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ايران

«سالم جديد»
تحالف عربي ـ
إسرائيلي ...قريبًا
ن ـق ـل ــت أمـ ـ ــس ص ـح ـي ـف ــة «وول س ـتــريــت
ج ــورن ــال» ع ــن ع ــدد م ــن امل ـس ــؤول ــن في
ُ
الـشــرق األوس ــطّ ،أن إدارة تــرامــب تجري
«مـ ـح ــادث ــات م ــع ح ـل ـفــائ ـهــا الـ ـع ــرب ح ــول
ت ـش ـك ـيــل ت ـح ــال ــف ع ـس ـك ــري مـ ــن شــأنــه
أن ي ـت ـبــادل املـعـلــومــات االسـتـخـبــاريــة مع
إس ــرائ ـي ــل ،وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار ال ـت ـع ــاون في
مواجهة ّ
عدوهم املشترك ،إي ــران» .وقالت
ً
ّإن «الـتـحــالــف سيشمل دوال لديها عــداء
م ـع ـل ــن مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،م ـث ــل ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ـ ــارات ،ودول لديها مـعــاهــدات سالم
طــوي ـلــة األمـ ــد م ــع إس ــرائ ـي ــل ،م ـثــل مصر
واألردن ،وذلك وفق خمسة مسؤولني من
دول عربية تشارك في هــذه املحادثات».
ً
وأشارت إلى ّأن «هناك احتماال أن تنضم
دول عربية أخرى إلى هذا التحالف ،الذي
سـيـعـتـمــد ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة دف ـ ــاع مـشـتــرك
شبيهة بتلك التي يعتمدها حلف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي» .وأوض ـ ـحـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ّأن
«الواليات املتحدة ستقدم الدعم العسكري
واالستخباري للتحالف ...وذلــك من دون
أن ت ـش ــارك واش ـن ـطــن وت ــل أب ـيــب بشكل
مباشر في االتفاقية» .وقــال دبلوماسي
عربي إن «دور إسرائيل سيقتصر على
ال ــدع ــم االس ـت ـخ ـب ــاري ،ول ـيــس ال ـق ـتــالــي أو
ن ـشــر قـ ــوات ع ـلــى األرض .س ـت ـقــدم فقط
ّ
وتحدد األهداف...
املعلومات االستخبارية
فاإلسرائيليون بارعون في هذا املجال».

يتطرق إلى إعــان نتنياهو «اتفاقًا
مــع الــدول العربية» ،بــل كــرر البيان
استناد السلطة إلى «مبادرة السالم
العربية لعام .»2002
وف ـ ـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت الـ ـصـ ـح ــاف ــة
ال ـع ـب ــري ــة الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ـق ــب امل ــؤت ـم ــر
الصحافي لترامب ونتنياهو ،رأى
ّ
برادلي بيرستون في «هآرتس» أن
«تــرامــب يعتقد أن ــه الــرجــل الوحيد
في العالم الذي بإمكانه إبرام اتفاق
نهائي قابل للتطبيق بني إسرائيل
والفلسطينيني» ،مشيرًا فــي الوقت
ّ
ن ـف ـســه إلـ ــى أن «ت ــوج ـي ـه ــات ــه تـبـقــى
مـبـهـمــة ،فليس لــه سـيــاســة متسقة،
وذل ــك فــي وقــت ال يحظى فيه كذلك
رئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي بالدعم
الذي يحتاجه من قبل اليمني ليضع
مشروعًا جــاهـزًا على طــاولــة البيت
األبـ ـي ــض» .وف ــي إشـ ــارة إل ــى ص ــراع
االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي ف ــي إســرائ ـيــل
(خاصة بني نتنياهو بينيت) ،فقد
ك ــان ال ـكــاتــب ف ــي «ي ــدي ـع ــوت» يـعــوز
هـنــدل قــد اعـتـبــر قـبــل انـعـقــاد اللقاء
ّ
أن «ال ـي ـمــن ي ــرى ف ــي ال ـل ـقــاء فــرصــة

ّ
لضم الضفة الغربية ،بينما
ذهبية
يــرى فيه نتنياهو فرصة إلضعاف
خصمه الحالي ،نفتالي بينيت ،من
خـ ــال ل ـفــت االنـ ـظ ــار إلـ ــى امل ــوض ــوع
املفضل لديه ،إيران».
وق ــد اح ـت ـلــت إيـ ــران جـ ــزءًا مـهـمــا من
املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ب ـ ــن ت ــرام ــب
ونـتـنـيــاهــو ال ــذي ق ــال عـنــه الــرئـيــس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــرض دعـ ــوتـ ــه
إسرائيل إلى «ضبط النفس» في ما
ّ
يتعلق بتوسيع املـسـتــوطـنــات ،إنــه
«ذكي ،ومفاوض ممتاز ...دعنا نرى
م ــا يـمـكــن ال ـتــوصــل إل ـيــه ف ــي ات ـفــاق
ً
سالم» ،وقد ّ
رد نتنياهو قائال« :هذا
فن الصفقة» ،في إشــارة إلــى عنوان
الكتاب األكثر شهرة لترامب.
ّ
وعـ ـ ـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،قـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب إن
«التحديات األمنية التي تواجهها
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ضـ ـخـ ـم ــة ،م ـن ـه ــا ت ـهــديــد
الـ ـطـ ـم ــوح ــات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة اإليـ ــرانـ ـيـ ــة
الـتــي تـطــرقــت إلـيـهــا ك ـث ـي ـرًا» ،مـكــررًا
ّ
أن «االت ـفــاق اإليــرانــي هــو مــن أســوأ
االت ـ ـفـ ــاقـ ــات الـ ـت ــي رأيـ ـ ـ ــت ،سـ ـب ــق أن
ف ــرض ــت إدارتـ ـ ـ ــي ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة
على ايــران وســأقــوم باملزيد ملنعها
مـ ــن ت ـط ــوي ــر س ـ ــاح ن ـ ـ ــووي فـ ــي أي
وق ــت( ...هــي) تسعى لبناء ترسانة
نووية كاملة وليس قنبلة واحدة».
وم ــن جـهـتــه« ،ث ـ ّـم ــن» رئ ـيــس ال ــوزرء
اإلســرائـيـلــي مــوقــف واشـنـطــن «ضد
اإلسـ ـ ــام ال ــراديـ ـك ــال ــي وضـ ــد إيـ ــران
ومـ ـح ــاوالت ح ـصــول ـهــا ع ـلــى ســاح
ن ـ ـ ــووي» ،م ـش ـي ـدًا ب ـت ــرام ــب لـنــاحـيــة
ت ـعــام ـلــه م ــع «ال ـت ـه ــدي ــد اإليـ ــرانـ ــي».
وق ـ ـ ــال« :يـ ـج ــب تـ ـح ــدي إي ـ ـ ــران عـلــى
نهجها ،أشـكــر الــرئـيــس على فرض
عقوبات على إيران وفرض عقوبات
عـلــى ح ــزب ال ـلــه ،وجـعـلـهــم يدفعون
ث ـمــن ال ـخ ـطــر ال ـ ــذي ي ـف ـع ـلــونــه ،هــذا
ت ـغ ـي ـيــر واضـ ـ ــح م ـن ــذ دخ ـ ــل ت ــرام ــب
إل ـ ــى ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض وأعـ ـتـ ـق ــد أن ــه
تغيير مبارك ،بل إنه جاء متأخرًا».
وأض ــاف« :إذا عملنا ســويــا وليس
فـقــط ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وإســرائ ـيــل
فقط ،بــل أيضًا آخــرون فــي املنطقة،
الذين يــرون خطورة إيــران ،فأعتقد
ّ
أن بوسعنا ردع التهديد اإليراني».
وي ـ ـع ـ ـكـ ــس ال ـ ـت ـ ـقـ ــاطـ ــع األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ـ ـ
اإلسرائيلي بشأن «الخطر اإليراني»
الـ ـت ــوج ــه ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ــواض ـ ــح حـتــى
اآلن في سياسة إدارة ترامب تجاه
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .إذ ي ـع ـمــل تــرامــب
وفريقه ،وبصورة خاصة مستشار
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة األع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـه ـ ــره جـ ـ ــارد
كوشنر (وصـفــه الــرئـيــس األميركي
أمـ ـ ـ ــس ب ـ ــأن ـ ــه وزوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه وإيـ ـف ــانـ ـك ــا
وأوالدهم« ،أصدقاء لليهود») ،على
جمع ال ــدول العربية الـتــي تجد في
إي ــران «ع ــدوًا لـهــا» مــع إســرائـيــل ،ما
قد يساعد في «تقديم حل للصراع
بني الفلسطينيني وإســرائـيــل» ،كما
ذك ــرت بــدورهــا «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
عقب لقاء البيت األبيض أمس.

رام الله :متمسكون بخيار حل الدولتين (أ ف ب)

خامنئي:
«الخيارات العسكرية» كاذبة
ً
فـ ــي وق ـ ــت ك ـ ــان ف ـي ــه ال ـج ـم ـي ــع م ـن ـش ـغــا
بـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــات زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ب ـ ـن ـ ـيـ ــامـ ــن نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو،
لواشنطن ،وفيما كــان الرئيس اإليراني
ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،يـ ـج ــول ع ـل ــى كـ ــل مــن
سـلـطـنــة ع ـمــان وال ـك ــوي ــت ل ـلــرد إي ـجــابــا،
ك ـمــا قـ ــال ،ع ـلــى «ال ــوس ــاط ــة ال ـكــوي ـت ـيــة»،
ولتأكيد فـكــرة أنــه «فــي عصرنا الحالي
يـجــب أن نفكر جميعًا بــالــوحــدة أكـثــر»،
خ ـ ــرج مـ ــرشـ ــد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
السيد علي خامنئي ،بتصريح يوضح
فـ ـي ــه «زيـ ـ ـ ــف وكـ ـ ـ ــذب ت ـ ـهـ ــديـ ــدات اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـســاب ـقــة وال ـح ــال ـي ــة إليـ ــران
ً ّ
بالحرب العسكرية» ،قائال إن «هدف هذه
التهديدات هو صرف االنتباه عن الحرب
الحقيقية ،أي الحرب االقتصادية».
وقـ ــال خــام ـن ـئــي ،ل ــدى اسـتـقـبــالــه حـشـدًا
ّ
م ــن أب ـن ــاء م ـحــاف ـظــات ،إن ـهــم «يـتـكــلـمــون
الـ ـي ــوم ك ـمــا ف ــي ال ـس ــاب ــق ع ــن ال ـخ ـي ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة امل ــوض ــوع ــة ع ـل ــى ال ـط ــاول ــة،
وهناك مسؤول أوروب ــي قــال ملسؤولينا
ّ
إن وقوع الحرب كان حتميًا لوال حصول
ّ
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي» .ولـكـنــه أك ــد أن «ه ــذا
الكالم هو كذب محض ،وهــؤالء يريدون
ص ــرف انتباهنا عــن ال ـحــرب الحقيقية،
أي املعركة االقتصادية وجلب انتباهنا
ن ـح ــو ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ل ـك ــي يـغـفــل
مسؤولو البالد عن التركيز على التطور
االقتصادي والتصدي للحرب الثقافية
ّ
ال ـت ــي ي ـشــن ـهــا ال ـغ ــرب ـي ــون ع ـلــى الـشـعــب
اإليراني».
وف ــي سـيــاق كـلـمـتــه ،أش ــار خــامـنـئــي إلــى
ّ
أن «م ـشــاركــة وص ـمــود الـجـيـلــن الـثــالــث
وال ــراب ــع ل ـل ـثــورة ف ــي ســاحــة ال ــدف ــاع عن
الثورة والنظام اإلسالمي ،يحيي اآلمال
وي ـ ــدل ع ـلــى ن ـمــو الـ ـث ــورة وصــاب ـت ـهــا»،
م ــؤك ـدًا أن «ه ـ ــذا أم ــر م ـهــم جـ ـدًا وجــديــر
ب ــاالهـ ـتـ ـم ــام» .ووج ـ ــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
ً
ان ـت ـق ــادات إل ــى م ـســؤولــي ال ـب ــاد ،قــائــا:
«ال تـفـســروا الـحـضــور امللحمي للشعب
أمــام العدو املتربص الــذي ينوي ابتالع
إي ـ ــران ،ب ــأن ه ــؤالء لـيــس لـهــم عـتــب على
أداء املسؤولني ،ألن الشعب له عتب إزاء

قـضــايــا ع ـ ّـدة مـنـهــا الـتـمـيـيــز والـتـقــاعــس
وعدم االهتمام بحل املشاكل وهو يشعر
بعدم االرتياح واملحنة».
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،كـ ــان ال ــرئ ـي ــس حـســن
روح ــان ــي ي ـقــوم بـجــولــة خليجية قــادتــه
إلى سلطنة عمان فالكويت ،حيث التقى
األمـيــر صـبــاح األحـمــد الـجــابــر الصباح،
الذي كان قد أطلق ،حوارًا مع الجمهورية
اإلســامـيــة ،عبر وزيــر خارجيته صباح
خالد الحمد الصباح.
وف ــي خ ــال لـقــائــه الـسـلـطــان قــابــوس في
مـسـقــط ،فــي وق ــت ســابــق ،ق ــال روحــانــي:
ّ
بتحمل بلدان
«ال ضمان ألمن املنطقة إال
املنطقة املسؤولية والتعاون اإلقليمي».
وأضـ ـ ــاف« :م ــن ه ـنــا ،ع ـلــى دول املـنـطـقــة
العمل سوية مع بعضها البعض إلرساء
دعائم األمن واالستقرار في املنطقة».
وكان روحاني قد تحدث ،قبيل مغادرته
طـ ـ ـه ـ ــران ،ع ـ ــن ف ـ ـحـ ــوى ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ال ـت ــي
أرس ـل ـت ـهــا ال ـكــويــت إل ــى طـ ـه ــران ،الـشـهــر
ُاملاضي ،عبر وزير خارجيتها .وقال إنها
أرسـلــت نيابة عــن دول مجلس التعاون
ّ
الخليجي الست« ،بشأن حل سوء الفهم

ورفع مستوى العالقات» .وأكد أن طهران
تـ ّ
ـرحــب «بـمـبــدأ الــرســالــة وسـيـجــري ،في
خالل زيارة اثنتني من الدول األعضاء في
مجلس الـتـعــاون ،تـبــادل وجـهــات النظر
فــي ه ــذا امل ـج ــال» ،الف ـتــا فــي الــوقــت ذاتــه
إلــى «اإلم ـكــانــات الـكـبـيــرة امل ـتــوافــرة لــدى
البلدين لتعزيز الـعــاقــات» .وفيما نـ ّـوه
إلى أن «منطقتنا غير مستقرة» ،أضاف:
«سـ ـن ــدرس ف ــي خ ــال ال ــزي ــارة ال ـظ ــروف
ال ـقــائ ـمــة ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــا وال ـي ـمــن،
بـ ـص ــورة خ ــاص ــة ،والـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي يـمـكــن
البلدين لعبه في إيقاف سفك الدماء».
وأش ــار الرئيس اإليــرانــي إلــى أن «بـلــدان
املنطقة ناضجة بما يكفي وتستطيع أن
تدير أمن املنطقة جيدًا» ،مؤكدًا أنه «في
عـصــرنــا الـحــالــي يـجــب أن نفكر جميعًا
بــالــوحــدة أك ـث ــر» ،ومـعـتـبـرًا أن «ال ـصــدع
الــذي ّسببته القوى الكبرى بني الشيعة
وال ـســنــة ه ــو ش ــرخ مـصـطـنــع» .وق ــال ّإن
«اإليرانيوفوبيا ،الشيعة فوبيا والسنة
فــوبـيــا ،وال ـخــوف مــن الـجـيــران جميعها
أمور مزورة صنعها األجانب».
(األخبار)

روحاني :على دول المنطقة العمل سوية إلرساء دعائم األمن واالستقرار (أ ف ب)

تقرير

توجس إسرائيلي من السنوار:
خطير وغير متوقع
اه ـت ـم ــت وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام اإلســرائ ـي ـل ـيــة
بـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــاب يـ ـحـ ـي ــى ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوار قـ ــائ ـ ـدًا
لـحــركــة حـمــاس فــي قـطــاع غ ــزة وأف ــردت
ـات للتعريف بــالــرجــل ولتحليل
مـســاحـ ٍ
الـخـلـفـيــات واألب ـع ــاد املـحـتـمـلــة لتسلمه
مقاليد السلطة في غــزة .ورأت صحيفة
«هـ ــآرتـ ــس» أن «ه ـ ــذه ه ــي امل ـ ــرة األولـ ــى
الـتــي يتسلم فيها مـســؤول مــن الجناح
الـعـسـكــري ،منصبًا سـيــاسـيــا عـلــى هــذا
ً
معتبرة أن ذلك ُي ّ
عد «تعزيزًا
املستوى»،
لقوة الخط املتطرف والقيادة العسكرية
ف ــي ح ـم ــاس» .وأشـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلــى
أن السنوار معروف «بمواقفه املتطرفة
داخـ ــل حـ ـم ــاس ...وه ــو م ــن يـمـلــي الـخــط
امل ـت ـص ـلــب ل ـل ـحــركــة ف ــي ك ــل امل ـفــاوض ــات
حول تبادل األسرى».
وفي «يديعوت أحــرونــوت» ،كتب غيورا
آي ـل ـنــد ،أن «س ـيــاســة ح ـم ــاس ك ــان ــت في
العقد األخير نوعًا من الحل الوسط بني
ال ــذراع املــدنـيــة ال ـحــذرة نسبيًا ،بزعامة
إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة ،وال ـ ـ ــذراع الـعـسـكــريــة.
أم ــا اب ـت ـ ً
ـداء مــن ال ـي ــوم ،فــا تــوجــد ســوى
ق ـي ــادة عـسـكــريــة ،وه ــي م ـت ـشــددة جـ ـدًا».
لـكــن ال ـس ـنــوار ،بحسب آيـلـنــد« ،ســرعــان
مــا سـيـفـهــم أن مــا ُي ــرى مــن هـنــا (مــوقــع
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة) ال ُيـ ـ ـ ــرى مــن
ه ـنــاك (خـ ــارج ه ــذا امل ــوق ــع) .فاملصلحة

يؤمن القائد الجديد
لحماس في غزة
بالحرب ضد الصهاينة
وليس بالتهدئة

العليا لحماس ،أي مواصلة الحكم في
غــزة ،تستوجب حـدًا أدنــى مــن الشرعية
ال ــدول ـي ــة وال ـت ـح ـس ــن الـ ـف ــوري لـلــوضــع
االقتصادي في القطاع».
من جهتها ،نشرت صحيفة «معاريف»
ب ــورت ــري ــه عـ ــن الـ ـسـ ـن ــوار رأت ف ـي ــه أن ــه
«ي ـع ـت ـب ــر أح ـ ــد ال ــزعـ ـم ــاء ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن فــي
تعميق ايديولوجيا املقاومة إلسرائيل.
ف ـه ــو ي ــؤم ــن ب ــال ـح ــرب ض ــد ال ـص ـهــاي ـنــة
وليس بالتهدئة ،ومــن ناحيته كل زمن
ه ــو ج ـيــد لـلـمــواجـهــة ال ـع ـس ـكــريــة .فـكــره
هــو فكر املــواجـهــة العسكرية املستمرة،
األمر الذي يجعله خطيرًا وغير متوقع».
وحـ ـ ــول ال ـت ـك ـت ـيــك ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـس ـنــوار

ف ــي امل ــواجـ ـه ــة م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،اع ـت ـبــرت
الصحيفة أن السنوار «قد جلب معه من
(فترة األسر في) إسرائيل الفهم بأن على
حماس أن تسجل إنـجــازات مهمة ،فقط
قبل أن تندلع الـحــرب .هو يريد أن يرى
عملية قاسية وفتاكة ،وبعد لحظة من
ذلك إخفاء نشطاء حماس في الخنادق
تحت األرض».
أمــا فــي صحيفة «إســرائـيــل ال ـيــوم» فقد
رأى الخبير بالشؤون الشرق أوسطية،
أيال زيسر ،أن انتخاب السنوار «ال يبشر
بـ ــأن ه ـن ــاك ت ـغ ـي ـي ـرًا ف ــي وج ـه ــة حـمــاس
وتـعــاطـيـهــا مــع إســرائ ـيــل ،وم ــا ك ــان هو
م ــا سـيـكــون داخـ ــل ال ـق ـطــاع وع ـلــى طــول
ال ـح ــدود م ــع إس ــرائ ـي ــل» .وأس ـن ــد زيـســر
رؤيته هذه إلى كون «القوة الحقيقية في
القطاع منذ زمــن هي لـلــذراع العسكرية
لحماس التي فرضت في األعوام األخيرة
أداء املنظمة أم ــام إســرائـيــل» .ويضيف:
«قــد تكون ديناميكية حماس الداخلية
فــي ال ــذراع العسكرية وفــي الـقـطــاع هي
التي دفعت السنوار ورجاله إلى املطالبة
بعرش القيادة السياسية ،وهي لم تعد
تكتفي بقول الكلمة االخيرة خاصة في
املوضوع اإلسرائيلي ،الذي كان متروكًا
لها في األصل».
(األخبار)

