأكثر أكثر يبتعد ،غالئون زهافا برئاسة ،ميرتس
 رئيس عقد فقد. بالفشل باءت لكنهايوم السبت الفائت،  التحالفهذا  إلنجاز

 الً محاو ،وغالئون ميخائيلي الحزبين رئيستيْ مع اجتماعاً لبيد يائير الحكومة
 اجتماع نهاية في لكن. موحدة قائمة ضمن المقبلة االنتخابات بخوض إقناعهما

 التحالف أن، ذلك باًوضوح أكثر األمور بدت ،دقيقة 42 نحو استمر يوودّ قصير
 .مستحيل شبه بات وميرتس العمل بين

 االنتخابات في التنافس أنفي  رأيه لبيد الحكومة رئيس غالئون زهافا وتشاطر
 الكتلة أصوات من الكثير إضاعةإلى  يؤدي قد منفصلتين قائمتين إطار في

 له تضمن التي الحسم نسبة على الحصول أحدهمالن يستطيع  ربما أو ،اليسارية
 االنتخابات الحزبان يخوض أن تفضل فإنها ، ولذا،الكنيست في مقاعد أربعة
 فكرة تعارض فإنها ميخائيلي ميراف العمل حزب رئيسة أما .موحدة قائمة ضمن

 تحقق لمو ،اًمع االنتخابات خوض في تجربة للحزبين كان أنه بحجة ،التحالف
 ضعو من بكثير أفضل حزبها وضعأن  ميخائيلي ترى ،كذلكاً. نجاح التجربة تلك
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ًا يعجم لنا" :وقالت ،ميرتس مع فتحال  تشكيل رفضها ميخائيلي وعاودت. ميرتس
 الخالفات لكن الحكم، سدة إلى العودة من بنيامين نتنياهو منع هو ،مشترك هدف
 ."الهدف هذا تحقيق تضمن التي الطريقة في تبقى

 مصادر، فإن فتحال  إنجاز عن تتمخض لم يوم السبت محاولة أن من رغمعلى الو
 لبيد ،الثالثة بين آخر لقاء دعقْ احتمال أنه يوجد قالت المستوى في الحزبين رفيعة

 اً.مع االنتخابات لخوض خرىأ  محاولة في ،وغالئون وميخائيلي

 نيالوط التجمعحداش ]الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة[ وبلد ] حزبا عوقّ )*( 
 اباتانتخ بخوضهما يقضي ثنائياً اتفاقاً الماضي، الجمعة يوم مساء [الديمقراطي

 .ثنائية بقائمة المقبلة الكنيست

 والخامس الثاني المقاعد على حزب بلد حصول على الثنائي االتفاق وينص
 [،للتغيير العربيةحزب تعل ]الحركة  انضمام حال وفي والتاسع، والسابع

 .والتاسع والسادس الثاني المقاعد على التجمع فسيحصل

حزب بلد في  مقر في الحزبين من مفاوضان وفدان اجتمع أن بعد االتفاق وجاء
 ةالعربي األحزاب بين الجارية للمفاوضات استمراراً وذلك ]الجليل[، الرينة بلدة

 .المشتركة للقائمة بةالمركّ

 أي إلى دخولال عدم شروط ضمنها من ،سياسية تفاهماتإلى  الطرفان وتوصل
 .حاكم إسرائيلي ائتالف

 تشكيل وإعادة إليهما االنضمام إلى حزب تعل الحزبان دعا، االتفاق توقيع بعدو
 .المشتركة القائمة

 
 
 
 
 
 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
9 

      
 

 باحثان كبيران  -إلداد شفيط وسيما شاين
 في "معهد أبحاث األمن القومي" 

 22/9/1211، 2461مباط عال، العدد 
 

 االتفاق النووي مع إيران ـالعقبات في مفاوضات إحياء 
 إسرائيل؟إلى ما هي الدالالت بالنسبة 

 
  التعهدات بشأنتستمر المناوشات الكالمية بين الواليات المتحدة وإيران 

المتبادلة التي يمكن أن تتيح العودة إلى االتفاق النووي، على قاعدة 
الوثيقة التي قدّمها االتحاد األوروبي إلى الطرفين قبل بضعة أسابيع. فقد 

 بينما ورد ،أعلنت اإلدارة األميركية أن ردة الفعل اإليرانية لم تكن مشجعة
نيا في العاشر من في بيان خاص أصدرته فرنسا وبريطانيا وألما

ها تنيافي أيلول/سبتمبر الحالي أن "مطالب إيران تثير الشكوك الجدية 
 والتزامها باالتفاق النووي الجديد." 

 المطلب اإليراني بإغالق ملفات التحقيقات  ،في صلب الخالف بين الطرفين
التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يوم البدء بتطبيق االتفاق 

االتفاق(. وقد أكدت  بعد توقيع 422لجديد وسريان مفعوله )اليوم الـا
الواليات المتحدة وشركاؤها األوروبيون في المفاوضات أنه من غير 
الممكن اشتراط العودة إلى االتفاق النووي بوقف تحقيقات الوكالة الدولية 

أعلن للطاقة الذرية، والتي ال عالقة لها باالتفاق النووي. في المقابل، 
قضية التحقيقات  دون حلّمن الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي أنه "

من  المفتوحة، فليست ثمة أي جدوى من العودة إلى االتفاق النووي."
جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي 

لة لألدم إيران توضيحات مقنعة أنه لن ي غلق ملفات التحقيق قبل أن تقدّ 
 التي تم العثور عليها في ثالث منشآت غير م صرَّح عنها.
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  بالتزامن مع ذلك وفي موازاته، تواصل إيران دفع مشروعها النووي إلى
 2شرعت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة  ،خالل األيام األخيرةفاألمام. 

أجهزة الطرد من  بالمئة في المجموعة الثانية من أصل ثالث مجموعات
( التي تم تركيبها في موقع تحت األرض في IR-6كزي المتطورة )المر

إلى عمليات تخصيب بدأت في السنة المجموعات نتانز. وتنضم هذه 
بالمئة في  62بواسطة أجهزة طرد مركزي متطورة إلى درجة  ،الماضية

تم تشغيل مجموعة ثانية من ، وخالل الشهر الماضي ،منشأة نتانز الفوقية
في منشأة تحت األرض في فوردو.  IR-6مركزي من طراز أجهزة الطرد ال

 7وقد أشار التقرير األخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
عقد هذا أيلول/سبتمبر الحالي، عشية لقاء منتدى المحافظين الذي سي 

كيلوغرام من اليورانيوم  2256األسبوع، إلى أن إيران أصبحت تمتلك اآلن 
بالمئة، وهي كمية تكفي لتخصيب قنبلة نووية  62درجة ب بالمخصّ

الذي  (ISISمعهد العلوم واألمن الدولي )واحدة. وطبقاً لتقرير أصدره 
م المشروع النووي اإليراني، فإن وضع المخزون الحالي في يرصد تقدُّ

تخصيب كمية من اليورانيوم  ،في غضون شهر واحد ،إيران يتيح لها
 ،تكفي لبناء ثالث قنابل نووية ، والتيلعسكريةب إلى الدرجة االمخصّ

، يشير عالوة على ذلكولبناء خمس قنابل نووية في غضون أربعة أشهر. 
راكم تجربة عملية مهمة وثيقة الصلة بقرار التقرير نفسه إلى أن إيران ت 

االنطالق نحو القنبلة في كل ما يتعلق بالتخصيب المباشر إلى درجة 
 تقّلص الرقابة الميدانية التي كما أنعالية، وسط القفز عن المراحل البينية. 

تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة حادة، إلى جانب عدم 
 القضايا العالقة بينها وبين الوكالةتتعلق بعلى أسئلة  استعداد طهران للرد

ة. بالدولية، يصّعبان مهمة مراقبة ورصد التحويل المحتمل للمواد المخصّ
ر تقريهجوماً على الناطق بلسان اللجنة اإليرانية للطاقة الذرية  وقد شنّ

 تحركهوبالقول إنه بمثابة تكرار ألحداث سابقة  ،الوكالة الدولية األخير
في مقدمتها  ،مصالح سياسية، عقب ضغوط تمارسها دول مختلفة

 إسرائيل.  
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  تشكل مسألة التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية محور
جعل من وت إلى جانب األصداء العلنية التي تثيرها االخالف الجوهري. هذ

 ا الغامضةعلى الواليات المتحدة وإيران االتفاق على صيغته جداًالصعب 
والتي ترمي إلى إتاحة توقيع  ،كما ظهرت في المسودة األوروبية األولية

االتفاق والشروع في إخراجه إلى حيز التنفيذ، مع تأجيل الحل إلى وقت 
 الحق.  

 تجسير المواقف المستقطبة التي تتبناها  يمكنف من الصعب أن نرى كي
لكن يبدو أنه ال مصلحة، كل من واشنطن وطهران فيما يتعلق بهذه المسألة، 

الواليات المتحدة وإيران  -من األطراف المعنية  في المرحلة الحالية، ألي  
إلدارة إلى افي إعالن انهيار المفاوضات. أما بالنسبة  -والدول األوروبية 

تحقيق حل دبلوماسي يوقف  -األميركية، فإن المصلحة تبقى كما كانت 
ي. ومن الواضح للواليات المتحدة أيضاً، أن م إيران في البرنامج النووتقدُّ 

البدائل إشكالية للغاية. خالل األشهر القريبة، ستكون اإلدارة األميركية، 
، في خضم حملة انتخابات التجديد النصفي وعلى رأسها الرئيس جو بايدن

ما يعني أن هذه وهو (، 2222للكونغرس )بداية تشرين الثاني/نوفمبر 
ية جداً بتأجيل معالجة هذه المسألة إلى ما بعد اإلدارة قد تكون معن

أنها تواجه في هذا السياق، حالياً، معارضة وخصوصًا االنتخابات، 
 متصاعدة من جانب نواب من الحزب الديمقراطي. 

 تعتبر إيران أن الوضع الحالي هو األفضل من بين كل االحتماالت  ،كذلك
والبدائل، ألنه يتيح لها مواصلة التقدم في مشروعها النووي من دون 

جاء تصريح وزير الخارجية  ،ضغوط جديدة عليها. ولهذا ممارسة أيّ
ه في اإليراني بأن المفاوضات مستمرة، ثم أجرى محادثات مع نظيريْ

المسألة إياها، بل ومارس ضغوطاً غير مباشرة على  شأنبع مان وقطر 
الشركاء األوروبيين، وسط التلميح إلى القدرة التي ستتوفر إليران على تلبية 
حاجاتهم من الغاز في حال رفع العقوبات المفروضة عليها. هؤالء 

وفي قضايا اقتصادية  ،الشركاء غارقون، أساسًا، في األزمة األوكرانية
عالن نهاية المفاوضات، األمر الذي إوهم ليسوا معنيين ب ،داخلية

سيضعهم أمام تدهور إضافي محتمل. أما الشريكتان في االتفاق النووي ـ 
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روسيا والصين ـ اللتان تعيشان ما يشبه "شهر العسل" في عالقاتهما مع 
 وليستا ،م إيران في البرنامج النوويإيران، فليستا منزعجتين من تقدُّ 

مكسب، بل إن روسيا غير معنية أيضًا  بتحقيق الرئيس بايدن أيّ معنيتين
 بضخ المزيد من النفط والغاز إلى األسواق. 

  :على هذه الخلفية، ثمة ثالثة سيناريوهات محتملة 
 .االتفاق وتوقيع األزمة حل -

 الموضعي ـ اتصاالت بوتيرة متدنية. القفز استمرار -

 االتفاق إلى العودة إلى لراميةا الجهود فشل وإعالن المفاوضات انهيار -
 .   النووي

  ن إفي هذه المرحلة، إال  إشكالياً جداً التوصل إلى اتفاقيبدو احتمال
األطراف تواصل التصريح برغبتها في تحقيقه. وإذا ما تم تجديد االتفاق 

الرغم من كل شيء، فستتمثل اإلنجازات المركزية في على وتطبيقه، 
ى خفض مستو، وب التي في حيازة إيرانالمخصّتقليص كميات اليورانيوم 

 -التخصيب وتجميد عملية تركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة، أي 
إبعاد إيران نحو نصف سنة عن القدرة على تحقيق اختراق نحو  -فعلياً 

ضافة إلى استعادة الرقابة الشاملة من جانب باإلامتالك سالح نووي. هذا 
الذرية على المشروع النووي اإليراني. في المقابل، الوكالة الدولية للطاقة 

ى وستبق ،ليس باإلمكان محو المعرفة الواسعة جداً التي تراكمت لدى إيران
ما سيجعلها قادرة في  ، وهوأجهزة الطرد المركزي المتطورة في إيران

المستقبل على العودة إلى التخصيب خالل وقت قصير في الوقت الذي 
ومن  ،ماليين الدوالرات التي تمتلكها في الخارج تتمتع بتحرير مئات

 عائدات تصدير النفط والغاز.  

 وإن كان تحت ستار المفاوضات التي قد تفضي استمرار القفز الموضعي ،
هو األشدّ خطورة من وجهة النظر اإلسرائيلية. ففي هذا فإلى اتفاق، 

ن إيران إ إال ، السيناريو، تتواصل العقوبات المفروضة على إيران حقاً
استطاعت، دفع مشروعها النووي إلى األمام في  ذاستواصل، بل ستسرّع إ

فسيكون بمقدورها  ،الوقت الذي تواصل التصريح بأن االتفاق إذا ما تحقق
م برنامجها النووي. في مثل هذا السيناريو، قد تنجح إيران خالل وقف تقدُّ
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ارية للتخصيب إلى وقت غير طويل في تكديس ما يكفي من المواد االنشط
من المرجح أن يزداد  ،المستوى العسكري في عدة منشآت نووية، ومن هناك

 إغراء االختراق نحو امتالك سالح نووي. 

  واعتراف واشنطن والدول األوروبية الشريكة بذلك انهيار المفاوضات
شك، إنجازاً كبيراً في نظر معارضي االتفاق، لكن من  من دونسيشكالن، 
م إيران في منهم رد فعل على استمرار تقدُّ يه أن يكون لدى أي المشكوك ف

 استمرار تطوير وتحسينبب بدرجة عالية، ناهيك تجميع اليورانيوم المخصّ 
خرى في إطار المشروع النووي. وقد أعلنت اإلدارة األميركية القدرات األ 

م عدمن كون هنالك حاجة إلى تنفيذ بدائل يأنها تستعد أيضاً الحتمال أن 
س لي ،ةامالعودة إلى االتفاق النووي، لكن يبدو أنه خالفاً للتصريحات الع

لديها أي خطة منظمة ومتكاملة لكيفية التعامل مع إيران في حال انهيار 
االتصاالت الحالية وفشلها. عالوة على ذلك، حتى بعد االنتخابات 

ة وتوفير النصفية، ستواصل إدارة بايدن مواجهة الحاجة إلى االستجاب
 قتعمُّوحلول لسلسلة طويلة من المشاكل الداخلية )الوضع االقتصادي، 

وما إلى ذلك( ومواجهة التحديات الخارجية التي  ،االستقطاب االجتماعي
تهدد المصالح األميركية، وعلى رأسها المنافسة مع الصين والحرب في 

 أوكرانيا.

 ِدة جدي اضع استراتيجييفرض و ،إسرائيل بالنسبة إلىر هذا الواقع الخط
حيال إيران بصورة فورية. صحيح أن إسرائيل تشجع عدم العودة إلى 
االتفاق، إال أنها لم تطرح حتى اآلن أي بديل استراتيجي قابل للتطبيق 
لمواجهة هذا الوضع. من المشكوك فيه ما إذا كانت ردة فعل النظام الدولي 

جم ، ستنسةخاص صورةمتحدة بال سيما الواليات الوعلى انهيار االتفاقية، 
وبناء  ةحاد صورةوفي صلبها تشديد العقوبات ب ،مع طموحات إسرائيل

"خيار عسكري ذي صدقية" من أجل فرض "اتفاقية أقوى وأطول أمداً" على 
إيران. في الواليات المتحدة، هناك اتفاق شامل من جانب الحزبين على أنه 

في الشرق  وصاً، وخصب التورط في حروب "غير ضرورية"يجب تجنُّ
األوسط، في الوقت الذي تستثمر مواردها في مواجهة عواقب الحرب في 
أوكرانيا والتقديرات إزاء الصين. في ظل هذه الظروف، إن احتمال بناء 
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يركز بشكل أساسي على تطوير  ما دام ،ف فعّال ضد إيران ضعيفتحال 
 .حو إنتاج القنبلةولن يكون هنالك دليل قاطع على أنها تتجه ن ،التخصيب

  افتراض أن سيناريو التوصل إلى اتفاق في المرحلة القريبة هو أقل
ين اآلخرين، سيكون من األفضل أن تواصل هاحتمالية من السيناريو

 ،ي مع اإلدارة األميركيةالحكومة اإلسرائيلية إجراء حوار استراتيجي سرّ 
وأن تركز تحركاتها على ترويج مقترحات ال تهدف إلى تقويض الفرص 

اجاتها حالضئيلة لتحقيق التقدم نحو االتفاق، وإنما تخدم مصالحها و
العسكرية واالستراتيجية، بما في ذلك ترسيخ وتعزيز منظومة التعاون 

ي والفعال مع دول المنطقة، تحت رعاية الواليات المتحدة. وما السرّ
هذا باألساس، هو االحتمال الجدي بأن يؤدي الفشل في التوصل  يستدعي

إلى اتفاق إلى تشجيع إيران على الشروع في تحركات عدوانية ضد 
على الوجود األميركي في المنطقة، والذي تهاجمه  شديدجيرانها، مع الت

 زطهران بشدة. يجب على إسرائيل أن تأخذ في االعتبار أنه حتى لو لم تف 
ألميركية في انتخابات التجديد النصفي بأغلبية في كال المجلسين اإلدارة ا

وثمة أهمية كبيرة  ،التشريعيين، فال يزال هناك عامان متبقيان لواليتها
لقدرة إسرائيل على الحفاظ على عالقة جيدة معها بشأن مجمل القضايا 

 السياسية واألمنية المطروحة على جدول األعمال.
 

 ص في شؤون الشرق األوسطباحث متخص -إيال زيسر
 22/9/1211"يسرائيل هيوم"، 

 
 ]ينبغي ضرب "موجة اإلرهاب" في

 الضفة الغربية قبل أن تصبح انتفاضة ثالثة[
 

  يهودا في والفلسطينيين اإلسرائيلي الجيش بين المواجهاتما زالت 
م تت ما وغالباً ة،يالرئيس العناوين تحتل ال ]الضفة الغربية[ والسامرة

 .والجريمة الجناية أخبار جانب إلى ،الداخلية الصفحات إلى إزاحتها
 واسعاً  اشتعاالً نشهد ال أننا هو الصحف قراءة من يؤخذ الذي االنطباعو



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
15 

 هدوءال هذاغير أن  .الماضي في شهدنا مثلما العمليات من لموجات
 العاصفةفإن  األمر، واقع وفي ،العاصفة قبل ما هدوءأنه  حتى أو ،مخادع

 الجيش بين عنف حوادث دونواحد من  يوم مرّ كاد يي الف .هنا باتت
 قوات يهاف ذتنفّ مدينة أو قرية كل أن خصوصاًو والفلسطينيين، اإلسرائيلي

 طدمصت معركة ميدان تصبح ،واعتيادية جارية عمليات اإلسرائيلي الجيش
 ألسلحةا بكل نحوها النار يطلقونأنهم  بل ،قواتناب الفلسطينيين مئات فيه

 عن غنبلّ  أن دونمن  واحد يوم يمريكاد  وال .فهمتصرّ تحت المتوفرة
 القتلى عدد فيكبير  ارتفاع طرأ ،وبالتوازي ،دهس أو طعن محاولة

 رالخواط يشعل قتيل كلوال شك في أن  .المواجهات هذه في الفلسطينيين
 .ن دواليب الصراع بالزيت أو بالدمويشح ،المشاعر ويثير

  أسبوع نحو قبل لكن هذه العاصفة، ،"اإلرهاب" عاصمة جنين،تتصدر ،
 جنودًا، قلّت كان باصحافلة  نحو نار إطالق عملية األردن غور فيوقعت 

 قرببال باصحافلة  نحو نارية عيارات طلقتأ  ،ذلك من أيام بضعة وقبل
 يف وحتى القدس غالف وفي ،الخليلو نابلس وفي. "عوفرامن مستوطنة "

 المناطق ،وباختصار يوم، كل عنف أحداث تقع ،فيها العربية األحياء
 .تشتعل كلها]المحتلة[ 

 نيةالفلسطي السلطة عهد أواخر في أننا بحقيقة العنف متعاظ  يربط نمَ ثمة، 
عاماً.  87الـ ابن ،رئيس السلطة محمود عباس عهد أواخر في األقل على أو

وال سيما فيما  القوة، ةوعديم ةضعيف ،رأسها على وعباس ،السلطةفهذه 
 لكن .سيطرتها تحت التي المناطق على حوكمةال فرض في الرغبةيتعلق ب

 ياهاإ بالشرعية يتمتع لن عباس سيخلف من إن إذ أسوأ، سيكون المستقبل
 نيمك كما .طويلة أعوام مدى على عرفات ياسر رافق الذي هو بها تمتع التي

 ونالفلسطيني تلقاها التي اإلسناد ريحإلى  العنف مستوى ارتفاع نعزو أن
 هاحقّل والمؤيدين إلسرائيل الطيبين األصدقاء يكونوا أن بهم فترضي   ممن
 تلق قضية في إسرائيل له تتعرض الذي النقدف .نفسها عن الدفاع في

 دىل النار فتح نظمةأل العلنية والتوبيخات عاقلة أبو شيرين الصحافية
 وجود ةمثاببو ،سياسياً إنجازاً الفلسطينيون مايعتبره اإلسرائيلي، الجيش
 .للعنف مردود
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 إلى يبدو أنها تحولت يتال نقاط الماء نوقف كيف هواآلن  المهم لكن 
 االنتفاضات يتوقع لم أحداً  أن نتذكر أن يجبو. بعيد وقت منذ طوفان
 يوجهه أو إليه يبادر لم ومتدحرج عفوي حدث بمثابة كانت التي السابقة

 تقاد تيال يه الميدان في الجموعإن . الله رام في وال ،تونس في ال أحد،
 ،الرد في تأخرت، وعليه جاهزة، غير بإسرائيل توأمسك األحداث خطى

 .لفترة السيطرة وفقدت

 أوسلو، اتفاقات إلى أدت التيهي  األولى االنتفاضة كانت ،النتيجة في 
. غزة عن خطة االنفصال معها جلبت التيهي  الثانية االنتفاضةكانت و

 كل عن فضالً. اليوم حتى باهظاً ثمناً منا وهما خطوتان ال تزاالن تجبيان
 ،بالمّد والجزر مليء البالد هذه على الصراع جوهر أن ننسى أال يجب هذا،

 لىع المطلق بالهدوء يحظى لن جيلنا غير أن. والتصعيد الهدوء من فتراتبو
 .يبدو ما

 يهودا على سيطرتها على عاماً 22 مرور ذكرى مؤخراً إسرائيل أحيت 
 البريطاني االنتدابفترتيْ  من بكثير أكثر ،[الضفة الغربية] والسامرة

 لكثيرين يبدو الميدان في السائد القائم الوضعإن . معاً األردني والحكم
 قاءل ندفع أن دونمن  ،المنطقة بالسيطرة على لنا يسمح فهو الشرور، أهون

 نواقص فيها تفوقت لحظة هناك لكن .الدولية الساحة في أثماناً  ذلك
 خارج من تفكيراً تتطلب التي اللحظة هيو. فضائله على القائم الوضع

 أنب االفتراض ينبغي . وفي هذا الشأن،الوضع في تغيير إلحداث الصندوق
 بحوايص أن بذلك، يعترفوا لم وإن حتى سيفضلون، كانوا الفلسطينيين

 هذا في إلسرائيل الصحيحاألمر  هو ليس هذا أن غير ،يينإسرائيل نمواطني
 .الوقت

 التي "اإلرهاب" موجة نضرب أن القيام به هو ينبغيفإن ما  ،يكن مهما 
ع وقبل أن يصبح الوض ،ثالثة انتفاضة تصبح أن قبل ،قوة بكل رأسها ترفع

  .السيطرة عنخارجاً  القائم
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 مكان أكبرتعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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  صدر حديثاً 

  الفلسطينيةمفهوم التحرر في منظار الثقافة النقدية 
(8491-8449) 

 
رئيس وحدة األبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وباحث مشارك في  ماهر الشريف، المؤلف:

المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت؛ له عدة مساهمات في حقل تاريخ الفكر السياسي الفلسطيني 
(؛ "قرن 8001" )8001-8091من بينها: "البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 

(؛ "تاريخ الفلسطينيين وحركتهم 1988الصهيوني: هل هناك أفق للسالم؟" ) -على الصراع العربي 
( باالشتراك مع عصام نصار؛ "المشروع الوطني الفلسطيني: تطوره ومأزقه 1981الوطنية" )
 (.1918" )ومصائره

 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652993
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يأتي مؤلَّفي هذا استكماالً لمساهماتي البحثية السابقة في حقل 
بصورة رئيسية، على منهج وصفي؛ الدراسات الثقافية وهو مبني، 

ذلك بأنني اخترت عينة من المثقفين والمثقفات الفلسطينيين 
النقديين من مشارب متعددة، أبدعوا في ميادين الفكر والتاريخ 
واألدب، وانتموا بصورة عامة إلى مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، 

ية واقف نقدلكنهم اتخذوا، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو، م
من قيادتها وإزاء عملية السالم وتداعياتها. وهكذا، رجعت  إلى 
كتاباتهم كي أعرض، استناداً إليها، مالمح خطابهم النقدي، 

 ومواقفهم من مفهوم التحرر، ومضامينه وسبل بلوغه.

وأنا إذ أنبّه إلى أن اختياري هذه العينة من المثقفين والمثقفات ال 
الثقافة النقدية الفلسطينية اقتصر عليهم. ولذا، يعني مطلقاً أن حقل 

أود أن أتوقف عند عاملين ربما يكونان حكما عملية االختيار هذه: 
أولهما، يتمثّل في أن هذا الكتاب كان في األصل ورقة قدمت ها إلى 
مؤتمر "الثقافة الفلسطينية اليوم: تعبيرات وتحديات وآفاق"، الذي 

سطينية بالتعاون مع كلية الفنون نظمته مؤسسة الدراسات الفل
تشرين  24- 22والموسيقى في جامعة بيرزيت خالل الفترة 

، ولقيت أصداء إيجابية حفزتني على العمل 2224الثاني/نوفمبر 
على توسيعها؛ ثانيهما، يتمثّل في أن الحاالت الدراسية التي اخترتها 

هوم كانت قد توسعت أكثر من غيرها، بحسب رأيي، في مقاربة مف
التحرر ومضامينه وسبل بلوغه، وكنت على معرفة جيدة بنتاجها في 

 هذا المضمار.
 


