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 بلينكن عن الهجوم على السفينة:

 جماعي"ننسق مع إسرائيل وسيكون لنا "رد 
 

 2/8/2021"هآرتس"، 
 

ة لسفيناثنين( الهجوم اإليراني على ألميركي أنتوني بلينكن اليوم )االدان وزير الخارجية ا
بالقرب من ُعمان يوم الثالثاء الماضي وتعهد أن يكون هناك "رد جماعي" مع حلفاء 

وثيق مع الواليات المتحدة ضد طهران. وقال في حديث مع الصحافيين: نحن على "تواصل 
 بريطانيا وإسرائيل ورومانيا ودول ُأخرى."

قال: وكرر بلينكن موقف اإلدارة األميركية بشأن اقتناع واشنطن بأن إيران وراء الهجوم و 
 "رأينا سلسلة من العمليات التي قامت بها إيران طوال أشهر كثيرة، بينها عمليات ضد

ن أومة الجديدة في طهران، مضيفًا سفن." وأشار إلى أنه ليس واثقًا بكيفية تصّرف الحك
 "النتيجة هي أن إيران تواصل العمل بشكل عديم المسؤولية."

لى قبل ساعات من تصريحات الوزير األميركي تطّرق وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس إ
داد ، تز الهجوم فقال: "العدوانية اإليرانية في المنطقة عمومًا، وفي الجبهة البحرية خصوصاً 

." قمًا. الهجوم األخير على مرسر ستريت هو ضد القانون الدولي واألخالق اإلنسانيةتفا
ب  وأشار إلى أن إيران تستخدم طائرات من دون طيار لضرب أهدافها. وتابع "هذا هو السب

الذي من أجله يجب العمل حاليًا على مواجهة إيران التي ال تسعى فقط للحصول على 
س يهدد بالقضاء على االستقرار في الشرق األوسط... إنه لي سالح نووي، بل لتسّلح خطر

ست تهديدًا مستقبليًا، بل هو خطر ملموس ومباشر." كما تطّرق غانتس في خطابه في الكني
ن إلى تسّلم إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة في إيران فقال: "إيران تحت حكم رئيسي ستكو 

، يرًا للمنطقة مما كانت عليه حتى اآلنخطرة أكثر مما كانت عليه حتى اآلن وأكثر تدم
وستسعى ألن تتحول إلى تهديد وجودي إلسرائيل، ونحن سنعمل على القضاء على هذا 

 التهديد."



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
3 

 فرنسا تطلب من إسرائيل منع برنامج
 بيغاسوس من التجسس على هواتف فرنسية

 
 2/8/2021"هآرتس"، 

 
أن فرنسا طلبت من إسرائيل منع شركة  L’opinonذكر تقرير نشرته المجلة الفرنسية 

NSO وذلك بعد الكشف عن قيام الشركة 33من التجسس على أرقام هواتف تبدأ بـ .
بالتجسس على هواتف عدد من المسؤولين الفرنسيين الرفيعي المستوى، بينهم رئيس 
الجمهورية إيمانويل ماكرون. وبحسب الصحيفة، تطالب فرنسا بالحصول على معاملة 

شيلو حوليو   NSOوكان مدير شركة تي تحصل عليها الواليات المتحدة.بهة لتلك المشا
قال عدة مرات في الماضي إن برنامج التجسس بيغاسوس محظور العمل فيه على هواتف 

، طانياتحمل أرقامًا أميركية. كما يمنع البرنامج من أن ُيستخدم للتجسس على أرقام في بري
 وكذلك في الصين وروسيا. 

في المقابل ال تزال تتأكد الشكوك في التجسس على هواتف شخصيات فرنسية. ومؤخرًا  
تحدثت صحيفة الغارديان عن تسلل برنامج بيغاسوس التجسسي إلى هواتف صحافيين 

 ومدير موقع التحقيقات ميديا بارت. 24فرنسيين، بينهم صحافي كبير في قناة فرانس 

س يوم الخمي NSOلدفاع قام بزيارة  إلى مكاتب شركة تجدر اإلشارة إلى أن ممثل وزارة ا
ينه عالماضي لفحص التقارير واالتهامات المتعلقة بالشركة. وجاءت هذه الزيارة في الوقت 
انس الذي كان وزير الدفاع بني غانتس يزور فرنسا ويعقد اجتماعًا مع وزيرة الدفاع فلور 

 بارلي. 

ب مكات نه بّلغها بزيارة مندوبي وزارة الدفاع إلىبعد االجتماع مع بارلي ُنقل عن غانتس أ
الشركة، وأن "إسرائيل تدرس الموضوع بكل جدية." وبحسب البيان الصادر عن غانتس، 

ي فإن إسرائيل تعطي األذونات للتصدير السيبراني فقط للدول، وفقط من أجل استخدامه ف
 مواجهة اإلرهاب والجريمة. 
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 في جنينتباك بين الشرطة ومسلحين اش
 فلسطينيين 6يسفر عن جرح 
 

 3/8/2021"هآرتس"، 
 

ل وقع إطالق نار هذه الليلة بين قوة من الشرطة ومسلحين فلسطينيين في منطقة جنين خال
فلسطينيين على األقل  6عملية اعتقاالت في المدينة. وبحسب تقارير فلسطينية، ُجرح 

َصب بنيران الشرطة في المنطقة الصناعية في مدينة جنين إصابة أحدهم خطرة. بينما لم يُ 
 ة. أحد من عناصر الشرط

وبحسب حرس الحدود، رشق الفلسطينيون الشرطة بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة 
ر وبالحجارة في أثناء قيامها بعمل روتيني مع قوات من الجيش اإلسرائيلي.  وبحسب مصد

في حرس الحدود رفض الكشف عن هويته، تكاثرت في األسابيع األخيرة حوادث إطالق 
يطة وات اإلسرائيلية. وفي رأيه، كل عملية اعتقال بسالنار من طرف الفلسطينيين على الق

 تتحول إلى أعمال شغب عامة تشمل إطالق النار.

ة وذكر شاهد عيان للصحيفة أن القوة اإلسرائيلية دخلت إلى حي مجاور للمنطقة الصناعي
رح جُ في المدينة حوالي الساعة الثانية فجرًا وحينها بدأت المواجهات. وبحسب التقارير، 

إلى  جة إطالق النار مواطن من البلدة إصابته خِطرة باإلضافة إلى خمسة آخرين ُنقلوانتي
 المستشفى في جنين.

 
 مدنيين في غزة عن طريق الخطأ 6الجيش أخفى مقتل 

 في قصف مدفعي خالل عملية حارس األسوار
 

 3/8/2021"هآرتس"، 
 

ورجل، كلهم مدنيون "ال  نسوة 3من عمرها و 17أشهر وشابة في الـ 9ُقتلت طفلة عمرها 
عالقة لهم"، بحسب تصنيف إسرائيل، بنيران مدفعية الجيش اإلسرائيلي على غزة خالل 
عملية حارس األسوار. واكتشفت الصحيفة أن القصف كان خطأ واستهدف مباٍن عشوائية 
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بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل. هذه المنازل هي بيوت مزارعين من البدو لم 
 ا قط مستهدفين.يكونو 

ي فأيار/مايو قبل وقت قصير من البدء بعملية تدمير أنفاق "حماس"  13وقعت الحادثة في 
 162ء شمال القطاع )"المترو"(، والتي سبقتها مناورة تمويه للجيش وُطلب خاللها من اللوا

 شخلق انطباع لدى "حماس" بأن الجيش ينوي القيام بمناورة برية داخل القطاع كان الجي
 اإلسرائيلي يأمل من خاللها بدفع عناصر الحركة إلى الدخول إلى األنفاق التي سيقوم

 55سالح الجو بتفجيرها. وكجزء من خطة التمويه هذه، بدأت بطاريات مدفعية الكتيبة 
قذيفة في المنطقة.  500بإطالق القذائف على مناطق مفتوحة شمال القطاع، فسقط نحو 

ه عن طريق  لتي هيا االخطأ إلى منازل المنطقة الزراعية المحاذية لبيت الجزء منها ُوجِّ
ان يسكنها مواطنون. على الرغم من القتال والقصف الموّجه إال إن الجيش لم يطلب من سك

ل في المكان إخالء منازلهم، ولم يحذرهم من الهجوم المقبل كما هو معهود في جوالت القتا
 غزة. 

يلي أن الحادث هو موضع تحقيق من طرف قيادة وذكر الناطق بلسان الجيش اإلسرائ
 األركان العامة للجيش اإلسرائيلي. 

 
 قريبة من الحدود مع لبنان البقاءالطلب من سكان المستوطنات ال

 في منازلهم بعد االشتباه بعملية تسلل على الحدود
 

 2/8/2021"معاريف"، 
 

 ُطلب من سكان  كيبوتس معين باروخ ويشوف كفار يوفال في منطقة الحدود مع لبنان هذه
ث ت بحوبعد عمليا ه  بوقوع عملية تسلل في المنطقة.الليلة البقاء في منازلهم بعد االشتبا

 وتمشيط في المنطقة أُعلن عدم وجود تسلل وعادت الحياة إلى طبيعتها. 

 إلنذار انطلقت قبل أسبوعين في عدد من المستوطنات فيتجدر اإلشارة إلى أن صفارات ا
الجليل الغربي، وقامت القبة الحديدية باعتراض صاروخ انفجر في أرض مفتوحة. ورد 
الجيش بقصف مدفعي. باإلضافة إلى ذلك زرع الجيش قنابل ضوئية على طول الحدود مع 

 لبنان، خوفًا من حدوث عمليات تسلل. 
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 عملية نهب منظمة؟ المحكمة العلياتقرير: نزاع عقاري أم 
 ترجىء البت  في قضية الشيخ جّراح

 
 3/8/2021"هآرتس"، 

 
رات شهدت قاعة المحكمة العليا مداوالت خارجة عن المألوف. إذ تجّمع خارج القاعة العش 

من طواقم وسائل اإلعالم، ودبلوماسيون، ونشطاء يساريون، وكذلك حفنة من نشطاء 
ى اليمين. عشرات من سكان حي الشيخ جّراح جاؤوا في األمس إلى المحكمة العليا في مسع

سم، . فحاول القضاة في بداية المداوالت، التي انتهت من دون حأخير لمنع إخالء منازلهم
 التوصل إلى تسوية بكل الوسائل. 

 وأساس التسوية التي اقترحها القضاة بقاء الفلسطينيين في منازلهم كمستأجر محمي من
 شيكل 1500الدرجة أ، أي أن في استطاعة أبنائهم وأحفادهم البقاء في منازلهم مقابل 

 ويًا إلى شركة نحالت شمعون التي تطالب باإلخالءات. فتحفظ الفلسطينيون يدفعونها سن
والشرطة عن االقتراح، وطلب القضاة من العائالت تقديم قائمة بأسماء أصحاب الحقوق 

 خالل سبعة أيام كي يتمكنوا من صوغ اتفاق بين الطرفين.

ن، لذا يرفض المشكلة ليست في المال، بل في االعتراف بملكية شركة نحالت شمعو 
الفلسطينيون االقتراح. ممثلو المستوطنين يطالبون من جهتهم باعتراف واضح من 

 الفلسطينيين بملكيتهم لألرض والتعهد بعدم طرح مطالب ُأخرى مستقباًل. 

ُتعتبر المداوالت  في ملف قضية حي الشيخ جّراح خارجة عن المألوف ألن معظم حجج 
 داريةإ: مرور الزمن، إنهاء المداوالت، التمسك بتعديالت الفلسطينيين ُرفضت ألسباب تقنية

اء وغيرها. في رأي الفلسطينيين، ليس منطقيًا أن تملك شركة أجنبية لنشطاء اليمين أحي
 -سكنية في القدس الشرقية. وكل ملفات اإلخالء تعتمد حتى اآلن على أمرين: األول

ي تسوية جرت ف -؛ والثاني1972تسجيل األراضي كأراض يهودية، والذي جرى في سنة 
اف المحكمة العليا في الثمانينيات، وافق خاللها الفلسطينيون على ما يبدو على االعتر 

 بملكية اليهود لألرض.
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 في نهاية النضال القضائي في حي الشيخ جّراح ُيطرح السؤال: هل المقصود نزاع عقاري 
ء من سعي الدولة وأذرعتها مدني بسيط كما يّدعي المستوطنون، أم أن ما يجري هو جز 

س الرسمية وغير الرسمية لنهب أراضي الفلسطينيين وتهويد الحي؟ غني عن القول إن النا
ا متبار في كل أنحاء العالم، باستثناء إسرائيل، يتبنون وجهة النظر الفلسطينية ويرفضون اع

 يجري نزاعًا عقاريًا فرديًا. 
 

 

 
 محلل سياسي - يوني بن مناحيم

 2/8/2021القدس للشؤون العامة والسياسة"،  "مركز
 

 المعادلة اإليرانية الجديدة
 

  إيران تغّير قواعد اللعبة وتضع معادلة جديدة ردًا على القصف اإلسرائيلي في
ات سورية على أهداف إيرانية وُأخرى تابعة لحزب هللا. لقد قررت إيران الرد بهجم

إسرائيليون في عرض البحر، هذا هو على سفن إسرائيلية أو سفن أجنبية يملكها 
 تقدير جهات أمنية رفيعة المستوى في أعقاب الهجوم الذي وقع في نهاية األسبوع

على سفينة "كرسر ستريت" في خليج ُعمان، والذي أسفر عن مقتل مدنيْين على 
ركة شمتن السفينة، األول بريطاني والثاني روماني، السفينة يملكها يابانيون، لكن 

 نية خاصة يملكها رجل األعمال أيال عوفر هي التي تديرها.بريطا
  بحسب تقديرات جهات أمنية في إسرائيل، تعرضت السفينة لهجوم بمسّيرتين

طلقتا دو أُ إيرانيتين انتحاريتين ُأسقطتا على السفينة، الواحدة تلو األخرى، وعلى ما يب
 .سفينة "مرسر ستريت" من سفينة إيرانية في عرض البحر كانت تتعقب استخباراتياً 

   نحو ر بالمسّيرتان اإليرانيتان كانتا دقيقتين ويمكنهما الوصول إلى مسافة بعيدة تقد
مئات آالف الكيلومترات، وهما خطرتان جدًا وتستخدمهما إيران بصورة دائمة في 

 الهجوم على أهداف في السعودية والعراق.
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 لية. لية، أو يمكن اعتبارها إسرائيهذا هو الهجوم اإليراني الخامس على سفن إسرائي
 التقدير في إسرائيل هو أن اإليرانيين قرروا توسيع الحرب البحرية ضد إسرائيل

 ألنهم في هذه الجبهة يتفوقون عليها عسكريًا. 
  لدى إيران أسطول بحري كبير ومسّيرات وصواريخ دقيقة يمكنها أن تصل إلى مدى

ي موجودة على متن سفن ال تستطيع بعيد يبلغ مئات آالف الكيلومترات، وه
 % من التجارة التي تصل إلى إسرائيل تأتي عن90إسرائيل الوصول إليها، كما أن 

 طريق البحر، وهو ما يمنح إيران إمكان مهاجمة أهداف كثيرة في عرض البحر.
  ."لم يحاول اإليرانيون إخفاء مسؤوليتهم عن الهجوم على سفينة "مرسر ستريت

صف بواسطة هذا الهجوم  نقل رسالة إلى إسرائيل بأنها لن تقبل الق وتحاول إيران 
اإلسرائيلي على أهداف في سورية واستهداف المحور الشيعي الذي تتزعمه، وأن 
إسرائيل مكشوفة أمام الهجمات على أهداف إسرائيلية في عرض البحر، وهي 

 ليست قادرة على الدفاع عنها.
 قدس إن إسرائيل سترد عسكريًا على "هجوم تقول مصادر رفيعة المستوى في ال

إيران اإلجرامي على مدنيين أبرياء"، وأنها ستواصل مهاجمة أهداف في األراضي 
السورية لمنع التمركز العسكري اإليراني وتهريب السالح إلى حزب هللا ومشروع 

 الصواريخ الدقيقة.
 حسن نصر هللا هو والتقدير في إسرائيل أنه من المحتمل أن يكون زعيم حزب هللا 

 الذي طلب من الحرس الثوري اإليراني الرد باسم المحور الشيعي على مقتل اثنين
من عناصره في سورية. يشعر نصر هللا بأن يديه مكبلتان اآلن إزاء الرد على 

لبلد اإسرائيل من األراضي اللبنانية بسبب األزمة االقتصادية الحادة التي يعانيها 
ة جديدة. كما يتخوف نصر هللا من أن يجّر الهجوم من ومحاولة تأليف حكوم

األراضي اللبنانية على إسرائيل إلى رد عسكري إسرائيلي عنيف يزعزع السلطة 
 الضعيفة في لبنان ويؤدي إلى انهيارها.

 عقوبات على الصواريخ والمسّيرات اإليرانية
  يس من استالم الرئأتى الهجوم اإليراني على سفينة "مرسر ستريت" قبل أيام قليلة

عد بعلقة اإليراني الجديد إبراهيم رئيسي منصبه، وبينما المحادثات النووية في ڤيينا م
 جوالت من المناقشات. 6
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  الهجوم على السفينة يورط إيران، ليس فقط مع إسرائيل، بل أيضًا مع بريطانيا
ى إيران عل ورومانيا واليابان. إسرائيل بدأت اآلن حملة دولية للمطالبة بمعاقبة

على  أعمالها اإلرهابية الدولية. الرسالة اإلسرائيلية هي أن على العالم وضع قيود
إيران ومعاقبتها على أعمالها اإلرهابية، وعلى إنتاج  المسّيرات والصواريخ 

 الباليستية، وعدم االكتفاء بفرض قيود عليها فقط في الموضوع النووي.
  جورنال" نقاًل عن مصادر أميركية، الواليات وبحسب تقرير نشرته "الوول ستريت

المتحدة تفحص مشروعًا لفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الدقيقة والمسّيرات 
لشرق في ا اإليرانية، وترى أن هذه القدرات اإليرانية  تشكل تهديدًا مباشرًا لالستقرار

 األوسط...
  ة القتال الجوي في المسّيرات اإليرانية لدى الميليشيات الشيعية غّيرت صور

هي قادرة على التحليق لمسافة مئات آالف الكيلومترات وإصابة أهدافها و  -المنطقة
 بدقة. 

  ة قائد الحرس الثوري اإليراني تباهى الشهر الماضي بأن لدى بالده مسّيرات قادر
 كيلومتر والهبوط في أي مكان.  7000على الطيران لمسافة 

 دد أي الح في الحروب المعاصرة يمكن أن يهالمسّيرات هي نوع  جديد من الس
خدم  الموجودة ال تستطيع كشفها في أثناء تحليقها. وتستدولة. معظم أجهزة الرادار 

لذي الميليشيات الشيعية في جنوب سورية أيضًا سالح المسّيرات اإليرانية، األمر ا
 إسرائيل. مخاوف األردن. كما تتخوف من هذه المسّيرات الواليات المتحدة و  يثير

 لى اإلسرائيلي بموضوع المسّيرات بعد الهجوم المنسوب إ - بدأ االهتمام األميركي
في  المتمردين الحوثيين بالصواريخ والمسّيرات المفخخة على منشآت النفط "أرامكو"

، وهذه المسّيرات التي قطعت مسافة آالف 2019أيلول/سبتمبر  14السعودية في 
 ة وتسببت بضرر كبير.الكيلومترات أصابت الهدف بدق

  يوجد بين الواليات المتحدة وإسرائيل تنسيق أمني وثيق في كل ما له عالقة
 بالمسّيرات اإليرانية. 

 اقترحت إسرائيل في اجتماع  مجموعة العمل اإلسرائيلية األميركية المشتركة في 
واشنطن قبل أكثر من شهرين إشراك دول عربية ُأخرى في المجموعة تواجه خطر 

 منطقةمسّيرات، مثل السعودية واألردن. كما اقترحت المجموعة اإلسرائيلية إقامة "ال
( في سماء الشرق األوسط ضد No Flying Zoneممنوعة على الطيران" )

 المسّيرات اإليرانية، وأي مسّيرة تحّلق في هذه المنطقة يجري إسقاطها.
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 محلل سياسي - ألون بانكس
 3/8/2021"هآرتس"، 

 
 ل إيران إلى دولة نوويةتصرح بأنها لن تسمح بتحوّ إسرائيل 

 لكنها سّلمت بأنها دولة على عتبة النووي 
 

  السياسة اإلسرائيلية المتعلقة بسعي إيران للحصول على قدرة نووية عسكرية
تتلخص في جملة واحدة تقول كل شيء من دون أن تعني شيئًا. "إسرائيل لن تسمح 

 - عسكرية". أحيانًا نسمع جملة ُأخرى مشابهة إليران بالحصول على قدرة نووية
"إسرائيل ال تستطيع العيش مع إيران نووية". هاتان الجملتان تلخصان السياسة 

س عامًا وستكونان محور االجتماع المرتقب بين رئي 30اإلسرائيلية  القائمة منذ 
الحكومة نفتالي بينت والرئيس األميركي جو بايدن، والذي سيشهد بحث 

يد. وضات الدائرة بين الدول العظمى وبين إيران من أجل بلورة اتفاق نووي جدالمفا
 لكن ماذا يعني هذا بالضبط؟

 ينة، لنبدأ من النهاية. عمليًا، إيران اليوم هي دولة شبه نووية. بحسب تعريفات مع
هنا و يمكن اعتبارها دولة على عتبة النووي، لكن إيران ال تملك قدرة نووية عسكرية 

أنها االختالف الكبير واالرتباك في المفاهيم. عندما تصّرح جهات إسرائيلية بيكمن 
لن تقبل قط سيناريو إيران نووية فهي تعّبر عن مصلحة حقيقية جدية وسياسة 
 واضحة. عندما يعلن بايدن أن "إيران لن تصبح نووية خالل واليته" فهو يقصد ما

ها بالضرورة مع الوضع القائم، لكن يقوله. لكن في الحالتين التصريحات ال تتعارض
ا تقر بواقع أن إيران اليوم هي دولة على عتبة النووي، بحسب تعريفات معينة. هذ
 يعني أن إسرائيل والواليات المتحدة تعرفان كيف تتعايشان مع ذلك. ليس بسالم،

 لكنهما تتعايشان مع هذا الواقع مع أو من دون اتفاق نووي جديد.
 رى مصاغة بطريقة مختلفة. "ال يمكن إلسرائيل الموافقة على هناك تصريحات ُأخ

المزيج المدمر بين نظام إسالمي راديكالي يهدد بمحو إسرائيل وسالح نووي"، هذا 
أحد هذه التصريحات. هناك أيضًا تهديدات عامة، مثل "كل الخيارات مطروحة 

علنية بشأن على الطاولة"، وكلمات سحرية، مثل "الردع". هناك أيضًا نقاشات 
"إمكان هجوم إسرائيلي"، و"نافذة الفرص"، أو "إلى متى تستطيع إسرائيل عرقلة تقدم 
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 إيران".
 ة اراتيعمليًا، منذ بداية التسعينيات السياسة المعلنة والعمليات العسكرية واالستخب

لها كالسرية ضد إيران ووكالئها في الشرق األوسط والتحركات الدبلوماسية والعامة، 
اة من خط استراتيجي أعلى مفاده "إيران لن تصبح نووية". لكن مع وضوح مستق

ن الصيغة هناك لغة غير دقيقة دائمًا وأحيانًا مضللة، في األساس عندما يستخدمو 
ثل دولة نووية، وقدرة عسكرية نووية، ودولة على م - مصطلحات مختلفة ومتغيرة

 وبلوتونيوم، وزمن القفزة، نيوم مخّصب،ار ة النووي، وأجهزة طرد حديثة، ويو عتب
 ، واتفاق نووي. خ مع رأس حربي نووي، وقدرة إطالقوصارو 

 عتبة النووي  المصطلح األكثر داللة على خلفية المحادثات النووية هو دولة على ،
 مصطلح"الدولة النووية النائمة"، أو "دولة دوارة مفك براغي". الوالمعروف أيضًا بـ

تسمح لها  - تكنولوجيا وعلم ومكونات ووسائل –يصف دولة لديها رزمة كاملة 
ببناء سالح نووي أو منشأة عسكرية نووية واحدة خالل أسابيع أو بضعة أشهر، 

 لكنها تمتنع من القيام بذلك العتبارات متعددة.
  كي تتحول إيران إلى "دولة على عتبة النووي" يجب أن يكون لديها كميات كافية

 220أجل صنع قنبلة نووية واحدة تحتاج الدولة إلى  نيوم المخّصب. ومنار من اليو 
%، وهي بحاجة إلى الوصول 20كيلوغرامًا من اليورانيوم المخّصب على درجة 

%. عمليًا، دولة على عتبة النووي هي دولة 93إلى قدرة تخصيب تصل إلى 
%، لكنها اختارت عدم الذهاب حتى النهاية وإنتاج 93خّصبت يوارنيوم على درجة 

ولة د القنبلة. من ناحية التخطيط لألمن القومي االستراتيجي، يمكن اعتبارها دموا
% مع 20على عتبة النووي عندما يكون لديها كميات كافية على درجة تخصيب 

قدرة تخصيب إضافية من دون أن تقوم بذلك، في األساس عندما يكون المقصود 
 تهديدًا حقيقيًا، أو شبه تهديد أمني.

  من  الزمنية التي تفصل بين القدرة وبين إنتاج القنبلة، سواء أكانت سُتلقىالمدة
 ىلع، أم إذا كانت مرّكبة 1945ي سنة طائرة كما في قنبلة هيروشيما وناغازاكي ف
 (.(Breakout Timeهو زمن القفزة  - رأس متفجر لصاروخ باليستي بعيد المدى

 االختالف في تعريف دولة على عتبة النووي هو االختالف االستخباراتي في تقدير
ن زمن القفزة، باإلضافة إلى عدم الدقة الذي ينطوي عليه أي تقدير استخباراتي م

 هذا النوع.
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 كي  ... المشكلة األساسية في دولة على عتبة النووي ليست المدة الزمنية المطلوبة
ن إيرا للقيام بذلك، بل حقيقة استخدام ذلك كتهديد، إذ تفترض تتجاوز العتبة والقرار

ي االستمرار في تطوير أ - قدرة على المناورة لديهاأنها قادرة على العمل بُحرية و 
صواريخ دقيقة، وزعزعة أنظمة، ومنح الحماية لإلرهاب، وضرب سفن تجارية، 

 وسائر العمليات المنسوبة إليها في الفترة األخيرة.
  ف ال إسرائيل ملتزمة بمبدأ "لن نسمح بإيران نووية"، لكن عمليًا، هي تعتر ال تز

نة بواقع أن إيران دولة على عتبة النووي بكل معنى الكلمة، وتفترض أن خططًا معي
 نووي.تخلق ردعًا كافيًا. الواليات المتحدة أقرت بواقع أن إيران دولة على عتبة ال

لذي تجري بلورته سيحّد من قدراتها على السؤال الكبير: هل االتفاق النووي ا
 التطوير بصورة دراماتيكية كما فعل االتفاق السابق، أو سيعوض عن التقدم الذي

عندما انتهكت القيود، ردًا على انسحاب الواليات  2019حققته إيران منذ سنة 
ت . في تقدير االستخبارا2018المتحدة األحادي الجانب من االتفاق في أيار/مايو 

 ي الواليات المتحدة وفي إسرائيل، إيران ال تقوم بتطوير سالح نووي، لكن َمنف
هذا سيناريو و  - خرق االتفاق؟ في المقابل، إذا لم يوق ع اتفاقت ها عندماسيردع
 يران عن تجاوز العتبة إذا قررت القيام بذلك؟فَمن يردع إ - محتمل

 يات المتحدة على بلورة التحدي المطروح اآلن هو الحاجة إلى العمل مع الوال
سياسة ردع منسقة تعتمد على خطط واضحة، ردًا على السيناريوهين. هذا ما 

هذه سيحاول رئيس الحكومة نفتالي بينت االتفاق عليه مع الرئيس بايدن. في 
 بوظة بن أند جيري. مقاطعةمعركة المرحلة هذا جوهري أكثر من 
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 127الدرسات الفلسطينية العدد مجلة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 "فلسطين تنتفض"
 

(، 127يصدر األسبوع المقبل عدد "مجلة الدراسات الفلسطينية" )
مايو، التي شملت كل هّبة شهر أيار/ متضمنًا ملفًا خاصًا عن

ب افتتاحية العدد وليد . وقد كت1936رة األولى منذ ثورة فلسطين، للم
 70الخالدي، بعنوان "تأمالت وخواطر"، مر بها على ما يربو على 

عامًا من النضال الفلسطيني. واقتصر باب مداخل، على نص الياس 
خوري عن "الكالم والكالم المكسور: الثقافة في مواجهة النكبة 

 المستمرة واالنحطاط اإلخالقي". 
نظمي الجعبة "حي الشيخ جّراح  ملف "فلسطين تنتفض" شارك فيه:

كميل منصور "دالالت هّبة القدس وحرب غزة  ومعركة البقاء؛
ودروسهما"؛ عبد الرازق فّراج "كي ال تتبدد تضحيات ومنجزات أيار 
الفلسطيني"؛ رندة حيدر "العملية العسكرية ضد غزة: حرب على 

: 48الوعي وصراع على السردية"؛ أنطوان شلحت "هبة فلسطينيي 
هدف مزدوج"؛ معين الطاهر "ما بعد القدس وسيفها"؛ سعاد قطناني 
"شوك الصّبار"، أحمد عز الدين أسعد "محو المحو: تأمالت في هّبة 
القدس وَمداراتها"؛ مهند عبد الحميد "مقومات إعادة البناء والتحرر"؛ 
عدنان أبو عامر "معركة غزة األخيرة وآفاقها المستقبلية"؛ عبد الجواد 

"التقاء أزمتين: قراءة في الهّبة الكبرى". ثالثة تحقيقات: عبد عمر 
؛ أمجاد سعيد 48ـالرؤوف أرناؤوط من القدس؛ حسن مواسي من ال

 شبات من غزة.
، حوارًا مع وليد الخالدي عن كتاب 127كما تضمن العدد 

"السيونيزم، أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن 
الصهيونية"؛ دراسة بعنوان "إذن بالرواية" إلدوارد سعيد، ترجمها وقدم 
لها عبد الرحيم الشيخ. ومقاالت لكل من: جانكيز تشاندار "روسيا 

طورية، وإنما دولة إمبريالية دائمًا"؛ ميشال نوفل اللعز: ليست امبرا
اإليراني"؛ عمر تشبينار "رؤية بايدن إلى  –"صور التفاهم األميركي 

سياسة أميركا العالمية والشرق أوسطية"؛ داود تلحمي "إدارة بايدن 
الشأن الفلسطيني: إنفراجات محدودة وحلول مؤجلة". وأخيرًا، قراءة في 

وميشال نوفل "سردية الجرح الفلسطيني: تحليل كتاب غسان أبو ستة 
 السياسة الحيوية إلسرائيل".

 


