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تهديدات تل ابيب تفشل في وقف االندفاعة النووية االيرانية

بعد تصاعد القلق اإلسرائيلي من اتجاه املسار الدولي املنفتح على
طهران ،يحاول املسؤولون تصعيد حدة تهديداتهم ،سواء بهدف
كبح االندفاعة الغربية باتجاه ايران ،أو الضغط على األخيرة كجزء من
املفاوضات ُ
املرتقبة

هروب إسرائيلي ...
إلى األمام
علي حيدر
ب��ال��رغ��م م��ن الحملة اإلع�لام�ي��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي ي�خ��وض�ه��ا
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء االس��رائ �ي �ل��ي
بنيامني نتنياهو ،تواجه االستراتيجية
ال � �ت� ��ي ت �ت �ب �ع �ه��ا ت � ��ل أب� � �ي � ��ب ،م �ش �ك �ل ��ة أن
التهديدات التي يطلقها مسؤولوها ،لم
ّ
تؤد حتى اآلن الى أي تراجع في االندفاعة
اإليرانية النووية واإلقليمية.
اآلن ،وب � �ع � ��د ارت � � �ف� � ��اع م � �ن � �س ��وب ال �ق �ل��ق
اإلسرائيلي مما يمكن أن يؤول اليه املسار
ال ��دول ��ي ال �ج��دي��د ت �ج��اه ط� �ه ��ران ،ي �ح��اول
املسؤولون إضفاء مزيد من الجدية على
تهديداتهم ،س��واء بهدف كبح االندفاعة
ال�غ��رب�ي��ة ب��ات�ج��اه اي ��ران ،أو ال�ض� ُغ��ط على
األخ �ي��رة ك�ج��زء م��ن امل �ف��اوض��ات امل��رت�ق�ب��ة،
س� � ��واء ع �ب��ر ال �ت �ل��وي��ح م � �ج ��ددًا ب��ال �خ �ي��ار
ال �ع �س �ك��ري ،أو ال �ت �س��ري��ب ع ��ن م� �ن ��اورات
جوية الستهداف إيران.
ض � �م ��ن ه � � ��ذا اإلط� � � � � ��ار ،أع � �ل� ��ن أح � � ��د أك �ث ��ر
املسؤولني االسرائيليني قربًا من نتنياهو
في مقابلة مع صحيفة «معاريف» ،عضو

ال�ك�ن�ي�س��ت ت�س��اح��ي ه�ن�غ�ب��ي ،ان اس��رائ�ي��ل
تملك القدرة بمفردها على مواجهة ايران
وش� ��ن ه �ج ��وم ع �س �ك��ري ض ��ده ��ا ف ��ي ح��ال
رف��ض ال �غ��رب وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال�ق�ي��ام
بذلك.
واعتبر هنغبي أن التجربة تشير الى ان
ال �غ��رب ل�ي��س معنيًا ب�م��واج�ه��ة م��ع اي ��ران،
بالرغم من أنه أقر بأن الرئيس أوباما بذل
ً
ج�ه�دًا دب�ل��وم��اس�ي��ًا ه��ائ�لا م��ن أج��ل ف��رض
ع�ق��وب��ات فعالة وم��ؤث��رة ،لكنه أض��اف أن
االي��ران �ي�ي�ن أذك� �ي ��اء ب �م��ا ف �ي��ه ال �ك �ف��اي��ة ،إذ
انهم على استعداد على م��ا يبدو إلنقاذ
أنفسهم.
وف��ي م��ا يتعلق ب��آف��اق ال �ح��وار األم�ي��رك��ي
اإليراني ،رأى هنغبي ان اوباما لن يتمكن
م��ن توقيع ات�ف��اق ج��دي��د ،كما ان��ه ال يريد
ات�ف��اق��ًا س�ي�ئ��ًا .وف��ي ض��وء ذل ��ك ،سيمضي
باتجاه حوار مفتوح ومتواصل مع ايران،
من دون تحديد جدول زمني ألنه ال يرغب
ب��أن ي�ص��ل ال��ى م��رح�ل��ة يضطر معها ال��ى
خيار عسكري.
وأضاف هنغبي أيضًا ،انه حتى لو أراد
أوب��ام��ا ال �ت �ح��رك ع�م�ل�ي��ًا ض��د اي� ��ران ،ف��إن

يرى تساحي
هنغبي أن
إسرائيل
تملك القدرة
بمفردها على
مواجهة ايران
(جاك غيز ــ أ
ف ب)

ال ��رأي ال�ع��ام ل��ن يسمح ل��ه ب��ذل��ك ،مشيرًا
ال��ى التجربة السورية التي ل��ن تختلف
مع الحالة االيرانية ،بل ان «ايران قادرة
ع �ل ��ى ال� � ��رد ف � � ��ورًا ،وب� �م� �ق ��دوره ��ا ض ��رب
ال�ق��واع��د األميركية القريبة منها ،وهو
ما سيردع الرأي العام األميركي».

ولفت هنغبي أيضًا ال��ى ان اس��رائ�ي��ل ال
ي�م�ك�ن�ه��ا االك �ت �ف��اء ب��وع��ود أوب ��ام ��ا ،كما
ان العالم ال يريد ان يتحرك ضد إي��ران،
وح �ت��ى ل ��و رغ ��ب ب��ذل��ك ف��إن��ه ل ��ن ي�ح�ق��ق
األهداف االسرائيلية املنشودة.
ولتبرير املنطق اإلسرائيلي في التلويح

ب ��ال� �خ� �ي ��ار ال� �ع� �س� �ك ��ري ،وت � �ج� ��دي� ��ده ف��ي
امل��رح �ل��ة ال �ح��ال �ي��ة ،ن �ف��ى ه �ن �غ �ب��ي ،ال ��ذي
يشارك في كافة الهيئات واللجان ذات
ال�ص�ل��ة ب��امل �ش��روع اإلي ��ران ��ي ،ك�م��ا ذك��رت
م�ع��اري��ف ،ان ت�ك��ون اي ��ران بلغت مرحلة
«ال �ح �ص��ان��ة» ال �ت��ي ك ��ان ي �ت �ح��دث عنها

إسرائيل تحذر من «اللعب بالنار»
محمد بدير
وص�ف��ت م �ص��ادر إس��رائ�ي�ل�ي��ة
القرار األميركي بتعليق جزء
من املساعدات األميركية إلى
القاهرة بأنه «لعب بالنار» محذرة من
تداعياته اإلقليمية على حلفاء أميركا
في املنطقة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
أمس أن تل أبيب نظرت «بدهشة وخيبة
أم��ل» إلى القرار األميركي ،مشيرة إلى
وج� ��ود خ�ش�ي��ة ف��ي أروق� ��ة ال�س�ل�ط��ة في
إسرائيل من ضعضعة استقرار الحكم
في مصر ومن توجه السلطة الحاكمة
ه �ن��اك ن �ح��و ج �ه��ات م �ت �ط��رف��ة م ��ن أج��ل

الحصول على مساعدات.
ون �ق �ل��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ع ��ن م� �ص ��در أم �ن��ي
رفيع قوله إن «الواليات املتحدة تلعب
بالنار .فالتعاون بيننا وب�ين الجيش
امل � �ص� ��ري ف� ��ي م� ��وض� ��وع االره � � � ��اب ف��ي
سيناء وتهريب السالح الى غزة مهني
ووثيق .هذه املرة الثانية (منذ اسقاط
م �ب��ارك) ال �ت��ي ي��دي��ر ف�ي�ه��ا االم�ي��رك�ي��ون
ال� �ظ� �ه ��ر ل �ل �ح �ل �ي��ف امل � � �ص � ��ري .ه� � ��ذا ق��د
يحصل لنا ايضا».
وقال مصدر سياسي آخر للصحيفة إن
«ال�ق��رار االميركي يطلق رسالة سلبية
لكل العالم العربي تفيد بأنها تهجر
اص��دق��اء ه��ا وح�ل�ف��اء ه��ا وتبتعد عنهم
عندما يكونون في ضائقة ويكافحون

االره ��اب واالخ ��وان امل�س�ل�م�ين .ال��رس��ال��ة
ل� �ل� �س� �ع ��ودي�ي�ن ،ال� �ق� �ط ��ري�ي�ن ،االردن � �ي �ي�ن
وباقي حلفاء الواليات املتحدة هي أنه
ع�ن��دم��ا ت�ن��دل��ع اض �ط��راب��ات ف��ي دول�ه��م،
ف ��ان� �ه ��ا س �ت �ت �خ��ذ خ � �ط� ��وة ال� � ��ى ال � � ��وراء
وتعاقب اصدقاء ها».
وي�ن��ص ال �ق��رار األم�ي��رك��ي ال��ذي أعلنته
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة أول م ��ن أم ��س ع�ل��ى
تجميد تحويل مبلغ قدره  260مليون
دوالر إل� ��ى ال �ج �ي��ش امل� �ص ��ري ،إض��اف��ة
إلى إلغاء إرسالة ضخمة من األسلحة
ت�ت�ض�م��ن أرب ��ع ط��ائ��رات أف  16وع�ش��ر
مروحيات من نوع أباتشي وصواريخ
وقطع غيار للدبابات املوجودة بحوزة
ال�ج�ي��ش امل �ص��ري .ك�م��ا ت��م اإلع �ل�ان عن

إل �غ��اء م �ن��اورة م�ش�ت��رك��ة ك��ان م �ق��ررا أن
ينفذها الجيشان األميركي واملصري.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية
األميركية إن واشنطن تشترط استمرار
تدفق املساعدات بإقامة حكومة مدنية
م �ن �ت �خ �ب ��ة دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ا ف � ��ي م� �ص ��ر،
م� �ش� �ي ��رة إل� � ��ى أن ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
ستواصل دعم القاهرة في حربها ضد
اإلرهاب».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن
م �س��ؤول إس��رائ�ي�ل��ي ق��ول��ه إن ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ال ي�م�ك�ن�ه��ا إل� �غ ��اء أج � ��زاء م��ن
م �ع ��اه ��دة ال� �س�ل�ام امل ��وق �ع ��ة ع� ��ام 1979
وال�ت��ي تتضمن وع��ودا أميركية بمنح
مساعدات ملصر.

وقال املسؤول إن «األمر ال يتعلق فقط
ب �م �ص �ل �ح��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وإن� �م ��ا أي �ض��ا
ب�م�ك��ان��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ي ال�ع��ال��م
العربي».
وذك� ��رت ت �ق��اري��ر ص�ح��اف�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة
أم� ��س إن إس ��رائ �ي ��ل اس �ت �خ��دم��ت خ�ل�ال
األش� �ه ��ر األخ � �ي� ��رة ك ��ل وس �ي �ل��ة م�م�ك�ن��ة
م��ن أج��ل إق�ن��اع األميركيني ب�ع��دم وقف
امل � �س� ��اع� ��دات ال� �ت ��ي ي �ق��دم��ون �ه��ا مل �ص��ر.
وت � ��رى إس ��رائ� �ي ��ل أن اس� �ت� �م ��رار ال��دع��م
ال �ع �س �ك��ري األم �ي��رك��ي مل �ص��ر م��ن ش��أن��ه
أن ي�ع��زز ال�ن�ظ��ام ال�ق��ائ��م وي �س��اع��ده في
ال �ت �ص��دي ل �ل��واق��ع األم �ن��ي ف��ي س�ي�ن��اء،
كما من شأنه أن يحافظ على اتفاقية
السالم بني تل أبيب والقاهرة.

هوالند لنتنياهو « :حازم» بشأن الملف النووي اإليراني
أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا
ه� ��والن� ��د (ال� � � �ص � � ��ورة) ،أم� ��س،
ل��رئ�ي��س ال � ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي
بنيامني نتنياهو ،أنه «حازم»
ت � � �ج� � ��اه إي � � � � � � � ��ران ،وال س �ي �م��ا
بخصوص برنامجها النووي املثير.
وذك � ��ر م �ص ��در ف ��ي ال ��رئ ��اس ��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
أن ه ��والن ��د أك ��د ف ��ي ات �ص��ال ه��ات �ف��ي مع
نتنياهو ،أن ب��اري��س تنتظر أن يتحول
النهج امل�ع�ت��دل للرئيس اإلي��ران��ي حسن
روحاني إلى «أفعال».
وك��ان دبلوماسي إسرائيلي ق��د ذك��ر في
وق��ت سابق أم��س أن نتنياهو بحث مع
هوالند امللف النووي اإليراني واالجتماع
املقبل ملجموعة  1+5في جنيف.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ت�ق��دم��ت اي� ��ران بمرشح
ملنصب نائب رئيس لجنة األمم املتحدة

لنزع األسلحة ،وهو ما وصفته الواليات
امل �ت �ح��دة ب��أن��ه أم ��ر غ �ي��ر م �ق �ب��ول ف ��ي ظل
انتهاكات طهران املتعددة ملطالب مجلس
األمن الدولي لوقف برنامجها النووي.
وأب �ل��غ دب�ل��وم��اس�ي��ون ف��ي األم ��م امل�ت�ح��دة
وك� ��ال� ��ة «روي � � �ت� � ��رز» ب � ��أن اي� � � ��ران س �ت �ف��وز
ب��ال �ت��زك �ي��ة ب ��واح ��د م ��ن م �ن �ص �ب��ي ن��ائ��ب
رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل �خ �ص �ص�ين مل�ج�م��وع��ة
آس� �ي ��ا وامل �ح �ي ��ط ال � �ه� ��ادي؛ وه� ��ي إح ��دى
خ �م��س م �ج �م��وع��ات إق �ل �ي �م �ي��ة ف ��ي األم ��م
املتحدة.
وداف �ع��ت بعثة اي ��ران ل��دى األم��م املتحدة
عن ترشحها للمنصب قائلة إن طهران
«ل� �ع� �ب ��ت دورًا رئ� �ي� �س� �ي ��ًا» ف � ��ي م �س��ائ��ل
ّ
ن ��زع ال �س�ل�اح ع�ل��ى م ��دى س �ن ��وات .وذك ��ر
دب �ل��وم��اس �ي��ون غ��رب �ي��ون ،ب ��أن م�ث��ل ه��ذه
املناصب في األمم املتحدة رمزية بصورة

كبيرة رغم ان طهران تستخدمها ملحاولة
تحسني سمعتها في املنظمة الدولية.
وق��ال��ت واش �ن �ط��ن ،ال �ت��ي ال يمكنها منع
ايران من الفوز باملنصب ،إن طهران هي
ال��دول��ة غير املناسبة لشغل منصب في
لجنة ن��زع ال�س�لاح التي تتولى مناقشة
ق�ض��اي��ا ن��زع ال �س�لاح وت �ص��در توصيات
بشأنها.
وذكرت املتحدثة باسم البعثة األميركية
لدى األمم املتحدة ،ايرين بيلتون« :كانت
اي��ران هدفًا للعديد ...من ق��رارات مجلس
األم ��ن ال��دول��ي (ب �ف��رض ع�ق��وب��ات) ف��ي ما
يتعلق ببرنامجها النووي ...كما تنتهك
اي ��ران ت�ع�ه��دات�ه��ا ب�م��وج��ب م�ع��اه��دة منع
انتشار األسلحة النووية».
وأض � ��اف � ��ت «ي� �ت� �ع�ي�ن ع� �ل ��ى امل �ج �م ��وع ��ات
اإلقليمية أن تطبق املبدأ البديهي وهو

ان��ه ال يجوز ل�ل��دول الخاضعة لعقوبات
األم��م املتحدة أن تمنح مناصب رسمية
أو شرفية في هيئات األمم املتحدة».
ورف��ض املتحدث باسم البعثة االيرانية
لدى األمم املتحدة ،علي رضا ميريوسفي،
ً
االن � �ت � �ق� ��ادات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ق ��ائ�ل�ا «اي� � ��ران
ضحية رئيسية ألسلحة الدمار الشامل
في العقود القليلة املاضية وباعتبارها
عضوًا مؤسسًا في األمم املتحدة ورئيسة
ل �ح ��رك ��ة ع � ��دم االن� � �ح� � �ي � ��از ...ل �ع �ب��ت دورًا
في قضايا نزع السالح».
رئيسيًا ُ
إلى ذلك ،قتل خمسة من عناصر الحرس
ال� � �ث � ��وري االي � ��ران � ��ي أم � ��س ف� ��ي اش �ت �ب��اك
م��ع م�ت�م��ردي��ن ف��ي م�ن�ط�ق��ة ب��ان��ه ال�ت��اب�ع��ة
مل �ح��اف �ظ��ة ك��ردس �ت��ان امل �ح��اذي��ة ل �ل �ع��راق،
حسبما افادت وسائل االعالم االيرانية. .
(أ ف ب)

