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تميم :ما تفعله
دول المقاطعة
بحقنا «إرهاب»
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ّ
ترامب يمهد للقضاء على االتفاق النووي:

أسوأ الصفقات وأكثرها انحيازًا في تاريخ أميركا

جـ ّـدد أميــر قطــر ،تميــم بــن حمــد ،دعــوة
بــاده إلــى «حــوار غيــر مشــروط»
مــع الــدول املقاطعــة لهــا ،موضحــا أن
«زعزعــة اســتقرار دولــة ذات ســيادة هــي
أحــد أشــكال اإلرهــاب» .وفــي خطابــه
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
أمــس ،قــال إن «وقــف إنتــاج اإلرهــاب
والتطــرف يتحقــق بمعالجــة جــذوره
االجتماعيــة والسياســية» ،مضيفــا:
«زعزعــة االســتقرار فــي دولــة ذات
ســيادة ...أليــس هــذا أحــد تعريفــات
اإلرهــاب؟» ،مؤك ـدًا فــي الوقــت نفســه
رفــض بــاده التعامــل مــع ظاهــرة
اإلرهــاب وفقــا لـ«معاييــر مزدوجــة» .ابــن
حمــد اتهــم ،أيضــا ،دول املقاطعــة بأنهــا
«الحقــت مواطنــي قطــر واملقيمــن علــى
أراضيهــا ملجــرد التعاطــف مــع اإلمــارة»،
ّ
ملمحــا إليهــا بالقــول إنهــا دول «تعتقــد
أن حيازتهــا املــال تؤهلهــا للضغــط علــى
دول أخــرى وابتزازهــا» .واســتدرك
بالقــول إن بــاده ّ
تدبــر شــؤونها
حاليــا «بنجــاح بفضــل وجــود معابــر
ليــس لــدول الحصــار ســيطرة عليهــا»،
واصفــا مــا يجــري بــأن شــعبه «يتعرض
لحصــار جائــر ومســتمر» .كذلــك ،دعــا
دول «مجلــس التعــاون الخليجــي» إلــى
إجــراء حــوار مــع إيــران علــى أســاس
املصالــح املشــتركة ،مضيفــا فــي شــؤون
املنطقــة أن ســبيل الحــل فــي اليمــن هــو
ّ
«إنهــاء حالــة االقتتــال والحــرب ...وتبنــي
الحــوار والحــل السياســي» ،فــي حــن أن
الجهــود السياســية حيــال ســوريا «ال
تــزال متعثــرة بســبب تضــارب املصالــح
الدوليــة».
(أ ف ب)

لم يكد دونالد ترامب
ُيلقي بتهديداته بشأن
االتفاق النووي ،على منبر
األمم المتحدة ،حتى جاءه
الرد من حليفه الفرنسي
ماكرون ،على المنبر
إيمانويل
ّ
نفسه ،حيث حذره من نسفه،
مشيرًا إلى أن ًهذه الخطوة
ستكون «خطأ جسيمًا»
ل ــم يـنـتـظــر الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ً
تــرامــب طــويــا ل ـيــدرك مـفــاعـيــل أي قــرار
ي ـم ـكــن أن ي ـت ـخــذه ب ـخ ـصــوص االت ـف ــاق
ال ـ ـنـ ــووي .أم ـ ــس ،م ـ ّـه ــد الح ـت ـم ــال نـســف
االت ـف ــاق ف ــي ال ـخ ـطــاب الـ ــذي أل ـق ــاه أم ــام
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة ،ولكن
ال ـ ــرد األول ع ـلــى ذلـ ــك جـ ــاء ع ـلــى لـســان
الــرئ ـيــس الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
ال ــذي ح ــذر م ــن االن ـس ـحــاب م ــن االت ـفــاق
معتبرًا أن مـثــل هــذه الخطوة
ال ـنــووي،
ً
ستكون «خطأ جسيمًا».
وفــي انتظار ما ستشهده األيــام املقبلة
من قــرارات أميركية ،ومــا سيقابلها من
ردود أوروبـيــة ،خاض ماكرون وترامب
أولـ ــى مـعــاركـهـمــا ف ــي ه ــذا امل ـج ــال على
منبر األم ــم املـتـحــدة ،خـصــوصــا بعدما
بات من الواضح ّ
تمسك األوروبيني بهذا
االت ـفــاق فــي مقابل اسـتـهــزاء تــرامــب به،
ّ
وم ـحــاوالتــه الحثيثة لـعــرقـلـتــه ،وحــتــى
القضاء عليه.
ّ
استغل تــرامــب خطابه األول أمــام األمــم
ّ
املتحدة ،ليندد باالتفاق «املحرج» الذي
أبرمته مجموعة « »1+5مع إيران بشأن
بــرنــامـجـهــا ال ـن ــووي فــي ع ــام  ،2015في
مؤشر جديد على عزمه على إلغاء هذا
االتفاق أو إعــادة النظر فيه .وإذ وصف
إيران بـ«الدولة املارقة» و«الديكتاتورية
ال ـف ــاس ــدة» ،أك ــد أن «االتـ ـف ــاق مـعـهــا هو
مــن أس ــوأ الـصـفـقــات وأكـثــرهــا انـحـيــازًا،
التي دخلت فيها الواليات املتحدة على
ّ
اإلطالق» .ومن املفترض أن يبلغ ترامب،

في  15تشرين األول املقبل ،الكونغرس
م ــا إذا كـ ــان ي ـش ــاط ــر ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
للطاقة الذرية رأيها في أن طهران تفي
بــالـتـ ّـزامــاتـهــا ال ـ ــواردة فــي ه ــذا االت ـفــاق.
ويمثل هذا الهجوم الجديد من الرئيس
األمـيــركــي على االتـفــاق الـنــووي مؤشرًا
إضافيًا على عزمه ،على ما يبدو ،على
إبـ ــاغ ال ـكــون ـغــرس ب ــأن ط ـه ــران ال تفي
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ،م ــا ي ـف ـتــح ال ـط ــري ــق أم ــام
املؤسسة التشريعية األميركية إلعــادة
فــرض العقوبات على إي ــران ،وبالتالي
ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مــن اتـفــاق
ت ــاري ـخ ــي اس ـت ـغ ــرق ال ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه 10
سنوات من املفاوضات.
ـف ب ـم ـه ــاج ـم ــة ط ـه ــران
تـ ــرامـ ــب لـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
ربـ ـط ــا ب ــاالتـ ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،ف ـق ــد ان ـت ـقــد
ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي و«أن ـش ـط ـتــه املــزعــزعــة
الس ـت ـقــرار» املـنـطـقــة .وق ــال« :صــدقــونــي،
حـ ــان ال ــوق ــت ألن ي ـن ـضــم إل ـي ـن ــا ال ـعــالــم
بــأســره فــي املطالبة بــأن توقف حكومة
إي ـ ــران سـعـيـهــا خ ـلــف املـ ــوت وال ــدم ــار».
وأضــاف أن «الحكومة اإليرانية ّ
حولت
بلدًا غنيًا وذا تاريخ وثقافة عريقني إلى
ّ
وتصدر
دولــة مارقة مرهقة اقتصاديًا،
بـشـكــل أس ــاس ــي ال ـع ـنــف وس ـف ــك ال ــدم ــاء
والفوضى».
وفيما يدأب الرئيس األميركي منذ أكثر
من شهر على التصويب على البرنامج
ال ـ ـنـ ــووي ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ،ك ـ ــان مــن
ّ
يتطرق إليه في األمم املتحدة،
املتوقع أن
حـيــث هــاجــم كــوريــا الـشـمــالـيــة مـتــوعـدًا
«ب ـت ــدم ـي ــره ــا ب ــال ـك ــام ــل» ،إذا ت ـعـ ّـرضــت
الــواليــات املـتـحــدة أو حلفاؤها لهجوم
من بيونغ يانغ ،وواصفًا نظامها بأنه
«فــاســد وشــريــر» .وهـنــا أيـضــا استخدم
تــوص ـي ـفــا م ـشــاب ـهــا ل ــذل ــك ال ـ ــذي وصــف
ب ــه إي ـ ـ ــران ،إذ قـ ــال إن «ال ـ ـ ــدول امل ــارق ــة»
تشكل تهديدًا «لباقي األمــم ولشعوبها
نفسها ،ولديها أكثر األسلحة قدرة على
التدمير» في العالم .وأضــاف أن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون «انطلق
في مهمة انتحارية له ولنظامه» ،فيما
أش ــار إلــى أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة لديها
ّ
قــوة كبرى وتتحلى بالصبر» ،فقد أكد
أنه «إذا اضطرت إلى الدفاع عن نفسها

ّ
متوعدًا
هاجم كوريا الشمالية
«بتدميرها بالكامل» (أ ف ب)

ماكرون :عدم احترام
االتفاق سينطوي على
انعدام مسؤولية

أو عــن حلفائها ،فلن يـكــون أمــامـنــا من
خ ـي ــار سـ ــوى تــدم ـيــر ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
بالكامل»ّ .
ترامب حــذر أيضًا الــدول التي «ال تقوم
بـمـبــادالت تـجــاريــة مــع مثل نـظــام كهذا
ف ـح ـس ــب ،ول ـك ــن ت ـم ــد ب ــال ـس ــاح وتــوف ــر
دعمًا ماليًا لــدولــة تـهـ ّـدد بــإغــراق العالم
في نزاع نووي» .وقال« :ما دمت في هذا
املـنـصــب ،فـســأدافــع عــن مصالح أميركا
وأضعها قبل أي مصلحة أخــرى ،ولكن
مع وفائنا بالتزاماتنا إزاء دول أخرى،
ّ
ن ــدرك أن مــن مصلحة الـجـمـيــع السعي
إلــى مستقبل تـكــون فيه كــل ال ــدول ذات
سيادة ومزدهرة وآمنة».
وف ــي سـيــاق آخ ــر ،ح ــذر أع ــداء الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة م ـ ــن أن الـ ـجـ ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي

«س ـي ـص ـبــح ق ــري ـب ــا أقـ ـ ــوى م ــن أي وق ــت
مـ ـض ــى» .ك ــذل ــك أكـ ــد أنـ ــه «حـ ـ ــان ال ــوق ــت
لـكـشــف الـ ــدول الــداع ـمــة لـجـمــاعــات مثل
ال ـقــاعــدة وح ــزب ال ـل ــه» ،م ـشــددًا عـلــى أن
«عـلـيـنــا رف ــض ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي تـمـ ّـس
س ـي ــادة ال ـ ــدول م ــن أوك ــران ـي ــا إل ــى بحر
الصني».
ولــم يكد الــرئـيــس األمـيــركــي ينتهي من
توجيه تهديداته إلى إيران ،حتى جاءه
الرد األول من الحليف الفرنسي الرئيس
إيمانويل ماكرون ،الذي قال في خطابه
إن «التزامنا بشأن عدم االنتشار النووي
أتــاح الــوصــول إلــى اتفاق صلب ومتني،
يـتـيــح الـتـحـقــق مــن أن إيـ ــران لــن تمتلك
ال ـســاح ال ـن ــووي» .وأض ــاف أن «رفـضــه
اليوم من دون اقتراح أي بديل سيكون
ً
خطأ جسيمًا ،وعدم احترامه سينطوي
على انعدام مسؤولية ألنه اتفاق مفيد».
ل ــم ي ـقــف م ــاك ــرون ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،فقد
دافع بشدة عن االتفاق النووي «الجيد»،
مشددًا على أن أولئك الذين ال يحترمونه
ال يـتـسـمــون بــاملـســؤولـيــة .وأضـ ــاف أنــه
أوضــح ذلــك لترامب وللرئيس اإليراني
حسن روحاني ،عندما التقى بهما أول
من أمسّ .
بــدوره ،حــذر روحاني الواليات املتحدة
م ــن فـ ـق ــدان ث ـق ــة امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ،فــي
ّ
حــال تخليها عن االتـفــاق الـنــووي .وفي
مـقــابـلــة م ــع شـبـكــة «ان ب ــي سـ ــي» ،ق ــال:
«إذا ام ـت ـن ـع ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة عــن
احترام االلتزامات وداست هذا االتفاق،
ف ـهــذا سـيـعـنــي تـحـ ّـمـلـهــا ت ـب ـعــات ف ـقــدان
ث ـقــة ال ـ ــدول ف ـي ـهــا» .وت ـس ــاءل روح ــان ــي:
«ب ـ ـعـ ــد سـ ـيـ ـن ــاري ــو م ـح ـت ـم ــل ك ـ ـهـ ــذا ،أي
ب ـل ــد س ـي ـك ــون م ـس ـت ـع ـدًا ل ـل ـج ـلــوس إل ــى
الطاولة مع الواليات املتحدة والتحدث
ع ــن ال ـق ـضــايــا الـ ــدول ـ ـيـ ــة؟» .وأضـ ـ ــاف أن
«الرصيد األكبر الــذي يتمتع به أي بلد
هو الثقة والصدقية» .وأكــد أنه إذا أراد
ّ
تــرامــب الـتـخــلــي عــن االت ـفــاق ،فــإن إيــران
ستستأنف نشاطاتها النووية السابقة
التي طاملا ّ
أصرت أنها تهدف إلى تلبية
حاجاتها للطاقة .وقال« :أعني بالتأكيد
العودة إلى النشاطات السلمية فقط».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ّ
ألول مرة إسرائيل تعترف رسميًا« :ديمونا» مستمر حتى «الذرة» األخيرة!
بيروت حمود
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــت إس ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل س ـ ـيـ ــاسـ ــة
«الـ ـغـ ـم ــوض» ال ـ ـنـ ــووي طـ ـ ــوال ع ـقــود
خلت .فكل ما قيل عن امتالكها رؤوسًا
نووية يمكن إطالقها حتى مسافات
ت ـب ـل ــغ  1500ك ـي ـل ــوم ـت ــر ب ــاس ـت ـخ ــدام
ص ــواري ـخ ـه ــا امل ـس ـم ــاة «أريـ ـ ـح ـ ــا» ،أو
حتى عن القنبلة النووية التي يمكن
إلقاؤها من الجو ،بقي طي الكتمان
على ألسنة الرسميني في املستويني
األمني والسياسي.
باستثناء مــا كشفه الخبير النووي
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي مـ ـ ــردخـ ـ ــاي ف ـع ـن ــون ــو،
ّ
وحــدهــا «زل ــة ل ـســان» رئـيــس ال ــوزراء
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،إيـ ـ ـه ـ ــود أومل ـ ـ ـ ـ ــرت ،إلح ـ ــدى
الـ ـقـ ـن ــوات األمل ــانـ ـي ــة ك ـش ـف ــت رس ـم ـيــا
ع ــن أن إس ــرائ ـي ــل دولـ ــة ن ــووي ــة« .هــل
متساو
يمكنكم أن تـقــولــوا إن األم ــر
ٍ
عندما يتطلع اإليرانيون إلى امتالك
أسلحة نــوويــة مثل أمـيــركــا وفرنسا
وإســرائـيــل وروس ـي ــا» ،هـكــذا «أخـطــأ»
يــوم ـهــا أومل ـ ـ ــرت .ح ـتــى إن ه ـن ــاك من
طالبه باالستقالة «كونه كشف سرًا
من أسرار األمن القومي».
ل ـكــن أمـ ــس ،ب ــدا األمـ ــر «م ـخ ـت ـل ـفــا» ،إذ
ّ
صرحت حكومة العدو رسميًا ،ألول
م ـ ّـرة ،عـلــى لـســان وزيــرهــا للسياحة،
وعـ ـض ــو ل ـج ـن ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة واألمـ ـ ــن
ال ـتــاب ـعــة لـلـكـنـيـســت ،ي ــاري ــف لـيـفــن،
بـ ــأن ـ ـهـ ــا «ال تـ ـ ـن ـ ــوي وقـ ـ ـ ــف الـ ـنـ ـش ــاط
فـ ــي املـ ـف ــاع ــل ال ـ ـن ـ ــووي فـ ــي دي ـم ــون ــا

ً
مستقبال» .وذلك بالرغم من أنه أقدم
م ـفــاعــل ن ـ ــووي ف ــي ال ـع ــال ــم ،وي ـشــوب
املعدن الذي بني منه لب املفاعل 1537
ً
خلال ،كما كشفت صحيفة «هآرتس»
العبرية في نيسان من العام املاضي.
تصريح ليفني هو بمنزلة الـ ّـرد الذي
أتــى متأخرًا عــامــا ونـصــف ع ــام ،على
سؤال عضو الكنيست ياعيل كوهني
 ب ــاران ،مــن «املعسكر الصهيوني».واألخـيــرة كانت قد قدمت استجوابًا
طالبت من خالله باإلجابة عن سؤال
«م ـت ــى س ـي ـتــوقــف ال ـع ـمــل ف ــي مـفــاعــل
ديـمــونــا؟» .إذ جــاءت مساءلتها بعد
التقرير ال ــذي أوردت ــه «هــآرتــس» عن
األعطاب التي تشوب املفاعل.
وف ـ ـ ــق ال ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـعـ ـب ــري ــة ،أن ـش ــئ
املـفــاعــل بـمـســاعــدة فــرنـســا فــي نهاية
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات م ــن الـ ـق ــرن امل ــاض ــي.
هــذه باتت «معلومة» قديمة «بقدر»
أقــدم ـيــة امل ـفــاعــل نـفـســه .األم ــن الـعــام
لـحــزب ال ـلــه ،الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه،
تطرق إلى املوضوع في ذكرى القادة
ً
الشهداء في شباط املاضي ،قائال «أنا
اليوم ...أدعو العدو اإلسرائيلي ليس
فـقــط إل ــى إخـ ــاء خـ ــزان األمــون ـيــا في
حيفا ،وإنما أيضًا أدعــوه إلى تفكيك
مفاعل ديمونا النووي».
يــومـهــا تــابــع الـسـيــد مـخــاطـبــا الـعــدو
وجـ ـمـ ـه ــوره« :هـ ــم لــدي ـهــم م ـع ـلــومــات
كــاف ـيــة ع ــن ه ــذا امل ـف ــاع ــل ب ــأن ــه عتيق
وقديم ومهترئ» ،ممازحًا بالعامية
«خالص كازو» .فهو بحسب نصرالله،

وب ـنـ ً
ـاء على املـعـلــومــات املـنـشــورة في
ال ـص ـحــف ال ـع ـب ــري ــة« ،ال يـحـتـمــل وال
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ج ـهــد ص ــاروخ ــي كبير
وض ـ ـخـ ــم ،وه ـ ــم ي ـع ـل ـم ــون أيـ ـض ــا أن ــه
إذا أصــابــت ال ـصــواريــخ ه ــذا املـفــاعــل
م ــاذا سيحل بـهــم ،وبكيانهم وحجم
املخاطر التي يحملها إليهم».
لـ ـك ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ال ت ـ ـ ـ ــزال م ـت ـم ـس ـكــة
ـ«ديناصورها» االستراتيجي ،ولم
ب ُ
تحذ حذو «العروس الفرنسية» .ففي
فــرنـســا ،أغـلــق مـفــاعــان مـمــاثــان من
حيث األقدمية لـ«ديمونا» عام ،1980
علمًا ب ــأن أق ــدم مـفــاعــل فــي فــرنـســا ال
يــزال يعمل حتى اآلن قــد أنشئ سنة
 .1977وم ــن امل ـق ــارن ــة ال ـت ــي أوردت ـه ــا
«ه ـ ــآرت ـ ــس» ،ي ـت ـبـ ّـن أن ف ــي املـكـسـيــك
ً
أيضًا مفاعال أقيم في عام  ،1969لكن
من املقرر إغالقه بعد عامني.
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى رد ل ـي ـف ــن ،يـتـضــح
أن إســرائ ـيــل عـلـنــا تـفـضــل «املـعــايـيــر
األمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب سـ ــامـ ــة
مواطنيها .فقد كتب في رده بصراحة
أن ـ ــه «ال ي ــوج ــد زم ـ ــن أقـ ـص ــى م ـحــدد
لنشاط املـفــاعــل .اسـتـمــرار العمل فيه
يسير بمعايير أمنية مهنية صارمة».
هو رد رسمي إذًا يشير في مضمونه
إل ــى أن وق ــف عـمــل امل ـفــاعــل لـيــس في
نـ ّـيــة إســرائـيــل ،وإنـمــا االسـتـمــرار فيه
سيكون حتى «أطول أجل ممكن» .فقد
زعم الوزير نفسه أن «فحص املفاعل
بواسطة املوجات الصوتية هو جزء
مــن عملية صـيــانــة ص ــارم ــة ،لــم تشر

بشكل واضــح إلــى وجــود مشكلة في
املفاعل تلزم بوقف العمل فيه».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ــال ــت «ه ـ ــآرت ـ ــس» إن
مسألة نشاط وأمــن املفاعل النووي
فــي ديمونا «إشكالية بالنسبة إلى
إس ــرائـ ـي ــل» ،إذ «ال ت ـتــوفــر الـ ـق ــدرات
امل ــال ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـب ـن ــاء مـفــاعــل
ً
ن ـ ـ ــووي ج ــدي ــد ب ـ ـ ــدال مـ ــن ديـ ـم ــون ــا»،
ب ــدلـ ـي ــل أن «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
للطاقة الذرية تستثمر موارد كثيرة
للحفاظ على املفاعل القائم».
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــر أن مـ ـ ــوقـ ـ ــع

«وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» كـ ـ ــان قـ ــد ك ـش ــف فــي
الـ ـس ــاب ــق عـ ــن أن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أب ـل ـغــت
األم ـي ــرك ـي ــن ب ــاس ـت ـب ــدال ك ــل أج ـه ــزة
املفاعل ،باستثناء ّلبه املعدني املغلف
باالسمنت «الذي ال يمكن استبداله».
ّأم ــا مسؤولو اللجنة للطاقة الــذريــة
اإلسرائيلية فيعتبرون بدورهم «أن
تقادم املفاعالت النووية هو فرضية
م ـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي ت ـف ـت ـق ــر إلـ ـ ــى األسـ ـ ــاس
العلمي» ،حيث «باإلمكان إطالة أجل
امل ـفــاعــل وتـشـغـيـلــه مل ــدة تـتـخـطــى 40
عامًا».

أنشئ «ديمونا»
في الخمسينيات
وكان مقررًا له
التوقف عن
العمل بعد 40
عامًا

