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ّ
نتنياهو :لم أقرر بعد ضرب إيران

التسريبات اإلعالمية عن
معارضة رئيس أركان الجيش
اإلسرائيلي ،بني غانتس ،للخيار
العسكري ضد إيران ،استدعت
استنفارًا من رأس الهرم
السياسي في تل أبيب
يحيى دبوق
أك � ��د رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة،
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ي �ن��اه��و ،ب �ش �ك��ل ق ��اط ��ع ،أن
ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ه� ��ي ال� �ت ��ي ت �ق��رر
م � ��وض � ��وع ض� ��رب� ��ة ع� �س� �ك � ّ
�ري ��ة إلي� � � ��ران،
والقيادة العسكرية هي التي تنفذ ،مع
التشديد على أن القرار لم يصدر بعد.
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ال ت� ��زال امل �ق��ارب �ت��ان
اإلسرائيلية واألميركية ملواجهة إيران،
على حالها .تهدد ت��ل أبيب بالضربة،
وت�ع�م��ل ع�ل��ى إع �ط��اء ص��دق�ي��ة ل�خ�ي��ارات
«ال � �ط� ��اول� ��ة» وال � �ت � �ه� ��دي� ��دات امل �س �ت� ّ�م��رة
عليها ،فيما «تحاول» واشنطن ثنيها،
وإف �ه��ام �ه��ا ح �ج��م أض ��راره ��ا وض� ��رورة
انتظار املسارات الدبلوماسية ،التي لم
تصل بعد ،بحسب تأكيد األميركيني،
الى حائط مسدود.
وف� ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع ال �ق �ن ��اة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي
التلفزيون العبري ،قال رئيس الحكومة
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة إن «ال ��دي � �م ��وق ��راط � �ي ��ة
اإلسرائيلية ،كما في كل ديموقراطية،
ح �ي��ث ال �ج �ه��ة ال �ت��ي ت �ق��رر ه ��ي ال �ق �ي��ادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ،وم � ��ن ي �ن �ف��ذ ه ��و ال �ق �ي��ادة
ال�ع�س�ك��ري��ة» .وش ��دد ع�ل��ى أن «ه ��ذا ك��ان
دائ�م��ًا وسيبقى دائ �م��ًا» ،لكنه ش��دد في

امل�ق��اب��ل ع�ل��ى أن��ه ل��م يتخذ ال �ق��رار حتى
اآلن.
وف��ي م�ح��اول��ة إلع�ط��اء ص��دق�ي��ة لكالمه،
أش��ار نتنياهو الى أنه «في عام ،1981
ج�ل��س (رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
السابق) مناحيم بيغن ،الى جانب هذه
الطاولة ،واتخذ قرارًا بمهاجمة املفاعل
ال�ن��ووي العراقي ،فيما ك��ان مسؤولون
رفيعو املستوى ف��ي املؤسسة األمنية،
ورئ � �ي � �س� ��ا امل � ��وس � ��اد واالس � �ت � �خ � �ب� ��ارات
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ،م� �ع ��ارض�ي�ن ب � �ش ��دة ل �ه��ذا
ال �ق ��رار» .وق ��ال إن «ال �ق �ي��ادة السياسية
ه��ي ال�ت��ي ينبغي عليها ات�خ��اذ ال�ق��رار،
وه ��ذا امل �ب��دأ ه��و ال ��ذي ك ��ان ،وه��و ال��ذي
سيكون».
في موازاة ذلك ،وكما كان متوقعًا ،نفى
اإلسرائيلي ،بني
رئيس أركان الجيش ُ
غ��ان�ت��س ،أن ي �ك��ون م��ا ن �ش��ر ع��ن لسانه
ح ��ول م �ع��ارض��ة م��وق��ف وزي� ��ر ال ��دف ��اع،
إي�ه��ود ب ��اراك ،ف��ي م��ا يتعلق بمهاجمة
إي��ران ،قد «ص��در منه ومن قبله» ،وأكد
أن إي ��ران ت��واص��ل م�س��اع�ي�ه��ا ل�ل��وص��ول
ال � � ��ى ق � � � ��درة ن � ��ووي � ��ة ع � �س � �ك ��ري ��ة ،وه ��ي
تشكل مشكلة خطيرة س��واء للعالم أو
للمنطقة ،وليس صحيحًا أن تتجاهل
إسرائيل هذا األمر».
ون�ق��ل م��وق��ع صحيفة «م �ع��اري��ف» على
اإلن� �ت ��رن ��ت ،ت��أك �ي��د غ��ان �ت��س أن «إي � ��ران
ه��ي ال��دول��ة ال��وح�ي��دة ف��ي ال�ع��ال��م ،التي
تطور (سالحًا) نوويًا وتدعو الى إبادة
دول ��ة أخ � ��رى» ،م �ش �ي �رًا ال ��ى أن ال�ج�ي��ش
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي م �س �ت �ع��د ل� �ل� �ع� �م ��ل» .أم ��ا
ص�ح�ي�ف��ة «ه��آرت��س» ف��أش��ارت ب��دوره��ا
الى أن قائد أرك��ان الجيش اإلسرائيلي
ي �ع��ارض ق �ي��ام إس��رائ �ي��ل ب�ش�ك��ل منفرد
بعملية عسكرية ضد املنشآت النووية
اإلي� ��ران � �ي� ��ة ،إال أن � ��ه ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن�ف�س��ه

ضابط من الحرس الثوري يوجه الزوارق الحربية خالل مناورات في الخليج (عطا كناري ــ أ ف ب)
«ي �ع��رف وظ�ي�ف��ة ال�ج�ي��ش وح � ��دوده في
ال �ن �ظ��ام ال��دي �م��وق��راط��ي ،وس �ي �ق��وم م��ع
ذل ��ك ب�ت�ن�ف�ي��ذ ق ��رار ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
بهذا الخصوص ،في حال اتخاذه ،رغم
معارضته له».

بانيتا ينفي أن يكون
موضوع ضرب إيران
أولوية في محادثاته في
إسرائيل

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
ً
أم� � � ��س ،ن � �ق �ل�ا ع � ��ن م� � �ص � ��ادر أم� �ي ��رك� �ي ��ة،
ت��أك�ي��ده��ا أن جميع ال �ق��ادة العسكريني
واألم� �ن� �ي�ي�ن ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل ،ي �ع��ارض��ون
فكرة قيام تل أبيب بمهاجمة املنشآت
ال �ن��ووي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ،م��ن دون دع ��م من
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وب�ح�س��ب امل �ص��ادر
ن� �ف� �س� �ه ��ا ،ف� � ��إن ال� �ت� �ق ��دي ��ر ال � �س� ��ائ� ��د ف��ي
واش �ن �ط��ن ي ��رى أن إي � ��ران س�ت�ص��ل إل��ى
حافة ام�ت�لاك ق��درات ن��ووي��ة (عسكرية)
ب �ع��د ع� ��ام ون �ص��ف ع � ��ام ،و«ف � ��ي ح�ي�ن��ه،
تنوي واشنطن مهاجمة إي��ران ،وليس
قبل ذلك».
وف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،أق��ر وزي ��ر ال��دف��اع
األميركي ،ليون بانيتا ،عشية وصوله
ال ��ى إس��رائ �ي��ل ،أم ��س ،ب ��أن «ال �ع �ق��وب��ات
ال��دول �ي��ة ل ��م ت �ح �ق��ق ل �ح��د اآلن ه��دف �ه��ا،
ع �ب��ر إج� �ب ��ار إي� � ��ران ع �ل��ى ال �ت �خ �ل��ي ع��ن
طموحاتها ال�ن��ووي��ة» ،لكنه أض��اف إن

ال�ع�ق��وب��ات ت�ض� ّ�ر ب��االق�ت�ص��اد اإلي��ران��ي،
«رغم أن النتائج غير مرضية حاليًا».
ونقلت صحيفة «يديعوت أح��رون��وت»
عن بانيتا تأكيده ضرورة االمتناع عن
انطالقًا
ض��رب إي��ران ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة،
ّ
م� ��ن أن ال� �ق ��ان ��ون ال� �ج ��دي ��د ال� � ��ذي وق� ��ع
عليه الرئيس األميركي ،ب��اراك أوباما،
ح � ��ول ت ��وس� �ي ��ع ال � �ت � �ع� ��اون ال �ع �س �ك ��ري،
واالس �ت �خ �ب��اري واألم �ن��ي ب�ين إس��رائ�ي��ل
وال��والي��ات املتحدة ،سيؤمن إلسرائيل
ق ��درات تضمن ل�ه��ا ض��رب إي ��ران ،حتى
وإن ن �ق �ل��ت م �ن �ش��آت �ه��ا ال � �ن� ��ووي� ��ة ال ��ى
«منطقة الحصانة» تحت األرض.
وكان بانيتا قد نفى في القاهرة ،أمس،
ال� �ت� �ق ��اري ��ر اإلع�ل�ام� �ي ��ة ال� �ت ��ي ق ��ال ��ت إن��ه
ي ��ود م�ن��اق�ش��ة خ�ط��ط ل�ض��رب��ة عسكرية
محتملة إليران خالل زيارته إلسرائيل،
ً
قائال «أعتقد أن من الخطأ التوصيف
ب��ال �ق��ول ن�ح��ن ذاه �ب��ون مل�ن��اق�ش��ة خطط
ض��رب��ة م�ح�ت�م�ل��ة .ل�ك�ن�ن��ا س�ن�ت�ح��دث عن
احتماالت عديدة» .وأكد أن بحث خطط
عسكرية محددة لن تكون في األولوية.
م � � ��ن ج � �ه � �ت � ��ه ،ذك � � � ��ر م � �ع � �ل� ��ق ال � � �ش� � ��ؤون
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي «ي ��دي� �ع ��وت» ،ش�م�ع��ون
ش �ي �ف ��ر ،أن زي � � ��ارة ب��ان �ي �ت��ا إلس ��رائ �ي ��ل
ت ��أت ��ي ل� �ع ��رض خ �ط��ة ع �م�ل�ان �ي��ة ت�ع�ك��ف
وزارة ال��دف��اع األميركية على بلورتها،
وت� �ه ��دف ال ��ى ك �ب��ح ال �ب��رن��ام��ج ال �ن��ووي
اإلي � ��ران � ��ي وش � ��ل ن� �ظ ��ام آي� � ��ات ال� �ل ��ه ف��ي
طهران .ويضيف شيفر إن زيارة بانيتا
رس� ��ال� ��ة واض � �ح� ��ة ال � ��ى ت� ��ل أب � �ي� ��ب ،ب ��أن
واش �ن �ط��ن م �ص��رة ع �ل��ى م �ن��ع إس��رائ �ي��ل
م��ن اإلق � ��دام ع �ل��ى ش��ن ه �ج��وم ع�س�ك��ري
م��ن ج��ان��ب واح� ��د ،وأن «إق��دام �ه��ا على
خ �ط��وة ك �ه ��ذه ،س�ي�ع�ن��ي ت� �ج ��اوزًا لخط
أحمر ليس بإمكان الواليات املتحدة أن
تتحمله».

أميركية جديدة
عقوبات
ّ
ضد طهران
ل��م تكتف ال��والي��ات املتحدة بالعقوبات
ال�ت��ي ف��رض�ه��ا مجلس األم ��ن ع�ل��ى إي��ران
وال بالعقوبات املماثلة ال�ت��ي فرضتها
هي نفسها الى جانب عقوبات االتحاد
األوروب � � � ��ي ،ف�ع�م�ل��ت ع �ل��ى دراس� � ��ة رزم ��ة
جديدة من هذه االج��راءات املشددة التي
تتذرع بالنشاط النووي االيراني ،حيث
ات �ف ��ق م� �ف ��اوض ��ون م ��ن م �ج �ل��س ال �ن ��واب
وم �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة من
العقوبات التوافقية تهدف إلى الحد من
إي � ��رادات ال�ن�ف��ط ،وف��ي م�ق��اب��ل ذل ��ك ،ح��ذر
قائد مقر «خاتم األنبياء» للدفاع الجوي
اإلي��ران��ي العميد ف ��رزاد إسماعيلي ،من
أن قواته ستكون بمثابة «إعصار ّ
مدمر
للدول التي تهدد ايران اإلسالمية».
وات � �ف� ��ق م� �ف ��اوض ��و م �ج �ل �س��ي ال �ش �ي��وخ
وال � � � �ن� � � ��واب األم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن ع � �ل� ��ى ح ��زم ��ة
ال� � �ع� � �ق � ��وب � ��ات ال � � �ج � ��دي � ��دة ض� � ��د اي � � � � ��ران،
ح �ي��ث ام �ل ��وا ب ��اق ��راره ��ا ق �ب��ل ب ��دء عطلة
ال�ك��ون�غ��رس ف��ي مطلع االس �ب��وع املقبل.
ويحث الرئيس باراك أوباما في مشروع
ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ع �ل��ى ت �ح��دي��د م ��ا إذا
ك ��ان ��ت ال� �ش ��رك ��ات اإلي ��ران� �ي ��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة
ل�ل�ن�ف��ط وال �ن��اق�ل�ات ل�ه��ا ص�ل��ة ب��ال�ح��رس
ال � �ث� ��وري اإلي � ��ران � ��ي م �م ��ا س � �ي� ��ؤدي إل ��ى
فرض عقوبات على الشركات التي توفر
خدمات التأمني وإعادة التأمني لشركات
النفط والناقالت الوطنية.
ك��ذل��ك ،ي�ن��ص ع�ل��ى ف��رض ع�ق��وب��ات على
ش � ��رك � ��ات ال� �ش� �ح ��ن ال � �ت� ��ي ت �ن �ق ��ل ال �ن �ف��ط
اإليراني ،ومعاقبة شركات الشحن التي
ّ
تغير العلم املرفوع على السفن أو تطفئ
أنظمة التعقب ملحاولة تجنب العقوبات.
ُويفرض املشروع عقوبات على الشركات
املشاركة في شركات مشتركة مع إي��ران
م��رت�ب�ط��ة ب��ال �ط��اق��ة ،وم�ع��اق�ب��ة ال�ش��رك��ات
األم�ي��رك�ي��ة األم ال �ت��ي ت�ت�ع��ام��ل ال�ش��رك��ات
األجنبية التابعة لها مع إيران.
ك � � ��ذل � � ��ك ي � �ت � �ض � �م� ��ن ت � ��وس� � �ي � ��ع ت� �ع ��ري ��ف

«امل � �ع� ��ام�ل��ات امل ��ال � �ي ��ة» ال� �ق ��اب� �ل ��ة ل �ف��رض
ع�ق��وب��ات ،وال�ت��دق�ي��ق أك�ث��ر ف��ي الخدمات
ال�ت��ي ت�ق��دم�ه��ا شبكة االت �ص��االت املالية
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ب �ي��ن امل � � �ص � � ��ارف (س� ��وي � �ف� ��ت)
وغيرها م��ن ال�ش��رك��ات املقدمة لخدمات
التحويالت املالية عبر الرسائل والتي
تساعد املصارف اإليرانية على تحويل
األموال الكترونيًا.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،اع �ت �ب��ر ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي
م �ح �م��ود اح �م��دي ن �ج��اد ،أن ع �ل��ى اي ��ران
أن ت �ح��د م ��ن اع �ت �م��اد اق �ت �ص��اده��ا ع�ل��ى
ص ��ادرات النفط ال�خ��ام وذل��ك ف��ي الوقت
ال � � ��ذي ت� �ت� �ع ��رض ف� �ي ��ه ص� ��ادرات � �ه� ��ا ه ��ذه
لعقوبات اميركية واوروبية .وقال نجاد،
حسبما نقلت عنه وكالة األنباء الرسمية
االي��ران�ي��ة (إرن ��ا)« ،ي�ج��ب وق��ف ص��ادرات
ال�ن�ف��ط ال �خ��ام .وه ��ذا ش��يء ممكن القيام
به» ،وذلك في كلمة القاها خالل احتفال
بافتتاح قسم من مصفاة تكرير طهران
يتيح زي��ادة انتاج البنزين بنحو ثالثة
ماليني ليتر اضافية.
وش ��دد ال��رئ�ي��س اإلي ��ران ��ي ع�ل��ى ض ��رورة
ق �ي��ام اي� � ��ران ب �ب �ن��اء امل ��زي ��د م ��ن م�ص��اف��ي
التكرير لتغطية االستهالك املحلي من
ال��وق��ود وأي �ض��ًا ام�ك��ان�ي��ة ت�ص��دي��ر م��واد
مكررة وهو ما تقوم به حاليًا على نطاق
صغير م��ع اف�غ��ان�س�ت��ان وال �ع��راق ودول��ة
االمارات وسلطنة عمان وأرمينيا.
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «م �ه��ر»
اإليرانية لألنباء عن العميد اسماعيلي،
ق ��ول ��ه أم � � ��س« ،إن ال � ��دف � ��اع ال � �ج� ��وي ف��ي
ال�ب�لاد ه��و بمثابة اع�ص��ار م��دم��ر للدول
ال�ت��ي ت�ه��دد اي ��ران االس�لام �ي��ة» .وأض��اف
ان «م �ن �ظ��وم��ات ال ��دف ��اع ال� �ج ��وي ت ��ؤدي
واج�ب�ه��ا وت��رد سريعًا ض��د أي تهديد».
وح��ذر ال��دول التي تطلق تهديدات ضد
لاّ
اي��ران م��ن «أ يختبروا اإلع�ص��ار املدمر
للدفاع الجوي اإليراني».
(أ ف ب ،يو بي آي)

