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متابعات صحفية

املفاجأة اإليرانية
يف الصحافــــــة الربيطانية
املدى  /وكاالت

وسط قلق أطراف دولية ..ودهشة أخرى

نجاد يعلن استكامل دورة الوقود النووي بتخصيب اليورانيوم
مؤكد ًا االلتزام بإرشاف الوكالة الدولية
نحو حتقيق هدفها بصنع وقود نووي
حملطات الطاقة.
وق ـ ـ ـ ــال م ـكـلـ ـيـالن يف تـ ـ ـص ـ ـ ـ ــريـح ـ ـ ـ ــات
للـصحفـيني علـى طـائـرة الـرئـاسـة يف
ال ـط ـ ــريق الـ ــى واليـ ــة مـيـ ـسـ ــوري "اذا
استمـر النظام يف الـتحرك يف االجتاه
ال ــذي يــتح ــرك فــيه ح ــالـي ــا ف ـس ــوف
نـتح ــدث عـم ــا ســنفعـله مع االعـض ــاء
االخرين مبجلـس االمن واملانيا بشأن
كيفية معاجلة ذلك مستقبال".
قـ ــال مـكلــيالن "احـ ــدث ت ـص ـ ــريحـ ــات
الـن ـظـ ــام سـتـ ــزي ـ ــد فقــط مـن عـ ــزلــته
وتـ ـسـتـم ـ ــر يف اظه ـ ــار انه يــتحـ ــرك يف
االجتاه اخلاطئ".

ابـدت الصحف الـبريـطانـية الـصادرة صـباح أمـس اهتمـاما
كبيرا باالعالن االيراني عن دخول نادي الدول التي متلك
تقنية نووية .

الفايننشال تاميز

اعتـبرت صحيفـة الفايننـشيال تـاميز انه عـلى الواليـات املتحدة
الـسعـي بكل جهـدهـا مـن اجل حل دبلـومــاسي لالزمـة مع ايـران
مبا يف ذلك اجراء محادثات مـباشرة معها ،ألن شن أي هجمات
عـسكـريـة ضـد ايـران سيـؤدي بـرائه الـى عـواقـب وخيمـة .وعـددت
الـصحـيفــة ه ــذه العــواقـب واكــدت ان الـنــزاع قــد يـب ــدأ صغـيــرا
وس ــريعـ ــا ،لكـنه لـن ي ـسـتـمـ ــر هك ــذا ط ــويال ،ألن اي ــران ســتك ــون
ح ــري ـصـ ــة عل ــى االنــتق ــام لــنف ــسه ــا عـب ــر اســته ــداف امل ـصـ ــالح
االميـركيـة والبـريطـانيـة يف العـراق وافغـانـستـان .واضـافت " أي
سـينــاريــو حــرب قــد يــؤدي الــى تــأجـيج اسعــار الـنفـط الع ــامليــة
لتـصل حتـى مـائـة دوالر للبـرميل وايـران قـد تـزيـد االسعـار الـى
اعل ــى عبــر وقـف انتــاجهــا الـنفــطي او عــرقلــة امــدادات الـنفـط
االقلـيميـة" .وقــالت ان شن ضـربـات جـويـة علـى املـواقع النـوويـة
االيرانيـة رمبا يؤدي الى تدميرها  ،لكن هذه الضربات لن تدمر
املـعرفة االيرانية ،كمـا ستؤجج املشاعر االسالمـية والعربية ضد
الواليات املتحدة

واشنطن بوست

أما الواشنطن بوست فقد قالت:
سـبق إليران أن متـكنت من تخـصيب اليـورانيـوم عن مسـتوى %2
خالل جتـارب سـابقـة كمـا متـكنت مـن الصـول إلـى مـستـوى %15
بـاسـتعمــال الليـزر يف عـام  2002لـكن القـنبلــة النـوويـة تــستلـزم
مستوى تخصيب يزيد عن .%80
وق ــال دبلــومــاسـي غــربـي يف طه ــران "إن اإلعالن اإليــرانـي يعــد
تعجـيالً يف خطـى تـقنيـاتهم ،وهـذا بـالتـأكيـد يـقلقنـا" .وقـال إن
املــشكلــة هي أن اإليــرانيـني يتجـاهلـون مـا يـطلـب منـهم العــالم
فعله وبالتالي عليهم حتمل العواقب.
وكان دبلـوماسـي أمريكي أكـثر تشـككاً من اإلعـالن اإليراني حني
قــال" :نحـن ال نعــرف حتــى اآلن إن كــان اإلعالن حـقيـقي ـاً أم ال،
واحلصول على قطرة واحدة ال يعني الكثير على أية حال".
بعـض الدبـلومـاسيني الغـربيني يف طهـران كانـوا ينتـظرون ردود
الفعـل من مــوسكــو وبـكني ،حـيث إن مــوقـف روسيــا والـصني هــو
عــامل رئيـسـي يف رد فعل مجلـس األمـن ،بيـنمـا قـال آخـرون بـأن
ينتظـرون سماع الكثيـر من اإليرانيني الـذين قد يحـاولون املادة
فــتح املف ــاوض ــات مع أوروب ــا اآلن .وق ــال ال ــدبل ــوم ــاسـي الغ ــربـي
"جميعـنا كـنا علـى علم بـأنهم سيفـعلون هـذا ،لكن الـسؤال اآلن
هو ماذا سيفعلون بعد ذلك؟".

الغارديان

أما صحيفة الغارديان فقد كتبت تقول:
بـينما كان مجلس األمن ينتظر تـقرير األمم املتحدة نهاية هذا
الشهر حول نـوايا إيران النـووية قبل أن يتخذ إجـراءات إضافية
أعـلن ال ــرئيـس اإلي ــراني دخــول بـالده النــاي ــد النــووي ممــا دفع
بعض أعضـاء األمم املتحدة إلـى استخالص استـنتاجـاتهم قبل
وصول تقرير األمم املتحدة.
ويـبدو أن الـدبلومـاسيني األمـريكيـني ممتنني للـرئيس اإليـراني
ألنـه جعل عـملهـم يف اقـن ــاع بقـيــة أعـض ــاء مجلــس األمـن أكـثــر
سهـولـة .وقـال أحـد املـســؤولني األمـريـكيـني "ال اعتقـد أن أحـداً
سيكون مسروراً بهذا املعارض ملا كان مجلس األمن قد طلبه".
إن ســرعــة حتــرك إيــران نحــو تخـصيـب اليــورانيــوم قــد فــاجــأت
العــديــد مـن اخلـبــراء ومـن احملـتـمـل أن يكــون م ــوقف الــرئـيــس
اإليراني بـإعالنه هذا لـه دوافع سياسيـة لكن أي كانـت احلقيقة
يف موقع ناتانز للتخصيب فإن القيادة اإليرانية قد أظهرت بأن
ال نية لها يف اخلضوع.
وإذا كان تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية سلبياً إلى درجة
كبيرة فإن الهدف األمريكي الفوري يدعم من بريطانيا وفرنسا
وأملانيـا هو احلصول علـى إجماع دولي ضاغـط على إيران ،وقال
املـسـؤولـون األمـريـكيـون بــأنهم بـانـتظـار تقـريــر رئيـس الـوكـالـة
محمد البـرادعي حول مدى استجـابة طهران ملتـطلبات مجلس
األمن وفتح مواقعها النووية أمام املراقبني الدوليني.
ومـن املتــوقع أن تكــون اخلطـوة األمـريـكيـة القـادمــة هي إصـدار
قـرار ملزم صـادر وفق الفصل السـابع من مثيثـاق األمم املتحدة
الذي يتعامل مع تهديدات األمن والسالم العامليني.
وهكذا قرار ميـكن أن يضع ضغطاً قانونيـاً دولياً على إيران بدالً
من رد فعل عـسكـري مبـاشـر .وكـانـت روسيـا والـصني قـد رفـضتـا
إصـدار هكـذا قـرار ال يبـرر يف املـسـتقبل أي إجـراء عـسكـري ضـد
إيران.

الصحافة اإليرانية
تشيد بدخول النادي الذري
طهران  -اف ب
اشــادت الـصحف االيــرانيــة بــاالجمــاع أمـس االربعــاء
بـدخـول ايـران "النـادي الـذري" بعــد االعالن الثالثـاء
ب ـ ــان اجلــمه ـ ــوري ـ ــة االسالمـي ـ ــة جنحــت يف تخ ـصـيـب
اليورانيوم بنسبة .%3.5
وعنـونت صحيفة "رسـاالت" يف صفحتها االولى "دورة
الـوقــود النــووي امتت والـطــريق مـفتـوحـة الـى ايـران
قوية".
وكـتـبــت صحــيف ــة "هـمـب ـســتغــي" االصالحـي ــة "اي ــران
ان ـضـمـت الـ ــى الـنـ ــادي الـ ــذري" ،الـ ــى جـ ــانـب صـ ــورة
للرئيس محمود احمدي جناد.
واوردت صـحيفـة "شـرق" الـوسـطيــة العنـوان ذاته الـى
جـ ــانـب صـ ــورة كـبـيـ ــرة لـ ـشـ ــابـني ايـ ــرانـيـني بـ ــاللـبـ ــاس
الـتـقلـيـ ــدي يحـمالن انـب ــوبـ ــا يحـتـ ــوي عل ــى اك ـسـي ــد
اليورانـيوم علـى خلفيـة علم ايـراني يحمل رمـز الذرة
وتعلوه حمامة.
واعلـنـت ايـ ــران الــثالث ـ ــاء انه ـ ــا جنحــت يف تخ ـصـيـب
يـورانيوم بنـسبة  %3.5النتـاج وقود نـووي ،رغم دعوات
مجلس االمن الدولي املتكررة لوقف هذه النشاطات.
وتـشتبه الـواليـات املتحـدة والـدول الغـربيـة بـان ايـران
تخفي اهدافـا عسكريـة حتت ستار بـرنامجهـا النووي
املـدني وتخـشى ان تـسمح هـذه العمليـات للجمهـورية
االسالمية باحلصول على القنبلة الذرية.
ورأت صحــيف ـ ــة "كــيه ـ ــان" احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة امل ـت ـ ـش ـ ــددة ان
"العلـماء الـشبـاب صنعـوا احلدث مـرة جديـدة وايران
خـطت خـطـوة كـبيـرة بـاجنــاز سلـسلــة" اجهـزة الـطـرد
املركزي.
واجن ــزت عــملـيـ ــات تخ ـصـيـب الـي ــورانـي ــوم ب ــواس ـط ــة
"سلـسلــة" من عـشــرات اجهـزة الـطـرد املـركـزي عـرض
الـتلفــزيــون االيــراني صــورا عــديــدة عـنهــا يف نـشــراته
االخبارية الصباحية أمس االربعاء.
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خطوات الحقة

العواصم /وكاالت

اعلنت ايران انهـا جنحت يف تخصيب
اليــورانيــوم النتـاج الـوقــود النـووي يف
تـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــور كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ــر يف اخلـالف حـ ـ ـ ـ ــول
بـرنــامجهــا النـووي ويف حتــد ملطــالب
مـجـلـ ـ ــس االم ــن ال ـ ـ ـ ــدول ــي لـ ـتـعـلـ ـيـق
نشاطات تخصيب اليورانيوم.
ويــأتي هـذا االعـالن قبل  15يـومــا من
انــتهـ ــاء املـهلـ ــة الـتـي ح ـ ــددتهـ ــا االمم
املتحـدة اليـران لـتعلـيق كل نـشـاطـات
تخــصيـب الي ــورانيــوم الــذي ميـكن ان
يـتـ ــوسع لـت ـشــمل انـت ــاج ن ــواة قـنــبل ــة
نووية.

مفاجأة إيرانية

فقــد أعلن الـرئيـس اإليـرانـي محمـود
أح ـم ـ ـ ــدي جن ـ ـ ــاد ،أنّ بـالده ان ـ ـض ـمّــت
لـلن ــادي النــووي ،بع ــد أن "استـكمـلنــا
دورة الوقود النووي قبل يومني".
وقال جناد يف خـطاب نقله التلفزيون
الــرسـمي اإليــرانـي "إنه لـشــرف لي أن
أنــتهـ ــز فـ ــرصـ ــة االحــتفـ ــال بـ ــاملـ ــولـ ــد
الـنـبــوي ،لـنعلـن أنّـنــا اسـتكـملـنــا دورة
الــوقــود الـنــووي مــن خالل تخـصـيـب
اليورانيوم".
وأضـ ـ ــاف "لــن مي ــنع ـنـ ـ ــا األعـ ـ ــداء مــن

االس ـ ـت ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرار يف الـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــريـق الـ ـ ـ ـ ــذي
اخترناها".
وشـ ـ ـدّد جنـ ـ ــاد علـ ـ ــى أنّ بالده "ت ـ ــري ـ ــد
ال ــسالم" ،وأش ــار إل ــى أنّ ال ــدول الـتـي
حـصلت على الـتكنولـوجيا النـووية ال
تـعيــش نفـس مـشــاكل الــدول الـتي ال
متلـكهـ ــا.وقـ ــال إنّ الـ ــشعـب اإليـ ــرانـي
شـعــب م ـتـح ـ ـضّ ـ ـ ــر وي ـ ـ ــري ـ ـ ــد الـ ـ ـسـالم
واالســتق ـ ــرار عل ـ ــى أس ـ ــاس الع ـ ــدال ـ ــة
للبشرية جمعاء.
وأض ــاف أنّ "ق ــوة إي ــران الـن ــووي ــة ذات
دوافع سلميّة".

إشراف دولي

وق ـ ـ ــال إنّ بـالده مـ ـ ـس ـت ـم ـ ـ ــرة يف وضـع
بـ ــرنـ ــامـجهـ ــا حتـت إشـ ــراف الـ ــوكـ ــالـ ــة
الدولية للطاقة الذرية.
وقـبـل ذلك ،نـقلـت وك ــاالت أنـب ــاء عـن
الــرئيـس اإليــراني الـســابق علـي أكبـر
ه ــاشـمـي رف ـسـنج ــانـي قـ ــوله إنّ بالده
جنحـت يف إنتـاج الـوقــود النــووي عبـر
تخصيب اليورانيوم.
ونـقـلـ ــت أسـ ـ ـ ـ ــوش ـ ـي ـ ـتـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــرس عـ ــن
رف ـســنج ــانـي قـ ــوله ل ــوك ــال ــة األنـب ــاء
الكـويـتيـة الـرسـميـة "لقــد جنحنـا يف
تـشغـيل الــوحــدة األولــى ،الـتي جتـمع

 164مـركـز قـوة طـاردة ،وحـصلنـا علـى
املنتج الصناعي".
وكــانـت وكــالــة األنـبــاء اإليــرانـيــة قــد
نـقلـت عـن الـ ــرئـي ــس اإليـ ــرانـي جنـ ــاد
قـوله الثالثـاء يف مشهـد ،شمـال شرق
البـالد ،إنه سيـعلن عـن "اخلبـر الـسـار
يف املـوضـوع النـووي" ،معـربــا عن أمله
بــأن "يكــون هــذا اخلبــر الـســار نقـطــة
البـدايـة عـلي صعيـد بنـاء إيـران قـويـة
إسالمية ومثاال يحتذي" .

القضية النووية

وأضافت الـوكالة أنّ جناد أعرب خالل
كلمته أمـام حشـد من أهـالي سـرخس
بــان احلكــومــة عــازمــة علــى استـيفــاء
"ج ـم ـيـع حقـ ـ ــوق ال ـ ــشعــب اإليـ ـ ــرانــي
بكاملها يف القضية النووية ،وذلك يف
ضوء إرادة الشعب".
وطـل ــب مـجـل ـ ـ ــس األم ــن م ــن إي ـ ـ ـ ــران
ال ـت ـ ـ ــوقـف عــن ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــامـج تـخ ـ ـص ـيــب
الـيــورانـي ــوم بحلــول  28نـيـســان ،غـيــر
أنّهـا رفضت ذلـك قائلـة إنّه من حـقّها
املضي قدما يف برنامجها.
ومـن املـت ـ ــوقع أن يـ ــزور املـ ــدي ـ ــر العـ ــام
لل ــوك ــال ــة ال ــدولـي ــة للـط ــاق ــة ال ــذري ــة
مـحمــد البــرادعي إيــران ،يف محــاولــة

موسكو دعت طهران لوقف التخصيب وطوكيو عربت عن أسفها
موسكو  /اف ب

دع ــت روسـ ـيـ ـ ـ ــا ايـ ـ ـ ــران أمـ ـ ــس االربـعـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــى وقـف كـل
ن ـشــاط ــاتهــا لـتخـصـيـب الـيــورانـي ــوم ،ووصفـت اعالنهــا
الـنج ــاح يف تخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم السـتخ ــدامه وق ــودا
نوويـا بانـه "خطوة يف االجتـاه اخلاطئ" ،حـسب وكاالت
االنباء الروسية.
ونقلت وكالة ايتار-تارس الروسية لالنباء عن املتحدث
باسم وزارة اخلارجيـة الروسية ميخائيل كامينني قوله
ان عل ـ ــى اي ـ ــران "تـعلـيـق كل نـ ـش ـ ــاط ـ ــاته ـ ــا لــتخ ـصـيـب
اليورانيوم مبا فيها االبحاث".
ونقلت وكالة انـترفاكس عن متحـدث اخر باسم الوزارة
قـوله ان اعالن الرئيـس االيراني محمـود احمدي جناد
جن ــاح بالده يف تخـصـيـب الـي ــورانـي ــوم يعـتـب ــر انـته ــاك ــا
الرادة اجملتمع الدولي.
ونقلـت عـن انــدري كــريفـت ـســوف نــائـب كــامـيـنـني قــوله

"هـ ـ ــذه بـ ـ ــالـ ـط ــبع خـ ـطـ ـ ــوة يف االجتـ ـ ــاه اخلـ ـ ــاطــئ ()...
تـتنــاقـض مع قــرارات مجلــس حكــام الــوكــالــة الــدوليــة
للطاقة الذرية وبيانات ممثلي مجلس االمن الدولي".
ونـقلـت ايـت ــار-ت ــاس عــن دبل ــوم ــاسـي روسـي لـم ت ــذك ــر
ه ـ ــوي ــته ان م ـ ــوسـك ـ ــو "ت ـ ــأمـل يف ان تق ـيــم اي ـ ــران ارادة
اجملتـمع ال ــدولي بــالــشكل الـصحـيح وتـتخــذ خـطــوات
عـملـيــة لاللـتــزام بــوثــائق الــوكــالــة الــدولـيــة للـطــاقــة
الذرية".
من جــانـبهــا اعـتبــرت اليــابــان أمـس االربعــاء ان اعالن
ايـران جنـاحهـا يف تخـصيـب اليــورانيــوم النتـاج الـوقـود
النووي "امر مؤسف للغاية".
وصـرح شينزو ابي االمني العام للحـكومة ،للصحافيني
ان اخلطـوة االيرانـية "تتعـارض مع الرسـائل التي بعث
بهـا مجلـس االمن الـدولي والـوكـالـة الـدوليـة لـلطـاقـة
الذرية" مضيفا ان االعالن االيراني "مؤسف للغاية".

للخروج من حالة االحتقان.
ورفـضـت الــوكــالــة الــدولـي ــة للـطــاقــة
الـذريـة التـعليق علـى األنبـاء ،غيـر أنّ
دبلـومـاسيــا رفض الكـشف عن هـويته
ق ـ ـ ـ ــال إنّـه "عـل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــا يـ ـب ـ ـ ـ ــدو ف ـ ـ ـ ــإنّ
التصريحات اإليرانية تبدو دقيقة".
االجتاه اخلاطئ
وعـوده إلـى إعالن جنـاد ،قـال متحـدث
بـ ــاسـم اخلـ ــارجـيـ ــة الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة إنّ
األنبــاء اإليــرانيــة "ال تـســاعــد يف حلّ
األزم ــة".وعل ــى الف ــور ،ق ــال املـتح ــدث
بـاسم البيـت األبيض سكـوت مكليالن
إن تـصــريحــات إي ــران األخيــرة بـشــأن
بـرنــامجهــا النـووي تـظهــر أن طهـران
"تتحـرك يف االجتـاه اخلـاطيء" وأنهـا
اذا اسـتمـرت علــى ذلك فـإن الـواليـات
املـتح ــدة سـتـن ــاق ــش إمك ــانـي ــة اتخ ــاذ
خـط ــوات ت ــالـي ــة مع أعـض ــاء مجلــس
األمن الدولي.
ك ــان املــتحـ ــدث سك ــوت مـكلــيالن ي ــرد
علـ ــى ت ـصـ ــريـح للـ ــرئـي ــس االايـ ــرانـي
الـســابق اكبـر هـاشـمي رفــسنجــاني يف
وقـت س ــابق ي ــوم الـثالث ــاء ب ــان اي ــران
تـنــتج الـي ــورانـي ــوم اخمل ـصـب مـن 164
جهاز طـرد مركـزي يف خطـوة رئيسـية

ول ــم يـح ـ ـ ـ ــدد م ـكـلـ ـيـالن اخلـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوات
القــادم ــة احملتـمل ــة يف مجلــس االمن
الـ ــدولـي حـيـث كـ ــان بعــض االع ـضـ ــاء
يق ــاوم ــون اتخ ــاذ اج ــراءات اكـث ــر ق ــوة
مثل فرض العقوبات.
وتخ ـصـيـب الـي ــورانـي ــوم مب ـسـت ــوي ــات
مــنخفـض ــة يـنـتج ال ــوق ــود الـض ــروري
للمولدات النـووية ،ويف مستوى أعلى،
ينـتج املــواد الـضــروريــة لــصنـع قنـبلــة
نووية.
وسـيـت ــطلـب ذلـك مـن إيـ ــران تـ ــوفـيـ ــر
اآلالف مــن أجهـ ــزة ال ـطـ ــرد املـ ــركـ ــزي
إلن ـتـ ـ ــاج يـ ـ ــوران ـيـ ـ ــوم كـ ـ ــاف مل ــثل ذلـك
الهدف.
ويقـ ــول خـبـ ــراء إن الـت ــشغــيل األمــثل
لنحو  1500جهـاز طرد مـركزي سنـويا
يـتـيح كـمـيــة كــافـيــة مـن املــادة النـتــاج
قنبلة.
غ ـي ـ ــر أنّـه مع ج ـ ــاه ـ ــزيـ ـ ــة  164جه ـ ــازا
للعـمل ،ف ــإنّ ذلـك يعـنـي أنّه بـ ــإمك ــان
العلماء العمل على آفاق أكبر.
وذك ــرت ال ــوك ــال ــة ال ــدولـيـ ــة لل ـط ــاق ــة
الـذريـة يف آذار أن إيـران بـدأت اخـتبـار
 20جهاز طرد مركزي.
ويف شـب ــاط قـ ــال غالم رض ــا آغ ــا زادة،
رئيـس هيئة الطـاقة النوويـة اإليرانية
إن بالده ب ــدأت العـمل يف انـت ــاج وق ــود
اليــورانيـوم بــاستخـدام بـضعـة أجهـزة
فـقـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اجـه ـ ـ ــزة ال ـ ـط ـ ـ ــرد
املركزي.

إرسائيل اعتربت اخلطوة اإليرانية
هتديد ًا للعامل بأرسه
القدس /اف ب

اعـتـب ــر رئـيــس هـيـئ ــة ارك ــان اجلـيــش
االســرائـيلـي اجلـنــرال دان حــالــوتــس
أمـ ـ ـ ـ ــس االربـع ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ان اعـالن اي ـ ـ ـ ـ ـ ــران
جناحها يف تخصيـب اليورانيوم "يثير
قلق" اسرائيل والعالم باسره.
وق ــال اجلنــرال حــالــوتـس يف تـصــريح
الذاع ـ ــة اجلـي ــش االس ـ ــرائــيلـي "ه ـ ــذا
االعالن مـثـيــر لـلقلـق للجـمـيع وهــذا
ما تظهره ردود الفعل الدولية".
واعـتـب ــر ح ــال ــوتــس ان امـتالك اي ــران
للتكنـولوجيـا النوويـة "يشكل تهـديدا
للعالم احلر وليس اسرائيل فقط".
واعـتـب ــر رئـيــس هـيـئ ــة ارك ــان اجلـيــش

االس ـ ــرائ ــيلــي ان "االعـالن بحـ ـ ــد ذاته
يشكل خـطوة كبيـرة" يف برنـامج ايران
النووي مـشيرا يف الـوقت ذاته "الى ان
امـتالك الق ــدرة النــوويــة يـحتــاج الــى
مزيد من الوقت".
امــا مــديــر االسـتخـبــارات يف اجلـيــش
االسـرائيـلي اجلنـرال عـامـوس يـادلني
فـاعـتبــر من جـهته ان "االيـرانـيني قـد
ي ـت ـ ـ ــوصـل ـ ـ ــون ال ـ ـ ــى ام ـتـالك الـ ـ ـسـالح
النووي يف غضون ثالث سنوات".
واوضـح يف مـق ـ ـ ــابـل ـ ـ ــة مـع صـح ـيـف ـ ـ ــة
"يـديعـوت احـرونـوت" ان اسـرائـيل لم
تف ـ ــاج ـ ــأ بـ ـ ــاالعالن االي ـ ــرانــي ال ـ ــذي
"ي ـشـكل حت ــدي ــا ج ــدي ــدا" للـمجـتـمع
الدولي.

سوالنا حيث عىل البدء بالعقوبات وواشنطن تسعى لقرار دويل
كولومبيا  /اف ب
قالت الواليات املتحدة ان ايران
" تـس يـر يف اال جتـاه ا خلـاطئ" وان
ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـجـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــس اال م ـ ـ ــن
ـاع ـ ـ ـ ـ ـ
سـي نـا قـشــون اخل طــوات الالح قـة
ح يـال ط هـران ا لـتي اع لـنت ان هـا
جنحت يف تخصيب اليورانيوم.
و ق ـ ــال ا ملــت ح ـ ــدث ب ـ ــا ســم ا ل ـب ـيــت
اال بـيــض س ك ــوت م ــاك لـيالن ق ــال
"اذا ا سـت مـر ا لـن ظـام اال يـراني يف
اال جت ـ ــاه ا ل ـ ــذي يـ ــس لــكه ا ل ـي ـ ــوم،
سـ ـنـ ـنـ ـ ـ ــا قـ ـ ــش ا خل ـ ـطـ ـ ـ ــوات ا لـ ـت ــي
سـ ـنـعـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــا مـع اال ع ـ ـضـ ـ ـ ــاء
االخ ـ ـ ـ ـ ــر يـ ــن يف مـجـلـ ـ ـ ــس اال مـ ــن
ـ
واملانيا".
واعتبر ان اعالن طهران "يعطي
اجمل مــو عــة ا ل ــدول يــة مــز ي ــدا من
ا ل ـ ـ ــد فـع لـل ـتـح ـ ـ ــرك ب ـ ـط ـ ـ ــر يـق ـ ـ ــة

مـنس قـة" ،م شـددا يف ا لـوقت ذاته
ع لـى ان نــس بـة ا لـت خـصـيب ا لـتي
اع لـنت ال تـسـمح بــا سـت خــدا مــات
عسكرية محتملة.
واع لـنت ايران مـتحد يـة اجملتمع
ا لـ ــدو لــي ان هـ ــا جن حـت يف ا نـتـ ــاج
يورا نـيوم مـخصب بـن سـبة .%3.5
ومن شـأن هـذا االعالن ان يـرغم
االميرك يـني واالوروبيني والروس
وا ل ـص ـي ـن ـيــني ا ل ـ ــى ا ل ـ ــد خ ـ ــول يف
مرحلة دبلوماسية جديدة.
ويع تـمد اال مـير كـيون واالرو بـيون
مـ ـ ــوق ف ـ ــا ا ك ـث ـ ــر ح ـ ــز مـ ـ ــا .ومع ان
مـه ل ـ ــة االمم ا ملــت ح ـ ــدة لــم ت ـنــته
ب ــع ـ ـ ـ ــد ،ـق ـ ـ ـ ــال ا مل ـ ـم ـ ـثـل اال عـلـ ـ ـ ـ ــى
لـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــا س ـ ـ ــة اال حت ـ ـ ــاد االورو ب ــي
ا خلــارج يــة خــا فـي يــر ســوال نــا انه
ي جـب ال بـدء بـال تـفك يـر يف فـرض

عقوبات.
و قـد تأ خـذ يف البدا يـة شكل منع
ح صـول م سـؤولني ا يـران يـني على
تأشيرات دخول او تعزيز القيود
ع لـى ت صـد يـر ا لـتك نـو لـوج يـا ا لـى
ايران.
و كـرر مــاك لـيالن ال قــول ال يـوم ان
ا ل ــر ئـيــس ب ــوش سـي ـسـتـن فـ ــد كل
ا ل ــو سـ ــائل ا لـ ــدب ل ــو م ــا سـي ــة قــبل
التفكير يف اعتماد القوة.
و ك ـت ـبــت مـج لـ ـ ــة " ن ـيـ ـ ــو يـ ـ ــور كـ ـ ــر"
وص ح ــي ف ـ ــة "وا ش ـنـ ـطــن ب ـ ــو ســت"
ا خـ ـيـ ـ ـ ــرا ان ادارة بـ ـ ـ ــوش تـ ـ ـ ــدرس
ا حـتـم ــاالت ا لـت ح ــرك ع ــس ك ــر ي ــا
ضــد ا يــران ا م ــا ع بــر ال قـصف او
ـح ـ ـ ـ ــة ـن ـ ـ ـ ــوويـ ـ ـ ـ ــة
ا سـ ـت ــخ ـ ـ ـ ــدام ا سـل ـ
ت كـت يـك ي ــة الخ تــراق ا لـب نــى ا لـتي
حتمي املواقع االيرانية.

الصني تدعو الحتواء األزمة بحل دبلومايس
بكني /رويترز
حث سفيـر الصني لـدى االمم املتحـدة على
حل دبل ــوم ــاسـي للـم ــواجه ــة ب ـش ــأن ب ــرامج
ـووي ـ ـ ـ ــة وقـ ـ ـ ـ ــال ان االج ـ ـ ـ ــراءات
ـاي ـ ـ ـ ــران ال ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ
العـ ـسـكـ ــريـ ــة واالقـت ـصـ ــاديـ ــة سـتـكـ ــون غـيـ ــر
مجدية.
ونقـلت وكــالــة انبــاء شيـنخــوا الــرسـميــة يف
تقريـر يف وقت مبـكر مـن أمس االربعـاء عن
الـسفيـر واجن جـواجنيـان قـوله يف نيـويـورك

ي ـ ــوم الــثالث ـ ــاء "م ـ ــا زل ـنـ ـ ــا نعــتقـ ـ ــد ان حال
دبلومـاسيـا من خالل املفـاوضات هـو أفضل
سبيل للخروج من االزمة".
ولـم يتـضح علـى الفـور هل كـان واجن الـذي
يــرأس ايضـا مجلـس االمن الــدولي للـشهـر
احل ــالـي يـتحـ ــدث يف رد فعل مـب ــاش ــر عل ــى
اعـالن اي ـ ـ ــران انـه ـ ـ ــا ان ـتـجــت ك ـم ـي ـ ـ ــات مــن
الـي ـ ــورانـي ـ ــوم اخمل ـصـب املـن ـ ــاسـب حمل ـط ـ ــات
الطاقة.

وتـتحــدى ايــران دعــوات مـن االمم املـتحــدة
لوقف ابـحاثهـا الذريـة التـي يخشـى الغرب
انها قد تكون ستارا لصنع اسلحة نووية.
وتـ ــأتـي تـعلــيق ـ ــات واجن يف أعق ـ ــاب تقـ ــاريـ ــر
اخـبــاريــة ام ــريكـيــة مــؤخــرا ذكــرت أن وزارة
الــدفــاع االمــريـكي ــة (البـنتــاجــون) تخـطـط
لضربات عسكرية محتملة ضد ايران.
وقــالت وزارة اخلــارجيــة االمــريـكيــة انهــا ال
ميكنهـا ان تـؤكـد زعم ايـران أنهـا جنحت يف

تخــصيـب الي ــورانيــوم فـيمــا ق ــال خبــراء ان
مــن املـ ـ ــرجـح أن طهـ ـ ــران مـ ـ ــا زال ام ـ ـ ــامهـ ـ ــا
سنوات قبـل أن يكون مبقدورهـا انتاج سالح
نووي.
لـكـن اعـالنهـ ــا تخ ـصـيـب الـيـ ــورانـيـ ــوم أثـ ــار
تـوتــرات مع القـوى الغــربيـة بـشـان املـسـألـة
مم ــا قـ ــد يق ــود مـجلــس االمـن ال ــى دراس ــة
عق ــوبـ ــات عل ــى اي ــران وه ــو شــيء تعـ ــارضه
الصني.

