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تقرير

ـج على إيران
كيري :سنكافح اإلرهاب معًا
ّ
ونسرع بيع األسلحة
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ــع نـظـيــره
ال ـق ـطــري خــالــد ال ـع ـط ـيــة ،أك ــد كـيــري
أن ــه ون ـظ ــراء ه ف ــي مـجـلــس الـتـعــاون
الـخـلـيـجــي اتـفـقــوا عـلــى أن ــه بمجرد
تـطـبـيــق االت ـف ــاق ال ـن ــووي بــالـكــامــل،
فـ ــإنـ ــه س ـي ـس ـه ــم ف ـ ــي أمـ ـ ــن امل ـن ـط ـق ــة.
لكنه فــي اعـتــراف واضــح بقلق دول
الـخـلـيــج م ــن أن يـمـيــل م ـي ــزان الـقــوة
اإلقـلـيـمــي نـحــو إي ــران ،أش ــار إلــى أن
املـنــاقـشــات شملت أيـضــا «تعاوننا
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة أن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة زعـ ـ ــزعـ ـ ــة
االستقرار التي تحدث في املنطقة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري« :س ـ ـن ـ ـع ـ ـمـ ــل م ــع
أصــدقــائ ـنــا وح ـل ـفــائ ـنــا ف ــي املـنـطـقــة
حـتــى نـتــأكــد م ــن أن ـنــا ن ـبــذل أقـصــى
م ـ ــا ه ـ ــو مـ ـمـ ـك ــن ملـ ـن ــع أي ن ـ ـ ــوع مــن
ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة أو غ ـيــر
ال ـقــانــون ـيــة أو غ ـيــر امل ــائ ـم ــة داخ ــل
بلد مــن زعــزعــة اسـتـقــرار أصدقائنا
وحلفائنا» .وفيما أوضح أن الوزراء
ن ــاق ـش ــوا ال ــدف ــاع ــات ال ـص ــاروخ ـي ــة،
قـ ـ ــال« :ت ــواف ـق ـن ــا ع ـل ــى ت ـس ــري ــع بـيــع
بـعــض األس ـل ـحــة ال ـضــروريــة والـتــي
ً
استغرقت وقتًا طويال في املاضي».
ك ـ ــذل ـ ــك ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول كـ ـ ـي ـ ــري األزم ـ ـ ـ ـ ــة فــي
ال ـي ـم ــن ،فـ ـص ـ ّـرح بـ ــأن ب ـ ــاده تــرفــض
«مــا يـقــوم بــه الـحــوثـيــون مــن نشاط
عـسـكــري» ،كـمــا تــرفــض «دع ــم إيــران
لـ ـه ــم» ،م ـض ـي ـفــا إن ـ ــه «يـ ـج ــب الـ ـت ــزام
جـمـيــع األط ـ ــراف الـيـمـنـيــة بـمـقــررات
الـحــوار الوطني والـعــودة إلــى الحل
السياسي».
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة
الـقـطــري أن االت ـفــاق مــع إي ــران «كــان
أفـ ـض ــل خـ ـي ــار ب ــن خ ـ ـيـ ــارات أخ ــرى
ّ
للتوصل إلــى حــل لقضية البرنامج
ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــوار».
وأشار إلى أن دول الخليج واثقة من
أن االت ـف ــاق ال ـن ــووي الـتــاريـخــي بني
إي ــران وال ــدول الـســت يجعل منطقة
ال ـخ ـل ـي ــج أكـ ـث ــر أم ـ ـنـ ــا ،م ــوض ـح ــا أن
االجتماع ،الذي جرى مع كيري ،هو
استكمال لالجتماع الذي انعقد ،في
أيار املاضي ،في كامب ديفيد.
(األخبار)

ــلفة
ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ ،أع ـل ـنــت أن ـق ــرة أم ــس،
ض ـ ّـم محافظتي أغ ــري وتــونـجـلــي إلــى
«املناطق اآلمنة الخاصة» التي أقامتها
الـسـلـطــات الـتــركـيــة ش ــرق ال ـب ــاد ،منذ
إعالن الحرب على «اإلرهــاب» .وأعلنت
إدارتـ ـ ـ ـ ــا امل ـح ــاف ـظ ـت ــن قـ ـي ــام «م ـن ــاط ــق
آم ـ ـنـ ــة» فـ ــي أراضـ ـ ـ ــي امل ـح ــاف ـظ ـت ــن ،مــا
يتيح للسلطات التركية فــرض وضـ ٍـع
مماثل لألحكام العرفية ،وحظر دخول
ـت ي ـح ــق فـيــه
امل ــدن ـي ــن إل ـي ـه ــا ،ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
لـقــوات الجيش والـشــرطــة إطــاق النار
عـلــى أي أهـ ــداف «مـشـبــوهــة» مــن دون
إنذار مسبق ،وذلك ملدة  15يومًا.
ويوم أمس ،أكد «العمال الكردستاني»
أن الهجوم الذي استهدف ثكنة للدرك
في مدينة دوغوبيازيت أول من أمس،
ج ــاء «ردًا عـلــى م ـجــزرة زرك ـ ــال» ،وهــي
ق ــري ــة ف ــي ش ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق ،اسـتـهــدفـهــا
ال ـط ـي ــران ال ـتــركــي م ــا أس ـف ــر ع ــن مقتل
«ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن االط ـ ـف ـ ــال» وإص ــاب ــة
 15آخــريــن .إل ــى ذل ــك ،تـحــدثــت وســائــل
اإلعـ ــام الـتــركـيــة ع ــن هـجـمــات جــديــدة
نسبتها إل ــى «ال ـكــردس ـتــانــي» ،بينها
هـ ـج ــوم ــان ع ـل ــى م ـس ـت ـش ـفــى ع ـس ـكــري
وقــافـلــة للجيش فــي ش ــرق ال ـبــاد« ،لــم
يسفرا عن ضحايا».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
عندما «تفكك» واشنطن «قنبلة وهمية»
فاوضت واشنطن
«إليقاف قنبلة نووية» ،بينما
حصلت طهران على مكاسب
مقابل قنبلة غير موجودة.
من التفاصيل الكثيرة التي
جرى التفاوض عليها ،مفاعل
«آراك» أو تخصيب اليورانيوم،
ومصطلحات أخرى تتضمن
تفسيرات كثيرة ومهمة...
إال أنها إيرانيًا لم تحمل يومًا
قنبلة نووية
طهران ــ حسن حيدر
غـ ـ ـ ــداة إعـ ـ ـ ــان ف ـي ـي ـن ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،راحـ ــت
الواليات املتحدة ّ
تروج لنظرية مفادها
أنها «تمكنت من منع إيران من الحصول
على القنبلة النووية» .ولكن ما يخفيه
هذا الترويج ،هو أن إيران لم تكن قادرة
ً
ع ـلــى تـصـنـيــع ه ــذه الـقـنـبـلــة ،أص ـ ــا ،إن
من حيث املــواد الضرورية ،أو من حيث
تقنيات التفجير واحتواؤها في رؤوس
حــربـيــة ،وه ــو مــا يـعـ ّـد عملية مـعـقــدة ال
قــدرة إليــران على التوصل إليها ،خالل
السنوات العشر املقبلة على أقل تقدير.
ب ـي ــت ال ـق ـص ـي ــد فـ ــي املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـن ــووي
اإلي ـ ــران ـ ــي ،ه ــو م ـف ــاع ــل «آراك» لـلـمـيــاه
الثقيلة ال ــذي ب ــدأ الـعـمــل بــإنـشــائــه قبل
اث ـنــي عـشــر ع ــام ــا ،بـعــدمــا دخ ــل مفاعل
«أمير آبــاد» للمياه الخفيفة في طهران
(بقدرة  5ميغاواط) في مراحل الخروج
مــن الـخــدمــة .وكـ ّـانــت ال ــوالي ــات املتحدة
ق ــد أن ـش ــأت وشــغ ـلــت «أم ـي ــر آبـ ـ ــاد» ،في
عهد الشاه املخلوع محمد رضا بهلوي
عــام  ،1966على أنــه يصلح للعمل بني
خـمـســن وس ـتــن ع ــام ــا ،أي أن ــه بحلول
عــام  ،2016يصبح العد التنازلي لعمر
املـفــاعــل أمـ ـرًا واق ـعــا ،مــا اسـتــوجــب بناء
مفاعل «أمير آباد .»2
ه ـنــا ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن م ـفــاعــات
امل ـيــاه الخفيفة تعمل عـلــى الـيــورانـيــوم
امل ـخـ ّـصــب ،وه ــي بـحــاجــة ألج ـه ــزة طــرد
مركزي لرفع مستوى التخصيب بنسبة

 ،%20الستخدامها في املجاالت الطبية
وإنـ ـت ــاج ال ـن ـظــائــر اإلش ـعــاع ـيــة ملعالجة
األم ــراض السرطانية وإج ــراء البحوث
الـعـلـمـيــة والـطـبـيــة .ل ــذا ،ب ــرزت الـحــاجــة
اإليرانية إلى مفاعالت إضافية بقدرات
أكـ ـب ــر ،وكـ ـ ــان ال ب ــد م ــن الـ ـب ــدء بــإن ـشــاء
مـفــاعــل «أراك» لـلـمـيــاه الـثـقـيـلــة (ب ـقــدرة
 40مـيـغــاواط) ملــا لــه مــن مــزايــا إضافية
عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـعـ ـم ــان ــي .وب ـع ــدم ــا
أبـلـغــت إيـ ــران الــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
الذرية ّ
نيتها بناء املفاعل ،بدأ العمل به
عــام  ،2003لتقوم بعدها هيئة الطاقة
الذرية اإليرانية بإبالغ الوكالة الدولية
للطاقة الذرية التي كان يرأسها محمد
الـ ـب ــرادع ــي ،ح ـي ـن ـهــا ،بـ ــأن االن ـت ـه ــاء من
ت ـش ـي ـيــد امل ـف ــاع ــل س ـي ـك ــون ف ــي األش ـه ــر
ّ
الثالثة األولى من عام  ،2014إال أن اتفاق
ج ـن ـيــف الـ ـ ـن ـ ــووي ،ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،2013أوقف العمل مؤقتًا باملفاعل ،بعد
إنهاء نحو  %85من مراحل بنائه ،وذلك
«لتحديد صيغة واضحة لعمله».
ّ
م ـفــاعــل «آراك» ل ـل ـم ـيــاه ال ـث ـق ـي ـلــة ،شــكــل
ع ـق ــدة أس ــاس ـي ــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـت ـفــاوض
ع ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـت ــي حـفـلــت
باملباحثات ،والسبب في ذلك يعود إلى
آليات عمله.
ً
أوال ،يعمل املـفــاعــل على املـيــاه الثقيلة
( )Heavy waterوصـيـغـتــه الكيميائية
( )2H2Oأو ( ،)D2Oوهــذا املــاء يحتوي

على نظير ثقيل من الهيدروجني يسمى
ً
ديوتريوم بدال من الهيدروجني العادي،
ّ
ويتجمد عند نحو  3.8درج ــات مئوية
كما يغلي عند  101درجة مئوية.
ثانيًا ،هو يعد اقتصاديًا أكثر ،ذلك أنه
لـيــس بـحــاجــة إل ــى يــوران ـيــوم مـخـ ّـصــب،
ويعمل على «يورانيوم  »235الطبيعي،
ونسبته  ،%0.7مــا يعني عــدم الحاجة
إلـ ـ ــى أج ـ ـهـ ــزة طـ ـ ــرد مـ ــركـ ــزي وم ـن ـش ــآت
ت ـخ ـص ـيــب ،إال أن اإلش ـك ــال ـي ــة ت ـق ــع فــي
إنتاج الوقود النووي للبلوتونيوم.
ي ـح ـت ــاح إنـ ـت ــاج ال ـب ـل ــوت ــون ـي ــوم إل ـ ــى أن
يـبـقــى ال ــوق ــود الـ ـن ــووي ن ـحــو ش ـهــر في
قــالــب امل ـف ــاع ــل ،وإذا ل ــم ُي ـس ـت ـخــرج منه
يفقد الكثير من طاقته العالية ،إضافة
إل ــى الـحــاجــة لتنقيته وإع ــادت ــه كــوقــود

ُّ
ما اتفق عليه
يلغي
في فيينا لن
ّ
المفاعل ،بل سيقلل
إنتاج البلوتونيوم

اإلنقسام يهدد الجالية اليهودية في واشنطن بسبب االتفاق النووي (األناضول)

بلوتونيوم إلــى املفاعل إلنتاج الطاقة،
بـحـســب م ــا أع ـلــن رئ ـيــس هـيـئــة الـطــاقــة
الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي.
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة وج ــدت
ّ
ض ــال ـت ـه ــا ف ــي ك ــل ذلـ ـ ــك ،وه ـ ــي ال ـطــاقــة
ال ـه ــائ ـل ــة فـ ــي ال ـب ـل ــوت ــون ـي ــوم وس ــرع ــة
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه .ص ــرح ــت واش ـن ـط ــن
بــأنـهــا ،مــن خــال تغيير قــالــب املفاعل،
اس ـت ـطــاعــت م ـنــع إيـ ـ ــران م ــن ال ـح ـصــول
عـلــى الـكـمـيــات ال ــازم ــة إلن ـت ــاج قنبلة،
وهــو مــا ينطوي على مغالطة تحاول
أمـ ـي ــرك ــا ن ـش ــره ــا ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ــع.
ال ـع ـم ــل فـ ــي املـ ـف ــاع ــل يـ ـج ــري ب ــإش ــراف
الــوكــالــة الــدولـيــة التي يقوم مفتشوها
ب ــزي ــارات دوري ــة للمفاعل ،فــي حــن أن
إيران تبقي الوقود النووي ملدة عام في
داخله ،ما يفقد البلوتونيوم الكثير من
ّ
خاصيته ،إضافة إلــى أنــه ال توجد أي
منشأة فــي إي ــران لتنقية البلوتونيوم
وفصل الشوائب عنه .وعند استخراج
الـبـلــوتــونـيــوم مــن قـلــب امل ـفــاعــل ،تكون
حـ ــرارتـ ــه م ــرت ـف ـع ــة جـ ـ ـدًا وه ـ ــو ب ـحــاجــة
للتبريد السـتـخــدامــه ،مــا قــد يستغرق
ع ــدة س ـنــوات السـتـكـمــال ه ــذه املــراحــل،
في حال وجود كافة املنشآت .وإن كان
ذلــك يعني شيئًا فهو أن إيــران ،عمليًا،
لم تكن قــادرة على إنتاج البلوتونيوم
ً
املـخـصــص لصناعة قنبلة ،فـضــا عن
ع ــدم ت ــواف ــر تـقـنـيــة ص ـنــع رأس ن ــووي
حربي.
ما جرى االتفاق عليه في فيينا لن يلغي
ّ
املفاعل بل سيقلل إنتاج البلوتونيوم،
بحسب مــا أعـلــن اإليــران ـيــون بـعــد بيان
االتـ ـ ـف ـ ــاق .وق ـ ــد ُي ـس ـت ـخ ــدم ال ـي ــوران ـي ــوم
املـ ـخ ـ ّـص ــب ،ب ـن ـس ـبــة  ،%5فـ ــي امل ـف ــاع ــل،
ّ
م ـ ــا يـ ـق ــل ــل م ـ ــن إنـ ـت ــاجـ ـي ــة امل ـ ـفـ ــاعـ ــل مــن
ّ
البلوتونيوم ،ألنه كلما كان اليورانيوم
خ ــام ــا ،ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة ال ـب ـلــوتــون ـيــوم،
وك ـ ـل ـ ـمـ ــا ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ت ـخ ـص ـي ــب
اليورانيوم املستخدم ،انخفضت نسبة
البلوتونيوم.
إذًا ،فاوضت واشنطن «مــن أجــل إيقاف
قـنـبـلــة ن ــووي ــة» ،فـيـمــا حـصـلــت ط ـهــران
على مكاسب مقابل قنبلة غير موجودة،
وه ــذا يعني أن االت ـفــاق ال ـنــووي يخفي
الـكـثـيــر مــن الـكـمــائــن ،واالخ ـت ــاف ــات في
القراءات التي ّ
تفسر بالنقطة والفاصلة،
ّ
توضحها العبرة التي تأتي فــي اليوم
التالي لتوقيع االتفاق وتنفيذه.

إيران

عبداللهيان :طهران والرياض يمكنهما التعاون
ّ
تصب معظم التحركات والتصريحات الـصــادرة عن
املـســؤولــن اإليــرانـيــن ،فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،فــي سياق
تطوير العالقات مع دول الـجــوار ،ومحاربة اإلرهــاب،
األمر الذي ّ
تطرق إليه ،أمس ،مساعد وزير الخارجية
اإليراني ،حسني أمير عبداللهيان ،معلنًا أن إيران تعدّ
م ـبــادرات إلع ــادة الـعــاقــات بينها وبــن دول املنطقة ـ
خصوصًا السعودية ـ إلى مجاريها الطبيعية ،ومعتبرًا
أن رس ــال ــة االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ه ــي أن ـهــا أح ـيــت امل ـســار
ّ
الــدبـلــومــاســي لـحــل األزمـ ــات واملـشــاکــل فــي الـعــاقــات
ال ــدول ـي ــة .وف ــي حــديــث إل ــى ق ـنــاة «ال ـع ــال ــم» اإلخ ـبــاريــة،
ّ
أعـلــن عبداللهيان عــن م ـبــادرة إيــرانـيــة «مـعــدلــة» لحل
األزمـ ــة ال ـســوريــة سـتـطــرح لـلـنـقــاش إقـلـيـمـيــا ودول ـيــا،
ً
وقال إن «هناك تحوال استراتيجيًا في نظرة الالعبني
اإلقليميني حيال سوريا» ،مشددًا على تطابق سياسة
إيـ ــران وروس ـي ــا ح ـيــال س ــوري ــا .وأوضـ ــح أن املـقـتــرح
اإليــرانــي لحل األزم ــة الـســوريــة يتضمن أربـعــة بنود،
وقد قدمه وزير الخارجية محمد جواد ظريف ،و«هو
من أفضل املقترحات وأکثرها جدية وواقعية ،وقد ّتم
ّ
تبنيه مــن قبل األمــم املتحدة وأط ــراف دولـيــة أخــری»،
مـشـيـرًا إل ــى أن إي ــران «سـتـنــاقــش ه ــذا املـقـتــرح خــال
زيــارة وزير الخارجية السوري وليد املعلم ،واملبعوث

الروسي ميخائيل بوغدانوف لطهران».
فــي ال ـس ـيــاق ،أك ــد عـبــدالـلـهـيــان أن «إي ـ ــران سـتــواصــل
دعـمـهــا بـكــل ق ــوة لـحـلـفــائـهــا ،وس ـتــواصــل مساعيها
ّ
الدبلوماسية مــع دول املنطقة وجميع األط ــراف لحل
األزمــة السورية ،في إطــار الحلول الديموقراطية ،عبر
بــرنــامــج سـيــاســي وف ــي إط ــار امل ـش ــاورات اإلقليمية»،
وقال« :نحن متفائلون إزاء مستقبل األزمة السورية».
في موازاة ذلك ،أشار مساعد وزير الخارجية اإليراني
إل ــى أن ب ــاده «کــانــت الـسـبــاقــة إل ــى مـســاعــدة ســوريــا
والعراق وغيرهما في محاربة اإلرهــاب وداعــش ،علی
مـسـتــوی امل ـن ـط ـقــة» ،لـكـنــه نـفــی أن «ي ـك ــون إليـ ــران أي
برنامج مشترك مع الواليات املتحدة ملواجهة داعش».
وقال« :إنما نقوم بذلك ً
بناء علی طلب من الحکومتني
السورية والعراقية ،وسنواصل ذلك».
وعن العالقات اإليرانية ـ السعودية ،قال عبداللهيان:
ّ
«ن ـحــن نـعـتـقــد ب ــأن اس ـت ـخــدام الـسـعــوديــة ال ـقــوة لـحـ ًـل
قـضــايــا املـنـطـقــة ،خـصــوصــا فــي ال ـي ـمــن ،يـمـثــل خـطــأ
استراتيجيًا ،ورغــم أننا نرفض هــذا التوجه من قبل
الــريــاض ،لكن نعتقد أيضًا بــأن العالقات بني طهران
والــريــاض يجب أن تعود إلــى مجاريها الطبيعية وأن
تـكــون على مستوى مـقـبــول» .فــي هــذا اإلط ــار ،شـ ّـدد

عبداللهيان على أن «لــدى طـهــران والــريــاض إمكانية
ّ
جـيــدة ويمكنهما ،مــن خــال الـتـعــاون الـبــنــاء ،إضافة
ّ
ّ
إلى حل القضايا العالقة بينهما ،أن يساهما في حل
قضايا املنطقة ومشاكلها».
كذلك أشــار إلــى لقائه مــع وزيــر الخارجية السعودي
عـ ــادل ال ـج ـب ـيــر ،ع ـلــی ه ــامــش اج ـت ـمــاع دول «مـنـظـمــة
التعاون اإلســامــي» فــي جــدة ،واالسـتـمــاع الــی حديث
صريح وشفاف منه ،والرد عليه بالصراحة والشفافية
نفسها .وقــال« :أکدنا في هذا اللقاء ضــرورة الخروج
من املشاکل واألوضاع السائدة في املنطقة ،والتعاون
ّ
بني طهران والرياض لحل مشاکل املنطقة ،عبر السبل
ّ
الـسـيــاسـيــة ،وضـ ــرورة ب ــدء ال ـحــوار الـصــريــح والـبــنــاء
والفاعل بني إيران والسعودية ،من أجل استخدام کل
اإلمكانات املتاحة لديهما ملواجهة التشدد واإلرهــاب
وإيـجــاد منطقة آمـنــة ومـسـتـقــرة» .وأض ــاف« :سمعنا
کــامــا إيـجــابـيــا مــن الـجـبـيــر» ،مـعــربــا عــن أمـلــه فــي أن
«ت ـت ــم تــرج ـمــة ذل ــك عـمـلـيــا ع ـلــی األرض ،وأن يبتعد
الـسـعــوديــون عــن اسـتـخــدام ال ـقــوة ،ويفسحوا املجال
للحلول السياسية في اليمن وسوريا ولبنان وسائر
دول املنطقة».
(األخبار)

