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محمود محارب

*

النووي اإلسرائيليّة
سياسة الغموض
ّ
الخلفيّة واألسباب واألهداف

النووي اإلس���رائيل ّية التي تبلورت في ستين ّيات القرن
تعالج هذه الدراس���ة سياسة الغموض
ّ
ّ
انفك���ت إس���رائيل تتب ّناه���ا حتى الي���وم .وتقف هذه الدراس���ة على ج���ذور تلك
الماض���ي ،وم���ا
السياس���ة وعل���ى العوام���ل الداخل ّي���ة والخارج ّية التي س���اهمت في بلورته���ا .وتتابع في هذا
تطور االتصاالت
السياق تأثير الواليات الم ّتحدة األميركية في تلك السياسة من خالل متابعة
ّ
ّ
اإلس���رائيلي وال ّتفاهمات التي
الن���ووي
والمفاوضات بينها وبين إس���رائيل بش���أن المش���روع
ّ
ّ
جرت بين الدولتين في عقد الس���تين ّيات والتي تُ ِّوجت باتّفاق غولدا مئير– نيكسون في عام
النووي .كما تتابع الجدل والنقاش الذي دار بين الباحثين
الس�ل�اح
ّ
 1969بش���أن حيازة إس���رائيل ّ
والخب���راء اإلس���رائيل ّيين بش���أن هذه السياس���ة ،من���ذ ثمانين ّي���ات القرن الماضي ،وتس���تعرض
الن���ووي اإلس���رائيل ّية ومواقفهم م���ن ناحية
وتح ِّل���ل وجه���ات نظ���ر أنصار سياس���ة الغم���وض
ّ
النووي العلن ّية اإلسرائيل ّية من ناحية أخرى .كما تستعرض
ووجهات نظر دعاة سياس���ة الرّدع
ّ
الدراسة استعدادات إسرائيل للضربة الثانية النوويّة وتح ِّلل أهداف سياسة إسرائيل النوويّة.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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السرّية وجذور سياسة الغموض
النووي اإلسرائيليّة
ّ
قام رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية دافيد بن غوريون ،منذ بداية تفكريه يف
يل يف عام  1948وحتى إىل ما بعد إكامل بناء
املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
النووي يف دميونه يف نهاية عام  ،1963بإحاطة هذا املرشوع
املفاعل
ّ
ٍ
رسية التامة والغموض املحكم .وقد انسجمت
بسد منيعٍ من ال ّ
يل
رسية التامة والتكتّم الكامل عىل املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
هذه ال ّ
رسية التي ات ّسمت بها عمل ّية
والغموض املحكم تجاه أهدافه ،مع ال ّ
رسية مغروس ٌة
صنع قرارات األمن
يل بشكلٍ عام .تلك ال ّ
القومي اإلرسائي ّ
ّ
القومي فحسب ،وإنمّ ا
عميقًا ،ليس يف صفوف متّخذي قرارات األمن
ّ
يل أيضً ا ،ويف ثقافته تجاه كل ما يتعلّق باألمن
يف قيم املجتمع اإلرسائي ّ
ٍ
بعقوبات قانون ّي ٍة صارم ٍة ض ّد
محصن ٌة
القومي .كام أن هذه الرسية ّ
ّ
ً
كل من يخالفها .إضافة إىل ذلك ،فإن طبيعة عمل بن غوريون يف
القومي ،متيزت باالنفراد يف اتّخاذ
الخاصة باألمن
عمليّة صنع القرارات
ّ
ّ
املؤسسات الرسم ّية واالكتفاء بعرضها عىل
هذه القرارات امله ّمة خارج ّ
املؤسسات الرسم ّية للموافقة عليها عند الرضورة .أما يف حالة املرشوع
ّ
رسية الكاملة
النووي اإلرسائييل ،فقد حرص بن غوريون عىل ال ّ
والغموض التام ،حتى مييض به قُ ُد ًما ويستكمله ويوصله إىل الغايات
التي أرادها له ،من دون إثارة معارضة داخل ّية إرسائيل ّية أو دول ّية
وخاصة من جانب اإلدارة األمريكية.
خارج ّية،
ّ
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النووي كانت يف صميم املرشوع نفسه .وأضاف
ما يتعلق باملرشوع
ّ
أ َّن بن غوريون مل يشأ أن يطرح أو يرشح رؤيته النوويّة أل َّن ذلك
ٍ
أهداف مح َّدد ٍة يف ٍ
وقت مب ّك ٍر ج ًدا وبرسع ٍة تفوق
كان يعني "ذكر
ما ينبغي" .وقد ظلَّت هذه األهداف طوال فرتة حكم بن غوريون
الرسية والغموض ،مل
غامض ًة وغري مح َّددة((( .وانسجا ًما مع سياستي ّ
النوويِ ،
وصيغت
ت ُكتب أه ّم القرارات املتّخَذة يف بدايات املرشوع
ّ
القرارات يف امل ّرات التي كانت تُكتب فيها ،بعبار ٍ
ات عا ّم ٍة وغامض ٍة من
رسية امل ُ ْحكمة إرسائيل من الشرّ وع يف
دون رش ٍح .وقد مكّنت هذه ال ّ
امليض قد ًما فيه ما
بناء املفاعل
ّ
النووي يف دميونه يف عام  1958ومن ِّ
يربو عىل ثالثة أعوام من دون إثارة معارض ٍة داخليّ ٍة أو خارجيّ ٍة ،ومن
دون أن يعلم العامل شيئًا عن هذا املرشوع.

النووي
تبل ُور سياسة الغموض
ّ
اإلسرائيليّة بالتّفاوض مع أميركا
النووي اإلرسائيل ّية
خالل عقد الستين ّيات ،تبلورت سياسة الغموض
ّ
يل بر ّمته  -باملفاوضات
وتأث َّرت  -هي وتط ُّور املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
التي أجراها ثالثة من رؤساء الحكومات اإلرسائيليّة؛ هم بن غوريون
وإشكول ومئري ،مع ثالثة من الرؤساء األمريكيّني؛ هم جون كينيدي
وليندن جونسون وريتشارد نيكسون.

يف بداية عام  1961سعى بن غوريون لعقد اجتام ٍع عاجلٍ مع الرئيس
ٍ
تفاهامت مع اإلدارة األمريك ّية
التوصل إىل
األمرييكّ كينيدي من أجل
ّ
النووي .اعتقد بن غوريون أ َّن مرور الوقت من
بشأن مرشوع دميونه
ّ
التوصل إىل ٍ
حد أدىن من التّفاهامت مع اإلدارة األمريكيّة ال يخدم
دون ّ
النووي تستم ُّر
خاصة أ َّن املعلومات بشأن مرشوع دميونه
إرسائيلّ ،
ّ
وتحمل معها تفاصيل كثري ًة ومثري ًة
ُ
يف الوصول إىل اإلدارة األمريك ّية
السعي إىل ترتيب االجتامع بني بن غوريون وكنيدي،
عنه .ويف سياق ّ
السامح لعالِمني نوويّني أمريكيّني
طلبت اإلدارة األمريكيّة من إرسائيل ّ
النووي .وقد سافر العاملان إىل إرسائيل يف مه ّمة
زيارة مفاعل دميونه
ّ
النووي
استم ّرت من  18إىل  22أيار /مايو  ،1961وزارا مفاعل دميونه
ّ
ٍ
ساعات فقط .وعىل ال ّرغم من أنّهام مل يدخال جميع
ست
بلغت ش ّدة الحرص عىل االلتزام املفرط بالرسيّة من ناحية والغموض ومكثا فيه ّ
والحساسة يف
من ناحية أخرى ،إىل درجة أ َّن بن غوريون واملجموعة القليلة القامئة املنشآت يف مجمع دميونه ،ومل يتفقّدا األمكنة امله ّمة
ّ
ٍ
يل عملوا عىل عدم كتابة أهداف املرشوع املفاعل ،فإنّهام ق ّدما تقري ًرا تض ّمن ما ُّ
يدل عىل تساهلٍ
شديد تجاه
عىل املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
عىل أوراق ،وعدم تدوين م ِّربراته وسياسة إرسائيل النوويّة يف وثائق.
يل وماذا ينبغي العمل به (هاطابو
 1أفنري كوهني ،التابو األخري :رس الوضع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
يل الذي رأس
وأكَّد شمعون بريس" ،مهندس" املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
هأحرون :سود هامتساف هاجرعيني شل يرسائيل فامه ترسيخ لعسوت بو)( ،أور يهودا:
النووي يف دميونه ،أ َّن سياسة الغموض تجاه كل كنريت وزموراه بيتان ودفري ،)2005 ،ص .148
عمل ّية بناء املفاعل
ّ
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أي دالئل تشري إىل أ ّن يف املفاعل
إرسائيل ،إذ ذكرا فيه عدم وجود ّ
النووي عمليّ ٍ
ات تهدف إىل تطوير قدر ٍة نوويّ ٍة إرسائيليّ ٍة ،وأ َّن املفاعل
ّ
مع ٌّد فعلاً ألغراض سلميّة .ولكن عندما سئال لدى تقدميهام تقريرهام
نووي يف املفاعل ،أق ّرا
إىل السلطات األمريك ّية عن إمكان صنع سالح ّ
نووي صغريٍ
بأ َّن يف إمكان إرسائيل تطوير القدرة عىل إنتاج سال ٍح
ٍّ
من هذا املفاعل((( .ويعقّب زيك شلوم عىل هذا التقرير وعىل كيفيّة
ِ
عالمات
تعامل اإلدارة األمريك ّية معه بتأكيده أ َّن هذا األمر يطرح
النووي
السالح
استفهامٍ واستغر ٍ
ّ
اب كثريةً .فاملسألة ال تتعلّق بحجم ّ
الذي يف قدرة إرسائيل تطويره ،إذ مهام بلغ هذا الحجم من الصغر،
فإ َّن له تأثري ٍ
ونتائج إسرتاتيجيّة يف غاية األهميّة .ويتساءل زيك
ات
َ
شلوم يف ضوء ذلك" :إذا كان العالِامن اللذان زارا املفاعل يعتقدان،
حتى من الناحية النظريّة فحسب ،أ َّن إرسائيل متتلك إمكان ّية إنتاج
نووي صغري الحجم" ،فلامذا اقرتحا إجراء الزيارة التالية بعد
"سال ٍح ٍّ
مرور عامٍ كاملٍ عىل تلك الزيارة األوىل؟ أمل يكونا متن ِّبهني إىل إمكان ّية
ميض
خلق وقائع جديدة يف مرشوع دميونه ،ال ميكن الرتاجع عنها بعد ّ
عام؟" ويضيف" :إ َّن السؤال األهم هو ملاذا مل يشعل ذلك ضو ًءا أحمر
لدى اإلدارة األمريكيّة؟"(((.
يبدو أ َّن الرئيس األمرييكّ كينيدي ق ّرر التعامل مع بن غوريون يف
اجتام ٍع ض ّمهام يف  30أيار /مايو  ،1961مبرون ٍة ونعوم ٍة ،وعدم
االختالف عل ًنا معه بشأن مرشوع دميونه يف هذه املرحلة ،بل كان
االجتامع مري ًحا للغاية بالنسبة إىل بن غوريون .هذا مع أ َّن مرشوع
احتل الجزء األه َّم من االجتامع ،الذي قال كينيدي
النووي َّ
دميونه
ّ
يف بدايته إ َّن تقرير العالِمني األمريك ّيني "مفيد" و"جيد" ،وطلب إىل
النووي وأهدافه يف مج ّمع
بن غوريون أن يرشح له طبيعة املرشوع
ّ
دميونه .وكان بن غوريون ينتظر هذا السؤال ،فأع َّد نفسه له جي ًدا،
فق َّدم رش ًحا مط َّولاً لألهم ّية الكبرية يف إيجاد مصادر للطاقة بالنسبة
إىل إرسائيل التي من شأنها أن تجد حلاً ملشكلة مركزيّة يف إرسائيل
تتمثل يف نقص املياه ،وأن الطريق الوحيد لحل هذه املشكلة تكمن
يف تحلية مياه البحر .ومن أجل تحقيق هذا الغرض ،يجب إيجاد
النووي.
مصادر طاقة رخيصة ،وهو ما يحقِّقه مرشوع دميونه
ّ

يل -1960
 2زيك شلوم ،بني دميونه وواشنطن :الصرّ اع عىل تطوير الخيار
ّ
النووي اإلرسائي ّ
( 1968هامأفاك عال بيتواح هأوبتسيا هاجرعينيت شل يرسائيل ( ،)1968-1960تل أبيب:
معهد بن غوريون ألبحاث إرسائيل والصهيون ّية وتراث بن غوريون ،ومركز يافه لألبحاث
اإلسرتاتيج ّية ،)2004 ،ص .62
 3املرجع نفسه.
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بحثي
إىل جانب تربير مرشوع دميونه
ّ
علمي – ّ
النووي بأنَّه ذو "طابع ّ
األمني يف ضوء ازدياد
صناعي" ،ش َّدد بن غوريون عىل قلق إرسائيل
–
ّ
ّ
وخاصة تعاظم ق ّوة مرص .وبنا ًء عىل ذلك ،أوضح أن
ق ّوة العامل العر ّيبّ ،
هدف إرسائيل يف هذه املرحلة هو تخصيص املرشوع ألغر ٍ
اض سلم ّي ٍة،
ولك َّنه أوضح أيضً ا أ َّن إرسائيل رمبا ستقوم بعد ثالثة أو أربعة أعوامٍ
الضوري
بتطوير املرشوع
النووي ليكون قاد ًرا عىل فصل البلوتونيوم رَّ
ّ
للطاقة النوويّة ،ولكن ليس مث ّة قص ٌد لتطوير قدرة إلنتاج األسلحة
اآلن .وكانت هذه إشار ًة واضح ًة من بن غوريون إىل أنه ال يلتزم ألاّ
النووي يف دميونه
تسعى إرسائيل يف املستقبل إىل تغيري هدف املفاعل
ّ
ٍ
حاجات أمن ّي ٍة .وأَوىل كنيدي ،يف رد ّه عىل ما قاله بن غوريون،
إىل
أهم ّية لرضورة الشفاف ّية بشأن النشاط الذي يجري يف مج ّمع دميونه
النووي ،موض ًحا له ذلك باستعانته مبثا ٍل من عامل النساء قائلاً إنَّه
ّ
ينبغي للمرأة ألاّ تكون رشيف ًة فحسب ،وإمنّا ينبغي لها أيضً ا أن تبدو
رشيفةً .ويبدو أ َّن كينيدي كان معن ًيا يف هذه املرحلة بالحصول من
بن غوريون عىل التزامٍ بأ َّن إرسائيل لن تسعى يف املستقبل املنظور
عسكري ،وكذلك الحصول عىل موافقته عىل
نووي
ٍّ
إىل تطوير خيا ٍر ٍّ
(((
زيارة علامء أمريك ّيني مفاعل دميونه سنويًا  ،وليس وقف املرشوع
النووي الذي كان من الواضح لكنيدي أنَّه يحمل بني ثناياه
يل
ّ
اإلرسائي ّ
تو ّج ًها إرسائيل ًّيا نوويًّا عسكريًّا.
بعد عام ونيف من اجتامع بن غوريون وكنيدي ،ساهمت مجموعة
النووي
من العوامل يف تغيري سياسة إدارة كينيدي تجاه املرشوع
ّ
يل من التساهل واملرونة إىل سياسة الحسم والش ّدة .فقد
اإلرسائي ّ
(((
ازدادت املعلومات املتن ّوعة واملثرية التي وردت إىل اإلدارة األمريك ّية
النووي يسري نحو تطوير قدر ٍة
التي تشري إىل أ َّن مرشوع دميونه
ّ
نوويّ ٍة عسكريّ ٍة ،وأ َّن إرسائيل تبذل أقىص جهدها إلخفاء ذلك عن
اإلدارة األمريك ّية ،هذا بخالف ما التزمه بن غوريون للرئيس كينيدي
يف اجتامعهام عام  ،1961تجاه مسألتني اعتربهام كينيدي مه ّمتني،
وهام "الشفافيّة" وعدم تطوير القدرة النوويّة اإلرسائيليّة العسكريّة
يف املستقبل املنظور .لك َّن إرسائيل استم ّرت يف إحاطة مج ّمع دميونه
رسية ،وات ّبعت سياس ًة بعيد ًة ج ًدا عن "الشفاف ّية"
ّ
النووي بجدا ٍر من ال ّ
 4املصدر نفسه ،ص  .66 – 26للمزيد عن هذا اللقاء بني بن غوريون وجون كنيدي ،انظر
إىل:
Seymour M. Hersh, The Samson Option (New York: Vintage Books, 1993),
pp. 101-103.
 5من تلك املعلومات مثلاً رشاء إرسائيل عرشة أطنان من اليورانيوم من جنوب أفريقيا يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،1962عالو ًة عىل ما كانت تحصل عليه إرسائيل من فرنسا وفق االت ّفاقيّة
املعقودة بينهام عام .1957
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تجاه اإلدارة األمريك ّية ،واعتمدت أسلوب التّسويف بخصوص زيارة
علامء أمريكيّني للمفاعل .وعندما سمحت إرسائيل ،بعد كثري من
املامطلة ،لعالِمني أمريكيّني بزيارة املفاعل ،يف أيلول /سبتمرب ،1962
فإنَّها مل تسمح لهام باملكوث يف مفاعل دميونه أكرث من  40دقيقة
أي منشأ ٍة أخرى يف املج ّمع(((.
فقط ،ومنعتهام من زيارة ّ
يف بداية عام  ،1963غيرّ الرئيس كينيدي سياسته تجاه مرشوع إرسائيل
النووي ،وأخذ يص ِّعد من ضغط اإلدارة األمريكيّة عىل إرسائيل يف هذا
ّ
الشأن .ويف النصف األول من عام  ،1963وصل ضغط اإلدارة األمريكيّة
عىل إرسائيل إىل أوجه .ويف سياق هذا الضغط ،أصدر الرئيس كينيدي
كل
القومي ماك جورج باندي بات ّخاذ ّ
تعليامته إىل مستشار األمن
ّ
وسيل ٍة ممكن ٍة ،وبأرسع ٍ
وقت ممكنٍ  ،من أجل تحسني الحصول عىل
النووي ،وكذلك إجراء تقويم لوزن
املعلومات بشأن نشاط إرسائيل
ّ
يل وأهم ّيته يف نظر ص ّناع القرار يف إرسائيل.
املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
وطلب الرئيس يف الوقت نفسه من وزارة الخارج ّية األمريك ّية إعداد
ٍ
خطط لوقف املرشوع(((.

يف رسال ٍة إىل الرئيس كينيدي يف  27أيار /مايو  ،1963أ َّن املفاعل
النووي يف دميونه مع ٌّد ألغراض سلميّة فحسب ،بيد أ َّن بن غوريون
ّ
ماطل بشأن إخضاع املج ّمع للرقابة األمريكيّة الفاعلة .ونتيج ًة إلرصار
الرئيس كينيدي عىل إخضاع مفاعل دميونه للرقابة األمريك ّية الصارمة
بأرسع وقت ،ومن دون تأجيل ،واستمرار بن غوريون يف املراوغة،
وصل التوت ّر والخالف بينهام درج ًة اعتقد فيها بن غوريون وال ّنخبة
السياسيّة – األمنيّة اإلرسائيليّة ،التي كانت عىل اطّالع عىل ما يدور بني
القيادتني األمريك ّية واإلرسائيل ّية ،أ َّن الرئيس جون كينيدي يعمل عىل
يل يف دميونه.
وضع ح ٍّد للمرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
يف  15حزيران  /يونيو  ،1963أرسل الرئيس كينيدي إىل بن غوريون
رسال ًة شديدة اللهجة تناولت بشكلٍ
أسايس موضوع إخضاع مج ّمع
ّ
النووي للرقابة األمريكيّة الف ّعالة بأرسع ٍ
وقت ممكنٍ  .وقد
دميونه
ّ
طلب إىل بن غوريون تح ّديد ٍ
موعد لزيارة علامء أمريكيّني للمج ّمع يف
صيف ذلك العام وبأرسع ٍ
والسامح لهم بزيارة جميع
وقت ممكنٍ ّ ،
املنشآت ومراقبتها واملكوث فيها وقتًا كاف ًيا للقيام مبه َّمتهم ،وأن تكون
زيارتهم للمج ّمع دوريّة .وحذّر كينيدي من تع ّرض التزام الواليات
املتّحدة تجاه إرسائيل وتأييدها لها ألرضا ٍر كبري ٍة إذا كان هناك اعتقاد
ٍ
معلومات موثوقٍ بها
بأ َّن الواليات املتّحدة ال تستطيع الحصول عىل
يف شأن موضوع مه ِّم للغاية بالنسبة إىل السالم ،مثل جهد إرسائيل يف
ٍ
بتهديد قال فيه إنَّه إذا رفضت
النووي .واختتم كينيدي رسالته
املجال
ّ
إرسائيل االستجابة ملطالبه ،فإ َّن ذلك سيُلحق األذى مبستقبل إرسائيل
ورفاه َّيتها(((.
السفري األمرييكّ يف تل أبيب يوم
وصلت رسالة الرئيس كينيدي إىل ّ
السفري
األحد املوافق  16حزيران /يونيو  ،1963وقبل أن يتو َّجه ّ
إليصال الرسالة إىل بن غوريون ،علم أ َّن األخري يعتزم تقديم استقالته
السفري عن تسليم
من رئاسة الحكومة يف ذلك اليوم ،ومن ثم أحجم ّ
الرسالة إىل بن غوريون(((.

أدرك الرئيس كينيدي يف هذه املرحلة أ َّن بن غوريون مياطل ويس ِّوف
النووي ،من أجل
وامليض يف مرشوع دميونه
من أجل كسب الوقت
ّ
ّ
وضع أمريكا والعامل تحت األمر الواقع .لذلك ،كثَّف الرئيس كينيدي
ضغوطه عىل بن غوريون من أجل تحقيق هدفني أساس ّيني :األول،
النووي مع ٌّد ألغر ٍ
اض
يل منه بأ َّن مرشوع دميونه
ّ
انتزاع التزام إرسائي ّ
حل إشكول محل بن غوريون وألّف الحكومة اإلرسائيليّة،
سلمي ٍة فحسب .والثاين ،فتح املجمع بكل منشآته املختلفة أمام بعد أن َّ
ّ
ّ
الرقابة األمريكية الفاعلة .ونتيجة لهذه الضغوط ،التزم بن غوريون محتفظًا لنفسه أيضً ا بوزارة ال ّدفاع ،أرسل الرئيس كينيدي يف  5متوز/
ّ
يوليو  1963إليه الرسالة التي سبق أن و ّجهها إىل بن غوريون(.((1
ويتبينّ من املراسالت واالتصاالت التي جرت بني إشكول والرئيس
رسي من السفارة األمريك ّية يف تل أبيب أُرسل إىل اإلدارة األمريك ّية
 6كشف تقرير ّ
النووي،
متسكًا مبرشوع دميونه
املعرفةيف كينيدي أ َّن األ ّول مل يكن َّ
ّ
أقل من سلفه ّ
كانون الثاين /يناير  1963أ َّن إرسائيل تقوم بتطوير مرشوعها النووي يف دميونه المتالك
ّ
والعسكري.
االقتصادي
والقدرة اللتني متكّنانها يف املستقبل من استعامل ذلك يف املجالني
ّ
ّ
وتوقّع هذا التقرير أن يكون يف مقدور إرسائيل إجراء تجرب ٍة نوويّ ٍة عسكريّ ٍة خالل ستّة إىل
مثانية أعوام .للمزيد ،انظر :شلوم ،بني دميونة وواشنطن ،ص .72 – 71
 7شلوم ،بني دميونة وواشنطن ،ص .74 – 73

 8املرجع نفسه ،ص .108 – 105
 9املرجع نفسه.
 10املرجع نفسه.
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القوي بالّلويب
أقل منه تع ّنتًا بشأن زيارة العلامء األمريك ّيني للمج ّمع ،ولك َّنه كان بتأييده الشّ ديد إلرسائيل وبتعاطفه معها وبارتباطه
وال َّ
ِّ
وأقل صداميّةً؛ ففي الوقت الذي ك َّرر إشكول يف الصهيو ّين يف الواليات املتّحدة.
أكرث منه دبلوماسيّة َّ
هذه املراسالت واالتصاالت التي دارت بينه وبني الرئيس كينيدي ما
كان قد ا ّدعاه بن غوريون يف مراسالته األخرية مع الرئيس األمرييكّ،
النووي يف دميونه مع ٌّد ألغر ٍ
اض سلم ّي ٍة ،فإنَّه رفض الطلب
أ َّن املفاعل
ّ
رص بق ّو ٍة عليه ،وهو أن يقوم علام ٌء
الذي ما برح الرئيس كينيدي ي ُّ
النووي يف ذلك الصيف ،واقرتح أن
أمريكيّون فو ًرا بزيارة مج ّمع دميونه
ّ
تكون هذه الزيارة يف نهاية عام .1963
كان من الواضح لإلدارة األمريكيّة يف متوز /يوليو  1963أ َّن مج ّمع
نووي(،((1
النووي يسري نحو امتالك القدرة عىل إنتاج سال ٍح
دميونه
ٍّ
ّ
النووي يف نهاية عام  1963أو
وأنَّه سيجري تشغيل مفاعل دميونه
ّ
يف بداية عام  .1964وعىل الرغم من ذلك ،مل يتمكّن الرئيس كينيدي مذكرة التّفاهم
يل للمراقبة األمريكيّة
من تحقيق مطلب إخضاع املج ّمع اإلرسائي ّ
ومل بين إشكول وجونسون
ٍ
موعد لزيارة العلامء األمريك ّيني يف صيف  1963كام
يستطع تحديد
كل من بن غوريون وإشكول.
ألح يف طلب ذلك من ّ
َّ
أتاحت املرحلة االنتقاليّة وفرتة تكيّف الرئيس جونسون مع منصبه
يل ،فسح ًة
الجديد والزمن الالزم ليتع ّرف إىل امللف
ّ
النووي اإلرسائي ّ
النووي
الحساسة للغاية من تط ّور مرشوع إرسائيل
ّ
يف هذه املرحلة ّ
السري يف مرشوع
واق�تراب موعد تشغيل املفاعل النووي يف مجمع دميونه ،وتعثرّ مه ّم ًة من الوقت مكَّنت رئيس الحكومة إشكول من ّ
ّ
ّ
النووي من ناحية وإعادة ترتيب أوراقه مع الرئيس الجديد
دميونه
ّ
املفاوضات بني الرئيس كينيدي ورئيس الحكومة اإلرسائيل ّية إشكول
من ناحي ٍة أخرى .وقد تبادل الرئيسان الرسائل واالتصاالت قبل أن
بسبب مامطلة األخري بشأن تح ّديد موعد لزيارة العلامء األمريكيّني
يو ّجه جونسون إىل إشكول أ ّول دعو ٍة رسم ّي ٍة أمريك ّي ٍة لرئيس حكومة
النووي ،اغتيل الرئيس جون كينيدي يف  22ترشين
مج ّمع دميونة
ّ
إرسائيل لزيارة واشنطن.
الثاين /نوفمرب  .1963تنفّست ال ّنخبة اإلرسائيل ّية السياس ّية واألمن ّية
النووي
الصعداء لحدوث هذه "املعجزة" يف أنسب األوقات بالنسبة إىل ات ّسمت رسائل جونسون هذه ومواقفه تجاه امل�شروع
ّ
يل باملرونة والتف ّهم ،واختلفت اختالفًا كب ًريا عن رسائل
رئيس أمرييكٌّ كانت تخىش اإلرسائي ّ
إرسائيل .فقد زال عن مرسح الحوادث ٌ
إرسائيل ليس من سعيه الدؤوب يف عام  1963إىل مراقبة مرشوعها الرئيس كينيدي ومواقفه يف هذا الشأن .وقد أبدى يف اجتامعه األ ّول
النووي فحسب ،وإنمّ ا من ضغطه الشديد عليها لتجميد املرشوع ورمبا مع إشكول يف واشنطن ،يف  1حزيران /يونيو  ،1963مرون ًة بشأن
ّ
ٍ
ضغط يف ما
أي
ضيفه
عىل
ميارس
ومل
،
يل
ائي
رس
اإل
النووي
املرشوع
ليندن
كنيدي،
نائب
ن
أ
ا
ح
ارتيا
ة
ي
ائيل
رس
اإل
النخب
اد
ز
ا
م
و
ا.
إلغائه
َّ
أيضً
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
حل مكانه يف رئاسة الواليات املتّحدة ،كان معروفًا يتعلَّق باملرشوع .استم َّرت املفاوضات بني اإلدارة األمريك ّية والحكومة
جونسون ،الذي َّ
النووي
اإلرسائيليّة بشأن املرشوع ومسألة إخضاع مج ّمع دميونه
ّ
للرقابة األمريك ّية ،ومتكني علامء أمريك ّيني من زيارته ومراقبة ما يدور
 11يظهر من محرض اجتامع ّ
داخيل لإلدارة األمريكيّة شارك فيه الرئيس جون كينيدي ومدير فيه بشكلٍ
متسك إشكول يف هذه املفاوضات مبواقف
ٍّ
دوري .وقد ّ
وكالة االستخبارات املركزيّة األمريكيّة جون ماكون ،الذي شغل منصب رئيس لجنة الطّاقة
رئيسا للوكالة ،أ َّن املعلومات املثبتة التي كانت يف حيازة اإلدارة إرسائيل ،وأوضح أ َّن أقىص ما ميكنه أن يلتزم به هو أ َّن إرسائيل لن
النوويّة األمريكيّة قبل تعيينه ً
تشغيل
من
بعد
ا
ي
نوو
ا
ح
سال
تنتج
أن
ائيل
رس
إ
وسع
يف
األمريكيّة يف تلك الفرتة أكّدت أ َّن
عامٍ
ً
ً
النووي إىل املنطقة .ويف 10
السالح
ّ
تكون الدولة األوىل التي تُدخل ّ
النووي يف مج ّمع دميونه .فقد ذكر ماكون اآليت:
املفاعل
ّ
 “About one year after Dimona goes critical Israel will be able to make aآذار /مارس  ،1965وقّعت إرسائيل والواليات املتّحدة مذكّرة تفاهم،
رسية تا ّمة .تناولت املذكرة العالقات بني
 nuclear device. Thereafter they can build up two or three a year. Our estimateوالتزمتا الحفاظ عليها ب ّ
or early 1964”.
 is that Dimona will go critical late in 1963الواليات املتّحدة وإرسائيل ،والتزامات الواليات املتّحدة األمن ّية تجاه
للمزيد ،انظر :املرجع نفسه ،ص .120 – 117
إرسائيل ،غري أ َّن أه ّم ما جاء فيها هو صيغة التّفاهم بشأن مرشوع
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عند تل ّبد املنطقة بغيوم الحرب عشية حرب حزيران /يونيو ،1967
ركّبت إرسائيل قنبلتني نوويّتني بدائيّتني الستعاملها كمال ٍذ أخريٍ يف حال
تع َّرضت إرسائيل لهزمية عسكريّة يف تلك الحرب( .((1وبعد انتصارها
يف الحرب وتعزيز مكانتها اإلقليميّة والدوليّة ،وما رافق ذلك من تاليش
الخطر املزعوم عىل وجود إرسائيل ،بارشت يف بداية عام  1968تشغيل
النووي ،وبدأت يف ذلك
السالح
ّ
مج ّمع دميونه بطاقته القصوى لصنع ّ
العام صنع  5 – 4قنابل نوويّة(.((1

النووي .وقد التزمت إرسائيل يف مذكرة التّفاهم هذه بأنَّها
إرسائيل
ّ
(((1
نووي إىل املنطقة  .كانت
لن تكون الدولة البادئة بإدخال سالح
ّ
هذه الصيغة مريحة إلرسائيل وأقىص ما كان ميكنها أن تتطلّع إليه يف
تلك املرحلة ،وال سيام أ َّن إرسائيل أرفقتها برسالة إىل اإلدارة األمريك ّية
النووي .فقد سمحت
ات ّسمت بالعموم ّيات غري امللزمة بشأن مرشوعها
ّ
النووي يف الوقت
هذه الصيغة إلرسائيل االستمرار يف تطوير مرشوعها
ّ
النووي للرقابة األمريكيّة أو للرقابة
الذي رفضت إخضاع مج ّمع دميونه
ّ
الدول ّية ،وظلَّت تسمح لعلامء أمريك ّيني بزيارة املج ّمع بني فرت ٍة وأخرى،
رئيسا
ولكن من دون أن تفسح لهم الحريّة الكاملة يف املكوث يف مختلف يف العرشين من كانون الثاين /يناير  ،1969انتُخب نيكسون ً
منشآت امل ّجمع وقتًا كافيًا للقيام بعملهم ،ومن دون أن تسمح لهم للواليات املتّحدة خلفًا للرئيس جونسون ،و ُعينّ هرني كيسنجر
بزيارة جميع املواقع يف املج ّمع.
القومي .وبعد ذلك بشهرين ،حلّت مئري مكان إشكول
مستشا ًرا لألمن
ّ
يف منصب رئاسة الحكومة .ويف أواسط العام نفسه ،ق ّدم كيسنجر الذي
كان يتمتّع بنفو ٍذ واسعٍ ،ع ّدة مذكّرات مه ّمة إىل الرئيس نيكسون،
التّفاهم بين
بلور فيها موقف الواليات املتّحدة من مسألة حيازة إرسائيل للسالح
النووي التي وافق الرئيس نيكسون عليها .وكان سبق لكيسنجر أن
ّ
غولدا مئير ونيكسون
النووي قبل تولّيه منصب مستشار
السالح
ّ
أبدى دعمه لحيازة إرسائيل ّ
بعد استكامل بناء مج ّمع دميونه
ّ
القومي ،حني كان يزور إرسائيل ويلقي محارض ٍ
ات يف كل ّية األمن
النووي ،مل ي ُعد السؤال الذي عالجته األمن
ّ
القيادة اإلرسائيل ّية يف منتصف ستين ّيات القرن املايض هل ستنتج
القومي العسكريّة اإلرسائيليّة .وكان موقفه املؤيِّد واملش ِّجع حينئذ
ّ
النووي ،وإنمّ ا متى ستقوم بذلك .وقد ارتبط هذا
السالح
ّ
إرسائيل ّ
معروفًا للنخبة األمن ّية – السياس ّية اإلرسائيل ّية ،كام عبرّ عن ذلك كث ٌري
السؤال ارتباطًا وثيقًا باملفاوضات التي كان رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية
إشكول يجريها مع اإلدارة األمريكية وبالتفاهامت الرسية التي كانت من اإلرسائيليّني يف أكرث من مناسبة(.((1
ّ
ّ
ّ
التأكيد
عىل
1965
عام
يف
إشكول
تت ّم بني قيادة البلدين .وقد درج
أشار كيسنجر يف إحدى مذكّراته للرئيس إىل أنَّه يف أثناء املفاوضات بني
للمق ّربني منه أ َّن هناك ثالثة إمكانات يف شأن وضع إرسائيل النووي
ّ إرسائيل وإدارة جونسون ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1968يف شأن بيع
حينئذ :األ ّول" ،قنبلة نوويّة يف املخزن" جاهزة لالستعامل؛ الثّانية،
طائرات "فانتوم" إىل إرسائيل ،أكَّد سفري إرسائيل يف واشنطن يتسحاق
أن تكون مك ّونات القنبلة النوويّة مع ّد ًة وجاهز ًة للرتكيب؛ الثّالثة،
السالح
ألي رابني التزام إرسائيل بأنَّها لن تكون الدولة األوىل التي ت ُدخل ّ
االستمرار يف تطوير املرشوع
النووي يف مجال البحث متهي ًدا ّ
ّ
يل
النووي إىل الرشق األوسط .وأضاف أ َّن املرشوع
ّ
ّ
النووي اإلرسائي ّ
يل .ويبدو أ َّن املفاوضات التي أجراها إشكول مع الرئيس
قرا ٍر مستقب ٍّ
النووي تجاوز ،وفق املعلومات املوجودة لدى اإلدارة األمريك ّية ،التزام إرسائيل
السالح
ّ
جونسون أفضت إىل تأجيل قرار إرسائيل صناعة ّ
النووي إىل الرشق األوسط ،لذلك عىل الواليات
الح
الس
إدخال
عدم
ّ
ّ
لقاء قيام الواليات املتّحدة بتزويد إرسائيل بأسلح ٍة أمريك ّي ٍة تقليديّ ٍة
امليض
السياقُ ،ز ّودت إرسائيل بـ  48طائرة "سكاي املتّحدة أن تق ّرر ما إذا كانت تريد إلغاء صفقة "الفانتوم" أو ّ
هجوم ّي ٍة حديث ٍة .ويف هذا ّ
(((1
بها وفق رشوط معيّنة ،عىل ال ّرغم من أ َّن إرسائيل نقضت التزامها
هوك" أمريك ّية ميكنها حمل قنابل نوويّة .
النووي إىل الرشق
السالح
ّ
بأنَّها لن تكون الدولة األوىل التي تدخل ّ
 12جاء النص األصيل بهذا األمر كالتايل:
األوسط(.((1
The government of Israel has reaffirmed that Israel will not be the first to
introduce nuclear weapons into the Arab – Israeli area.
للمزيد انظر :املرجع نفسه ،ص .191 – 190
;13 Hersh, The Samson Option, p.139
الحل الوحيد"،
النووي – ّ
السالح
ّ
انظر أيضً ا إىل مقال سمحا فالبان" ،نزع الرشق األوسط من ّ
ظل الذ ّرة (انوشوت بتسيل هأتوم)( ،تل أبيب:
يف كتاب :أفنري كوهني (محرر) ،اإلنسان ّية يف ّ
الكيبوتس املو ّحد ،)1987 ،ص .197

 14كوهني ،التابو األخري ،ص .154

15 Hersh, The Samson Option, p. 179
16 Ibid., p. 177
17 Avner Cohen, Worst Kept Secret: Israel Bargain With The Bomb (New
York: Columbia University Press, 2010), p. 13–19.
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يف حقيقة األمر كان القرار األم�يريكّ املطلوب اتّخاذه أوسع من يق��وم بها العلامء األمريك ّيون ملج ّم��ع دميونه ،يف حني التزمت إرسائيل
صفقة "الفانتوم" وأه ّم كث ًريا؛ فقد كان مطلوبًا من اإلدارة األمريكيّة عدم إعالن حيازتها أسلحة نوويّة وعدم إجراء تجارب نوويّة(.((1
تبت بسياستها تجاه إرسائيل النوويّة ،وهذا بالضبط ما بلورته
أن ّ
مذكرة كيسنجر للرئيس نيكسون؛ فقد حاجج كيسنجر يف مذكرته
النووي
بأ َّن الواليات املتّحدة ال تستطيع إرغام إرسائيل عىل تجميد مرشوعها تجديد التّفاهم
ّ
ّ
أميركي منت َ
خب
النووي ،كام أنَّها ال تستطيع إجبارها عىل تفكيك قنابلها النوويّة .وبنا ًء مع كل رئيس
ّ
عىل ذلك ،اقرتح كيسنجر أن تستند سياسة الواليات املتّحدة تجاه
ٍ
ٍ
ٍ
أي إدارة أمريكيّة جديدة تأيت
السالح
النووي عالن ّي ًة كانت إرسائيل تخىش دو ًما ألاّ تلتزم ّ
ّ
هذه املسألة إىل التمييز بني امتالك إرسائيل ّ
النووي يزيد يف عقب إدارة نيكسون بتفاهم مئري  -نيكسون بشأن وضع إرسائيل
رسا .وأشار إىل أ َّن امتالك إرسائيل للسالح
ّ
وامتالكه ًّ
خاصة أ َّن هذا التّفاهم ليس مل ِز ًما من الناحية القانون ّية
النوويّ ،
ّ
األخطار يف الشرّ ق األوسط ،بيد أنَّه قال إ َّن خطورة علنيّة امتالك
إرسائيل للسالح تكاد تساوي خطورة امتالكها له .لذلك ،ومبا أنَّه ال لإلدارة التالية .عالو ًة عىل ذلك ،كان لكثريٍ من الرؤساء األمريك ّيني
النووي أو تجميد الالحقني برامج وطموحات للح ّد من انتشار األسلحة النوويّة يف
ميكن للواليات املتّحدة تجريد إرسائيل من سالحها
ّ
النووي ،ينبغي أن تكون سياسة الواليات املتّحدة تجاه هذه العامل ،وهو ما كان يحمل بني ثناياه إمكانيّة فتح موضوع وضع
مرشوعها
ّ
النووي مج ّد ًدا .لذلك دأب رؤساء الحكومات اإلرسائيل ّية
رسية امتالك إرسائيل لهذا السالح .وهذا التمييز إرسائيل
ّ
املسألة الحفاظ عىل ّ
ٍ
كل ٍ
جديد ،واالستمرار يف
رئيس أمرييكٍّ
النووي واالمتالك عىل تجديد هذا التّفاهم مع ِّ
العلني للسالح
الذي جاء به كيسنجر بني االمتالك
ّ
ّ
النووي .وقد كشف عوزي أراد ،رئيس "مجلس
الرسي له شكل األرضية الصلبة للتفاهم التاريخي الذي جرى بني تب ّني سياسة الغموض
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
السابق لرئيس الحكومة
(((1
يل األسبق واملستشار ّ
األمن القومي" اإلرسائي ّ
الرئيس نيكسون ورئيسة الحكومة اإلرسائيل ّية مئري .
اإلرسائيل ّية بنيامني نتنياهو ،يف مقابلة صحاف ّية له ،كيف دأبت
ٍ
كل ٍ
جديد منذ
رئيس أمرييكٍّ
إرسائيل عىل تجديد هذا التّفاهم مع ِّ
(((2
عهد الرئيس جريالد فورد وحتى عهد الرئيس باراك أوباما  .وقد
ذكر عوزي أراد أيضً ا أنَّه عندما خلف الرئيس فورد الرئيس نيكسون،
مل تكن هناك مشكل ٌة تُذكر يف استمرار هذا التّفاهم .ولكن عندما
خلف الرئيس جيمي كارتر الرئيس فورد ،وعينّ زبيغنيو بريجينسيك
مستشا ًرا لألمن القومي ،ازدادت الشكوك يف إرسائيل يف شأن مسألة
الحفاظ عىل هذا التّفاهم ،بيد أ َّن شكوكها مل تكن يف محلّها .ومل تكن
أي مشكل ٍة يف هذا الشّ أن أيضً ا مع عهد الرئيس رونالد ريغان.
هناك ّ
ولك َّن الشكوك اإلرسائيل ّية عادت عند انتخاب الرئيس جورج بوش
النووي من الرشق
السالح
ّ
اجتمع��ت غول��دا مئ�ير إىل الرئيس نيكس��ون يف البي��ت األبيض يف األب ،وذلك بسبب إعالنه عن مبادر ٍة لنزع ّ
واحتل امل�شروع النووي اإلرسائييل األوسط .ومن أجل مواجهة هذا األمر ،ألَّفت الحكومة اإلرسائيليّة
َّ
 26 – 25أيلول  /س��بتمرب ،1969
ّ
ّ
جانبا مه من مداوالتهام .أوضحت مئري خالل االجتامع عوامل تطوير لجن ًة وزاريّ ًة برئاسة الجرنال دافيد عفري ،شملت بني صفوفها ممثّيل
ً ماًّ
األجهزة األمن ّية اإلرسائيل ّية .وقد نجحت هذه اللجنة ،بعد ٍ
جهد ليس
النووي،
الس�لاح
إرسائيل ملرشوعها
ّ
ّ
النووي ،وقالت إ َّن إرسائيل متتلك ّ
وعرضت أس��باب رفض إرسائيل توقيع معاهدة حظر انتشار األسلحة
ش��فوي يف غاية
رس ٍّي
ٍّ
النوويّة  .NPTوقد متخَّض االجتامع عن تفاهمٍ ّ
األهميّة ،إذ التزم الرئيس نيكسون وقف الضّ غط عىل إرسائيل لحضّ ها
ع�لى توقيع معاهدة الحظر ،وكذلك وقف زي��ارات الرقابة التي كان
18 Ibid.

;19 Ibid., p. 24-28
وللمزيد عن ما دار يف اجتامع غولدا مئري ونيكسون يف شأن إقرار مئري بحيازة القنابل النوويّة،
انظر :مقال ألوف بن" ،حتى ما بعد روايات فعنونو" ،هآرتس( 1991/11/29 ،الطبعة الورق ّية)؛
وانظر كذلك:
James Adams, The Unnatural Alliance (New York: Quartet Books, 1984), p. 162.
 20ناحوم بارنياع وشمعون شيفر" ،وثيقة أراد" ،ملحق السبت لصحيفة يديعوت أحرونوت
(لطبعة الورقيّة).2012/3/2 ،

دراسات وأوراق تحليليّة

67
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النووي
السالح
ّ
بالقليل ،يف إحباط مبادرة الرئيس بوش األب بشأن نزع ّ
من الرشق األوسط .ولكن بقيت املشكلة قامئ ًة أل َّن هذا التّفاهم
كان شفويًا .ويف أثناء مؤمتر واي بالنتيشن يف ترشين األول /أكتوبر
استغل رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية بنيامني نتنياهو مفاوضاته
َّ
،1998
ومساوماته مع الرئيس األمرييكّ كلينتون ،وموافقته عىل توقيع ات ّفاق
مع الفلسطينيّني ،من أجل الحصول عىل إنجا ٍز يف مصلحة إرسائيل غري
النووي
الفلسطيني مبارشةً ،وإنمّ ا يف شأن امللف
ذي صل ٍة باملوضوع
ّ
ّ
يل .فقد حصل نتنياهو عىل ٍ
ينص عىل أ َّن
تعهد أمرييكٍّ
ٍ
مكتوب ّ
اإلرسائي ّ
أي مبادرة
يل" يف ّ
الواليات املتّحدة "لن تضعف قدرة ال ّردع اإلرسائي ّ
تتعلَّق بنزع األسلحة النوويّة من الرشق األوسط .وكان واض ًحا من
النووي
السالح
ّ
يل" هو ّ
ّ
السياق أ َّن املقصود يف "قدرة ال ّردع اإلرسائي ّ
يل .وعند انتخاب جورج بوش االبن ،كانت إرسائيل مطمئنةً،
اإلرسائي ّ
ولكن شكوكها ثارت مج ًددا ،وبق ّوة ،عند انتخاب الرئيس أوباما يف عام
النووي.
السالح
ّ ،2008
ّ
خاص ًة أنَّه كانت لديه مبادر ٌة بخصوص نزع ّ
وقد جرت اتصاالت يف شأن التّفاهم بني رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية
كل
بنيامني نتنياهو والرئيس أوباما منذ أيار /مايو  ،2009بعد توليّ ِّ
منهام السلطة بفرت ٍة وجيز ٍة .ومتخَّضت هذه االتصاالت واملفاوضات،
التي استمرت أشه ًرا طويلة ،عن توقيع الرئيس أوباما لوثيق ٍة مكتوب ٍة
أي خطو ٍة سياس ّي ٍة من
عام  ،2010بأ َّن الواليات املتّحدة لن تخطو ّ
يل"(.((2
شأنها اإلرضار بـ "قدرة ال ّردع اإلرسائي ّ

الداخلي
النقاش
ّ
النووي
في سياسة الغموض
ّ
النووي
تتمسك بسياسة الغموض
ّ
ما انفكّت الحكومات اإلرسائيل ّية ّ
منذ ما يربو عىل خمسة عقو ٍد .وال يزال هناك شبه إجام ٍع يف صفوف
املؤسستني السياس ّية والعسكريّة يف إرسائيل عىل رضورة االستمرار يف
ّ
السياسة يف املستقبل املنظور ،ما دامت إرسائيل تحتكر
تب ّني هذه ّ
نقاش
النووي يف املنطقة .وعىل ال ّرغم من ذلك ،جرى ،ويجري ٌ
السالح
ّ
ّ
يف إرسائيل ،منذ ع ّدة عقود ،بني كثريٍ من األكادمييّني والخرباء والباحثني
السياسة املشار إليها .وبرزت يف
وكبار الصحاف ّيني اإلرسائيل ّيني بشأن ّ
هذا النقاش وجهتا نظر أساس ّيتان :تب ّنت أُوالهام سياسة الغموض
النووي ودافعت عنها ودعت إىل استمرارها أطول فرت ٍة ممكن ٍة .وهي
ّ
املؤسستني السياسيّة والعسكريّة يف إرسائيل ،وهي تحظى
وجهة نظر ّ
 21املرجع نفسه.

بدعمهام وبدعم األغلب ّية الواسعة للمحلِّلني اإلرسائيل ّيني .وانتقدت
األخرى ،وهي تحظى بتأييد عد ٍد محدو ٍد من الباحثني واملحلِّلني
ٍ
منطلقات مختلف ٍة ،ودعا عد ٌد كب ٌري
اإلرسائيليّني ،سياسة الغموض من
نووي علن ّي ٍة محل سياسة الغموض.
من أنصارها إىل إحالل سياسة رد ٍع ٍّ

النووي
 -1موقف أنصار سياسة الرّدع
ّ
اإلسرائيليّة العلنيّة
كان أفضل من عبرّ عن وجهة النظر التي تدعو إىل تب ّني إرسائيل
يل شاي فيلدمان يف كتابه
سياسة ردع ّ
نووي علن ّية ،الباحث اإلرسائي ّ
(((2
يل .
ال ّردع
ّ
النووي اإلرسائي ّ

فقد دعا فيلدمان يف كتابه هذا إىل أمرين أساسيّني :األول ،التخليّ عن
النووي العلن ّية .والثاين،
النووي واعتامد سياسة ال ّردع
سياسة الغموض
ّ
ّ
املركزي
النووي العلنيّة اإلرسائيليّة املركّب
أن تشكّل سياسة ال ّردع
ّ
ّ
يف نظريّة األمن اإلرسائيل ّية ،بدلاً من األسلحة العسكريّة التقليديّة
النووي العلنيّة
اإلرسائيليّة .واقرتح فيلدمان أن تستند سياسة ال ّردع
ّ
ٍ
أي التّهديد بتدمري
إىل التّهديد برضب
أهداف ذات "قيمة عليا"ّ ،
املدن العربيّة الكربى يف الدول العربيّة ،عالو ًة عىل السدود الكربى
حرب عىل إرسائيل،
فيها ،وذلك بهدف ردع الدول العرب ّية عن ش ِّن ٍ
أو ردعها عن القيام بعمليّ ٍ
ات حربيّ ٍة واسع ٍة ض ّد إرسائيل .فإذا ما
حرب عىل
أقدمت دول ٌة عرب ّي ٌة واحد ٌة أو ع ّد ُة دو ٍل عرب ّي ٍة عىل ش ِّن ٍ
إرسائيل ،أو قامت بعمليّ ٍ
ات واسع ٍة ض ّدها ،فإنّها تدرك مسبقًا أنّها
بذلك تع ّرض نفسها ألش ّد أنواع العقوبة النوويّة .وحاجج فيلدمان بأ َّن
يف إمكان القنابل النوويّة اإلرسائيليّة ،التي كانت بحوزة إرسائيل يف
 22كتب شاي فيلدمان هذا الكتاب عندما كان باحثًا يف مركز األبحاث اإلسرتاتيجيّة التابع
لجامعة تل أبيب ،ونرشه بعنوان:
Shai Feldman, Israeli Nuclear Deterrence: Strategy For the 1980s (New York:
Columbia University Press, 1982).
وظهر هذا الكتاب باللغة العربيّة يف إرسائيل عام .1983
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العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

ٍ
منطلقات مختلف ٍة .ويعود بعض هذه املنطلقات
علن ّي ٍة محلها من
النووي وإمكان
أسباب اقتصاديّ ٍة ،وأخرى متعلّقة بربنامج إيران
إىل
ٍ
ّ
النووي يف الزمن املنظور ،بينام يعود بعضها
السالح
ّ
حصولها عىل ّ
يل لح ٍّد أدىن من
اآلخر إىل مسألة إخضاع املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
الشفاف ّية والرقابة ،وتوضيح املسؤول ّية عنه وعن عمل ّية صنع القرارات
يف شأنه .وميكن إيجاز األسباب التي يعرضها هؤالء بالنقاط التالية(:((2

نهاية السبعين ّيات والتي كانت تق َّدر بنحو  40قنبلة نوويّة ،أن تد ِّمر
أهدافًا مدنيّ ًة ذات قيمة عليا يف الدول العربيّة؛ ففي كل دولة من
الدول العرب ّية  5 – 3مدن كربى ذات قيمة إسرتاتيج ّية عليا .وستقود
إبادة هذه املدن إىل إبادة ما يقارب  30باملئة من مجموع سكان
كل دول ٍة من هذه الدول .وح َّدد فيلدمان املدن املع ّرضة للرضبات
ِّ
النوويّة اإلرسائيليّة كالتايل :يف مرص :القاهرة واإلسكندريّة والجيزة
وأسوان؛ يف سورية :دمشق وحلب وحمص؛ يف العراق :بغداد والبرصة
النووي اإلرسائيل ّية ،تنظر دول
 .أعىل ال ّرغم من سياسة الغموض
ّ
واملوصل؛ يف السعوديّة :الرياض وج ّدة ومكة والطائف؛ يف األردن:
الرشق األوسط والعامل إلرسائيل كدول ٍة نوويّ ٍة ،وبالتايل ال يغيرّ تب ّني
عماّ ن والزرقاء وإربد؛ يف ليبيا :طرابلس وبنغازي.
إرسائيل السياسة النوويّة العلن ّية انطباع هذه الدول يف شأن وضع
النووي.
ث ّم يستطرد فيلدمان يف عرضه األولويّات التي يجب عىل إرسائيل إرسائيل
ّ
وضعها قائلاً إ َّن هذه املدن تشكِّل أهم ّي ًة قصوى يف دولها؛ ففيها
 .بيقود تب ّني إرسائيل السياسة النوويّة العلن ّية إىل تعزيز املناعة
يل املزمن أ َّن العرب
النخب التجاريّة والصناع ّية والتقن ّية والفكريّة والعسكريّة والسياس ّية ،الداخل ّية يف إرسائيل ،وإىل تخفيف القلق اإلرسائي ّ
التي تقطن يف أحياء ّ
خاصة بها يف املدن الكربى ،ويف اإلمكان تح ّديد سيش ّنون يف يوم من األيّام حربًا عىل إرسائيل باألسلحة التقليديّة.
هذه األحياء بسهولة ،ووضعها يف ق ّمة األهداف األساس ّية للقنابل
النووي يف منع كث ٍري من الدول يف الرشق
 .جمل تفلح سياسة الغموض
ّ
النوويّة اإلرسائيل ّية إلبادتها بالكامل .لذلك سيؤ ّدي تدمريها ليس إىل
النووي.
السالح
ّ
السعي للحصول عىل ّ
األوسط من ّ
إبادة ما يربو عىل  30يف املئة من مجموع سكان هذه الدول فحسب،
السياسة النوويّة العلنيّة اإلرسائيليّة من أعباء ميزانيّة
 .دتخفف ّ
كل ما له عالق ٌة بالتط ّور والعامل الحديث أيضً ا(.((2
وإنمّ ا إىل تدمري ِّ
األمن الباهظة املو ّجهة لتعزيز الق ّوة العسكريّة اإلرسائيل ّية باألسلحة
حاجج فيلدمان يف كتابه بأ َّن سياسة ال ّردع
ّ
النووي العلن ّية أفضل من التقليديّة.
النووي لألسباب التالية :أولاً  ،إنَّها أكرث من سياسة
سياسة الغموض
ّ
 .هيقود خفض ميزان ّية األمن إىل تخفيف اعتامد إرسائيل عىل
الغموض صدق ّي ًة ووضو ًحا وفاعل ّيةً؛ ثان ًيا ،إنَّها توجب إيجاد عقيدة
السالح والتمويل األمريكيّني.
ّ
النووي
السالح
السالح
ّ
ّ
النووي ،وبذلك تقلِّص استخدام ّ
الستخدام ّ
محسوب؛ ثالثًا ،إنَّها تش ِّجع ال ّنخب الحاكمة  .ويقود تب ّني سياسة نوويّة علنيّة إىل س ّن قوانني ووضع أنظمةٍ
بشكلٍ غري مالئمٍ وغري
ٍ
اتيجي" مع إرسائيل ،وهو ما علنيّ ٍة يف إرسائيل تتعلّق باملسألة النوويّة اإلرسائيليّة يف مختلف
يف الدول العربيّة عىل إجراء "حوا ٍر إسرت ٍّ
وخاصة يف ما يرتبط بعمل ّية صنع القرارات بشأن استخدام
تفاهامت بخصوص الخطوات التي جوانبها،
ّ
ٍ
التوصل إىل
من شأنه أن يؤ ِّدي إىل ّ
النووي(.((2
الح
الس
ّ
ّ
عىل هذه النخب الحاكمة االمتناع من القيام بها ،ليك تتج َّنب التع ّرض
النووي
لرضب ٍة نوويّ ٍة؛ راب ًعا ،يساهم ال ّردع
ّ
ّ
التمسك بسياسة
العلني يف تثقيف النخب  -2موقف أنصار
ّ
النووي اإلسرائيليّة
يف الرشق األوسط عىل العيش يف بيئ ٍة نوويّ ٍة ،ويساعدها يف إدراك الغموض
ّ
النووي عىل األهداف السياسية
السالح
ّ
وتذويت القيود التي يفرضها ّ
بالتمسك بهذه
النووي اإلرسائيل ّية
ّ نادى مؤيّدو سياسة الغموض
ّ
ّ
للخصم وعىل إمكان تحقيقها(.((2
النووي يف الرشق األوسط.
السالح
ّ
السياسة ،ما دامت إرسائيل تحتكر ّ
ّ
إىل جانب فيلدمان ،دعا ،وال يزال يدعو ،العديد من الباحثني واملحلِّلني
 25آدم راز" ،إزاء إيران نوويّة :مزايا سياسة الغموض اإلرسائيل ّية" ،عدكان اسرتاتيجي ،املجلد
ٍ
ٍ
اإلرسائيل ّيني إىل تغيري سياسة الغموض
ّ
النووي وإحالل سياسة نوويّة  ،14العدد ( 3ترشين األول  /أكتوبر .)2011
النووي اإلرس ّ
ائييل (هرتعاه جرعينيت ليرسائيل) (تل أبيب :املركز
 23شاي فيلدمان ،ال ّردع
ّ
لألبحاث اإلسرتاتيج ّية يف جامعة تل أبيب ،)1983 ،ص .65 – 64
 24املرجع نفسه ،ص .19

كثريا من الدراسات والكتب التي طالب فيها بإنهاء سياسة الغموض
 26نرش أفنري كوهني ً
السيطرة بيد القانون :حان الوقت إلرسائيل
ّ
النووي اإلرسائيليّة ،منها مقالة له "وضع ذ ّرة َّ
النووي" ،عدكان اسرتاتيجي ،املجلد  ،12العدد ( 1أيار  /مايو
التفكري يف س ّن قوانني يف املجال
ّ
)2009؛ وكذلك يف كتابه :التابو األخري.

دراسات وأوراق تحليليّة
سياسة الغموض النوويّ اإلسرائيليّة :الخلفيّة واألسباب واألهداف
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وميكن إيجاز األسباب التي ذكرها أنصار وجهة النظر هذه بالنقاط
التالية(:((2

نووي ،ملصلحة
يل يف شأن تطوير العرب سال ٍح ٍّ
يف النقاش العر ّيب الداخ ّ
نووي.
النخب العربيّة الحاكمة التي تعارض التوجه نحو تطوير سال ٍح ٍّ
السياسة النوويّة العلنيّة ،فإ َّن
ولكن إذا ما أقدمت إرسائيل عىل تب ّني ّ
ذلك يؤ ِّدي إىل إضعاف موقف النخب العرب ّية الحاكمة التي تعارض
يل
السالح
ّ
التو ّجه نحو الحصول عىل ّ
النووي ،وإىل تعزيز الضّ غط الداخ ّ
النووي بشكلٍ ال ميكن
السالح
العر ّيب،
ّ
ّ
وخاصة يف مرص ،للحصول عىل ّ
للنخب الحاكمة تح ّمله.

 27انظر مثلاً  :يئري عفرون ،معضلة إرسائيل النوويّة (هاديليمه هاجرعينيت شل يرسائيل)
(تل أبيب :يد طبنكني والكيبوتس املوحد)1987،؛ وكذلك إىل مقالته "التشبّث بالغموض"،
هآرتس:2010/6/1 ،
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1204513
النووي
وكذلك انظر :آدم راز" ،إزاء إيران نوويّة"؛ ومقال شلومو أهرونسون "نظريّة ال ّردع
ّ
ظل الذ ّرة؛ وكذلك انظر
والواقع يف الشرّ ق األوسط" يف كتاب :كوهني (مح ّرر) ،اإلنسان ّية يف ّ
مداخلة زئيف شيف يف مؤمتر هرتسليا يف كانون األول /ديسمرب  ،2000يف كتاب :عوزي أراد
القومي (مأزان هاحوسن فيهبيطحون هاليؤمي)( ،تل أبيب:
(محرر) ،ميزان املناعة واألمن
ّ
ميسكال ويديعوت أحرونوت ،)2001 ،ص 249 – 246؛ وانظر:
Shlomo Aronson, The Politics and Strategy of Nuclear Weapons in the Middle
East: An Israeli Perspective (New York: State University of New York Press, 1992).

 .حتدرك جميع الدول العرب ّية يف املنطقة ،عىل ال ّرغم من سياسة
النووي اإلرسائيل ّية ،أ َّن إرسائيل متتلك ترسان ًة كبري ًة من
الغموض
ّ
النووي .وقد قاد ذلك الدول العربيّة إىل االستنتاج أنَّه ال
السالح
ّ
ّ
ميكنها ،حتى وإن تكن قادرة ،اإلقدام وإلحاق هزمي ٍة ماحق ٍة بإرسائيل
باألسلحة التقليديّة؛ إذ إ َّن مثل هذه الهزمية رمبا تقود إرسائيل إىل
النووي .وقد ساهم هذا األمر يف تحفيز
اللجوء إىل استعامل سالحها
ّ
للتوصل إىل تسوي ٍة
الدول العربيّة عىل البحث عن طرقٍ غري عسكريّة ّ
سلم ّي ٍة مع إرسائيل.

خاص ًة عىل الصعيد
 .أمتنح سياسة الغموض
النووي إرسائيل مكان ًة ّ
ّ
السياسة ،وال تعلن نفسها
تتمسك بهذه ّ
الدو ّيل؛ فام دامت إرسائيل ّ
دول ًة نوويّةً ،وال تجري تجرب ًة نوويّ ًة علن ّيةً ،فإنّها ال ت ُع ُّد دول ًة نوويّةً.
أ ّما إذا تب ّنت سياس ًة نوويّ ًة علنيّ ًة من دون التنسيق الكامل مع
رض بعالقات
الواليات املتّحدة ،ومن دون نيل موافقتها ،فإ َّن ذلك ي ُّ
النووي العلن ّية بديلاً من رضورة الحفاظ
دع
ر
ال
سياسة
ّل
ك
تش
لن
ه
.
ّ
ّ
إرسائيل بالواليات املتّحدة ،ويُظهر استخفاف إرسائيل بسياسة
يل يف األسلحة التقليديّة ،ومن ثم لن
الواليات املتّحدة يف شأن منع انتشار األسلحة النوويّة ،وكذلك يلحق عىل التف ّوق
ّ
العسكري اإلرسائي ّ
وخاصة يف تقود إىل خفض أعباء النفقات املاليّة عىل األسلحة التقليديّة؛ فال ّردع
األذى بالجهد الدو ّيل للح ّد من انتشار األسلحة النوويّة،
ّ
النووي ال مينع نشوب حرب تقليديّة وال مينع العمل ّيات العسكريّة
ّ
الرشق األوسط.
املحدودة وال أعامل "اإلره��اب" .لذلك ستحتاج إرسائيل دو ًما إىل
 .بإ َّن حفاظ إرسائيل عىل سياسة الغموض
ّ
العسكري يف األسلحة التقليديّة عىل الدول العربيّة ،والحفاظ
النووي ميكّنها من تف ّوقها
ّ
اال ّدعاء أنَّها تعارض انتشار األسلحة النوويّة يف الرشق األوسط .ولكن عىل جهوزيّتها واستعدادها للحرب باألسلحة التقليديّة.
النووي
يف اللحظة التي تتخلىّ فيها إرسائيل عن سياسة الغموض
ّ
النووي العلن ّية ،فإنَّها ستبقى يف
دع
ر
ال
سياسة
ائيل
رس
إ
ت
ن
تب
إذا
و
.
ّ
ّ
ّ
وتتب ّنى سياسة نوويّة علن ّية ،فإنَّها تفتح الباب واس ًعا للرشوع يف سباق
ٍ
حاجة إىل مساعدات الواليات املتّحدة العسكريّة واملاليّة ،أل َّن عىل
النووي يف الرشق األوسط.
التسلح
ّ
العسكري باألسلحة
إرسائيل يف األحوال كلّها الحفاظ عىل تف ّوقها
ّ
 .جتع ِّزز سياسة الغموض
ّ
النووي قدرة إرسائيل عىل الوقوف ض ّد التقليديّة ،وهو األمر الذي ال ميكنها تحقيقه من دون استمرار
السالح
ّ
الدول يف الرشق األوسط التي تسعى للحصول عىل ّ
والعسكري.
االقتصادي
النووي ،املساعدات األمريك ّية السخ ّية يف املجالني
ّ
ّ
والعمل ض ّدها بوسائل ع ّدة ،مبا يف ذلك الوسائل العسكريّة .ولكن
النووي العلن ّية إىل الضّ غط باتجاه
يف حالة تب ّني إرسائيل السياسة النوويّة العلن ّية ،فإ َّن ذلك يسحب  .زقد يقود تب ّني سياسة ال ّردع
ّ
بنشاط سيايس وعسكري تخصيص ٍ
مزيد من املوارد وامليزان ّيات لالستمرار يف تطوير األسلحة
ٍ
الرشع ّية الدول ّية من تحت أقدامها للقيام
ٍّ
ٍّ
خاص ًة إذا ما حصلت إحدى دول املنطقة
وزيادتها،
يثها
د
وتح
ة
ي
النوو
ّ
ّ
ّ
ض ّد هذه الدول.
النووي العلنيّة ،التي قد تفتح
النووي؛ فسياسة ال ّردع
السالح
ّ
ّ
عىل ّ
 .دساهمت سياسة الغموض
ّ
نووي يف املنطقة ،توجب  -من أجل الحفاظ عىل تأثريها
النووي يف إضعاف دوافع كثري من سباق تسلّ ٍح ٍّ
السالح
ّ
الدول يف املنطقة للتوجه نحو الحصول عىل ّ
النووي ،وس ّهلت  -االستمرار يف تطوير مختلف متطلّباتها التي تشمل متابعة التط ّورات
عىل متّخذي القرارات يف دول عربيّة كثرية،
ّ
النووي ،وتطوير قدرات "الرضبة
وخاصة يف مرص ،عدم التكنولوج ّية ،وتطوير وسائل ال ّردع
ّ
السري نحو تطوير سالح نووي .وبذلك أث ّرت سياسة الغموض
ّ
النووي الثانية" وتعزيزها.
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النووي إرسائيل خيار أن تعلن نفسها دول ًة
 .طمتنح سياسة الغموض
ّ
العسكري يف األسلحة
نوويّ ًة يف الوقت املالئم ،إذا رأت أ َّن ميزان القوى
ّ
التقليديّة مييل بشكلٍ حا ٍّد ض ّدها ويصب يف مصلحة الدول العربيّة.
النووي الباب مفتو ًحا أمام إرسائيل إلعالن
 .يتبقي سياسة الغموض
ّ
نفسها دول ًة نوويّ ًة إذا أصبحت دولة يف املنطقة دولة نوويّة.
النووي إرسائيل من تطوير قدرات
 .كمكّنت سياسة الغموض
ّ
نووي من
"الرضبة النوويّة الثانية" .ويف حال تع ُّرض إرسائيل لهجومٍ
ٍّ
إيران أو من إحدى الدول العرب ّية ،من الواضح أ َّن إرسائيل ستقْدم يف
"الرضبة الثانية النوويّة" عىل إبادة الدولة أو الدول التي هاجمتها
نوويًّا(.((2
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النوويّة وحاميتها؛ فهذه جميعها قد تتع ّرض لرضب ٍة نوويّ ٍة واحد ٍة أو
ٍ
لرضبات ع ّدة ميكنها أن تشلّها وتعطِّل إمكان قيام إرسائيل بالرضبة
الثانية النوويّة .لذلك سعت إرسائيل للحصول عىل الغ ّواصات املع ّدة
ٍ
رؤوس نوويّ ٍة .ويف أواخر تسعين ّيات
واملالمئة إلطالق صواريخ ذات
القرن املايض ،حصلت إرسائيل ،وبأمثانٍ م ّولت أملانيا أغلبيتها ،عىل
ثالث غ ّواصات أملان ّية من نوع دولفني املع ّدة إلطالق صواريخ تحمل
رؤوسا نوويّ ًة( .((2وات ّفقت إرسائيل مع أملانيا يف فرتة رئاسة كل من
ً
أريئيل شارون وإيهود أوملرت للحكومة اإلرسائيل ّية ،عىل رشاء إرسائيل
غ ّواصتني أملان ّيتني جديدتني ومتط ّورتني ميكنهام املكوث تحت املاء
فرتة أطول من تلك الغ ّواصات الثالث .وقد التزمت الحكومة األملانيّة
دفع ثلث سعر هاتني الغ ّواصتني .وتسلّمت إرسائيل الغ ّواصة الرابعة
من أملانيا يف بداية أيار /مايو  .2012ومن املتوقّع أن تتسلّم الغ ّواصة
الخامسة عام  .((3( 2014ويف آذار /مارس  ،2012وقّع وزير ال ّدفاع
يل إيهود باراك اتّفاقيّ ًة مع نظريه األمل��ا ّين ،التزمت أملانيا
اإلرسائي ّ
مبقتضاها تزويد إرسائيل بغ ّواص ٍة أملان ّي ٍة متط ّور ٍة يف عام  .2018كام
أنَّها التزمت دفع ثلث سعر هذه الغ ّواصة البالغ  400مليون يورو(.((3
وقد أفادت املصادر اإلرسائيليّة بأ َّن الغ ّواصات األملانيّة التي حصلت
عليها إرسائيل تحتوي عىل فُ ّو ٍ
هات قطر الواحدة  650ملم مناسبة
إلطالق صواريخ مو ّجهة نوويّة من نوع "بوباي" إرسائيليّة الصنع،
يصل مداها إىل  1500كم( .((3ويف تحقيقٍ مط َّو ٍل ،أكّدت صحيفة دير
شبيغل األملان ّية األسبوع ّية يف عددها الصادر يف  3حزيران /يونيو
 ،2012استنا ًدا إىل مصادر أملانيّ ٍة موثوق ٍة ،أ َّن الغ ّواصات التي باعتها
أملانيا إىل إرسائيل مع ّدة ومالمئة إلطالق صواريخ مو ّجهة نوويّة ،وذلك
لتعزيز قدرة "الرضبة الثانية" النوويّة اإلرسائيليّة(.((3

النووي يف املنطقة ،ومل يلُح يف
السالح
ّ
ما دامت إرسائيل تحتكر ّ
النووي
السالح
ّ
األفق إمكان ّية حصول دولة يف الرشق األوسط عىل ّ
يف املدى املنظور ،فإنّها مل تبذل جه ًدا كب ًريا لتطوير قدرات رضبتها
النوويّة الثانية إىل أقىص مداها .ففي فرتة السبعين ّيات والثامنين ّيات
من القرن املنرصم ،اهت َّمت إرسائيل بتطوير ترسانتها النوويّة وزيادتها
وبتح ّديث وسائل إيصال قنابلها النوويّة إىل أهدافها يف الدول
العربيّة ،من صواريخ بعيدة املدى وطائرات .وقد دأبت إرسائيل
عىل تحصني صواريخها البعيدة املدى القادرة عىل حمل القنابل
أي
النوويّة وطائراتها ومطاراتها ،عالو ًة عىل منتوجاتها النوويّة ،ض ّد ّ
هجومٍ مفاجئٍ عليها باألسلحة التقليديّة .ولكن عندما بدا لها أ َّن
هناك إمكا ٌن أن تط ّور إحدى دول املنطقة ،وال سيام إيران ،أسلح ًة
ومن ناحية أخرى ،أكَّد تقرير صدر يف ترشين األول /أكتوبر 2011
نوويّ ًة يف الزمن املنظور ،بادرت إىل تعزيز جميع مق ِّومات الرضبة
النووي يف
متخصص ٍة مبتابعة التسلح
مؤسس ٍة بريطاني ٍة مستقل ٍة
ّ
ّ
عن ّ
النوويّة الثانية اإلرسائيليّة .وقد افرتضت إرسائيل أ َّن مق ِّومات الرضبة
النوويّة الثانية اإلرسائيل ّية ال ميكنها أن تعتمد عىل تحصني منتوجاتها  29باراك رفيد" ،ها هي الغ ّواصة تأيت" ،هآرتس:2012/3/23 ،
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1669932
النوويّة وصواريخها النوويّة وطائراتها القادرة عىل توجيه الرضبات
السالح النووي"،
 28للمزيد عن ذلك انظر مقال يحزقئيل درور" ،مواجهة ض ّد إيران ذات ّ
يف :ألكس مينتس وآخرون (محررون) ،محاكاة بشأن إيران :اليوم التايل ،اإلدراك وتوصيات
سياس ّية (سيموالتسيا بنويس إيران ،هيوم شأحري ،تفونوت فهملتسوت ملدينيوت)( ،هرتسليا:
التخصصات يف هرتسليا ،)2011 ،ص  .19–13كذلك انظر إىل مدى تشدّد يحزقئيل
املركز متعدّد
ّ
درور يف دعوته إىل رضورة إبادة إيران إباد ًة كليّ ًة يف "الرضبة الثانية" النوويّة اإلرسائيليّة ،إذا ما
أقدمت إيران عىل رضب إرسائيل رضب ًة نوويّةً ،يف كتاب :يحزقئيل درور ،كن لنا قائدً ا (منهيج
تهيه النو)( ،تل أبيب :ميسكال ويديعوت أحرونوت ،)2011 ،ص .196

 30جييل كوهن" ،أملانيا سلّمت إرسائيل الغ ّواصة الرابعة من نوع دولفني" ،هآرتس،
:2012/5/3
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1699666
 31رفيد" ،ها هي الغ ّواصة تأيت".
 32رِؤوفني بدهتسور ،الجرنال والوزير والغ ّواصة ...مصدر سبق ذكره.
 33عوفر اديرت" ،دير شبيغل :أملان رفيعو املستوى يعرتفون بأ َّن للغ ّواصات دولفني قدر ٌة
نوويّةٌ" ،هآرتس:2012/6/3 ،
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1722102
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وحسنت قدرات صواريخها املو ّجهة واملع ّدة
العامل ،أ َّن إرسائيل ط ّورت ّ
لالنطالق من غ ّواصاتها التي اشرتتها من أملانيا ،وزادت من مدى
املسافة التي تصل إليها هذه الصواريخ .وأضاف التقرير أ َّن إرسائيل
زادت كذلك من مدى صاروخ "يريحو  "3ليصبح عاب ًرا للقارات وليصل
مداه إىل  5000كم(.((3

محمي من
مركز قيادة حصين
ّ
األسلحة النوويّة
يف سياق استكامل االستعداد لـ "الرضبة الثانية" النوويّة ،بدأت
ومحمي
محصنٍ
إرسائيل يف أواخر عام  2002بناء مركز قيادة وسيطرة ّ
ٍّ
من األسلحة النوويّة وأسلحة ال ّدمار الشّ امل األخرى ،يف جوف جبل يف
القدس الغربيّة ،بالقرب من مق ّر رئيس الحكومة اإلرسائيليّة ،بتوصية
من "مجلس األمن
يل( .((3وقد استغرق بناء مج ّمع
القومي" اإلرسائي ّ
ّ
القومي إلدارة األزمات"،
مركز القيادة هذا ،الذي أُطلق عليه "املركز
ّ
املختصني
أعوا ًما ع ّدة .ويتّضح من الترصيحات التي أدىل بها عد ٌد من
ِّ
واملسؤولني اإلرسائيليّني أ َّن الهدف األساس من بناء هذا املج ّمع الواسع
يف جوف الجبل هو تزويد رئيس الحكومة والحكومة اإلرسائيليّة وقادة
محصنٍ يف حاالت
األجهزة األمن ّية
واملؤسسات الحكوم ّية األخرى مبق ٍّر ّ
ّ
حرب نوويّ ٍة أو بيولوج ّي ٍة أو
الطوارئ االستثنائ ّية التي تشمل اندالع ٍ
كيامويّ ٍة؛ الستعامله كمركز قيادة وسيطرة ميكّنها من إصدار األمر
بالسالح
بتوجيه "الرضبة الثانية" النوويّة ،إذا تع َّرضت إرسائيل لهجومٍ ّ
املختصني اإلرسائيل ّيني أ َّن مج ّرد بناء مركز
النووي( .((3ويعتق ُد بعض
ِّ
ّ
القيادة هذا ،الذي يف إمكانه االستمرار يف قيادة إرسائيل بعد تع ّرضها
ٍ
النووي اإلرسائيليّة صدقيّة؛
رضبات نوويّ ٍة ،يعطي ق ّوة ال ّردع
لرضب ٍة أو
ّ
إذ سيكون يف وسع الحكومة اإلرسائيليّة يف هذه الحال الحفاظ عىل
وخاصة مع الغ ّواصات
االتصال مع مك ّونات الرضبة الثانية النوويّة،
ّ
النوويّة ،وإصدار األمر لها بتوجيه رضبات نوويّة ض ّد الدولة التي
النووي .عالو ًة عىل ذلك ،ميكن استعامل هذا املج ّمع
قامت بالهجوم
ّ
املحصن يف الحروب التقليديّة التي قد تنشب بني إرسائيل والدول
ّ
النووي" ،هآرتس:2011/10/31 ،
تحسن من قدرة سالحها
ّ
 34يويس ميلامن" ،تقرير :إرسائيل ّ
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1535685
 35أطيله شومبلبي وايالن مرسيانو" ،الحفرة يف القدس :من هنا تدار الدولة يف حالة
الطوارئ" ،واي نت:2003/12/7 ،
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2833926,00.html
 36عوفري ايالين" ،هذا ليس نهاية العامل" ،هآرتس:2010/9/7 ،
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1220548

العرب ّية .فالحكومة اإلرسائيل ّية بحاجة إىل مق ّر قياد ٍة تابعٍ لها ،تستطيع
من خالله متابعة مجريات الحرب مبارش ًة ومن دون حاجة إىل
املحصن يف عمق األرض يف
الذهاب إىل مق ّر قيادة الجيش اإلرسائيليّة
ّ
"الكرياه" يف تل أبيب(.((3

خاتمة
النووي اإلرسائيليّة يف سياق سعي إرسائيل
لقد تبلورت سياسة الغموض
ّ
النووي من دون إثارة معارض ٍة دول ّي ٍة أو داخل ّي ٍة.
لتطوير مرشوعها
ّ
وترسخت يف سياق
وتط ّورت سياسة الغموض
ّ
النووي اإلرسائيل ّية ّ
املفاوضات التي أجرتها إرسائيل مع الواليات املتّحدة والتّفاهامت
توصلت إليها الدولتان يف الستينيّات من القرن املايض ،وت ُ ِّوجت
التي ّ
النووي .وقد
باتّفاق مئري– نيكسون عام  1969بشأن وضع إرسائيل
ّ
السالح
أق ّرت اإلدارة األمريك ّية مبوجب هذا االت ّفاق بحيازة إرسائيل ّ
النووي ،وأوقفت إرسال العلامء األمريكيّني ملراقبة مج ّمع دميونه
ّ
النووي ،وكفّت عن مطالبة إرسائيل بتوقيع ات ّفاقية حظر انتشار
ّ
األسلحة النوويّة ،يف مقابل عدم إعالن إرسائيل نفسها دول ًة نوويّ ًة
وعدم قيامها بإجراء تجرب ٍة نوويّ ٍة.
النووي
النووي ،ط ّورت إرسائيل مرشوعها
وتحت غطاء سياسة الغموض
ّ
ّ
وباتت متتلك ،كام تؤكِّد كث ٌري من املصادر األجنبيّة ،ترسان ًة كبري ًة من
األسلحة النوويّة التي تشمل أكرث من  400قنبل ٍة نوويّ ٍة وهيدروجيني ٍة
قذائف
ونيوتروني ٍة ،عالو ًة عىل أسلح ٍة نوويّ ٍة تكتيك ّي ٍة ،من ضمنها
ُ
ورؤوس نوويّ ٌة صغري ٌة ميكن إطالقها من مدافع وراجامت صواريخ يف
ٌ
وجيوش معاديةٍ.
ٍ
ٍ
ٍ
أثناء الحرب ض ّد تج ّمعات دبّابات ومد ّرعات
النووي اإلرسائيليّة تشكّل جز ًءا من الثقافة
باتت سياسة الغموض
ّ
يل ،التي
النوويّة اإلرسائيل ّية السائدة واملهيمنة يف املجتمع اإلرسائي ّ
تستند إىل فرض ّي ٍ
ات أساس ّي ٍة .وتؤكِّد أه ّم هذه الفرض ّيات أ َّن عىل
إرسائيل االستمرار يف امتالك ترسان ٍة من األسلحة النوويّة ،مبا يف ذلك
قدرات الرضبة الثانية النوويّة ،وذلك من أجل الحفاظ عىل إرسائيل
كأقوى دولة وذات النفوذ األوسع يف املنطقة ،ولتعزيز منعتها ومكانتها
ودورها يف املنطقة .كام تؤكِّد هذه الفرض ّيات أ َّن عىل إرسائيل بذل كل
النووي يك تبقى
السالح
ّ
طاقاتها ملنع الدول العربيّة وإيران من امتالك ّ
النووي يف املنطقة أطول فرت ٍة ممكن ٍة.
هي محتكر ًة للسالح
ّ
 37شومبلبي ومرسيانو" ،الحفرة يف القدس".
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كانت إرسائيل سادس دول ٍة يف العامل ط ّورت أسلح ًة نوويّةً .وهي
تختلف عن سائر الدول النوويّة يف العامل ،أكانت تلك التي ط َّورت
النووي قبل إرسائيل أم تلك التي ط َّورته بعدها ،بنقاط مه ّمة
السالح
ّ
ّ
للغاية ،أبرزها أ َّن إرسائيل:

اإلرسائيل ّية ال م ِّربر لها إطالقًا ،وال عالقة لها بال ّدفاع عن وجود إرسائيل؛
إذ مل يكن يف يوم من األيّام وال يف الزمن املنظور مث ّة خط ٌر عىل وجود
يل بات منذ فرتة يُستعمل لبسط
إرسائيل ،والسالح
ّ
النووي اإلرسائي ّ
نفوذ إرسائيل يف املنطقة ،ولردع الدول العرب ّية وغريها عن التص ّدي
للعدوان واالحتالل اإلرسائيليّني ،والستمرار االحتالل واالستيطان
يل يف املناطق الفلسطين ّية املحتلّة .عالو ًة عىل ذلك ،زادها
اإلرسائي ّ
النووي وزاد مجتمعها عدوان ّي ًة وتوسع ّي ًة وعنرصيّ ًة
السالح
ّ
احتكارها ّ
الفلسطيني،
وعدائيّة ض ّد القيم اإلنسانيّة ،واستخفافًا بحقوق الشعب
ّ
النووي هي التي رفضت،
السالح
ّ
وتنك ًرا لها .فإرسائيل التي تحتكر ّ
وما زالت ترفض بش ّدة مبادرة السالم العربيّة التي تدعو إىل سالمٍ
شاملٍ ودائمٍ مع الدول العرب ّية ،وهو السالم الذي يقوم عىل انسحاب
إرسائيل الشّ امل من املناطق العرب ّية املحتلّة عام  ،1967وإقامة دولة
فلسطينيّة يف املناطق الفلسطينيّة املحتلّة منذ عام  ،1967يف مقابل
اعرتاف جميع الدول العرب ّية بها يف حدود الرابع من حزيران /يونيو
ٍ
عالقات طبيع ّي ٍة وعاديّ ٍة معها.
 ،1967وإقامة

4.4هي الدولة النوويّة الوحيدة التي يه ِّدد أبرز منظّريها وكتابها يف
النووي بش ّدة ،وبشكلٍ ال
السالح
ّ
املسألة النوويّة ،أنَّها ستستعمل ّ
أي دول ٍة تر ّد عىل عدوانٍ
يتالءم مع رّ
الضر الذي قد يلحق بها ،ض ّد ّ
البيولوجي أو الكياموي.
يل عليها ،بأسلح ٍة غري نوويّة كالسالح
إرسائي ّ
ّ

النووي من منطقة الرشق األوسط مسأل ٌة يف غاية
السالح
ّ
إ َّن نزع ّ
النووي ما
السالح
ّ
األهم ّية .ولكن ال ميكن اعتبار هذه املنطقة منزوعة ّ
مل يج ِر تجريد الدولة الوحيدة التي متتلكه حتى اآلن ،وهي إرسائيل،
واضح أ َّن إرسائيل ترفض ذلك بش ّدة ،ويحظى رفضها هذا ٍ
بتأييد
منه.
ٌ
مبطّنٍ من الواليات املتّحدة وكثريٍ من الدول الغربيّة .ومن املر ّجح
أن يكون الطريق الوحيد يف األحوال املرئ ّية إلمكان نزع األسلحة
أي من أجل أن
النوويّة من الرشق األوسط هو النديّة والتبادل ّيةّ ،
توافق إرسائيل عىل التخليّ عن أسلحتها النوويّة ،يجب أن تتخلىّ دول ٌة
واحد ٌة أو ٌ
دول ع ّدة يف الرشق األوسط عن أسلحتها النوويّة .ومن
أجل أن يكون لدول ٍة واحد ٍة أو ع ّدة دو ٍل هذه القدرة عىل التخليّ
عن األسلحة النوويّة ،ال ب ّد أن يكون لديها أولاً أسلح ٌة نوويّةٌ .ولذلك،
السري نحو نزع األسلحة النوويّة من
يبدو من املفارقات أنَّه من أجل ّ
الرشق األوسط ،ال ب ّد أن تصبح دول ٌة واحد ٌة أو ع ّدة دو ٍل أخرى نوويّةً.
عند ذلك ميكن الحديث بجديّة عن نزع األسلحة النوويّة من الرشق
األوسط .وكلّام زاد عدد الدول يف الشرّ ق األوسط املالكة األسلحة
التوصل إىل اتّفاقية شاملة لنزع األسلحة النوويّة
النوويّة ،زاد إمكان ّ
من الشرّ ق األوسط.

1.1هي الدولة الوحيدة يف العامل التي أنتجت ترسان ًة من األسلحة
النوويّة من دون أن تعلن نفسها دول ًة نوويّةً.
شعب
2.2هي الدولة النوويّة الوحيدة التي أقامت نفسها عىل حساب ٍ
آخر وه ّجرته ودمرت كيانه ث ّم استكملت احتالل وطنه عام ،1967
وما انفكّت تع ِّزز استيطانها يف املناطق الفلسطين ّية والعرب ّية التي
احتلّتها يف عام  1967وترفض بش ّدة االنسحاب منها يف مقابل سالمٍ
شاملٍ ودائمٍ مع جميع الدول العربيّة.
3.3هي الدولة النوويّة الوحيدة التي مل تح ِّدد حدودها وال حدود
"وجودها" ،علماً أنَّها أكرث الدول النوويّة وغري النوويّة يف العامل
"متاجرةً" بالخطر املزعوم عىل وجودها ،يف حني هي التي قامت
شعب آخر وع ّرضت وجوده للخطر الدائم.
بتدمري كيان ٍ

5.5هي أكرث من خاضت ،كدول ٍة نوويّ ٍة يف العامل ،حروبًا منذ قيامها
وحتى اليوم.
النووي إىل منطقة الشرّ ق األوسط،
السالح
ّ
6.6هي الدولة التي أدخلت ّ
النووي يف املنطقة ،وتعمل
السالح
ّ
وما انفكّت منذ ذلك الحني تحتكر ّ
بكل قوتها عىل إطالة أمد هذا االحتكار أطول فرت ٍة ممكن ٍة.
7.7هي الدولة الوحيدة يف الشرّ ق األوسط التي مل توقّع معاهدة حظر
انتشار األسلحة النوويّة ،وهي يف الوقت نفسه أكرث الدول يف العامل
أي دول ٍة من الدول يف املنطقة من الحصول
سع ًيا بكل طاقاتها ملنع ّ
نووي منذ عقود ،مبا يشكّل الحافز
عىل ما متتلكه هي من سال ٍح
ٍّ
النووي.
األساس لدول املنطقة للعمل عىل تطوير خيارها
ّ

إ َّن عدم إعالن إرسائيل نفسها دول ًة نوويّةً ،وتب ّنيها سياسة الغموض
النووي ال يعنيان بتاتًا أ َّن الشرّ ق األوسط خا ٍل من األسلحة النوويّة.
ّ
فإرسائيل متتلك "غابةً" من األسلحة النوويّة التي تزداد عد ًدا يو ًما بعد
آخر ،داخل حدودها ويف غ ّواصاتها النوويّة التي تصول وتجول قبالة
شواطئ معظم دول املنطقة .ومن الواضح أ َّن هذه الرتسانة النوويّة

