


  :ترجمة دراسة
  إخراج القنبلة اإلسرائيلية من القبو

  هل فقدت سياسة التعتيم النووي صالحيتها؟ 
  

   Bringing Israel's Bomb Out of the Basement:العنوان األصلي
Has Nuclear Ambiguity Outlived Its Shelf Life?   

  Marvin Miller ومارفني ميللر Avner Cohenأفنري كوهن : الكاتب
  Foreign Affairsجملة :  املصدر
  2010أكتوبر /  تشرين األول-سبتمرب/ أيلول: التاريخ

  
  

إلى التخلي عن سياسة التعتيم التي اتبعتها منذ فترة، ألنها فقـدت            " إسرائيل"تدعو هذه الدراسة     

جعلت نفسها في مصاف الدول التي تحارب االنتشار النـووي          " إسرائيل"أهدافها، خصوصاً وأن    

كمـا تؤكـد الدراسـة علـى أن     . تدعو لجعل منطقة الشرق األوسط خالية من السالح النووي      و

التي تتحـدى   " المارقة"، يؤدي إلى مساواتها بكل الدول       "إسرائيل"استمرار الغموض حول وضع     

لوضعها النووي، يجعلهـا    " إسرائيل"وترى الدراسة أيضاً أن توضيح      . القانون والمجتمع الدولي  

مسؤولة ويقوي الشفافية الديمقراطية داخل البلد باعتبار أن كل اإلسرائيليين لهم الحق            دولة نووية   

وتخلص الدراسـة إلـى     . في معرفة سياسة حكومتها تجاه هذا الموضوع المصيري بالنسبة لهم         

العالم إلى العصر الخالي من األسلحة      " إسرائيل"القول إنه ال ينبغي أن يكون من المتوقع أن تقود           

ية؛ غير أن التعامل بشكل فعال مع البيئة النووية اإلقليمية الجديدة والمعايير النووية العالمية              النوو

أن تعيد تقييم الحكمة من التزامها الثابت بسياسة التعتيم، وأن تدرك           " إسرائيل"الناشئة يقتضي من    

وية، يعتمـد علـى     أيضاً أن الدعم الدولي الحتفاظها بتفوقها العسكري، بما في ذلك قدراتها النو           

  ".األخالقي"بتفوقها " إسرائيل"احتفاظ 

  

  

  

  

  

  



  هل فقدت سياسة التعتيم النووي صالحيتها؟.. . القبوإخراج القنبلة اإلسرائيلية من ): 59(سلسلة ترجمات الزيتونة 

 2

  

   مقدمة

  

وتماماً كمـا   . إلى بذل جهود كبيرة وواضحة المتالك السالح النووي       " إسرائيل" "المحرقة"دفعت أحداث   

إلى الحل النووي، فقد شـجع الخـوف        " إسرائيل"أن الخوف من اإلبادة الجماعية هو المفتاح لفهم لجوء          

" إسـرائيل "ففي النهاية، إذا تمكن أعـداء       . على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام السالح النووي       أيضاً  

بدورهم من الحصول على القنبلة النووية، فإن الدولة اليهودية قد تتعرض للدمار نظراً لصغر حجمهـا                

لناس األبرياء، حتـى    باإلضافة إلى ذلك، فإن شبح مقتل أعداد كبيرة من ا         . وارتفاع الكثافة السكانية فيها   

  .ولو كان في سبيل الدفاع عن أنفسهم، من األمور المقلقة للقادة اإلسرائيليين من الناحية األخالقية

  

أدى التمازج بين هذا الحّل وسياسة ضبط النفس إلى إيجاد مدونة لقواعد السلوك النووي تختلف اختالفاً                

ال تؤكـد   " إسرائيل"فـ. ي تمتلك األسلحة النووية   جذرياً عن ما هو موجود لدى جميع الدول األخرى الت         

وال تنفي امتالكها للسالح النووي، بل إن الحكومة اإلسرائيلية ترفض اإلفصاح عن أي وقـائع تتعلـق                 

بالنشاط النووي اإلسرائيلي، فيما ويتم تشجيع المواطنين اإلسرائيليين، سواء من الناحية القانونية أم من              

وقد فعل اإلسرائيليون ذلك من خالل الرقابة الحكومية في         .  يحذو حذو حكومتهم   الناحية العرفية على أن   

ويعرف هذا الموقف بالتعتيم النـووي، أو باللغـة         . المقام األول والرقابة الذاتية من قبل وسائل اإلعالم       

  .amimutالعبرية 

  

الغة السرية بين رئيـسة      من خالل اتفاقية ب    1969وقد تم تقنين سياسة وممارسة التعتيم النووي في سنة          

 Richard والرئيس األمريكي ريتشارد نيكسونGolda Meirالوزراء اإلسرائيلية وزير جولدا مائير 

Nixon .                  الكشف عن وجـوده وعلى الرغم من أنه لم يتم االعتراف بهذا االتفاق علناً أو توثيقه، فقد تم

؛ ثم كشف المزيد من المعلومـات  Aluf Benn من قبل الصحفي اإلسرائيلي ألوف بن 1991في سنة 

مؤخراً عندما رفعت السرية عن اجتماع نيكسون ومائير المذكور أعاله، وذلك من خالل مذكرات هنري 

ووفقاً لالتفاق . ، الذي شغل منصب مستشار نيكسون لشؤون األمن القوميHenry Kissingerكيسنجر 

عن امتالكها للسالح النووي، أو     " إسرائيل" لم تعلن    الذي تم التوصل إليه بين نيكسون ومائير، فإنه طالما        

تجري تجارب نووية علنية، فإن الواليات المتحدة سوف تتساهل مع األمر وتغطي البرنـامج النـووي                

  . اإلسرائيلي

  

. أكدوا على هذه الـسياسة    " إسرائيل"ومنذ ذلك الحين، وجميع رؤساء الواليات المتحدة ورؤساء وزراء          

 خالل اجتماع عقده مع رئيس الوزراء Barack Obamaئيس األمريكي باراك أوباما ومؤخراً قال الر

نحن نعتقـد  : "6/7/2010 في البيت األبيض في Benjamin Netanyahuاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

بقوة أنه نظراً لحجم إسرائيل وتاريخها والمنطقة التي هي موجودة فيها، فإن متطلباتها األمنية فريدة من                
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يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الرد على التهديدات، والواليات المتحدة لـن تطلـب مـن                 . نوعها

  ". إسرائيل أن تتخذ أي خطوة من شأنها تقويض مصالحها األمنية

  

، تعد سياسة التعتيم النووي بالنسبة للمسؤولين الحكوميين والمحللين األمنيـين، وحتـى             "إسرائيل" وفي  

فبرأيهم، جمعت . اً من أعظم استراتيجيات الدولة اليهودية وقصص النجاح الدبلوماسية  عامة الناس، واحد  

ـ   امتالكها لمزايا الردع النووي لحماية نفـسها       : أفضل ما يمكن أن تحصل عليه     " إسرائيل"هذه السياسة ل

" إسرائيل"ولو أن   . من التهديدات الوجودية بغياب معظم العوائق السياسية المحتملة المتالك سالح نووي          

أعلنت عن قنبلتها النووية لكانت واجهت تكاليف ملموسة؛ وخصوصاً أنه على الرغم مـن أن الـدول                 

النووية، وإن كان ذلك يحدث على مضض، فإنهم هـددوا          " إسرائيل"العربية تعلمت أن تتعايش مع قنبلة       

عـن وضـعها    " لإسـرائي " باالنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووي، إذا أفصحت          2008في سنة   

ناهيك عن بعض الدول العربية، مثل مصر، قد تواجه ضغوطاً شعبية متزايدة لتحدي احتكـار               . النووي

  . للسالح النووي في المنطقة، تماماً كما تفعل إيران اآلن" إسرائيل"

  

متحدة مواجهة بداية القنبلة النووية ولم تشأ الواليات ال" إسرائيل"ربما كان للتعتيم ما يبرره عندما امتلكت 

النووية تتعارض اليوم مع كل المعايير النووية الدولية،        " إسرائيل"غير أن سياسة    . هذه الحقيقة صراحة  

كما أن االحتكـار    . من أن تحتج بأنها قوة نووية مسؤولة      " إسرائيل"وكل المعايير الديموقراطية، وتمنع     

ان رئيسيان؛ األول هو جهود إيران المصممة       اإلسرائيلي للسالح النووي في المنطقة يواجهه حالياً تحدي       

على امتالك السالح النووي تحت غطاء برنامج الطاقة النووية لألغراض السلمية؛ والثاني هـو تزايـد                

الدعم الدولية إلنشاء منطقة خالية من السالح النووي في الشرق األوسط، كما يتجلى ذلك فـي البيـان                  

  . ن االنتشار النووي الذي عقد مؤخراًالختامي لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد م

  

وهناك تحد إضافي وهو أنه ينظر على نطاق واسع إلى سياسة نتنياهو تجاه الفلسطينيين فـي الـداخل                  

والخارج على أنها تهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة والتوصل إلى حال دائم قائم                 

كدولة تمتلك السالح النووي بحكم األمر الواقع تعتمد على " ائيلإسر"وبما أن شرعية . على إنشاء دولتين

  . شرعيتها السياسية األوسع نطاقاً، فإنه ال يمكن تجاه الرابط بين القضايا السياسية والقضايا النووية

  

وأخيراً، هناك اعتراف متزايد على الصعيد العالمي أن الوضع النووي الراهن يشكل خطـراً، وذلـك                

ألنه لم يعد باإلمكان االعتماد على الردع لمنع الدول من حيازة السالح النووي، سواء تلك            بشكل أساسي   

كما يزداد الدعم لتحقيق هدف إخالء العـالم مـن          . التي تمتلك السالح النووي، أو الدول التي ال تمتلكه        

 من هذا النقـاش  تستطيع أن تكون جزءاً" إسرائيل"السالح النووي، مما يطرح تساؤالً حول ما إذا كانت   

ـ . الدولي أن تزيد من مصداقيتها كدولة نووية مسؤولة بعدة طرق، ولكن معظم تلـك             " إسرائيل"يمكن ل

فقد شكلت هذه السياسية . الطرق تتطلب إرخاء قبضة سياسة التعتيم دون أن يعني ذلك التخلي عنها تماماً
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 غير أنه في ظّل الجو اإلقليمي والدولي        لمدة أربعين سنة،  " إسرائيل"المنطق االستراتيجي والسياسي في     

  . القائم حالياً، أصبحت مساوئ هذه السياسة أكثر من حسناتها

  

  ال تسأل، ال تخبر

  

لـم تعـرف    . سراً ببناء مركز نووي في ديمونا بمساعدة الفرنـسيين        " إسرائيل"، بدأت   1958في سنة   

، وكان الرد على تأسيـسه يـشكل        1960الواليات المتحدة بمفاعل ديمونا إال في وقت متأخر من سنة           

 سنة على نهاية المحرقة، وقبـل وضـع المعـايير           15فبعد مرور   . تحدياً لصناع السياسة في واشنطن    

بأن لديهم أسباباً قوية تدفعهم إلى امتالك السالح        " إسرائيل"الدولية حول االنتشار النووي، رأى مؤسسو       

ل موضوع إعالن امتالك الـسالح النـووي، كمـا    وعلى الرغم من ذلك كان هناك خالف حو . النووي

، وقد David Ben-Gurionطالبت جولدا مائير، أو إخفاء المشروع كله كما أصر ديفيد بن جوريون 

  . ساد رأي بن جوريون في النهاية

  

دولة صغيرة وصديقة محاطة بعدد كبير من األعـداء         " إسرائيل"في أوائل الستينيات، رأت واشنطن في       

. تتمتع بتأييد قوي بين الناخبين األمريكيين     " إسرائيل"باإلضافة إلى ذلك، كانت     . على تدميرها المصممين  

نووياً على أنها تتعارض مع مصالح الواليـات المتحـدة          " إسرائيل"غير أنه كان ينظر إلى فكرة تسلح        

م اتخـاذ  يخشى أن يؤدي عدJohn F. Kennedyكينيدي  . كان الرئيس جون أف. العالمية واإلقليمية

قرار عالمي يؤدي إلى الحد من زيادة عدد الدول التي تمتلك السالح النووي إلى ارتفاع مخزون السالح                 

النووي اإلسرائيلي بشكل ال مفر منه، مما سيؤدي بدوره إلى تقويض جهود الواليات المتحـدة لوضـع                 

للسالح " إسرائيل" يؤدي امتالك    كما كان قلقاً من أن    . معايير لمنع االنتشار النووي على الصعيد العالمي      

العـرب، وارتفـاع    " إسـرائيل "النووي إلى زيادة النفوذ السوفييتي في المنطقة من خالل دعمه لجيران            

مخاطر حدوث مواجهة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي في حال نشوب أي حرب أخرى بـين                

 على بن جوريون للمسؤولين     1963في ربيع   ونتيجة لهذه المخاوف، ضغط كينيدي      ". إسرائيل"العرب و 

" إسـرائيل "األمريكيين بالقيام بزيارات سنوية لموقع ديمونا للتحقق من تأكيدات بن جوريون بأن نوايـا               

  . النووية سلمية بحتة

  

وكرر رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي      . 1964بدأت الزيارات األمريكية المنتظمة في هذا الشأن في سنة          

 Shimon Peres تعهدات وزير الدفاع اإلسرائيلي شيمون بيريـز  Levi Eshkolكول الجديد، ليفي أش

المنطقة على الـسالح    " تعرف"الدولة األولى التي    " إسرائيل" بأن ال تكون     1962الغامضة لكينيدي سنة    

 بعض" إسرائيل"غير أنه ظّل لـ. وهذا ما علّق بشكل فعال خيار إجراء أول تجربة نووية علنية   . النووي

فتوقيت الزيارات، والقدرة المحدودة التي سمح للمفتشين التـصرف فـي إطارهـا،             . المساحة للمناورة 

وإحاطة العلميات الرئيسية بالسرية يؤكد أن االستخبارات األمريكية لم تجد أي وجه من وجوه اإلدانـة                
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نهـا لـم ترغـب      وقد رضيت إدارة الرئيس جونسون بهذا القدر خصوصاً وأ        . المتعلقة بالسالح النووي  

  . بشأن القضية النووية" إسرائيل"بخوض مواجهة مع 

  

قد عبرت العتبـة النوويـة      " إسرائيل"، كانت   1967يونيو  / ومع اندالع حرب األيام الستة في حزيران      

في ذلك الوقت، كانت أولوية منع االنتشار النووي بالنسبة إلدارة جونسون هي حشد الدعم لمعاهدة . سراً

" إسـرائيل "حاولت الواليات المتحدة الضغط على      .  التي كان يجري التفاوض عليها حديثاً      منع االنتشار 

، وبعد أن   1969وبحلول سنة   . قاومت" إسرائيل"للتوقيع على معاهدة الحد من االنتشار النووي غير أن          

 تولى كل من نيكسون ومائير منصبهما، أصبح من الواضح لصناع السياسية فـي الواليـات المتحـدة،                

. النوويـة " األرضـية "على األرجح تمتلك ما يمكن تسميته       " إسرائيل"وخصوصاً نيكسون وكيسنجر أن     

كانت غير مستعدة ال لالستسالم وال االعتـراف علنـاً          " إسرائيل"باإلضافة إلى ذلك، كانوا يعلمون أن       

  ". إسرائيل"ة ووبالتالي كانت هناك حاجة إلى تفاهم جديد بين الواليات المتحد. بكونها قوة نووية

  

. مصلحتنا هي في منع إسرائيل من امتالك الـسالح النـووي          "، كتب كيسنجر    1969يوليو  / وفي تموز 

ولكن نظراً ألننا ال يمكن أن، وربما ال نريد أن نحاول، نراقب برنامج دولة إسـرائيل النـووي، فـإن                    

ويكمل كيسنجر فـي المـذكرات      . "الهدف الوحيد الذي يمكن أن نحققه هو إقناعهم بإبقاء ما لديهم سراً           

إن ذلك سوف يتماشى مع هـدفنا ألن االنعكاسـات          "نفسها التي رفعت عنها السرية مؤخراً حجته قائالً         

  ".الدولية على برنامج إسرائيل النووي لن تشتعل شرارتها إلى حين يصبح البرنامج علنياً

  

فقد ألزمت  .  جديد في البيت األبيض    ، توصل نيكسون ومائير إلى اتفاق     1969سبتمبر  /  أيلول 26 وفي  

نفسها بعدم تجربة األسلحة النووية، أو اإلعالن عن امتالكها لهم، أو تهديد أية دولة أخـرى                " إسرائيل"

بدورها، . وهو االتفاق الذي كانت الواليات المتحدة مستعدة للتعامل معه. بقدراتها النووية المكتشفة حديثاً

، وعـدم الـضغط علـى    Dimona nuclear plantها لمفاعل ديمونا التزمت واشنطن بإيقاف زيارات

ومع الوقت، تطور التسامح األمريكـي ليـصبح   . لتوقع على اتفاقية الحد من االنتشار النووي " إسرائيل"

  . النووية في مواجهة التدقيق الدولي" إسرائيل"سياسة تغطية على قدرات 

  

ـ  وربما كان منطق نيكسون بأن تصبح الواليات ال        في سياسة التعتـيم مبنيـة      " إسرائيل"متحدة شريكة ل

وكانـت  . اعتبارات الواقعية السياسية وحاجة الدولة اليهودية الصغيرة على بوليصة تـأمين وجودهـا            

في ذلك الوقت قد عبرت بالفعل العتبة النووية، كما كان يمكن أن تعـد حليفـاً ديموقراطيـاً                  " إسرائيل"

والظاهر أن نيكسون كان يثق بمائير      . لباردة في مواجهة االتحاد السوفييتي    للواليات المتحدة في الحرب ا    

مائير تدخل عقـدها    -غير أن اتفاقية نيكسون   . النووية" إسرائيل"ويرى فيها وصياً مسؤوالً على أسلحة       

الخامس، وبالتالي، فإنه من العدل أن نتساءل ما إذا كانت هذه الصفقة السرية ما تزال آلية تباشر مـن                   

  شؤونها النووية؛ وإذا لم يكن األمر كذلك، فما هي البدائل؟" إسرائيل"اللها خ
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إسرائيلياً، ينظر إلى سياسة التعتيم في على أنها الرد األكثر عقالنية، وربما الوحيد الممكن، الذي يمكن                

عـالن  في الحـرب وإ   " إسرائيل"فعلى الرغم من انتصار     . لحل إشكاليتها النووية  " إسرائيل"أن تجترحه   

؛ إال أن بن جوريون كان مسكوناً بفكرة قيام الدول العربية بالتكاتف مـع بعـضها      1948استقاللها سنة   

   وبالتالي، فإنه تحـت    . يمكنه أن يقضي على القوة العسكرية اإلسرائيلية التقليدية       " إسرائيل"لخوض ضد

. صول على الردع النـووي    الفرصة في الخمسينيات من أجل الح     " إسرائيل"قيادة بن جوريون، استغلت     

في حـال فـشلت القـوات التقليديـة     " المالذ األخير"غير أنها كانت تنظر إلى السالح النووي باعتباره     

" إسرائيل"اإلسرائيلية في مهامها؛ ناهيك عن أن بن جوريون لم يكن مستعداً من الناحية السياسية إلعالن 

  . دولة نووية

  

ى بإجماع كبير بين أعضاء المؤسسة األمنيـة اإلسـرائيلية، الـذين            واليوم ما زالت سياسة التعتيم تحظ     

تصر على احتكارها اإلقليمي للسالح النووي، فإن سياسة التعتيم ينبغي          " إسرائيل"يؤكدون أنه طالما أن     

ومع احتماالت انبثاق دولة نووية جديدة فـي المنطقـة،          . أن تستمر في إدارة الشؤون النووية في البالد       

. سرائيليون بأنه يجب عليهم بذلك قصارى جهدهم في التمـسك بـسياسة التعتـيم وممارسـتها    يعتقد اإل 

وبالفعل، بعدما أصبح الخطر النووي اإليراني أقرب وأكثر تهديداً، تعزز االلتزام اإلسـرائيلي بـسياسة             

 برئاسة   الستراتيجية األمن القومي اإلسرائيلي    2004التعتيم، وذلك من خالل المراجعة التي جرت سنة         

 الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الحكومة لـشؤون االسـتخبارات   Dan Meridorدان ميريدور 

  . والطاقة النووية

  

ويصر مسؤولون إسرائيليون كبار، بشكل غير رسمي دائماً، على أن سياسة التعتيم ليست عقيـدة، وأن                

اسة اإلسرائيلية حتى اآلن إلى أنه      ومع ذلك، فقد خلصت كل مراجعة للسي      . استمرارها ليس قضية إيمان   

النووي من شأنه أن يشكل خطـراً       " إسرائيل"ال يوجد بديل قابل للتطبيق، وأن االعتراف العلني بوضع          

فبعد . تتمتع بحرية مميزة في العمل في المجال النووي" إسرائيل"وبالتالي، فإن . كبيراً على أمنها القومي

مج النووي اإلسرائيلي مصدر إزعاج واحتكاكات بين الواليـات         عشر سنوات عاصفات ظّل فيهما البرنا     

 شـريكاً   1969، غدت الواليات المتحدة بموجب االتفاق الذي تم التوصل إليه سـنة             "إسرائيل"المتحدة و 

ـ     . صامتاً في سياسة التعتيم اإلسرائيلية     غطـاء دبلوماسـياً    " إسرائيل"ومنذ ذلك الحين، قدمت واشنطن ل

ومع مرور الزمن، أتعبـت معظـم البلـدان         .  نظام معاهدة الحد من االنتشار النووي      كبيراً في مواجهة  

النووي غير الواضح، وتعاملت مع     " إسرائيل"األخرى الواليات خطوات الواليات المتحدة، فقبلت موقف        

  . النووي اإلسرائيلية بوصفه حالة استثنائية

  

وية اإلسرائيلية إلى تفاقم الـصراع العربـي        على الرغم من المخاوف من أن يؤدي ظهور األسلحة النو         

ففي الواقع، خففت سياسة التعتيم  . اإلسرائيلي، فقد أوجدت سياسة التعتيم واقعاً أكثر لطفاً مما كان متوقعاً          

ومن خالل عدم التباهي علناً بوضعها النـووي، خفـضت          . من طموحات العرب المتالك أسلحة نووية     
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كما أن سياسة التعتيم جعلت من السهولة . يرانها لحيازة السالح النوويالمحفزات التي تدعو ج" إسرائيل"

ـ     بأن تتخلى عن درعها النووي قبل التوصل إلـى سـالم           " إسرائيل"بمكان مقاومة المطالبات المتزايدة ل

نحـو نـزع    " منحدر زلق "عادل وشمل في الشرق األوسط، وهذا ما يشير إليه اإلسرائيليون عادة باسم             

وفي الواقع أصبح الغموض النووي اإلسرائيلي سياسة حكوميـة، والقنبلـة           . وي قبل األوان  السالح النو 

نفسها جزء ال يتجزأ من هذه السياسة؛ وبالتالي، فإنه من الصعب على اإلسرائيليين أن يناقشوا تحت أي                 

ـ   لـذي  االستمرار في الحفاظ على السالح النووي دون ذلك الغطاء الـشفاف ا     " إسرائيل"ظروف يمكن ل

  . يحوط الموضوع ويخفيه حالياً عن الرأي العام، فقد حان الوقت لهذا النقاش

  

  The Bundy Doctrineعقيدة بندي 

  

بالتخلي عـن سياسـة     " إسرائيل"، كانت المرة األولى التي سمعنا فيها نداء يطالب          1992في ربيع سنة    

ـ             ين خبـراء أمنيـين أمـريكيين       التعتيم، وذلك في اجتماع نظمناه بعد حرب خليج األولى بهـدف تمك

ومما أثـار   . وإسرائيليين، ومسؤولين حكوميين من التفكير في مسألة السالح النووي في الشرق األوسط           

، المتحـدث  McGeorge Bundyدهشة الحاضرين جميعاً، وانزعاج بعضهم، حثّ ماك جورج بندي 

فيمـا  " تنظيف نفسها"على " إسرائيل"الرئيسي في االجتماع، والمستشار السابق لألمن القومي األمريكي،   

يتعلق بوضعها النووي، وذلك من أجل الحد من مخاطر انتشار السالح النووي وإمكانية استخدام ذلـك                

  . السالح في الشرق األوسط

  

 ، وأستاذ الفيزياء William Croweوبعد أقل من عامين، شارك بندي األدميرال األمريكي ويليام كرو

 Reducing Nuclear Danger في تأليف كتاب تحـت عنـوان   Sidney Drellالنووية سيدني دريل

وقد قال المؤلفون الثالثة إنه يجب على كل من دول األمر الواقع النوويـة، أي               ). تقليل الخطر النووي  (

أما فيما يتعلق بشؤون السالح النووي،      . وباكستان والهند، أن تعترف بوضعها النووي الحقيقي      " إسرائيل"

ى المؤلفون أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يتساهل مع التهرب من الحقيقة، فامتالك تلـك                 فقد رأ 

الدول للسالح النووي دون االعتراف بذلك، هو أمر خطير جداً، بالنسبة لهم ولجيرانهم وللعـالم أجمـع               

المـسمى  " خيـال ال"بالخصوص، رأى المؤلفون الثالثة أن      " إسرائيل"ومع اإلشارة إلى    . على حد سواء  

ذريعـة  "وأضـافوا أن    . لدرجة أنه منع معها اإلسرائيليين من رؤية مصالحهم الفـضلى         " سيء"بالتعتيم  

التعتيم تمنع أي دفاع عام عن البرنامج اإلسرائيلي من قبل الحكومة اإلسرائيلية، كما تحول بين أي نقاش 

 النووية اإلسرائيلية إال في حال حاولت       فعال يؤكد أنه ال يجب أن تخاف أي دولة أو مجموعة من القنبلة            

  ". تدمير إسرائيل

  

مائير، غير أن زمالءه المـؤلفين     -ومن غير الواضح ما إذا كان بندي يعرف كل تفاصيل اتفاق نيكسون           

ـ          فيما يتعلق بسياسة التعتـيم، وأن      " إسرائيل"رأوا أنه على الواليات المتحدة أن تنهي شراكتها الخاصة ل
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 مثل هذا البيان من شأنه أن يوضح حقيقة "وبرأي المؤلفين فإن . دولة نووية" إسرائيل"تقول علناً إنها تعد

غيـر أن عـبء     ". مهمة، كما سينتهج مبادئ االنفتاح، ويساعد اإلسرائيلين أنفسهم على قول الحقيقيـة           

 عاتق اإلسرائيليين أنفسهم، فبحسب المؤلفين فـإن الطريقـة          الكشف عن الحقيقة النووية سوف يقع على      

  " .االنفتاح اإلسرائيلي بقرار إسرائيلي"الفضلى للقيام بهذا األمر هو 

  

باإلضافة إلى ذلك، فإن . وقد اكتسبت مقاربة بندي أهمية أكبر اليوم مما كان عليه الوضع في التسيعنيات

جدياً في المفاوضات بشأن الحد من التسلح ونـزع         " إسرائيل"التعتيم يجعل من الصعوبة بمكان انخراط       

ومن األمثلة على ذلك، معاهدة القضاء على المواد االنـشطارية؛          . السالح إقليمياً وعالمياً على حد سواء     

لهذا االتفاق يتطلب منها السماح بالتحقق من أنها أوقفـت إنتـاج البلوتونيـوم غيـر                " إسرائيل"فامتثال  

على الرغم من أنه يمكن التحقق من إغالق مفاعل ديمونا نهائياً عن            . بة في مفاعل ديمونا   الخاضعة للرقا 

أحد نظائر الهيدروجين المستخدم في     (بعد، فإنه يعتقد على نطاق واسع أن المفاعل ينتج أيضاً التريتيوم            

" إسرائيل"من امتناع   وبالتالي، فإن التحقق    . ، الذي ال تحظره المعاهدة    )صناعة األسلحة النووية المتقدمة   

عن إنتاج البلوتونيوم، على وجه الخصوص، سوف يتطلب عمليات تفتيش في الموقع المذكور، وهو ما               

  . ليست دولة نووية" إسرائيل"ال يتوافق مع االدعاء بأن 

  

ويمكن أن تصبح الحاجة المتصورة للحفاظ على سياسة التعتيم ذريعة مريحـة لعـدم المـشاركة فـي                  

وفي الوقـت   ". إسرائيل"د من التسلح ونزع السالح التي يمكن أن تخدم في الواقع مصالح             مبادرات الح 

الذي أصبح كون نيودلهي أو إسالم أباد دولتين نوويتين من األمور المسلّم بها، ويتم التعامل معهما على                 

ضعف مـن   دولة نووية في الظل، وكأن وضعها السياسي واألخالقي أ        " إسرائيل"هذا األساس، ما زالت     

  . وضع باكستان والهند أو تلك الدول النووية التي وضعت معاهدة الحد من االنتشار النووي

  

في الستينيات والخمسينيات تشكل اآلن عقبة      " إسرائيل"والمفارقة أن السياسة النووية التي خدمت مصالح        

مجها النووي، لم يكـن لـدى       ففي األيام األولى من برنا    . في سبيل تحقيق أهدافها السياسية والدبلوماسية     

مخاوف بشأن شرعية البرنامج ووضعه واالعتراف به، فكل ما كان يهمها هو امتالك القدرة              " إسرائيل"

أما اليوم، فـإن    . أن تحصل على ما تريد    " إسرائيل" مائير، استطاعت    -وبفضل اتفاق نيكسون  . النووية

ـ   ح النووي، ولكنها تجد أنه مـن الـصعوبة         اآلن دولة ناضجة تمتلك السال    " إسرائيل"الوضع مختلف، ف

  . بمكان في ظّل قيود التعتيم أن تقدم ما يقنع بأنها دولة نووية مسؤولة

  

  قوة نووية مسؤولة 

  

التزام إسرائيل منـذ فتـرة طويلـة        "في السنوات األخيرة، شدد قادة المؤسسة النووية اإلسرائيلية، على          

، على حد تعبير جدعون فرانـك       "النفس في المجال النووي   بقواعد األمن والمسؤولية والمساءلة وضبط      
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Gideon Frankوعلى الرغم من أن هذا الكالم يتـسق  . ، نائب رئيس اللجنة اإلسرائيلية للطاقة الذرية

تستخدم مصطلحات جديدة تسمح لها بتعزيـز مكانتهـا         " إسرائيل"تماماً مع سياسة التعتيم النووي، فإن       

" إسـرائيل "ويمثل هذا األمر تكتيكياً مهماً عـن سياسـة          .  االنتشار النووي  كواحدة من المؤيدين لحظر   

النووية السابقة، والتي تميزت على مدى عقود بجهود حثيثة المتالك القدرة النوويـة خارجـة قواعـد                 

هذا المبلغ، فقد تحولت األولوية لديها إلى تلميع صورتها كدولـة           " إسرائيل"وبعد أن بلغت قدرة     . النظام

ية ديموقراطية مسؤولة؛ وبالتالي، على الرغم من كونها لم توقع بعد على معاهدة حظـر االنتـشار                 نوو

النووي، إال أنها قد وضعت نفسها على الجانب الصحيح من النظام النووي العالمي مميزة نفسها عـن                 

  . األنظمة االستبدادية المارقة ذات الطموح النووي، مثل حكومة إيران الحالية

  

. أنه ينبغي على األنظمة أن تأخذ بعين االعتبار وضع استراتيجيات لمنع انتشار األسلحة النووية             ال شك   

غير أن نظام الشاه في إيران سعى بتشجيع من الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربيـة لالسـتثمار                 

 يقوم النظام العدائي فـي  وحالياً. بكثافة في محطات الطاقة النووية والتكنولوجيا والخبرة المرتبطتين بها        

وكمـا قـال هـانس ألفـافن        . طهران باستخدام التقنية النووية المدنية كغطاء المتالك السالح النووي        

Hannes Alfvén الذرة من أجل السالم والذرة من أجل " ، الفيزيائي السويدي الفائز بجائزة نوبل فإن

ه المشكلة الطويلة األمد من خـالل تـشجيع         وقد قوبلت محاوالت حّل هذ    ". الحرب هما توأمان سياميان   

الدول التي ال تمتلك أسلحة نووية على عدم حيازة التكنولوجيا ذات االستخدام المزدوج، بـالكثير مـن                 

  . الشكل في عالم منقسم بالفعل بين دول تمتلك السالح النووي وأخرى ال تمتلكه

  

إلى أنها تلعب دوراً نـشطاً فـي        " إسرائيل"ومن أجل إظهار دعمها لنظام حظر االنتشار النووي، تشير          

منظمة معاهدة الحظر النووي الشامل، وأنها جعلت صادراتها النووية متسقة مع التـشريعات واللـوائح              

والمبادئ التوجيهية لمجموعة موردي األسلحة النووية، وهي دولة عضو في االتفاقية الدولية للحمايـة              

، والذي يلزم   1540مع اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم         المادية للمواد النووية، كما تعاونت      

  . جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

  

 وبييـر جولدشـميت   George Perkovichويؤكد محللون في الشأن النووي مثل جورج بيركـوفيتش 

Pierre Goldschmidt   م الـدولي  من مؤسـسة كـارنيجي للـسالCarnegie Endowment for 

International Peace لم تهدد وجود أي دولة أخرى، ال بالسالح النووي وال بأي أداة " إسرائيل"، أن

أخرى، وأنها وصي مسؤول عن األسلحة النووية وذلك بفعل عقيدتها النووية واإلجراءات التي اتخذتها              

تبقي السالح النووية   " إسرائيل"، يستنتج المحلالن أن عقيدة      وبتحديد أكثر . لتنظيم استخدام السالح النووي   

، وأن ضماناتها اإلجرائية مصممة للحد من مخاطر االستخدام المقـصود أو غيـر              "مالذاً دفاعياً أخيرا  "

ومن الواضح أن هناك مسائل تحتاج الحكومات الديموقراطية إلبقائها سرية، غير أن الشفافية             . المقصود

وينطبق هذا األمر خصوصاً على السياسات      . ل الحفاظ على المؤسسات الديموقراطية    أمر حيوي من أج   
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غير . المتعلقة باألسلحة النووية، وهي سياسات ال تشارك صناعتها إلى نخبة صغيرة من صناع القرار             

وال أن مدى التعتيم الذي يبقي المعلومات قدرات النووية اإلسرائيلية غير متاحة ال لعامة اإلسـرائيليين                

لبقية العالم، يضرب صميم حقوق اإلسرائيليين بأن يكونوا على علم بالمسائل التي تعد قضية حيـاة أو                 

موت بالنسبة لهم، بالمعنى الحرفي للعبارة، حقهم بأن يتساءلوا، من هو صاحب القرار في الموضـوع                

ية والبيئية الناجمـة    النووي؟ وتحت أي ظروف يمكن استخدام األسلحة النووية؟ وما هي المخاطر المهن           

  عن حيازة األسلحة النووية واالستمرار في تصنيعها؟؟

  

ال ينبغي رفع السرية عن المسائل النووية بشكل كامل، بل يجب التفكير في تحقيق التوازن الدقيق بـين                  

غير أنه بعد خمسة عقود تقريباً مـن خطـاب رئـيس            . الحاجة المشروعة للسرية والرغبة في الشفافية     

المنطقـة علـى    " تعرف"لن  " إسرائيل"ء اإلسرائيلي ليفي أشكول في الكنيست، والذي قال فيه إن           الوزرا

لقد تغير الزمن، وطالمـا أن      . السالح النووي، لم يوضح ال هو وال خلفاؤه معنى هذه العبارة الغامضة           

ها النووية، أو أخذ    ملتزمة بصرامة بسياسة التعتيم، فإنه ال يمكن معالجة المخاوف بشأن قدرات          " إسرائيل"

التزاماتها منذ الثمانينيات بجعل الشرق األوسط بجعل الشرق األوسط منطقة خالية من السالح النـووي               

 Mordechaiوقد أدى ما كشفه العالم النووي اإلسرائيلي األسبق موردخاي فعنونو . على محمل الجد

Vanunu في London Sunday Times تمتلك المئـات مـن   " ائيلإسر" إلى الزعم بأن 1986 سنة

وهـذا  . األسلحة النووية، بما في ذلك األجهزة الحرارية والقنابل النيوترونية والقذائف المدفعية النووية           

المالذ الدفاعي "النوع من األسلحة يتعارض مع العقيدة النووية اإلسرائيلية التي تقول بأن السالح النووي           

ي هذه العبارة من الناحية العملية، ال سيما فيما يتعلق بكيفيـة            ويبقى من غير الواضح ماذا تعن     ". األخير

 على أي هجوم باألسلحة البيولوجية أو الكيميائية" إسرائيل"رد .  

  

أن تثبت أنها جادة في التزامها بجعل الشرق األوسط منطقة خالية مـن األسـلحة               " إسرائيل"ينبغي على   

ويبغي أن تعترف أيضاً باألخطار الكامنة في       . ائم أوالً النووية شرط أن يتم التوصل إلى سالم عادل ود        

وينبغي أيضاً أن يترافق التقدم نحـو       ". المسؤولة"حيازة األسلحة النووية، حتى من جانب الدول النووية         

التوصل إلى اتفاق سالم جنباً إلى جنب مع تدابير الحد من األسلحة قبل نزع الـسالح النـووي بـشكل           

  . كامل

  

عديد من أنصار فكرة إيجاد عالم خاٍل من األسلحة النووية، بمـن فـيهم بـاراك أوبامـا                  وقد اعترف ال  

والمهم في النقاش   . بالصعوبات التي ينطوي عليها هذا األمر، مثل عملية التحقيق ومعاقبة غير الممتثلين           

ما فـي   العالمي الحالي هو توافق مزيد من اآلراء على أن الوضع النووي الراهن يشكل خطراً، ال سـي                

غياب الردع النووي الكافي للتعامل مع األخطار المتزايدة من وقوع األسلحة النووية في أيدي جهـات                

وقد أكد اإلعالن الختامي لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار السالح النووي الـذي              . غير حكومية 
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 الفعالة المتعلقـة بوقـف      مفاوضات حسن نية بشأن المعايير    " التي تدعو إلى     6عقد مؤخراً على المادة     

  ". سباق التسلح النووية في وقت مبكر ونزع السالح النووي

  

تؤيد تدابير الحد من خطر انتشار األسلحة النووية واإلرهـاب النـووي،       " إسرائيل"وعلى الرغم من أن     

ـ                    ا غير أن كونها دولة غير موقعة على معاهدة الحد من معاهدة الحد من االنتـشار النوويـة ال يلزمه

أن تعلـن صـراحة     " إسرائيل"غير أنه ينبغي على     . باإلعراب عن تأييدها للمادة السادسة من المعاهدة      

دعمها لجعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية، مما يعني أيضاً إعالن تأييـدها للمـادة                 

وينبغـي لهـذا    . نوويـة السادسة من معاهدة الحد من االنتشار النووي والقضاء النهائي على األسلحة ال           

، المسؤول اإلسرائيلي الراحـل الـذي   Shalheveth Freierاإلعالن أن تتبنى مقاربة شلهيفيت فراير 

وقد رأى فراير فـي     . جعل من اتفاق التعتيم الذي تم التوصل إليه بين نيكسون ومائير إلى عقيدة وطنية             

بشكل ال يمكن معه إصالح الضرر، كمـا       فهي تدمر   " األسلحة النووية سيئة لعدة أسباب    " أن   1993سنة  

أن إعادة التفكير ال يمكنها معالجة الضرر الذي سيحصل من استخدام األسلحة النووية، كما أنها تتسبب                

بأذى دائم وخبيث للناس والبيئة؛ كما أن األسلحة النووية يمكن أن تنتشر في بلدان قد تكون أقل تـردداً                   

وما إن يستخدم السالح النووي فعلياً فـي أي         .  فعالً السالح النووي   في استخدامها من الدول التي تمتلك     

صراع، فلن يكون هناك حاجز يحد من التصعيد في استخدامها؛ وأخيراً فإن وصول السالح النووي إلى                

  . يد نظام يواجه تحديات داخلية لحكمه وال يمارس السيطرة التامة على جيشه قد يكون له عواقب مدمرة

  

  اسيةتداعيات سي

  

بعد وقت قصير من والدته، أصبح موضوع القنبلة النووية اإلسرائيلية مبهماً، وال يزال الوضع كـذلك                

اليوم بحاجة غلى تعزيز مكانتها     " إسرائيل"وخالفاً لما كان الوضع عليه قبل ستين سنة، فإن          . حتى اليوم 

امل بشكل فعال مـع احتمـال       كدولة ديموقراطية تسعى إلى سالم عادل مع الشعب الفلسطيني، وأن تتع          

وجود إيران كدولة مسلحة نووياً، وهي تحديات تتطلب إعادة النظر في الموقف النـووي اإلسـرائيلي                

وبسبب استمرار احتاللها لألراضي الفلسطينية وسياساتها التي تدعم هذا البنـاء مثـل احـتالل               . المبهم

الفلـسطينيين، يتآكـل الـدعم الـدولي     المستوطنات وهدم المنازل وفرض قيود على نطاق على حركة  

وللغموض الذي يحيط بقنبلتها النووية؛ حيث ينظر إلى السياسات اإلسرائيلية علـى أنهـا              " إسرائيل"لـ

إال أن ما يحدث في الضفة الغربية       . تقوض أي التزام حقيقي بإقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط          

ى سبيل المثال، رأى المعلق الـسياسي اإلسـرائيلي آري          فعل. قد يكون له تداعيات على مفاعل ديمونا      

الغرب ليس على اسـتعداد  "بدرعها النووي، أن " إسرائيل"، الذي يؤيد بقوة احتفاظ Ari Shavitشافيت 

  ". لقبول إسرائيل كدولة محتلة
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أكثـر عرضـة    " إسـرائيل "وقد تثور مثل هذه االنتقادات الدولية حول الموضوع النووي، مما سيجعل            

والنظـام  " إسـرائيل "وهذا ما يؤدي إلى الربط، لدرجة مزعجة، بـين          . لالتهام بأنها دولة نووية مارقة    

وهذا االتهام يحتاج إلـى  . اإليراني الحالي المارق، وحكومة الفصل العنصري السابقة في جنوب أفريقيا         

ياسة التعتيم من أجل تعزيز     أن يقابل بالتزام إسرائيلي حقيقي بالسعي لتحقيق السالم واالستعداد لتعديل س          

ومن الواضح أن موقف هؤالء الـذين يتحـدون حـق           . كدولة نووية مسؤولة  " إسرائيل"أوراق اعتماد   

في الوجود كدولة مستقلة من حقها امتالك الردع النووية لضمان حقها في الوجود لن يتغيـر                ” إسرائيل“

 هناك كم كبير مـن حـسن النيـة تجـاه            ومع ذلك، . موقفها السياسي والنووي  " إسرائيل"إذا ما غيرت    

في العديد من البلدان وإعجاب بإنجازاتها، وبالتالي فإن تغيير مسارها الحـالي فيمـا يتعلـق                " إسرائيل"

  . من المجتمع الدولي" إسرائيل"بالشأن النووي من شأنه أن يزيد بشكل كبير الدعم الذي تلقاه 

  

تاج المواد االنشطارية أو فرض حظر علـى تخـصيب          على معاهدة وقف إن   " إسرائيل"قد تسبب موافقة    

ـ        فمثـل  . وجيرانها في الوقت الراهن   " إسرائيل"اليورانيوم وإعادة معالجته في المنطقة، مشكلة بالنسبة ل

على مثل هـذه    " إسرائيل"هذه االتفاقات ال تتفق مع سياسة التعتيم؛ أما بالنسبة للدول العربية فإن موافقة              

ـ    .  على احتكارها للسالح النووي في المنطقة      المعاهدة يضفي شرعية   أن " إسـرائيل "ومع ذلك، يمكن لـ

" إسرائيل"تتخذ خطوات أخرى فردية على المدى القريب سيكون لها أثر تراكمي في زيادة الثقة في دعم               

جه على و . للمعايير العالمية للحد من التهديد الذي تشكله األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى            

التحديد، ينبغي إلسرائيل أن تصادق على حد سواء على اتفاقية الـشامل للتجـارب النوويـة واتفاقيـة                  

  . األسلحة الكيميائية

  

وبالنظر إلى القدرات اإلسرائيلية العسكرية التقليدية الهائلة، وعلى وجه التحديد، تفوقها في نوعية القوة              

ا الجوية على وجه الخصوص، فضالً عن قوتها النوويـة          البشرية والتكنولوجية على حد سواء، وقواته     

ـ   ـ    " إسرائيل"الرادعة، يمكن ل  التي هي بالفعل أطراف في اتفاقيـة األسـلحة          188أن تقف مع الدول ال

الكيميائية من دون خسارة أمنها القومي، وبالتالي تبين للعالم أنها ترى في استخدام السالح النووي أمراً                

  . غير ضروري وممقوت

  

ـ     أن تحذو حذو الواليات المتحدة في المراجعة األخيرة التي أجرتها          " إسرائيل"ومن المهم أيضا بالنسبة ل

لوضعها النووي، والتي قيدت فيها بشكل كبير دور األسلحة النووية كوسيلة للرد على هجوم بيولـوجي                

 الرغم من اسـتخدام     ويشير الموقف األميركي الجديد وعلى وجه الخصوص، إلى أنه على         . أو كيميائي 

األسلحة النووية كرد على هجمات بيولوجية أو كيميائية ليس أمراً غيـر وارد علـى اإلطـالق، فـإن                   

ال " إسـرائيل "من الواضـح أن     . األساسي لألسلحة النووية هو ردع استخدامها من قبل الدول األخرى         

وبالتالي، ينبغـي تخفيـف     .  النوع تستطيع في ظّل سياسة الغموض الحالية أن تصدر بياناً عليناً من هذا           
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ـ     أن تصبح دولة أكثر مسؤولية وحيازتها للسالح النـووي أكثـر           " إسرائيل"سياسة التعتيم بحيث يمكن ل

  .شرعية، وأن ينظر إليها على هذا النحو من جانب المجتمع الدولي

  

ي اتخاذ إجراءات قوية    تعارض جميع الدول تقريباً علناً حيازة إيران لألسلحة النووية؛ غير أن الرغبة ف            

، ويبدو غير متأكدة إلى     "إسرائيل"فحتى الواليات المتحدة، أوثق حلفاء      . لتحقيق هذا الهدف محدودة جداً    

كيان سياسي  "بأنها  " إسرائيل"أي مدى يجب أن تذهب في مواجهة الطموح النووي لدولة يصف رئيسها             

لرغم من المخاوف العالمية بـشأن األسـلحة   وعلى ا". غير قانوني ال بد أن يختفي من صفحات التاريخ  

" إسـرائيل "النووية في الشرق األوسط تركز على امتالك إيران الوشيك لألسلحة النووية بدالً من قنبلة               

، فإن هناك تأييد واسع النطاق للتعامل مع هذه المشكلة بطريقة منصفة وذلك بإقامـة               "المخبأة في القبو  "

  . المنطقةالخالية من األسلحة النووية في

  

بأنها معزولة وتحت الحصار، وهي عقلية لهـا جـذور          " إسرائيل"وفي مواجهة مثل هذا الوضع، تشعر       

أن تقاوم الفكرة القائلة بأن العمل العسكري األحادي " إسرائيل"ومع ذلك، ينبغي على   . عميقة في تاريخها  

قد قصفت مـن    " إسرائيل"غم من أن    وعلى الر . هو خيارها الوحيد للتعامل مع التهديد اإليراني لوجودها       

قبل المنشآت النووية في العراق وسورية لحماية احتكارها النووي في المنطقة، فإن التحدي الذي تواجهه 

اليوم من قبل إيران أكبر بكثير، خصوصاً وأن التقدم النووي الذي حققته إيران من الصعب جداً تجاهله                 

 اتخذت قراراً فعلياً بتصنيع السالح النووي أو قررت ببساطة          إذ ليس من الواضح ما إذا كانت إيران قد        

، مما يجعلها بشكل أساسي أقرب إلى القنبلة النووية مـن الناحيـة             "الكامنة"الحفاظ على قدرتها النووية     

التقنية دون الحاجة إلى استكمال إنتاجها على عجل مما قد يستدعي ردات فعل عنيفة من قبـل الـدول                   

  ". إسرائيل "األخرى وخصوصاً

  

" إسرائيل"فإذا ما أخذت    . القدرة على التأثير في حسابات إيران بغير الوسائل العسكرية        " إسرائيل"ولدى  

على محمل الجد الحاجة إلى تعديل موقفها النووي ومقاربتها تجاه عملية السالم والمجتمع الدولي، بمـا                

ي ال تؤيد حالياً اتخاذ تدابير قوية ضد إيـران،          في ذلك البلدان الرئيسية مثل الصين والهند وروسيا، الت        

فإنه من المرجح أن تدعم هذه الدول التدابير الرامية إلى منع إيران من عبور العتبة النووية، واحتـواء                  

أو قدرة إيران   (فزيادة تنسيق المقاومة الدولية للقنبلة اإليرانية       . إيران النووية في حال فشلت هذه الجهود      

، يمكن أن يؤثر أيضاً في النقاشات مع إيران حول الحكمة من االستمرار فـي تحـدي                 )ةالنووية الكامن 

  . المجتمع الدولي

  

ولـن يكـون مـن      . إن التخلي عن التعتيم النووي ينطوي على مخاطر كثير، وينبغي السعي إليه بحذر            

لنوويـة  الحكمة في الوقت الحاضر التخلي بشكل نهائي عن خيار العمل العـسكري ضـد المنـشآت ا                

ـ         " إسرائيل"غير أن إرخاء    . اإليرانية " إسـرائيل "قبضة سياسة التعتيم بعد عقود من تبنيها سوف يسمح ل
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أن تصبح شريكاً كامالً لنظام الحد من االنتشار النووي العالمي، وأن تحسن صـورتها كقـوة نوويـة                  

 عامـة اإلسـرائيليين     وذلك من خـالل إعـالم     " إسرائيل"مسؤولة، وتعزز شفافيتها الديمقراطية داخل      

  . بالقرارات المصيرية التي تتخذ باسمهم فيما يتعلق بالقنبلة النووية اإلسرائيلية

  

الدولة األولى التي تمتلك السالح النووي، وبالنظر إلى مخاوفها الجيوسياسية الفريدة من          " إسرائيل"ليست  

عالم إلى العصر الخالي مـن األسـلحة        ال" إسرائيل"نوعها، فإنه ال ينبغي أن يكون من المتوقع أن تقود           

النووية؛ غير أن التعامل بشكل فعال مع البيئة النووية اإلقليمية الجديدة والمعايير النووية العالمية الناشئة              

أن تعييد تقييم الحكمة من التزامها الثابت بسياسة التعتيم، وأن تـدرك أيـضاً أن               " إسرائيل"يقتضي من   

" إسـرائيل "تفوقها العسكري، بما في ذلك قدراتها النووية، يعتمد على احتفـاظ  الدعم الدولي الحتفاظها ب   

  ..بتفوقها األخالقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




