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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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مــن المنطقــي االفتــراض أنــه بالنســبة للقيــادة اإليرانيــة الجديــدة، -التــي تراجــع فــي صفوفهــا حضــور العناصــر الواقعيــة )مثــل الرئيــس 

الســابق روحانــي أو وزيــر الخارجيــة ظريــف(، فــإن الحجــة القائلــة إنــه »مــن األفضــل المخاطــرة«، غيــر مهمــة بالنســبة لهــم، واالندفــاع 

بــات مســموًعا أكثــر. وبعــد كل شــيء، وصلــت إيــران بالفعــل إلــى االســتقرار كدولــة شــبه نوويــة وخففــت مــن محنتهــا االقتصاديــة 

بفضــل المســاعدات الصينيــة وسياســة شــد الحــزام. ومــن المنطقــي أيضــا االفتــراض أن الذيــن يدعمــون التوجهــات اإليرانيــة رأوا 

مؤشــرات ضعــف اإلدارة األميركيــة مؤخــًرا التــي تجلــت عبــر االنســحاب المخجــل مــن افغانســتان، وسياســة عــدم الــرد علــى االنتهــاكات 

اإليرانيــة لالتفــاق النــووي )وعلــى رأســها عــدم التبليــغ عــن مواقــع نوويــة ومنــع المراقبيــن الدولييــن مــن العمــل(، وتراجــع الرقابــة 

الدوليــة علــى البرنامــج النــووي اإليرانــي، ومــع مراكمــة مــا بيــن 25-10 كيلوغرامــا مــن اليورانيــوم المخصــب إلــى مســتوى 60٪ وأكثــر مــن 

100 كيلوغــرام مــن اليورانيــوم المخصــب إلــى مســتوى 20٪، فــإن لــكل هــذا لــه داللــة علــى أن إيــران بحاجــة إلــى عــدة أســابيع فقــط 

للوصــول إلــى تخصيــب اليورانيــوم بمســتوى عســكري مــن أجــل بنــاء أول رأس حربــي نــووي. كمــا أن إيــران شــرعت فــي إنتــاج اليورانيوم 

المعدنــي، وهــي خطــوة ال تفســير لهــا ســوى نيتهــا إنتــاج ســالح نــووي. عــدم الــرد علــى الهجمــات علــى القواعــد األميركيــة فــي 

ســوريا ومحاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء العراقــي يجــب أن تكــون مؤشــرا علــى أن قــادة إيــران ال يخشــون أي رد أميركــي، بالرغــم مــن 

الطلعــات االســتعراضية لقاذفــة القنابــل األميركيــة B1 فــي ســماء المنطقــة. إســرائيل ليــس مســتعدة إطالقــا للعمــل، بســبب الفجــوات 

فــي قدراتهــا العملياتيــة، وبســبب غيــاب الغطــاء األميركــي أليــة عمليــة إســرائيلية ضــد إيــران.

ــا لمثــل هــذه الخطــوة، ويظهــر ذلــك فــي تكثيفهــا إرســاليات الســالح إلــى ســوريا  ــران هــي التــي باتــت مســتعدة عملًي ويبــدو أن إي

وحــزب اللــه، األمــر الــذي دفــع إســرائيل إلــى تكثيــف غاراتهــا فــي ســوريا، وكذلــك يظهــر اســتعداد إيــران عبــر تعزيــز قدراتهــا فــي مجــال 

ــا ونوًعــا.
ً

الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ كّم

مؤشــر آخــر وال يقــل أهميــة هــو قــرار إنتــاج اليورانيــوم المعدنــي، فالخبــرة التــي راكمهــا اإليرانيــون ســتتيح لهــم تقصيــر المــدة 

المطلوبــة لتحويــل اليورانيــوم المخصــب بمســتوى عســكري إلــى مــادة يمكــن تحويلهــا إلــى قنبلــة. ويفتــرض عــدة مســؤولين 

إســرائيليين كرئيــس شــبعة االســتخبارات فــي الجيــش )أمــان( ورئيــس جهــاز الموســاد الســابقين أن األمــر ســيحتاج لســنتين مــا بيــن إنتــاج 

ا لــدى شــك فــي ذلــك، فالتطــور اإليرانــي فــي إنتــاج اليورانيــوم المعدنــي والتطــور فــي  المــادة المخصبــة حتــى إنتــاج القنبلــة. شــخصَيّ

إنتــاج الصواريــخ طويلــة المــدى، والثغــرات المعرفيــة التــي كانــت لــدى اإليرانييــن عندمــا أوقفــوا مشــروعهم النــووي عــام 2003، ومــا 

ــة  ــى القنبل ــران إل ــوب حتــى تصــل إي لديهــم اآلن فــي هــذا المجــال، كلهــا تجعــل كل ذي عقــل ســوّي أن يفتــرض أن الوقــت المطل

الذريــة بــات أقصــر بكثيــر. مــع ذلــك، فــال شــك أن اختيــار إيــران هــذا المســار ســيفرض عليهــا أن تقــف علــى حافــة خطيــرة، تكــون فيهــا 

عرضــة لهجــوم )إســرائيلي أو أميركــي(، ولعقوبــات اقتصاديــة شــديدة.

الواليات المتحدة تحذر وال تهدد

ــا-، تشــكل بالنســبة إليــران 
ً

إمكانيــة العــودة لالتفــاق النــووي حســب صيغتــه األصليــة، -التــي هــي فــي نظــري وفــي نظــر الكثيريــن أيض

ــا وراحــة للوصــول إلــى ترســانة نوويــة كبيــرة خــالل أقــل مــن عشــر ســنوات، ألن ذلــك ســيعفيها مــن فكــرة الوقــوف 
ً

الخيــار األكثــر أمان

علــى الحافــة الخطيــرة. هــذه اإلمكانيــة باتــت بالنســبة إليــران نفســها هــي األســوأ، ألن جــزًءا مــن القيــادة اإليرانيــة بــات يــرى ذلــك، وألن 

ــة.  ــازة أســلحة نووي ــران مــن حي ــة ســتمنع إي ــى االتفاقي ــب األميركــي بإدخــال تعديــالت عل ــون المطل اإليرانييــن بهــذه الطريقــة يعرقل

وفــي حالــة اختيارهــا وتعهدهــا بذلــك، فســتكون إيــران موضــع تقديــر مــن قبــل الواليــات المتحــدة وباقــي المنظومــة الدوليــة.

ــازة الســالح النــووي، وفــي الوقــت ذاتــه تحــرص علــى تجنــب المواجهــة العســكرية  ــران مــن حي ــات المتحــدة المعنيــة بمنــع إي الوالي

معهــا، تــرى أن العــودة لالتفــاق النــووي خيارهــا المفضــل. وفــي الســابق، ُعــرض ذلــك علــى أنــه الخطــوة األولــى بهــدف إبعــاد إيــران 

ــا مــن أن تصبــح 
ً

عــن الســالح النــووي، تمهيــًدا للشــروع بمفاوضــات علــى توســيع وتعزيــز االتفــاق النــووي لضمــان منــع إيــران مطلق

ــا تمامــا عــن التعامــل األميركــي مــع القضيــة.  ــا بــل وهــم، ومؤخــًرا بــات غائًب قــوة عســكرية نوويــة. هــذا الخيــار يبــدو اآلن ليــس عملًي
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ــدات  ــه تهدي ــدم توجي ــى ع ــة عل ــا حريص ــة، لكنه ــة نووي ــح دول ــا ألن تصب ــة توجهاته ــن مواصل ــران م ــذر أي ــدة تح ــات المتح فالوالي

ملموســة، وعلــى وجــه الخصــوص ال تتطــرق إلــى إمكانيــة القيــام بعمــل عنيــف مــن أي نــوع لمنــع إيــران نوويــة.

الواليــات المتحــدة تمتنــع أيضــا عــن أيــة خطــوة قــد تــؤدي إلــى رد إيرانــي متطــرف. ففــي مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع قــادة بريطانيــا 

وفرنســا وألمانيــا بتاريــخ 30 تشــرين األول/أكتوبــر بــرز القلــق المشــترك مــن ســلوك إيــران، وعبــر القــادة عــن إصرارهــم علــى ضمــان عــدم 

تمكيــن إيــران مــن تطويــر ســالح نــووي، أو مــن حيازتــه. مــع ذلــك، فــإن الدعــوة التــي وجهــت إليــران للعــودة لالتفــاق النــووي كانــت 

ــز و  ــة تعزي ــى أهمي ــة إل ــارة الصريح ــن اإلش  م
ً

ــدال ــران )ب ــق إي ــرب وقل ــق الغ ــر قل ــا يثي ــة م ــة مناقش ــات إلمكاني ــط بتلميح ــة فق مصحوب

توســيع االتفاقيــة(.

ــتحددها  ــرائيل س ــة إس ــج، أي أن سياس ــط بالنتائ ــب مرتب ــر الع ــد كبي ــى ح ــا إل ــة، لكنه ــة الحالي ــي المرحل ــم ف ــب مه ــي الع ــرائيل ه إس

قــرارات إيــران والواليــات المتحــدة. الخيــار المفضــل لــدى إســرائيل هــي أن تفــرض الواليــات المتحــدة كل ثقلهــا علــى إيــران مــن أجــل 

ــر سياســة  ــرة فــي االتفــاق الحالــي. هــذه كانــت بشــكل كبي ــرة والخطي ــج نقــاط الضعــف الكثي ــى اتفــاق يعال إلزامهــا بالموافقــة عل

الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، ولــو أنــه حظــي بفتــرة رئاســية ثانيــة فربمــا حصلــت هــذه السياســية علــى فرصــة. فــي نهايــة األمــر، 

كان الرهــان اإليرانــي صحيحــا، واآلن فــإن إمكانيــة تحقيــق إســرائيل خيارهــا المفضــل باتــت ضعيفــة للغايــة. وبالتالــي، علينــا االســتعداد 

لالنتقــال إلــى الخياريــن اآلخريــن. والســؤال »أيهمــا تفضــل إســرائيل؟« هــو ســؤال افتراضــي، مــا لــم يفتــرض المــرء أن إســرائيل يمكــن أن 

تؤثــر علــى القــرار اإليرانــي وعلــى السياســة األميركيــة، وعلــى الرغــم مــن أن إســرائيل لديهــا قــدرة مــا، لكــن ال يجــب أن تبالــغ فــي قدرتها.

فــي الســابق، خضعــت هــذه القــدرة لعــدة اختبــارات، ففــي عــام 2012 كان لتهديــدات بنياميــن نتنياهــو إليــران عبــر عــرض رســومات 

القنبلــة النوويــة اإليرانيــة والخــط األحمــر دور فــي توقــف إيــران عــن تخصيــب اليورانيــوم عنــد حــد 20 فــي المئــة. وهــذا أقنــع الصيــن 

باالنضمــام للضغــوط علــى إيــران ودفــع الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا لتبنــي سياســات أكثــر صرامــة تجــاه طهــران، مــن أجــل إقناعهــا 

بالشــروع بمفاوضــات مباشــرة أفضــت إلــى االتفــاق النــووي. كل هــذا، وإلــى حــد مــا، مــن أجــل منــع إســرائيل مــن شــن هجــوم علــى 

ــة  ــة الثالث ــذ االتفــاق النــووي. والمحاول ــع تنفي ــة كانــت خطــاب نتنياهــو فــي الكونغــرس الــذي فشــل فــي من ــة الثاني ــران. المحاول إي

كانــت االســتيالء علــى األرشــيف النــووي اإليرانــي ونقلــه إلــى إســرائيل والكشــف عنــه، مــا ســاهم في قــرار ترامب االنســحاب مــن االتفاق 

ــران  ــل اســتغلتها إي ــم توقفــه، ب ــات أخــرى نســبت إلســرائيل ســاهمت فــي اإلضــرار بالبرنامــج النــووي اإليرانــي لكنهــا ل النــووي. عملي

ذريعــة مــن أجــل تبريــر انتهاكاتهــا لالتفــاق النــووي. واليــوم تؤخــذ التهديــدات اإلســرائيلية لمنــع إيــران بكافــة الســبل مــن حيــازة ســالح 

نــووي بمحمــل الجــد مــن قبــل الواليــات المتحــدة وإيــران، لكــن يبــدو أن تأثيــر هــذه التهديــدات علــى سياســات طهــران وواشــنطن 

بــات ضعيفــا مقارنــة مــع الســابق.

»سمعت رسالة واحدة من أعضاء الكونغرس: ال تعتمدوا ىلع 
دعم أميركي، وبالتأكيد ليس ىلع عملية أميركية مباشرة أو ىلع 
مساندة أميركية. أنتم وحدكم وافعلوا ما ترون أن يتوجب فعله«.

ــاط البرنامــج النــووي اإليرانــي،  ــم يتــم إحب ــاران إشــكاليان بالنســبة إلســرائيل. فــإن ل ــان فــي جــدول األعمــال همــا خي ــاران المتبقي الخي

يمكــن إليــران أن تصبــح خــالل وقــت قصيــر نســبيا دولــة نوويــة، مــع كل مــا يعنيــه ذلــك )تهديــد حقيقــي ألمــن إســرائيل، ترســيخ إيــران 

هيمنتهــا اإلقليميــة، وســباق تســلح نــووي فــي المنطقــة(. وقــد يــؤدي أي جهــد إســرائيلي )أو أميركــي( مكثــف لمنــع اقتــراب إيــران 

 عتبــٍة نوويــة« أو وصولهــا إلــى هــذه المرحلــة وباحتمــال متوســط إلــى مرتفــع إلــى تصعيــد واســع. 
َ

مــن أن تصبــح »دولــة
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ولمنــع هــذا الســيناريو، ســتوافق إيــران والواليــات المتحــدة علــى مقتــرح للعــودة إلــى االتفــاق النــووي، النظــام اإليرانــي ســيحصل 

علــى ثــروة ماليــة ضخمــة وعلــى إنجــاز كبيــر ســيمكنه مــن تعزيــز جهــوده لتحقيــق هيمنــة اقليميــة، عبــر تعزيــز التهديــد إلســرائيل بــدًءا 

مــن المــدى الزمنــي القصيــر.

 فــوق كل هــذا، يمكــن إليــران ان تصــل خــالل عشــر ســنوات إلــى مرحلــة »دولــِة عتبــٍة نوويــة« قــادرة علــى إنتــاج ترســانة نوويــة كبيــرة 

دون أن تضطــر إلــى خــوض تحــد كبيــر مثــل الــذي يتوجــب عليهــا خوضــه فــي ســبيل إنتــاج قنبلــة نوويــة واحــدة فــي المرحلــة الحاليــة.

يجــب أن نتذكــر أن اســتعداد إيــران عــام 2015 لقبــول قيــود االتفــاق النــووي، جــاء نتيجــة تقديــم االتفــاق ليــس فقــط تســهيالت 

ــٍة نوويــة« مــع   عتب
َ

ــة ــًرا، كــي تصبــح عــام 2031 »دول ــا وقصي
ً

ــران، ولكــن أيضــا ألنــه قــدم لهــا مســاًرا آمن ــة بعيــدة المــدى إلي اقتصادي

ــادة  ــووي: م ــالم الن ــزم للس ــات تل ــة مكون ــم بثالث ــت تتحك ــران كان ــرة. إي ــرة قصي ــالل فت ــل خ ــن القناب ــر م ــدد كبي ــاج ع ــى إنت ــدرات عل ق

بــة، وقــدرة علــى تحويلهــا لســالح، واألدوات التــي تمكنهــا مــن الوصــول لهــذا الهــدف. 
َ

مخّص

ــران بالفعــل مــن بتخصيــب اليورانيــوم فــي أجهــزة  ــن إي
ّ

ــرة االتفاقيــة، كان ســيتم رفــع كافــة القيــود، مــا يمك ــراب نهايــة فت مــع اقت

الطــرد المركــزي الســريعة، ودون رقابــة فــي أي مــكان وفــي أي وقــت أو علــى العلمــاء النووييــن، ودون أدنــى معرفــة بمــدى تقــدم 

إيــران الحقيقــي فــي مســار التســلح. وســيحتفظ اإليرانيــون ليــس فقــط بمنشــأة التخصيــب الكبيــرة تحــت األرض فــي نطنــز، بــل بمنشــأة 

التخصيــب الصغيــرة العميقــة تحــت األرض فــي بــوردو، والتــي كان الغــرض منهــا تمكينهــم مــن تنفيــذ مرحلــة التخصيــب النهائيــة 

بأمــان. كمــا لــم يقيــد االتفــاق أي تطويــر إيرانــي لصواريــخ قــادرة علــى حمــل رؤوس نوويــة.

»ال تركنوا إلى الدعم األميركي«

ــا بأيدينــا، لكــن بتفكيــر شــامل يتوجــب علــى إســرائيل أن تمنــح األولويــة لمعالجــة التهديــد 
ًّ

الخيــار بيــن اإلمكانيتيــن اإلشــكاليتين ليــس حق

ــا ألن التعامــل معــه أكثــر مالءمــة إلســرائيل. ال يــزال نطــاق الخطــة 
ً

الفــوري، ألن هــذا هــو المســار الــذي تتقــدم فيــه إيــران حالًيــا، وأيض

اإليرانيــة محــدوًدا ويســمح بإنتــاج منشــآت نوويــة منعزلــة. ويجــب عليهــا أن تتجــاوز عتبــة إشــكالية تتمثــل فــي أن قدرتهــا فــي الدفــاع 

عــن المنشــآت النوويــة ضــد العمليــات الســرية والهجمــات اإللكترونيــة والهجمــات التقليديــة، والتســبب بأضــرار جســيمة للغايــة وجزئيــة 

إلســرائيل هــي قــدرات جزئيــة. ويبــدو اآلن أنــه ال يوجــد غطــاء أميركــي لعمليــة إســرائيلية كهــذه.

خــالل زيارتــي لواشــنطن قبــل أســبوعين ســمعت رســالة وحيــدة مــن أعضــاء فــي الكونغــرس: »ال تركنوا إلــى الدعــم األميركــي، وبالتأكيد 

ليــس علــى عمليــة عســكرية أميركيــة مباشــرة، أو علــى دعــم أميركــي، أنتــم وحدكــم وافعلــوا مــا تــرون أنــه يتوجــب عليكــم فعلــه«. 

هــذه كانــت رســالة صادمــة لكنهــا ليســت مفاجئــة، مــع ذلــك، يبــدو أن الغطــاء األميركــي قــد يكــون متاًحــا إذا بقيــت إيــران مصــرة 

علــى مواقفهــا، وقــد تســتغل اإلدارة األميركيــة التهديــد اإلســرائيلي كرافعــة لدفــع إيــران للعــودة لالتفــاق النــووي. وإذا مضــت إيــران 

 تخصيــب اليورانيــوم بنســبة %90( فربمــا 
ً

 بالوصــول إلــى نقطــة محــددة )مثــال
ً

باتجــاه الوصــول إلــى مرحلــة »دولــِة عتبــٍة نوويــة« مثــال

يمكــن حينهــا تشــجيع واشــنطن لتحمــل جــزء مــن الجهــد فيمــا يمكــن أن نطلــق عليــه اســم »الخطــة ب«.

، هــذه ليســت عــودة لالتفــاق النووي الســيئ بــل التفاق أســوأ بكثيــر )فاإليرانيون 
ً

العــودة لالتفــاق النــووي إشــكالية بشــكل أكبــر، فــأوال

تعلمــوا كيــف يصنعــون أجهــزة طــرد مركــزي متطــورة، ويورانيــوم معدنيــا وتخصيــب اليورانيــوم بمســتويات عاليــة(. ثانًيــا، خــالل العقــد 

المقبــل ســيواصل اإليرانيــون تطويــر قدراتهــم للدفــاع عــن برنامجهــم وتهديــد إســرائيل، وال ضمانــة ألن نســتغل نحــن الوقــت بشــكل 

ــل منهم. أفض

يصــف البعــض العــودة لالتفــاق بأنهــا خطــوة ســتمكن الواليــات المتحــدة مــن كســب المزيــد مــن الوقــت بشــكل مقبــول )مثــل الــذي 

ــريع  ــع الس ــبب الرف ــة بس ــع كل ركل ــم م ــد تتضخ ــة ق ــذا الصفيح ــي أن ه ــكلة ف ــن المش ــن تكم ــارع(، لك ــي الش ــح ف ــة صفي ــركل علب ي
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للقيــود المفروضــة علــى البرنامــج النــووي اإليرانــي، حتــى تنفجــر فــي نهايــة الشــارع بوجــه مــن يركلهــا. إن مســار االتفــاق يضــع إيــران 

 عتبــٍة نوويــة« ذات ترســانة عســكرية كبيــرة مــن فــي غضــون عشــر ســنوات، وســيؤدي إلــى 
َ

ــة فــي مقدمــة احتمــال أن تصبــح »دول

تحييــد قــدرة إســرائيل علــى التصــرف.

فــي عــام 2016 أخبرنــي مســؤول أمريكــي كبيــر، ال يــزال يشــغل منصًبــا رســمًيا أنــه فــي حيــن أن االتفــاق يمثــل إشــكالية كبيــرة، إال 

أن الفوائــد الكامنــة فيــه فــي الســنوات األولــى تفــوق عيوبــه. وقــال فــي ذلــك الوقــت، بيــن العاميــن الخامــس والســابع مــن عمــر 

االتفــاق، ســيتعين علــى الرئيــس األميركــي فحــص إن كان مــن الصحيــح االســتمرار باالتفــاق. لقــد وصلنــا إلــى هــذه النقطــة الزمنيــة 

ــل الموضوعــي مــن شــأنه أن يلقــي بظــالل مــن الشــك علــى جــدوى المضــي فــي االتفــاق. ــا أن التحلي ومــن الواضــح تماًم

اذن، ما الذي يتوجب علينا فعله؟

، الدخــول فــي حــوار وثيــق مــع الواليــات المتحــدة لتوضيــح أهميــة تحســين االتفاقيــة وكبــح الجهــود اإليرانيــة الحاليــة ألن تصبــح 
ً

أوال

 عتبــٍة نوويــة«، مــن خــالل تنقيــح العواقــب الســلبية لعــدم القيــام بذلــك، ومحاولــة الحصــول علــى الدعــم األميركي والمســاعدة 
َ

»دولــة

العســكرية عندمــا تكــون ضــرورة لذلــك.

، يجــب اســتكمال االســتعدادات للتحــرك إلفشــال الجهــد اإليرانــي الحالــي والبرنامــج النــووي بشــكل عــام بدعــم أميركــي أو بدونــه، 
ً
ثانيــا

وفــي الوقــت ذاتــه محاولــة تشــجيع األميركييــن علــى قيــادة هــذا التحــرك.


