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إسرائيل

ّ
نتنياهو «رحل» الخط األحمر

«ألغى في الواقع النقاش حول امكانية الحرب قبل االنتخابات األميركية»

أجمع املعلقون
االسرائيليون على أن رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو،
أعلن بشكل شبه مباشر،
أن اسرائيل لن تبادر الى شن
هجوم عسكري على املنشآت
النووية االيرانية ،خالل السنة
الحالية
علي حيدر
استشهد املعلقون االسرائيليون بما قام
به رئيس حكومتهم بنيامني نتنياهو ،من
ترحيل الخط األح�م��ر املتعلق بالتعاطي
مع البرنامج النووي االيراني الى ما بعد
الربيع أو الصيف املقبلني ،وتحديدًا الى
ما بعد االنتخابات الرئاسية االميركية.
وت� �ن ��اول امل �ع �ل��ق ال �س �ي��اس��ي ف ��ي صحيفة
«م � �ع ��اري ��ف» ،ب ��ن ك �س �ب �ي��ت ،ك �ي��ف ت��راج��ع
نتنياهو ووزي��ر دف��اع��ه اي�ه��ود ب ��اراك ،عن
التهديدات التي كانا يوجهانها ضد ايران
بأن اسرائيل «ستهاجم ف��ورًا وفي الحال،
م��ع ب��داي��ة ال�ص�ي��ف ،وب�ع��د ذل��ك ن�ق�لا االم��ر
ال ��ى ن�ه��اي��ة ال �ص �ي��ف ،وب �ع��ده��ا ال ��ى نهاية
ال� �خ ��ري ��ف» .ورأى أن ن�ت�ن�ي��اه��و ق �ف��ز اآلن
فجأة «نصف سنة الى االم��ام ،الى الربيع
ً
املقبل» ،متسائال عما ستواجه اسرائيل
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،م��ا دام ��ت ت��رس��م خ�ط��ًا أحمر
جديدًا كلما تجاوزت ايران الخط السابق.
طارحًا عالمة استفهام ح��ول ما إن كانت
الواليات املتحدة ستظل تقف الى جانبنا
في ذلك الحني.
أم� � � ��ا امل � �ع � �ل� ��ق ال � �ع � �س � �ك� ��ري ف� � ��ي ص �ح �ي �ف��ة
«ه ��آرت ��س» ،ع��ام��وس ه��رئ �ي��ل ،ف��اع�ت�ب��ر أن
ن�ت�ن�ي��اه��و أح� ��دث ن��وع��ًا م ��ن اإلرب� � ��اك ل��دى
املعلقني عندما بدا في لحظة رسمه الخط
األحمر ،على الرسم الذي كان يعرضه ،كما
لو أنه ُي ِّ
حدد بأن الخط األحمر االسرائيلي
يتمثل بالنقطة التي يصل فيها االيرانيون
الى تخصيب بنسبة  90في املئة ،مؤكدًا أن
نتنياهو لم يكن يقصد ذل��ك ،وخصوصًا
أن نسبة التخصيب الكافية النتاج سالح
نووي هي الخط األحمر الدولي ،وتحديدًا
األميركي.
وف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ج��دول ال��زم �ن��ي ،أك��د
هرئيل أن نتنياهو ألغى في الواقع النقاش

أي هجوم إسرائيلي لن يتم قبل الربيع أو الصيف املقبلني (باز راتنر ــ رويترز)
ح��ول امكانية ش��ن ه�ج��وم اسرائيلي قبل
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة األم�ي��رك�ي��ةَّ ،
وأج��ل
ال�ن�ق��اش ح��ول�ه��ا ال��ى ال�ف�ت��رة ال��واق �ع��ة بني
الربيع والصيف املقبلني ،لكنه لفت ايضًا
ال ��ى ان رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ل��م ي�ل��غ ال�ح��اج��ة
ال��ى ن�ق��اش مستقبلي ح��ول ام�ك��ان�ي��ة شن
اس ��رائ �ي ��ل ه �ج��وم��ًا وح ��ده ��ا ب �ع��د أق� ��ل من
س �ن��ة ،ب ��ل ق ��د ي �ت �ح��ول ذل ��ك إل ��ى أم ��ر أك�ث��ر
دراماتيكية بعدما تحدث عنه على منبر
االمم املتحدة.
وف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ع�لاق��ات م��ع ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ،رأى ه��رئ �ي��ل أن ن�ت�ن�ي��اه��و ق��دم
ضريبة شفهية للمسارات األميركية ازاء
اي��ران ،عندما أثنى على الجهد الذي بذله
ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ،وخ �ص��وص��ًا أن ��ه ق��رن
ذل ��ك ب��ال�ح��دي��ث ع��ن ان ال�ع�ق��وب��ات ل��م تثن
ايران عن مواصلة طريقها النووي.

ف��ي م � ��وازاة ذل ��ك ،رأت اورل� ��ي ازوالي ،في
صحيفة «يديعوت اح��رون��وت» ،أن دع��وة
ن�ت�ن�ي��اه��و ال ��ى ف�ه��م ك�ي��ف س�ي�ك��ون ال�ع��ال��م
م ��ع إي� � ��ران ن ��ووي ��ة ،ب� ��أن ي� �ت� �ص ��وروا ف�ق��ط
ع��امل��ًا م ��ع (ت �ن �ظ �ي��م) ق ��اع ��دة ن� ��ووي� ��ة» ،هو
محاولة لغمز الجمهور األميركي باللغة
التي يفهمها جيدًا ،من فوق رأس ّ اوباما.
ورغ � ��م ان �ه��ا اك � ��دت أن ن �ت �ن �ي��اه��و مل� ��ح ال��ى
أن أي ه�ج��وم اس��رائ�ي�ل��ي ل��ن ي�ح�ص��ل قبل
االن�ت�خ��اب��ات األم�ي��رك�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ب�ي��د أنها
اعتبرت أن تأكيده أن الخط األحمر يجب
ان ُيرسم في نقطة واحدة تتمثل بمساعي
اي��ران لتخصيب اليورانيوم ،هو ن��وع من
التلميح بأنه في حال لم يضع االميركيون
ه � ��ذا ال� �خ ��ط ف � ��إن اس ��رائ� �ي ��ل س �ت �ف �ع��ل ذل��ك
بنفسها.
في املقابل ،اعتبر ايتان هابر في صحيفة

اوباما ونتنياهو
«متوافقان تمامًا» على
ضرورة منع ايران من
حيازة سالح نووي

«يديعوت» أيضًا ،ان نتنياهو اختار في
كلمته في نيويورك ،أن يبدو أكثر تفهما
ل�ل��رئ�ي��س االم �ي��رك��ي واالدارة االم �ي��رك �ي��ة،
ف �ه��و ل ��م ي �ه��اج��م ال��رئ �ي��س ب � ��اراك اوب ��ام ��ا،
ول ��م ي�س��اع��د م�ن��اف��س ال��رئ�ي��س االم�ي��رك��ي،
م�ي��ت روم �ن��ي ،وال ح�ت��ى ب�غ�م��زة ع�ي�ن ،كما
لم يشعل الخواطر في واشنطن .وبالرغم
من ان��ه وض��ع خطًا أحمر ال ي��روق ل�لادارة
االم� �ي ��رك� �ي ��ة ،إال ان � ��ه ف �ع ��ل ذل � ��ك ب �ط��ري �ق��ة
معتدلة ،وبشكل ال يدفع الواليات املتحدة
نحو الزاوية.
ام ��ا ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ص��دى ال�س�ي��اس��ي
لخطابه في الوسط االسرائيلي الداخلي،
ف �ق��د رأى م �ع �ل��ق ال � �ش� ��ؤون ال �ح��زب �ي��ة ف��ي
ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ،ي��وس��ي ف �ي��رت��ر ،أن��ه
ب��ات م��ن ال��واض��ح أن الحملة االنتخابية
املقبلة ،ستتمحور حول معالجة التهديد
النووي االيراني ،الفتًا الى ان وسم الحملة
بطابع أمني دبلوماسي ،وحتى وجودي،
س�ي�ص� ِّ�ع��ب ع �ل��ى م�ن��اف�س��ي ن�ت�ن�ي��اه��و ،من
ال �س �ي��اس �ي�ين االغ � � ��رار ،ال �ت ��روي ��ج ل�خ�ط��اب
مدني ،لدى الناخب االسرائيلي.
ام��ا أح ��زاب امل �ع��ارض��ة ف�ق��د ش�ن��ت هجومًا
على نتنياهو كونه اطلق في االمم املتحدة
«ش � �ع� ��ارات ل �غ��اي��ات س �ي��اس �ي��ة داخ �ل �ي��ة»،
واعتبر رئ�ي��س امل�ع��ارض��ة ش��اؤول م��وف��از،
أن «املشكلة ال تكمن في انتظار الربيع او
الصيف املقبلني ،وانما في ابتعاد الغرب
ع��ن دع��م اس��رائ�ي��ل ب�ق�ي��ادة نتنياهو ،وان
االن�ج��از املطلوب ه��و التوصل معهم الى
توافق على خطوط حمراء».
ل � �ك ��ن رئ � �ي � �س ��ة ح � � ��زب «ال� � �ع� � �م � ��ل» ،ش �ي �ل��ي
يحيموفيتش ،اعتبرت أن تحديد الخطوط
الحمراء ال يتم عبر رس��وم على املنصات،
وان � �م ��ا ف ��ي ال � �غ ��رف امل �غ �ل �ق��ة وب��ال �ت �ع��اون
وتجديد الثقة بيننا وبني حليفنا األهم،
الواليات املتحدة .في املقابل ،رأت رئيسة
حزب ميرتس ،زهافا غالؤون ،ان نتنياهو
«ال �ق��ى قنبلة ف��ي االم ��م امل�ت�ح��دة وه��ي ان��ه
ح�ت��ى ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل س�ي�ك��ون ل��دى اي��ران
قنبلة» نووية.
إل��ى ذل ��ك ،اع�ل��ن ال�ب�ي��ت االب �ي��ض ،أم ��س ،أن
الرئيس باراك اوباما ونتنياهو «متوافقان
تمامًا» على ضرورة منع ايران من حيازة
سالح نووي ،وذلك بعد اتصال هاتفي بني
الجانبني .وق��ال البيت االبيض ،في بيان،
إن اوباما ونتنياهو «شددا على توافقهما
التام على هدفهما املشترك القاضي بمنع
اي��ران من امتالك س�لاح ن��ووي .وق��د اشاد
رئيس الوزراء بالتزام الرئيس اوباما امام
الجمعية العامة لالمم املتحدة بالقيام بما
هو ضروري لتحقيق هذا الهدف».

إيران

طهران :سنرد بكل ما يلزم من قوة على أي هجوم
هددت طهران ،أول من أمس ،بأنها «سترد
ب�ك��ل م��ا ي �ل��زم م��ن ق ��وة» ع�ل��ى أي ه�ج��وم،
وذل � ��ك ف ��ي رد ف �ع��ل ع �ل��ى خ �ط��اب رئ�ي��س
ال� ��وزراء االس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو،
أم � ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة،
والذي ّ
شبه إيران في حال حصولها على
السالح النووي بـ«تنظيم القاعدة مسلحًا
بقنابل ذرية».
ون �ف��ى م�س��اع��د م �ن��دوب اي� ��ران ل��دى األم��م
امل � �ت � �ح� ��دة ،اس � �ح� ��ق ال� �ح� �ب� �ي ��بّ ،
أي ُب �ع��د
عسكري لبرنامج ب�لاده ال �ن��ووي ،مؤكدًا
ان «ج �م �ه��وري��ة اي � ��ران اإلس�ل�ام �ي��ة تملك
م��ا ي�ك�ف��ي م��ن ال �ق��وة ل �ل��دف��اع ع��ن نفسها
وتحتفظ بالحق الكامل ف��ي ان ت��رد بكل
ما يلزم من قوة على أي هجوم».
وق��ال الحبيب ،في كلمة لم تكن ُمنتظرة
أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة« ،ردًا
على مزاعم رئيس الوزراء االسرائيلي» إن
اسرائيل «نظام يقوم على االره��اب وهو
من أوجد إرهاب الدولة في العالم» .واتهم
الحبيب نتنياهو باطالق «مزاعم عارية

عن األس��اس» ضد اي��ران في خطابه امام
الجمعية العامة أول من أمس.
ووص��ف الدبلوماسي اإلي��ران��ي اتهامات
نتنياهو بأنها «وقحة وخبيثة» ،مؤكدًا
أن اسرائيل ق��وة نووية غير ُمعلنة ،كما
ات�ه��م اس��رائ�ي��ل ب��ال��وق��وف خ�ل��ف عمليات
اغتيال علماء نوويني في ايران.
وه��زأ من رسم استخدمه نتنياهو دعمًا
ل�خ�ط��اب��ه وب ��دت ف�ي��ه ق�ن�ب�ل��ة ي �خ��رج منها
ً
فتيل مشتعل ،ق��ائ�لا «ل�ل�م��رة الثانية في
ت��اري��خ األم��م امل�ت�ح��دة ال�ح��دي��ث ،استخدم
ال � �ي� ��وم رس � ��م وه� �م ��ي ع � ��ار ع� ��ن األس � ��اس
ّ
موجه ضد أح��د األعضاء
لتبرير تهديد
امل��ؤس�س�ين ل�لأم��م امل �ت �ح��دة» .وه ��و يشير
بكالمه الى «االثباتات» التي استخدمها
وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي ك��ول�ين ب��اول،
في االمم املتحدة عام  2003لتأكيد وجود
اسلحة دم��ار شامل في ال�ع��راق ،ما شكل
م� �ب ��ررًا الج �ت �ي��اح ه� ��ذا ال �ب �ل��د .وق � ��ال «ف��ي
عاملنا املترابط بشكل متزايد وفي عصر
اإلعالم هذا ،بات من املستحيل خداع دول

بمثل هذه الوسائل العبثية».
من جهة ثانيةّ ،
حمل رئيس لجنة األمن
القومي والسياسة الخارجية في مجلس
ال�ش��ورى (البرملان االي��ران��ي) ،ع�لاء الدين
ّ
التهجم على
بروجردي ،أميركا مسؤولية
املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية
رامني مهمانبرست في نيويورك ،مجددًا
ات � �ه� ��ام ع �ن ��اص ��ر م� ��ن «م� �ج ��اه ��دي خ �ل��ق»
بالوقوف وراء ذلك.
وش� ��دد ب ��روج ��ردي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل��وك��ال��ة
أن�ب��ا ء «ف ��ارس» ع�ل��ى أن «أم�ي��رك��ا تتحمل
م� �س ��ؤول� �ي ��ة س �ل�ام ��ة ال � ��وف � ��ود األج �ن �ب �ي��ة
الرسمية على أراض�ي�ه��ا حسب القوانني
الدولية وميثاق فيينا» ،مؤكدًا أنه «يتعني
ع�ل��ى واش�ن�ط��ن ت�ح� ّ�م��ل م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا إزاء
االع �ت��داء على املتحدث باسم الخارجية
اإليرانية على هامش اجتماعات الجمعية
العامة لألمم املتحدة ومعاقبة املعتدين».
وأض � ��اف ال �ب��رمل��ان��ي اإلي ��ران ��ي امل �خ�ض��رم
أن «ه ��ذه ال �ح��ادث��ة أث�ب�ت��ت أن امل�س��ؤول�ين
األميركيني الذين يريدون شطب اسم زمرة

يحمل
بروجردي ّ
أميركا مسؤولية
التهجم على
ّ
مهمانبرست في
نيويورك

(خلق) من قائمة املنظمات اإلرهابية ،من
الناحية العملية يشجعون ه��ذه ال��زم��رة
على القيام بعمليات إرهابية».
وكان املتحدث باسم الخارجية اإليرانية
ق��د ت�ع��رض األرب �ع��اء ل�لإس��اءة على أي��دي
م �ج �م ��وع ��ة م � ��ن امل �ح �ت �ج�ي�ن امل �ن��اه �ض�ي�ن

للنظام اإلي��ران��ي ق��رب مقر األم��م املتحدة
وقام عدد منهم بدفعه.
الى ذلك ،اتهم وزير الخارجية البحريني،
خالد آل خليفة ،جارته ايران بالتدخل في
الشؤون الداخلية ل��دول مجلس التعاون
الخليجي وتهديدها لتلك الدول.
وقال أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة،
إن ��ه ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت �م��د دول مجلس
التعاون يدها الى جارتها ايران« ،إال أنها
ً
ول�لأس��ف الشديد قليال م��ا تجد تجاوبًا
ي�س��اع��د ع�ل��ى ب �ن��اء ال�ث�ق��ة وت�ث�ب�ي��ت دع��ام
األم � ��ن» .واض� ��اف ال ��وزي ��ر ال�ب�ح��ري�ن��ي ،ان
دول الخليج ت��واج��ه «ت��دخ�لات مستمرة
(من ايران) في شؤونها الداخلية».
ودع ��ا ال��ى ج�ع��ل ال �ش��رق األوس ��ط منطقة
خالية من األسلحة النووية «ول��ن يتأكد
ذل ��ك إال ب ��إل ��زام اس��رائ �ي��ل االن �ض �م��ام ال��ى
معاهدة حظر االنتشار النووي واخضاع
منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
(أ ف ب ،يو بي آي)

