12

األربعاء  8أيار  2019العدد 3751

األربعاء  8أيار  2019العدد 3751

العالم

العالم

13

على الغالف
تستمر السعودية في
محاوالتها الحصول على
موافقة أميركية لتدشين
برنامج نووي ال ّ
يقيد
طموحها إلى الحصول على
سالح نووي .بدأت المحاوالت
في عهد الملك السابق
عبد الله بن عبد العزيز،
واصطدمت برفض أميركي
ــ إسرائيلي حينها .يحاول
محمد بن سلمان منذ عام
 2015إعادة إحيائها ،مستندًا
إلى عالقته القوية بالرئيس
دونالد ترامب ،وانخراطه في
ّ
التوجه التصعيدي ضد إيران،
لكن ّ
يتبين مجددًا أن األمير
الحالم أضاف بأفعاله المزيد
من العوامل التي تضعف
»احتماالت فوزه بـ«النووي

«مدينة عبدالله» ...للتخصيب
في  17نيسان /أبريل  ،2010أصدر امللك السعودي آنذاك ،عبد
الله بن عبد العزيز ،أمرًا ملكيًا أعلن بموجبه تأسيس «مدينة امللك
عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة» ،على أن تكون الجهة الرسمية
املسؤولة عن تأسيس برنامج نووي ،يسهم في تقليل االعتماد
على استهالك البترول إلنتاج الطاقة الكهربائية وتكرير املياه
وغيرها من الخدمات .لكن في نص النظام الداخلي لـ«املدينة»،
إعــان غير مباشر عن ّنيات تخصيب اليورانيوم ،ومــا ينتج
من العملية من نفايات نووية مشعة بعد التخصيب .في ذلك

آل سعود يالحقون الحلم النووي...
من سلطان إلى ابن سلمان
علي مراد

الرياض ليست
بحاجة إلى
الطاقة النووية
ف ــي أي ـ ـ ــار /م ــاي ــو  ،2014ص ــدرت
عــن «املـخـتـبــر ال ـن ــووي املستقبلي
وبرنامج العلوم واألمن العاملي» في
جامعة برنستون بالواليات املتحدة
دراس ـ ــة لـلـبــاحـ َـثــن ال ـن ـ َّ
ـووي ــن علي
ّ
األحمد وم .في .رامانا ،شككا َّفيها
فــي اقـتـصــاديــات الـكـهــربــاء املــولــدة
ف ــي ال ـس ـعــوديــة .اع ـت ـبــر الـبــاحـثــان
أن «وج ــود احتياطيات كبيرة من
الغاز الطبيعي ـ رغم أن  ٪15فقط
من مساحة السعودية تم التنقيب
فيها عن الغاز ــ ،والفرص الواعدة
للطاقة الشمسية نـظـرًا إلــى امليزة
الجغرافية الــواضـحــة للمملكة في
هــذا املـجــال ،تجعل الطاقة النووية
خيارًا غير ذي جدوى اقتصاديًا».
وخـ ـل ــص الـ ـب ــاحـ ـث ــان إلـ ـ ــى نـتـيـجــة
مـفــادهــا أن «دواف ــع الـسـعــوديــة في
السعي وراء التكنولوجيا النووية ال
تستند إلى تقييم اقتصادي دقيق
لخيارات الطاقة ،بل إلى حسابات
أمنية وسياسية أكثر تعقيدًا».

فــي  19شـبــاط /فبراير الـفــائــت ،أصــدر
رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب
األمـيــركــي ،إيليا كامينغز ،تقريرًا أكد
فيه وجود خطة يتبناها مستشارون
م ـقــربــون م ــن الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
«لنقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى
الـسـعــوديــة» ،بـنـ ً
ـاء على معلومات من
موظفني في اإلدارة األميركية أرسلوا
ش ـهــادات ـهــم ال ـس ـ ّـري ــة إل ــى ال ـل ـج ـنــة عن
وقــائــع ه ــذه الـخـطــة ،واملـ ـ ــداوالت التي
دارت بني مسؤولني في البيت األبيض
وجنراالت متقاعدين وأصدقاء ّ
مقربني
من ترامبّ .قدم املوظفون معلومات عن
شركة « ،»International IP3وهي شركة
خاصة قامت بتجميع «كونسورتيوم»
من الشركات األميركية لبناء محطات
نــوويــة فــي ال ـس ـعــوديــة .وف ـقــا لتقارير
إعــامـيــة ،فــإن مـشــروع « »IP3الوحيد
حــالـيــا هــو مخطط الـبــرنــامــج الـنــووي
السعودي.
وفقًا ملعلومات موظفي البيت األبيض،
أف ــاد دي ــري ــك ه ــارف ــي ،م ـس ــؤول ش ــؤون
ال ـش ــرق األوسـ ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا في
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي بـ ــن ك ــان ــون
الثاني /يناير وتـمــوز /يوليو ،2017
فــي األس ـب ــوع األول مــن والي ــة تــرامــب،
ب ـ ـ ــأن ق ـ ـ ـ ــرار تـ ـبـ ـن ــي الـ ـخـ ـط ــة الـ ـن ــووي ــة
ّ
املسماة «خطة
الخاصة بشركة «،»IP3
مـ ــارشـ ــال الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط» ،يـقـضــي
بـ ـتـ ـط ــوي ــر «الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات م ـ ــن م ـح ـط ــات
الطاقة النووية» .وقد تم إعداد الخطة
بالفعل مــن ِقـ َـبــل الـجـنــرال مايكل فلني
(أول مستشار لألمن القومي في إدارة
ترامب) خالل الفترة االنتقالية ،عندما

كــان ال يــزال يعمل كمستشار ل ــ«،»IP3
فيما سـ ّـوقــت الـشــركــة ملـشــروعـهــا عبر
كتابات نشرها مسؤولوها ّعام .2017
وبحسب تقرير كامينغز ،حذر موظفو
ال ـب ـيــت األب ـي ــض م ــن ح ـص ــول ّ
أي نقل
للتكنولوجيا ال ـنــوويــة غـيــر مـتــوافــق
م ــع ق ــان ــون ال ـطــاقــة ال ــذري ــة ،مـشــدديــن
على أنه «يجب على الواليات املتحدة
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى اتـ ـف ــاق
بــروتــوكــول  ،123وأن ه ــذه املتطلبات
الـقــانــونـيــة ال يمكن الـتـحــايــل عليها».
وأكد املوظفون أن «هارفي تجاهل هذه
الـتـحــذيــرات ،وأص ـ ّـر عـلــى أن ق ــرار نقل
التكنولوجيا النووية إلــى السعودية
ق ــد ت ــم ب ــال ـف ـع ــل» .ه ـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر فـتــح
ّ
يتحينون
أبوابًا كان «الديمقراطيون»
ال ـفــرصــة لـفـتـحـهــا ،بـعــد ظ ـهــور نتائج
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ال ـن ـص ـف ـيــة
األخيرة وفوزهم باألغلبية في مجلس
الـ ـن ــواب ،ف ـهــم ت ـع ـ ّـه ــدوا بــالـتــدقـيــق في
عالقة ترامب الخاصة مع ولــي العهد
الـسـعــودي محمد بــن سـلـمــان ،خاصة
بـ ـع ــد ف ـ ـصـ ــول أزمـ ـ ـ ــة قـ ـت ــل ال ـص ـح ــاف ــي
السعودي جمال خاشقجي.
قبل نهاية كانون الثاني الفائت ،احتفل
إع ـ ّـام النظام الـسـعــودي بــاإلعــان عن
«تلقي الرياض عروضًا من خمس دول
إلنـشــاء مفاعلني نــوويــن على ساحل
الخليج بقيمة  14مليار دوالر» .وعلى
رغ ــم أن ه ــذه ال ـع ــروض ال تـعـنــي بــأي
حال من األحــوال أن السعوديني بدأوا
عمليًا ببناء مفاعالتهم النووية ،إال أن
جوقة ابــن سلمان أصـ ّـرت على اعتبار
اإلع ـ ــان أح ــد «ف ـت ــوح ــات ول ــي األمـ ــر».
فابن سلمان املحتاج إلى ّ
شد العصب
ال ــداخ ـل ــي ،تـعـمــل مــاكـيـنـتــه اإلعــام ـيــة

بعد اغتيال خاشقجي،
تصاعدت أصوات
ّ
المشرعين األميركيين،
ّ
محذرة من تلبية
طموح ابن سلمان
النووي
كالم بومبيو يشير ــ
ولو ظاهريًا ــ إلى رفض
أميركي وإسرائيلي ألن
تمتلك أي دولة عربية
تقنية التخصيب

ع ـل ــى ت ــرس ـي ــخ ك ـل ـي ـش ـي ـهــات م ــن قـبـيــل
«ال ـس ـع ــودي ــة ال ـع ـظ ـمــى»« ،ال ـس ـعــوديــة
ً
فـ ـ ــوق هـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـحـ ــاب» ،وص ـ ـ ـ ــوال إل ــى
الكليشيه القديم املتجدد« :السعودية
النووية».
وفـ ــي ال ـخ ــام ــس م ــن ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
ن ــوف ـم ـب ــر املـ ــاضـ ــي (بـ ـع ــد ن ـح ــو شـهــر
على قتل جمال خاشقجي) ،أعلن ابن
س ـل ـمــان ف ــي ال ــري ــاض ت ــدش ــن سـبـعــة
م ـشــاريــع ـ ـ ـ وص ـف ـهــا اإلع ـ ــام الــرسـمــي
بـ«االستراتيجية» ـ كــان منها «وضع

الحجر األســاس ألول مفاعل لألبحاث
ال ـنــوويــة ال ـس ـعــوديــة» .ت ـجــدر اإلش ــارة
إلـ ــى أن م ـف ــاع ــات األبـ ـح ــاث م ـتــوافــرة
ب ـك ـثــرة ،وال يـتـطـلــب ال ـح ـصــول عليها
موافقة دول نووية كبيرة ،بل تمتلكها
الجامعات الخاصة عالوة على الدول.
ست دول عربية سبقت السعودية إلى
امتالك هذه املفاعالت ،بحسب بيانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بواقع
 9مفاعالت أبحاث من أصل  168حول
ّ
ال ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا ،م ــوج ــودة ف ــي كـ ــل من
م ـص ــر ،واألردن ،ول ـي ـب ـيــا ،وال ـج ــزائ ــر،
وامل ـغ ــرب وس ــوري ــا .لـكــن عـنــدمــا وصــل
ّ
األمــر إلــى الـسـعــوديــن ،تطلب اإلعــان
ً
ع ــن «اإلن ـ ـج ـ ــاز» حـ ـف ــا ،وض ـ ــع خــالــه
ابــن سلمان الحجر األس ــاس لتدشني
«االستراتيجي»!
املفاعل
ّ
ع ــام  ،2009وقـ ــع اإلم ــاراتـ ـي ــون ات ـفــاق
ب ــروت ــوك ــول  123األم ـيــركــي لتأسيس
م ـ ـفـ ــاعـ ــات ن ـ ــووي ـ ــة ق ـ ـ ــرب أب ـ ـ ــو ظ ـب ــي،
وحصلت شــركــة كــوريــة جنوبية على
عطاء بناء املفاعالت ،لكن اليورانيوم
ال ــذي س ــوف ُيستعمل إلن ـتــاج الطاقة
النووية (عام  2019كما ّتدعي أبو ظبي)
ســوف يشحنه األميركيون ويشرفون
على استعماله وفــق معاييرهم .هذا
ما يرفضه السعوديون منذ عام ،2011
ّ
ويصرون على استثنائهم من االلتزام
ب ـب ـن ـ َـدي ع ـ ــدم ت ـخ ـص ـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
ّ
ع ـ ـلـ ــى أراضـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــم ،والـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــل ـ ــص مــن
النفايات النووية الناتجة من عمليات
التخصيب (الـبـلــوتــونـيــوم) ،مــا يعني
أن ـهــم يـطـمـحــون إل ــى ام ـت ــاك بــرنــامــج
نووي ألغراض عسكرية.
خالل جلسة استماع للجنة العالقات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ

احتفل ابن سلمان
بـ«إنجاز» وضع الحجر
األساس لمفاعل لألبحاث
النووية سبقته إليه 6
دول عربية! (أ ف ب)

األميركي منتصف أيــار /مايو ،2018
ت ـع ـ ّـرض وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي،
م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،ل ـه ـج ــوم ع ـن ـيــف مــن
السيناتور الجمهوري راند بول ،خالل
مـنــاقـشــة خـطــوة انـسـحــاب تــرامــب من
االتـفــاق الـنــووي مع إيــرانّ .
توجه بول
بالسؤال لبومبيو« :كيف يمكن اإلدارة
تصر على معيار ّ
ّ
محدد مع إيــران،
أن
وتـتــراخــى فــي املـعـيــار مــع دول أخــرى
في الشرق األوسط؟» ،فأجاب بومبيو:
«لقد طلبنا من السعوديني تمامًا ما
طـلـبـنــاه م ــن إي ـ ــران .ق ــال الـسـعــوديــون
إنهم يريدون برنامجًا نوويًا سلميًا،
وقلنا لهم نــريــد منكم مـعـيــارًا ذهبيًا
وفـ ــق ب ــروت ــوك ــول  ،123يـمـنـعـهــم مــن
تخصيب الـيــورانـيــوم» .كــام بومبيو
ي ـش ـي ــر ـ ـ ـ ولـ ـ ــو ظ ــاه ــري ــا ـ ـ ـ إلـ ـ ــى رف ــض
أم ـيــركــي ،وإســرائ ـي ـلــي م ــن خـلـفــه ،ألن
تمتلك أي دولة عربية تقنية تخصيب
اليورانيوم ،مهما بلغ حجم انخراطها
في املشاريع األميركية.
قـبـيــل وص ــول ــه إل ــى واش ـن ـطــن ف ــي آذار
مــن الـعــام املــاضــي ،قــال ابــن سلمان في
مقابلته مــع شبكة «س ــي بــي أس» إن
«السعودية ال تريد الحصول على قنبلة
ن ــووي ــة ،لـكــن م ــن دون ش ــك إذا ط ـ ّـورت
إي ـ ـ ــران قـنـبـلــة نـ ــوويـ ــة ،ف ـس ــوف نـحــذو
ال ـحــذو نفسه فــي أس ــرع وق ــت ممكن».
كالم ابن سلمان في املقابلة تزامن مع
تجنيد الرياض ثالث جماعات ضغط
أم ـي ــرك ـي ــة إلحـ ـ ـ ــداث خ ـ ــرق ف ــي م ــواق ــف
املشرعني األميركيني فــي الكونغرس،
ح ـي ــال أي اتـ ـف ــاق نـ ـ ــووي م ـح ـت ـمــل مع
السعودية ،األمر الذي يفسر ثقة الرجل
ّ
الزائدة بقدراته على التأثير ،متسلحًا
بوعود الفريق الخاص بترامب لفرض

ات ـفــاق ن ــووي مـعــه وف ــق ال ـشــروط التي
يريدها ،بما يخالف القانون األميركي.
إبــان فترة حكم امللك السابق عبد الله
بــن عبد الـعــزيــز ،ظـهــرت مــؤشــرات إما
على عدم جدية السعوديني في امتالك
التقنية النووية ،وإما على اصطدامهم
بــرفــض املـشــرعــن فــي ّ الـكــونـغــرس .في
تموز /يوليو  ،2011وقعت «مدينة امللك
عـبــد ال ـلــه لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وامل ـت ـجــددة»
ع ـ ـق ـ ـدًا م ـ ــع جـ ـم ــاع ــة ضـ ـغ ــط أم ـي ــرك ـي ــة
ت ــدع ــى «Pillsbury Winthrop Shaw
ُ
( »Pittman LLPوثـيـقــة رق ــم  ،)1تـقــدم
بموجبه الجماعة خدمات استشارية
ق ــان ــون ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــاملـ ـف ــاوض ــات مــع
األميركيني للحصول على اتفاق حول
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي ال ـس ـعــودي ،مقابل
دف ــع ال ـس ـعــوديــن أت ـع ــاب مـسـتـشــاري
الـ ـجـ ـم ــاع ــة عـ ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف وظ ــائ ـف ـه ــم
( $875في الساعة لكبار املستشارين،
 $775لصغار املستشارين ،وبمعدل 10
ساعات في اليوم كحد أدنى $2250 +
ل ـل ـج ـم ــاعــة عـ ــن كـ ــل ي ـ ــوم ع ـ ـمـ ــل) .وف ــق
البيانات التي صرحت عنها الجماعة
لوزارة العدل األميركية ،لم تقم األخيرة
بأي نشاط ُيذكر لصالح «مدينة امللك
عـبــد ال ـلــه لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وامل ـت ـجــددة»
خــال مــدة الـتـعــاقــد .استمر العقد مع
الـجـمــاعــة م ــدة ث ــاث س ـنــوات ونـصــف
سـنــة ،دف ــع خــالـهــا الـنـظــام الـسـعــودي
ما يقارب  14.5مليون دوالر أميركي،
لكن املفاجأة كانت أن الجماعة أبلغت
وزارة الـ ـع ــدل األُم ـي ــرك ـي ــة أن ع ـقــدهــا
مــع الـسـعــوديــن أنـ ِـهـ َـي يــوم  23كــانــون
ّ
الثاني /يناير  ،2015يــوم تسلم امللك
سلمان مقاليد الحكم ،ما يطرح املزيد
من عالمات االستفهام حــول خلفيات
الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع الـ ـجـ ـم ــاع ــة والـ ـجـ ـه ــات
املستفيدة منه.
فــي ش ـبــاط /فـبــرايــر  ،2018قـبـيــل بــدء
جــولــة مـحـمــد بــن سـلـمــان الـخــارجـيــة،
ت ـع ــاق ــدت وزارة ال ـط ــاق ــة وال ـص ـنــاعــة
واملــوارد املعدنية السعودية مع ثالث
ج ـم ــاع ــات ض ـغ ــط أم ـي ــرك ـيــة مل ـســاعــدة
ال ـ ــري ـ ــاض عـ ـل ــى انـ ـ ـت ـ ــزاع ات ـ ـف ـ ــاق مــع
واش ـن ـط ــن «ل ـت ـطــويــر ب ــرن ــام ــج ن ــووي
ت ـ ـجـ ــاري داخ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن قـبــل
مــديـنــة املـلــك عـبــد الـلــه للطاقة الــذريــة
واملتجددة» .املفاجأة كانت أن الوزارة
عـ ّـادت لتجنيد الجماعة نفسها التي
جــنــدتـهــا ع ــام  2011وه ــي «Pillsbury
 ،»Winthrop Shaw Pittman LLPوفق
اتـ ـف ــاق ع ـب ــر ال ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي تــم
إن ـجــازه فــي  17شـبــاط /فـبــرايــر 2018
(وثيقة رقم  ،)2ثم عادت وزارة الطاقة
ال ـس ـع ــودي ــة وجـ ـ ــددت ال ـع ـقــد بصيغة
رسمية فــي  22كــانــون الثاني الفائت
(وثـ ـيـ ـق ــة رق ـ ــم  ،)3ب ـح ـي ــث أص ـب ـحــت
ً
وزارة
جماعة الضغط وكـيــا لكل مــن ّ
الـطــاقــة ومــديـنــة املـلــك عبد الـلــه ،وقعه
عــن الجانب السعودي كــل مــن الوزير
خ ــال ــد ال ـف ــال ــح ،ورئـ ـي ــس مــدي ـنــة املـلــك
ع ـبــد ال ـلــه لـلـطــاقــة ال ــذري ــة وامل ـت ـجــددة
خالد السلطان ،ومــن جانب الجماعة
جيفري ميريفيلد.
بالنظر إلــى سـيــرة جيفري ميريفيلد
الذاتية ،يمكن فهم الطموح السعودي
حيال مسعى انـتــزاع اتـفــاق نــووي مع
واشنطن ،وبالتحديد في الكونغرس
األمـ ـي ــرك ــي ،إذ ش ـغ ــل ال ــرج ــل مـنـصــب
"مـ ـف ـ ّـوض الـلـجـنــة األم ـيــرك ـيــة لتنظيم

الــوقــت ،كــان بــاراك أوبــامــا يسعى إلــى إقـنــاع طـهــران بالجلوس
إل ــى طــاولــة امل ـفــاوضــات للتوصل إل ــى ات ـفــاق ح ــول برنامجها
النووي .وبحكم االنزعاج السعودي من هذا التوجه األميركي،
حاول امللك اإليحاء بأن بالده بصدد امتالك سالح نووي ،في
محاولة يائسة للتشويش على مفاوضات مجموعة  1+5مع
إيران ،بمعنى أن الدافع إلى املطالبة ببرنامج نووي سعودي كان
ّ
تخوف الرياض من ّ
توصل القوى الكبرى إلى اتفاق مع إيران،
وليس حاجة السعوديني االقتصادية والتنموية إلى النووي.

الـ ـط ــاق ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة" بـ ــن ع ــام ــي 1997
و ،2008وقـ ـب ــل ذل ـ ــك ع ـم ــل م ـس ـت ـشــارًا
قانونيًا في مجلس الشيوخ األميركي،
ورئـيـســا تنفيذيًا فــي أكـثــر مــن شركة
طـ ــاقـ ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .أح ـ ـ ـ ــدث إن ـ ـج ـ ــازات
مـيــريـفـيـلــد ك ــان ال ــوس ــاط ــة ف ــي عملية
ش ــراء مجموعة Brookfield Business
 Partners L.Pلـشــركــة Westinghouse
 ،Electric Companyصــانـعــة حــوالــى
ً
 450مفاعال نوويًا تجاريًا حول العالم،
ّ
وال ـت ــي ي ـص ــادف أن ت ــرام ــب مـتـحــمــس
إلعـ ـط ــائـ ـه ــا امـ ـتـ ـي ــاز بـ ـن ــاء املـ ـف ــاع ــات
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة امل ـ ـف ـ ـتـ ـ َـرضـ ــة.
ُ
ميريفيلد كان قد ات ِهم عام  ،2009عقب
ت ـقــاعــده م ــن عـمـلــه ع ـلــى رأس اللجنة
األ ّم ـيــرك ـيــة لـتـنـظـيــم ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة،
ّ
ب ــأن ــه اس ـت ـغ ــل م ـن ـص ـبــه ق ـب ــل ت ـقــاعــده
بشهرين ليصادق على ق ــرارات عادت
بالنفع املــادي على ثــاث شركات هي:
Shaw Group, Westinghouse, General
 ،Electricمـقــابــل وع ــد بحصوله على

شيرمان« :إن حكومة
ال يمكن الوثوق بها ّ
بمنشار عظام ،يجب أل
نثق بها وهي تمتلك
سالحًا نوويًا»

وظيفة مرموقة في شركة Shaw Group
الـتــي أصـبـحــت الحـقــا مـكـ ّـونــا أساسيًا
مــن شــركــة Pillsbury Winthrop Shaw
 ،Pittman LLPوهذا ما حصل.
تـ ـع ــاق ــدات ف ــري ــق م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـمــان
مــع شــركــة Pillsbury Winthrop Shaw
 Pittman LLPجاءت عن طريق أميركي
يــدعــى "ديـفـيــد كــولـتـغــن" ك ــان قــد عمل
سكرتيرًا لشركة أرامكو ومستشارها
العام بني َ
عامي  2010و .2016مباشرة
بعد تقاعده في تشرين األول/أكتوبر
ع ــام ّ ،2016أس ــس شــركــة مـحــامــاة في
والي ـ ــة ت ـك ـس ــاس األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وب ــاش ــر
ال ـت ــواص ــل م ــع ش ــرك ــات ع ــاق ــات عــامــة
وجماعات ضغط لصالح وزارة الطاقة
ال ـس ـعــوديــة .تـظـهــر رســالــة إلـكـتــرونـيــة
ّ
(وثيقة رقم  )4أن كولتغن رتب تعاقدًا
لـصــالــح وزارة الـطــاقــة الـسـعــوديــة مع
ج ـمــاعــة ال ـض ـغــط ،King & Spalding
تحصل بموجبه الجماعة على مبلغ
 450.000دوالر مل ـ ــدة شـ ـه ــر ،م ـقــابــل
ت ـقــديــم خ ــدم ــات اس ـت ـش ــاري ــة لـ ـل ــوزارة
«للحصول على اتفاق بروتوكول 123
وتـطــويــر مـفــاعــل ن ــووي ت ـج ــاري» .في
 7آذار/مـ ـ ــارس  ،2018أن ـجــزت جماعة
 King & Spaldingات ـفــاقــا فــرع ـيــا مع
ش ــرك ــة )Gowling WLG (Canada
 LLPالكندية عبر البريد اإللكتروني
(وث ـ ـي ـ ـقـ ــة رق ـ ـ ــم  ،)5تـ ـلـ ـت ــزم ب ـم ــوج ـب ــه
الشركة الكندية بـ«العمل على إنجاح
جـهــود حـصــول مــديـنــة املـلــك عـبــد الله
للطاقة الــذريــة واملـتـجــددة على اتفاق
بروتوكول  123وتطوير مفاعل نووي

ت ـج ــاري» ،مـقــابــل مبلغ  66.000دوالر
ملــدة  30يــومــا .وتـظـهــر الـبـيــانــات التي
ّ
سلمها ديفيد كولتغن ل ــوزارة العدل
األميركية بتاريخ  29أيلول/سبتمبر
( 2018وثيقة رقم  ،)6أنه حصل مقابل
الـخــدمــات الـتــي قـ ّـدمـهــا ل ــوزارة الطاقة
السعودية على مبلغ  349.171دوالر
أم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـف ـت ــرة ب ــن  20ش ـبــاط/
فبراير و 24أيار/مايو .2018
ّ
وف ــق أح ــدث ال ـب ـيــانــات ال ـتــي سلمتها
جماعة الضغط Pillsbury Winthrop
 Shaw Pittman LLPلـ ـ ـ ــوزارة ال ـع ــدل
األمـ ـي ــركـ ـي ــة (وثـ ـيـ ـق ــة رقـ ـ ــم  ،)7أجـ ــرت
الـجـمــاعــة ات ـصــاالت مــع مـســؤولــن في
اإلدارة األميركية وأعضاء الكونغرس
لـ ـص ــال ــح وزارة الـ ـط ــاق ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ب ـ ـخ ـ ـص ـ ــوص ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي
ال ـس ـع ــودي .ف ــي  3آذار/مـ ـ ـ ــارس ،2018
اجـتـمــع مـنــدوبــو الـجـمــاعــة مــع كــل من
دان ويلموت نائب كبير موظفي وزارة
الطاقة األمـيــركـيــة ،وكريستوفر فــورد
مساعد وزير الخارجية لشؤون األمن
الدولي وعــدم االنتشار ،وأنــدريــا هول
مسؤولة ملف أسلحة الــدمــار الشامل
ومكافحة االنـتـشــار فــي مجلس األمــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،ومـ ــارغـ ــريـ ــت دوان ك ـب ـيــرة
مستشاري اللجنة األميركية لتنظيم
الطاقة الـنــوويــة .وفــي  29آذار/م ــارس
 2018اج ـت ـمــع م ـنــدوبــو ال ـج ـمــاعــة مع
مـ ـس ــاع ــدي ال ـن ــائ ـب ــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـ َّـي ــن
غــريـغــوري ميكس وآلـســي هاستنغز،
وفــي  4نيسان/أبريل  2018اجتمعوا
أيـ ـض ــا ب ــامل ـس ــاع ــد ال ـب ــرمل ــان ــي لـلـنــائــب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ل ـي ـســي ك ـ ــاي ،وفـ ــي 30
تموز/يوليو  2018اتصلت الجماعة
ب ـ ــ«آنـ ــدي زاك» ك ـب ـيــر م ــوظ ـف ــي لـجـنــة
الـطــاقــة وال ـت ـجــارة فــي مجلس الـنــواب
األمـ ـي ــرك ــي ،ل ـت ـن ـس ـيــق زيـ ـ ـ ــارة أع ـض ــاء
اللجنة إلى السعودية.
ب ـع ــد اغ ـت ـي ــال خ ــاش ـق ـج ــي ،ت ـصــاعــدت
أص ـ ـ ــوات املـ ـش ـ ّـرع ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن ّفــي
الـكــونـغــرس مــن كــا الـحــزبــن م ـحــذرة
من تلبية طموح ّ
ولي العهد السعودي
بالحصول على التكنولوجيا النووية
األم ـي ــرك ـي ــة .أحـ ــد ه ـ ــؤالء كـ ــان ال ـنــائــب
الديمقراطي بــراد شيرمان الــذي قــال:
«إن ح ـك ــوم ــة ال ي ـم ـك ــن ال ـ ــوث ـ ــوق بـهــا
بـمـنـشــار ع ـظ ــام ،يـجــب أن ال نـثــق بها
وهــي تمتلك سالحًا نــوويــا» ،وفــي 28
ش ـبــاط/ف ـبــرايــر ال ـفــائــت ت ـق ـ ّـدم الـنــائــب
شيرمان بمشروع ق ــرار «يـلــزم اإلدارة
بــالـحـصــول عـلــى مــواف ـقــة الـكــونـغــرس
ق ـبــل دخ ـ ــول أي اتـ ـف ــاق ن ـ ــووي سلمي
م ــع ال ـس ـعــوديــة حـيــز الـتـنـفـيــذ» .وك ــان
السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي
ق ــد تـ ـق ـ ّـدم ف ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه بـتـشــريــع
مشابه ملشروع قــرار الـنــواب ،مع لحظ
أنه حظي بدعم السيناتور الجمهوري
ماركو روبيو .هذه الجهود التي يقوم
بـهــا أع ـضــاء الـكــونـغــرس مــن الحزبني
لـلـحــؤول دون أن يحصل ول ــي العهد
ال ـس ـعــودي عـلــى بــرنــامــج نـ ــووي على
ه ــواه ،كفيلة بــإعــادة الـكــرة إلــى املـ ّ
ـربــع
ّ
ّ
األول ،ح ـيــث يــت ـضــح أن ال ـص ـعــوبــات
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا ابـ ـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان مــع
األم ـي ــرك ـي ــن ب ـعــد ق ـض ـيــة خــاشـقـجــي،
األمير الشاب
آخــذة في التراكم ،وحلم ّ
يكاد يكون مستحيل التحقق.
(الروابط والوثائق منشورة على موقعنا
اإللكتروني)

النووي بين
«صحصحة» فهد
واستعراض سلطان
يروي املعارض السعودي الدكتور محمد املسعري،
لجنة
فيّ مقابلة متلفزة ،تفاصيل عمله ضمن ّ
سرية لإلعداد للبرنامج النووي السعودي ،ألفها
عام  1987وزير الدفاع والطيران السعودي األسبق
األمير سلطان بن عبد العزيز .هدف اللجنة ـ بحسب
املسعري ـ كان وضع األسس «لتدشني األرضية
لبناء قدرات نووية بخبرات سعودية»ّ .وقد صدر
قرار تأليف هذه اللجنة ً
بناء على أمر تلقاه األمير
سلطان من شقيقه امللك آنذاك فهد بن عبد العزيز.
يقول املسعري (الحاصل على دكتوراه في الفيزياء
النووية ّمن إحدى جامعات أملانيا) إن امللك فهد في
حينه تلقى رسالة من أكاديمي عربي يسكن في لندن
يدعوه فيها «حرصًا منه على مكانة اململكة» ،إلى
البدء بتطوير برنامج نووي سعودي «ليكون قوة ردع
في مقابل البرنامج النووي اإليراني والقنبلة النووية
اإلسرائيلية».
ترأس اللجنة راشد املبارك (بروفسور في علم
الكيمياء) الذي استدعى إليها إضافة إلى املسعري
ثالثة أكاديميني سعوديني متخصصني في علوم
الجيولوجيا والهندسة الكهربائية والطاقة .بدأ أعضاء
اللجنة أبحاثهم تمهيدًا لوضع ّ
تصور ملا يمكن أن
يكون عليه البرنامج النووي السعودي .وكان الهدف
في نهاية املطاف ـ بحسب املسعري ـ الوصول إلى
القدرة على إنتاج السالح النووي .اجتمع سلطان
بأعضاء اللجنة مرتني فقط ،في األولى رفع إليه
أعضاء اللجنة مجموعة توصياتّ ،
أهمها استقطاب
علماء نوويني من العاملني العربي واالسالمي
وإسكانهم وتجنيسهم في السعودية ،ورفع طلب إلى
باكستان للتعاون معهم وتزويدهم بالخبرات الالزمة
للمضي قدمًا باملشروع .في االجتماع الثاني واألخير،
أحضر سلطان ضابطني من الجيش (لواء وعميد)
ّ
ليعرف اللجنة إليهما ويخبر املبارك بأن يتابع امللف
َّ
مع الضابطني ،ألنه تقرر تكليفهما باإلشراف على
البرنامج.
بحسب املسعري ،لم يرق ذلك أعضاء اللجنة العلماء،
إذ سيشرف على عملهم البحثي واألكاديمي
عسكريون ليسوا ّ
مؤهلني لإلشراف على مشروع
ّ
في طور األبحاث والدراسة .بدأ الشك ّفي عدم جدية
القيادة السعودية حيال املشروع يتسلل إلى أعضاء
اللجنة .بعد ّ
مد ّة ،أرسل املبارك خطابًا إلى األمير
سلطان (متخطيًا الضابطني) يطلب فيه عقد اجتماع
يأت ّرد على الخطاب .وبعد
ثالث للجنة معه ،لكن لم ِ
أشهر أعاد املحاولة بخطاب ثانّ ،
لكن سلطان لم
ٍ
يتجاوبّ ،
فقرر املبارك وزمالؤه في اللجنة إنهاء
ّ
ّ
أبحاثهم وصرف النظر عن املشروع برمته .يفسر
املسعري التراجع الرسمي السعودي عن املشروع إلى
أرجحية ّأن امللك فهد لم يكن في حالته الطبيعية عند
قراءته لرسالة األكاديمي العربي واتخاذه قرار إنشاء
اللجنة ّ
السرية ،ألنه لو كان «مصحصحًا» في تلك
ّ
اللحظة ،لفكر باملنع األميركي له بمجرد التفكير في
أمر كهذا بالغ الخطورة.
في أيار عام  1999زار سلطان بن عبد العزيز
باكستان التي كانت قد ّ
فجرت قنبلتها النووية األولى
قبل نحو عام .خالل الزيارة ،اصطحب الباكستانيون
سلطان إلى منشأة كاهوتا النووية قرب إسالم آباد،
وأطلعوه على ما يقومون به من عمليات تخصيب
لليورانيوم في املنشأة .أعلنت واشنطن في حينه
احتجاجها على الخطوة .ومنذ ذلك الحني ،حرص
السعوديون على التلميح كل فترة إلى إمكان شراء
القنبلة النووية من الباكستانيني ،أو تطوير التعاون
مع إسالم آباد للحصول على الخبرات النووية
منها ،إذا اضطروا إلى ذلك ،في مقابل تطوير إيران
وفي أوج
لبرنامجها النووي .أواخر نيسان عام ّ ،2014
املفاوضات النووية بني إيران ومجموعة  ،1+5نظمت
الباطن"
السعودية عرضًا عسكريًا في قاعدة "حفر ُ
شمال شرق اململكة ،بمناسبة اختتام مناورات أطلق
عليها اسم «سيف عبد الله» .خالل االستعراضّ ،
مرت
عربة تحمل صاروخني صينيني من طراز 2-CSS
(رياح الشرق) التي اشترتها الرياض عام ،1987
وقد كانت املرة األولى التي يعرض فيها السعوديون
هذه الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية .ما
استوقف العديد من املتابعني حينها كان حضور
رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني الجنرال رحيل
ُ
شريف في منصة الضيوف ،ما ف ِهم على أنه إيحاء
بانتهاج الخيار النووي بمساعدة باكستانية ،إذا
ّ
تقدمت مفاوضات امللف النووي مع إيران.

