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۲۰۱۲ يوليو \ توز

لة عارمة

 تولى باراك أوبارما رمنصبَه كرئيسٍ للوليات التحدة ولديه التزامٌ قوي بقضية رمنع انتشار اللسلحة النووية. غير أن تصعيد الوليات التحدة للعقوبات

 واتخاذها إجراءاتٍ لسريةً ضد العسعى اليراني الزعوم لرمتلك لسل حٍ نووي وتعزيز وجودها الععسكري في الليج   – بينما تغض الطرْف عن الترلسانة

  العسبب وراء ذلك، ويقول رمحاججًا لو كانت، في هذه الورقةفكتور قطاناللسرائيلية   – يجعل رمن ذلك الهدف بعيد النال. يبيّن رمدير برارمج الشبكة، 

 الوليات التحدة حقًا جادة بشأن عدم النتشار النووي، فإن عليها أيضًا في إطار الستراتيجيتها لعدم انتشار اللسلحة النووية أن تتطرق إلى برنارمج

العسل ح النووي اللسرائيلي القائم رمنذ فترة طويلة.

إلسرائيل تُعسقط رمبدأ عدم انتشار اللسلحة النووية

 ألقاها الرئيس الرمريكي في كلمةٍإن توطيد النظام الدولي لعدم انتشار اللسلحة النووية هو رمن الهداف الرئيعسية للعسيالسة الارجية للرئيس أوبارما. ففي 

 ، أعلن أوبارما "عزرمَه على الضي قدرمًا رمن أجل عالمٍ خالٍ رمن تهديد العسل ح النووي." وقال إن هناك "رمعسؤوليةً أخلقية" تقع2009براغ في نيعسان/إبريل 

 على عاتقه وعاتق الشعب الرمريكي رمن أجل العمل وقيادة جهود نزع اللسلحة النووية رمتعللً بأن الوليات التحدة هي "القوة الوحيدة التي لسبق وأن

الستخدرمت العسل ح النووي."

 إن إخفاق الكورمة الرمريكية في التصدي جديًا لبرنارمج العسل ح النووي اللسرائيلي العسري ورمخزون إلسرائيل رمن رمئات اللسلحة النووية، با فيها العسل ح

 النووي الراري رمن فئة الليون طن، يُظهر لسيالسة الدارة إزاء عدم انتشار اللسلحة النووية في أرماكن أخرى رمن العالم بأنها ذات وجهي. إن الدعوة إلى

 تنفيذ عمليات تفتيش أكثر تغلغلً في النشآت النووية اليرانية الزعورمة تنم عن تناقض واضح بالنظر إلى رفض إلسرائيلَ النضمامَ إلى رمعاهدة عدم
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 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش رمنشآتها النووية، التي يعرف بشأنها القاصيانتشار اللسلحة النووية ورفضها العسما حَ لفتشي اللسلحة التابعي 

والداني رمنذ زرمن.

 لقد لساهمت الدراية بوجود برنارمج العسل ح النووي اللسرائيلي، الذي بدأ بهمّةٍ وإصرار في عقد المعسينيات رمن العقد الاضي وبلغ رمرحلةً حالسمةً في عقد

 العستينيات، في إطلق لسباق التعسلح النووي في الشرق الولسط. ول يكن فهم الاولت العسابقة في ليبيا والعراق ولسوريا وكذلك الاولت اليرانية

 الالية الزعورمة لرمتلك العسل ح النووي إل كردة فعلٍ على رفض الغربِ للضغط على إلسرائيل رمن أجل توقيع رمعاهدة عدم انتشار اللسلحة النووية

 رمنطقة خاليةً رمن اللسلحةوالعسما ح لتفشي اللسلحة التابعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش البرنارمج النووي اللسرائيلي بهدف جعل الشرق الولسط 

.النووية

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء "القدرات النووية" اللسرائيلية ودعت إلسرائيل إلى "النضمام إلى رمعاهدة أعربت، 2009وفي أيلول/لسبتمبر 

 ،2010عدم انتشار اللسلحة النووية وإخضاع رمنشآتها النووية كافة للضمانات الشارملة الاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية..." وفي نيعسان/إبريل 

 : "هذا هو الوقف الثابت لكورمة الوليات التحدةقائلًحثّ الرئيس أوبارما الدول كافة، با فيها إلسرائيل، على توقيع رمعاهدة عدم انتشار اللسلحة النووية، 

حتى رمن قَبل أن تأتي إدارتي."

 هذا هو أقصى رما فعلته الوليات التحدة تاه إلسرائيل، وهو يتناقض بشدة رمع ألسلوبها في التعارمل رمع إيران. فإذا كانت إدارة أوبارما جادةً بشأن عدم

 النتشار النووي، فإن عليها إذن أن تُصلِح رموقفها إزاء برنارمج العسل ح النووي اللسرائيلي إصلحًا جذريًا وأن تتعارمل على قدم العساواة رمع الدول كافة.

وبخلف ذلك، فإن دولةً رما لستظل تعسعى لرمتلك القنبلة النووية للستعادة رموازين القوى في الشرق الولسط.

 ، أو تعسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش رمنشآتها، فإن1994ورما لم تتخلّ إلسرائيل عن ألسلحتها النووية، كما فعلت جنوب إفريقيا في عام 

 الهودَ البذولةَ لظر انتشار اللسلحة النووية حتى نزعها بالكارمل لن تتكلل بالنجا ح. إن رفض إلسرائيل النضمامَ إلى رمعاهدة عدم انتشار اللسلحة النووية

 وزير الارجية اللسرائيلي العسابق لسيلفان شالوم لذاعة اليش اللسرائيلي عندرما با ح رئيس قاللهو العثرةُ الرئيعسيةُ التي تعترض لسيالسة أوبارما. وكما 

 الوزراء اللسرائيلي العسابق إيهود أولرت بالعسر النووي دون قصد: "نحن دائمًا نواجه العسؤال نفعسه الذي يطرحه أعداؤنا: لاذا يُعسمح للسرائيل [بارمتلك

قنبلة نووية] ول يُعسمح ليران؟"

 كينيث والتز التي أعرب حجةيحاجِج بعض الللون ذوو الشأن بأنه ينبغي ليران أن تتلك قنبلةً نووية لن ذلك لسوف يُفضي إلى اللستقرار. وهذه هي 

 بيّنعنها في رمقالةٍ نشرتها رمجلة فورين أفيرز العريقة تت عنوانٍ رمعستفز "لاذا ينبغي ليران أن تتلك قنبلةً نوويةً." غير أن هذه حجةٌ خطيرة للغاية، كما 
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 خبير القانون الدولي ريتشارد فولك في رمجلة غيرنيكا. إن الولسيلة الوحيدة لضمان العسلرمة واللستقرار لكوكبنا هي تطبيق رمعاهدة عدم انتشار اللسلحة

النووية تطبيقًا كارملً بعد طول انتظار.

الستعراض رمعاهدة عدم انتشار اللسلحة النووية

  واقتضت رمن الدول المس ذات العسبق في حيازة العسل ح النووي   – وهي1970دخلَت رمعاهدة عدم انتشار اللسلحة النووية حيز النفاذ في العام 

 الوليات التحدة، وبريطانيا، ورولسيا، وفرنعسا، والصي   – أن تقلص ترلساناتها النووية وتزيلها. وفي القابل، وافقت جميع الدول الخرى الوقعة على

العاهدة على عدم حيازة اللسلحة النووية في حي لسُمح لها بالستخدام الطاقة الذرية لغراضٍ لسلمية.

 وعلوة على ذلك، فإن كل احدةٍ رمن تلك الدول رمطالبةٌ بقبول ضمانات تبررمها وتتفاوض بشأنها رمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بهدف اليلولة دون

 تويل الطاقة النووية رمن اللستخدارمات العسلمية إلى ألسلحةٍ نوويةٍ أو ولسائلَ تفجيرٍ نوويةٍ الخرى." ول تزال ةثلةثة دول خارج إطار رمعاهدة عدم انتشار

 اللسلحة النووية وهي الهند وباكعستان اللتان أفصحتا عن وضعهما النووي، وإلسرائيل التي لم تؤكد ولم تنفِ وضعها النووي. أرما كوريا الشمالية فقد

.2003 كانون الثاني/يناير 10كانت طرفًا في العاهدة قبل أن تعلن انعسحابها رمنها بتاريخ 

 لم تفِ الدول النووية المس قط بتعهداتها بتصفية رمخزوناتها رمن اللسلحة النووية، ورما فتئت تُصرّ رغم ذلك على تطبيق البنود الخرى للمعاهدة، وهو

 إيانويل وولرشتاين، فإن الشكلة تكمن بالطبع في أن العاهدة تعسمح للدول ببلوغ رمعستويات يبيّنرموقفٌ رمنافق يعزز انتشار اللسلحة النووية. وحعسبما 

 رمتقدرمةٍ رمن الكفاءة التقنية تضمن اللستخدام العسلمي للطاقة الذرية، وتعل رمن العسهولة بكان بالنعسبة لتلك الدول أن تخطو خطوةً إضافيةً وتصنع قنبلةً

نووية. وةثمة اعتقادٌ والسعٌ، على لسبيل الثال، بأن اليابان لديها تلك القدرة النووية.

 إن تطوير قدرةٍ نوويةٍ رمن هذا القبيل هو رما تعكف إيران على فعله بحعسب الزاعم. وكما لسيرد لحقًا في لسياق هذه الورقة، ليس هناك إجماعٌ على أن إيران

 عاكفةٌ على صنع لسل حٍ نووي، بحعسب أوةثق الصادر اللستخباراتية الرمريكية. ورمع ذلك، فإن الدول التي لساعدت إلسرائيل في حيازة القنبلة النووية هي

 نفعسها رمن يقود الملة ضد إيران. وبالنظر إلى رمقدار رما تبذله تلك الدول رمن أجل اليلولة دون تتع إيران بحقوقها بوجب رمعاهدة عدم انتشار اللسلحة

النووية، فإنه يجدر الستعراض تاريخ إلسرائيل في حيازة القنبلة النووية الستعراضًا رموجزًا.

رمعساعدة إلسرائيل في ارمتلك القنبلة النووية

 رغم أن الوليات التحدة هي الليفُ القرب للسرائيل في الوقت الاضر، فإنها لم تكن رمن الولي القائمي على تكي برنارمج العسل ح النووي اللسرائيلي
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 الذي بدأ في خمعسينيات القرن الاضي. بل كانت فرنعسا أول دولةٍ تعساعد إلسرائيل في رمعسعاها، إذ وعدتها ببناء رمفاعلٍ نوويٍ قُرب ديونة في صحراء

 . كما وافقت بريطانيا أيضًا على رمعساعدة1956النقب وبتزويده بوقود اليورانيوم رمقابل أن تدعم إلسرائيل فرنعسا وبريطانيا إبان حرب العسويس في عام 

إلسرائيل، بيد أنه رمن غير الواضح رما إذا كانت تلك العساعدة بعسبب دعم إلسرائيل لغزو العسويس   – وهو عمل عدواني أدانته الوليات التحدة.

 بريطانيةٌ عديدة رُفعت لسريتها وغدت رمتاحةً على رموقع دائرة الفوظات الوطنية على شبكة النترنت بأن بريطانيا أرلسلت لسرًا رمئات الشحناتُ وةثائقتُظهر 

 رمن الواد الظورة إلى إلسرائيل في عقدي المعسينيات والعستينيات رمن القرن النصرم. واشتملت الشحنات على رمواد كيميائية خاصة بإعادة العالة

  عالي التخصيب العستخدم في تعزيز6، وليثيوم-1966، والبلوتونيوم في عام 1959 في عام 235وعينات رمن رموادَ انشطاريةٍ   – اليورانيوم-

  لتشغيل1960 و1959 طنًا رمن الاء الثقيل إلى إلسرائيل في عام 20القنابل النشطارية وكوقودٍ في القنابل الهيدروجينية. كما أرلسلت بريطانيا 

 في الائة.2) التي كانت في الواجهة وتقاضت عمولةً بلغت Noratomرمفاعل ديونة. وتت الصفقة بوالسطة شركة نوراتوم النرويجية (

 ، توني بن، فإن1966أجريت هذه الصفقات بعسرية رمن جانب الوظفي العمورميي البريطانيي دون علم وزرائهم. ووفقًا لوزير التكنولوجيا في العام 

 الصناعة النووية، إبان عقد صفقة البلوتونيوم، كانت جزءًا رمن إحاطته بشأن "تكنولوجيا الرارة البيضاء" بيد أن أيًا لم يخبره بأن بريطانيا كانت تُصدّر

 : "أنا لعست رمندهشًا وحعسب، بل أنا رمصدوم،" وأضاف أنه لم يوافق علىوقال في رمعرض حديثه لهيئة الذاعة البريطانيةرمواد الطاقة الذرية إلى إلسرائيل. 

البيوع ل هو ول لسَلفه فرانك كوزينز. وقال: "لم يخطر ببالي قط أنهم لسيأذنون بشيء يخالف تارمًا لسيالسة الكورمة [البريطانية]."

 إحدىوفي تلك الفترة، تعمّدت إلسرائيل إخفاءَ برنارمج لسلحها النووي عن الكورمة الرمريكية إلى حي عرضه كأرمرٍ واقعٍ في اللحظة النالسبة. وكشفت 

 أن إلسرائيل كانت رمعستعدةً لدفع رمبالغ أكبر لشراء رمياه ةثقيلة نرويجية عِوضًا عن الرمريكية   – علمًا بأن الاء الثقيل الوةثائق البريطانية الرفوعة لسريتها

 الرمريكي كان أرخص بكثير وأن إلسرائيل كانت تعاني رمن نقص النقد: "غير أن شراء الاء الثقيل الرمريكي كان على الرجح لسينطوي على صخب إعلرمي

وضمانات صاررمة؛ وهذا رما كان اللسرائيليون يتفادونه على رما يبدو بدفع رمالٍ أكثر."

 . ولسواء كان التعتيم النووي1967تغيرت لسيالسة إلسرائيل التمثلة في إبقاء ألسلحتها النووية لسرًا عن الوليات التحدة بعد حرب حزيران/يونيو 

 أحد الباحثي، فإن ذلك ل يقتر حاللسرائيلي "رمتفقًا عليه" بي الوليات التحدة وإلسرائيل أم "رمتعسارمحًا به" في التفاقيات العسرية إبان الرب الباردة، كما 

 يقلل اليوم رمن العتراضات على حيازة إلسرائيل للعسل ح النووي في حقبة رما بعد الرب الباردة. فل شك أن حيازة إلسرائيل للقنبلة النووية يعساهم في

 انتشار اللسلحة النووية في الشرق الولسط: فإذا ارمتلكت إيران لسلحًا نوويًا، فما الذي ينع الملكة العربية العسعودية وغيرها رمن مالك الليج رمن القدام

على ذلك؟
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رما عرفته الوليات التحدة ورمتى

 ، إجراء تارب إلسرائيلية لعسلعسلة أجهزة نووية بالقرب رمن جزيرتي الرمير1979)، في أيلول/لسبتمبر VELAالقمر الصناعي الرمريكي فيل ( اكتشف

إدوارد ورماريون في اليط الهندي بشبه القارة القطبية النوبية بالتعاون رمع النظام العنصري في جنوب إفريقيا. ووفقًا لوةثائقَ حصل عليها لساشا بولكو-

 لسورانعسكي، فإن عناصر اللستخبارات الرمريكية والعلماء النوويي في رمختبر لوس ألرموس الوطني في ولية نيو رميكعسيكو خلصوا إلى أن رما التقطه

1القمر فيل رما كان لينجم عن ظاهرةٍ طبيعية.

 وفي رأي البراء في رمختبر لوس ألرموس ووكالة اللستخبارات الرمريكية، فإن الادةثة كانت انفجارًا نوويًا. غير أن إدارة الرئيس الرمريكي كارتر، الذي

كان يُحضّر لملته النتخابية في خضم أزرمة الرهائن اليرانية، قررت دفن التقارير بدلً رمن رمواجهة إلسرائيل وجنوب إفريقيا صراحةً بشأنها.

 قبل رؤولسًا حربية نوويةتُظهر الوةثائق الرفوعة لسريتها بأن وزير الدفاع النوب إفريقي طلب رمن وزير الدفاع اللسرائيلي آنذاك والرئيس الالي شمعون بيريز 

 أربع لسنوات رمن حادةثة فيل. ورما كان رمن بيريز إل أن قدّرمها لهم "بثلةثة أحجام." ووقّع الوزيران حينها اتفاقيةً تنظم العلقات الععسكرية بي البلدين

وتتضمن بندًا ينفي "وجود هذه التفاقية."

 1979اشتبهت وزارة الارجية ووكالة اللستخبارات الرمريكيتان بأن إلسرائيل كانت النفذ الرئيعسي لتلك التفجيرات، إذ لم تكن جنوب إفريقيا في العام 

قد أتقنت العلوم التي تكّنها رمن صنع لسلحها النووي بفردها، في حي أن إلسرائيل كانت قد أتقنتها بالفعل ولكن لم تختبرها.

 والستنادًا إلى بولكو-لسورانعسكي، بدأت جنوب إفريقيا علقتها رمع إلسرائيل في أوج الفصل العنصري عندرما وافقت على تزويد إلسرائيل بخام اليورانيوم

    – وهي العسنة ذاتها التي أُجبرت فيها جنوب إفريقيا على ترك الكورمنولث بعسبب العارضة الدولية لعسيالسة الفصل العنصري التي1961لسنة 

 طن رمن اليورانيوم.500إلسرائيل رمخزونًا يبلغ نحو  راكمت، 1976-1961انتهجتها. وفي الفترة 

 ، ألغت جنوب إفريقيا الضمانات الثنائية القترنة ببيع خام اليورانيوم إلى إلسرائيل. وفي رمقابل خام اليورانيوم وإلغاء الضمانات، الستلمت1976وفي 

  غرارمًا كافية30ً غرارمًا رمن التريتيوم، وهي رمادةٌ رمشعةٌ تتاجها اللسلحة النووية الرارية لزيادة طاقتها التفجيرية. وكانت 30جنوب إفريقيا رمن إلسرائيل 

لتعزيز عدة قنابل ذرية.

 ، أدلى رمردخاي فعنونو، وهو تقنيٌ نووي إلسرائيلي، بشهادته لصحيفة صنداي تايز اللندنية، ولدى التحقق رمنها رمع1986وفي تشرين الول/أكتوبر 

1 See Sasha Polakow-Suransky, The Unspoken Alliance: Israel’s Secret Relationship with Apartheid South Africa, New York: 
Vintage Books, 2010, pp. 136-142. 
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 خبراء نووين رمررموقي في الوليات التحدة وأوروبا، اتضح أن إلسرائيل كانت "قوةً نوويةً عظمى." وقُدّر حينها أن إلسرائيل تتل الركز العسادس على قائمة

 لسل ح نووي ورمقورماتٍ وقدرةٍ على صنع قنابل ذرية ونيوترونية وهيدروجينية.100العصبة الذرية بخزونٍ ل يقل عن 

 تنتج إلسرائيل التريتيوم، بحعسب فعنونو، بالضافة إلى صنع اللسلحة رمن البلوتونيوم. ووفقًا لصحيفة صنداي تارميز "فإن لهذا رمغزى كبيرًا، إذ يعني أن

 إلسرائيل قادرةٌ على إنتاج ألسلحةٍ نوويةٍ حراريةٍ أقوى بكثير رمن القنابل الذرية العادية." وبدا أن اةثنتي رمن الصور التي قدّرمها فعنونو للصنداي تايز تُظهر

 "ديوتريد الليثيوم الذي يكن أن يُعستخدم في صنع القنبلة النووية الرارية، وهي أشد اللسلحة فتكًا وتدرميرًا على الطلق، إذ بولسعها أن تنجم عن قوةٍ

 تفجيريةٍ تعادل قوة رمئات آلف الطنان رمن رمادة تي أن تي. وبلغة صانعي القنابل النووية، فإن قدرات إلسرائيل تخطت صنع القنابل النووية الصغيرة

’الدرمرة للضواحي‘ إلى ’رمدرمرات الدن. ‘"

 وبعد ألسبوع رمن نشر قصة فعنونو، نقلت صحيفة الصنداي تايز عن البروفيعسور فرانعسيس بيرين، اللقب بأبي القنبلة النووية الفرنعسية، اعترافه بأن

  عارمًا رمن النفي الرلسمي التكرر30 وهو رما يتناقض و1957الكورمة الفرنعسية زوّدت إلسرائيل لسرًا بالتكنولوجيا اللزرمة لتصنيع القنابل النووية في عام 

رمن باريس وتل أبيب.

الهجمة على إيران

  عارمًا برنارمجًا لسريًا لللسلحة النووية. ورغم ذلك، ورمع أن إلسرائيل لم تفتح50تعلم الوليات التحدة وبقية العالم دون أدنى شك بأن إلسرائيل تتلك رمنذ 

 رمنشآتها قط أرمام التفتيش الدولي ولم توقع رمعاهدة عدم انتشار اللسلحة النووية، فإن الوليات التحدة رماضيةٌ رمع إلسرائيل في قيادة حملةٍ دوليةٍ ضد

 إيران وتشديد العقوبات عليها بعية التاد الوروبي وكندا واليابان وألستراليا. وتشمل العقوبات الطبقة الن قيودًا على رمبيعات النفط اليراني، وحظرًا

على توريد اللسلحة الثقيلة والتكنولوجيا النووية، وتميدًا لصول أفرادٍ ورمنظماتٍ رمعينة.

 ورمع ذلك، فإن إدارة أوبارما حذرةٌ في لغتها. فهي تكرر وعيدها بنع إيران رمن صنع "لسل حٍ نووي،" مّا يقتر ح أن الوليات التحدة قد تتقبل إيران ذات

 أجرته رمؤلسعسة لتحليلالقدرة النووية. أي يبدو أنها رمعستعدةٌ ضمنًا لنْ تتقبل إيران القادرة على صنع لسل ح نووي ولكن غير الُقدِرمة على ذلك. ووفقًا 

  في الائة   –93كارنيجي، فإنه قد يُعسمح ليران بتخصيب اليورانيوم طالا أن التخصيب ل يصل إلى تلك الدرجة العستخدرمة في اللسلحة النووية (أي 

  في الائة خطًا أحمر90َ في الائة). وبعبارة أخرى، تعتبر واشنطن التخصيب بنعسبةٍ تفوق 20تقوم إيران حاليًا وفقًا للتقارير بتخصيب اليورانيوم بنعسبة 

 وهو رما لستفعسره الكورمة الرمريكية بأنه رمؤشرٌ على أن إيران تعسعى لتطوير لسل حٍ نووي، وهو رمؤشرٌ يعستدعي التحرك. وحينها فقط، لستكون الوليات

التحدة رمعستعدةً للنظر في القيام بعمل ععسكري ضد إيران.
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 أرما الكورمة اللسرائيلية، فما فتئت تُصرّ ح بأنها لن تقبل أن تتلك إيران قدرةً نووية، ناهيك عن ارمتلك لسل حٍ نووي. وقد هدّدت بقصف رمنشآت إيران

.1981رمفاعل أوزيراك العراقي لسنة  قصفتالنووية كما 

 ، تنبأ بنيارمي نتنياهو، الذي كان1992. ففي العام جديدةإن رما يدعو للهتمام، في هذا الصدد، أن ادعاءات إلسرائيل بشأن نوايا إيران النووية ليعست 

  لسنوات." وفي العام نفعسه، أخبر وزير الارجية اللسرائيلي5 إلى 3حينها عضو في الكنيعست اللسرائيلي، بأن إيران لستمتلك لسلحًا نوويًا في غضون "

 ، نقلت صحيفة نيويورك تايز عن1995. وفي 1999آنذاك، شمعون بيريز، التلفزيون الفرنعسي بأن إيران لستمتلك رألسًا حربيةً نووية بحلول العام 

.2000رمعسؤولي أرمريكيي وإلسرائيليي بأن إيران لستمتلك القنبلة النووية بحلول العام 

 ورمع ذلك، ليس ةثمة إجماعٌ حول رما إذا كانت إيران عاكفةً فعلً على صنع لسل حٍ نووي. فقد نشر رمكتب رمدير اللستخبارات الوطنية في الوليات التحدة

 ،2003الذي قال "بثقةٍ عاليةٍ" إن إيران كانت تتلك بالفعل برنارمجًا لتطوير ألسلحةٍ نوويةٍ لغاية العام  تقرير اللستخبارات الوطنية 2007في العام 

 ، بيد أن التقرير يذكر: "ل نعلم رما إذا كانت2007ولكنها أوقفته بعدرما اكتُشف أرمره. ولم تعستأنف طهران برنارمجها للعسل ح النووي إل في العام 

[إيران] تنوي في الوقت الراهن تطويرَ ألسلحةٍ نووية."

 ةثمة بالطبع رمخاوف بشأن العسعى اليراني الالي، ولربا تكون إيران بالفعل عاكفةً على صنع قنبلةٍ نووية نظرًا للتهديدات الدقة بأرمنها وتشيد القوات

 في رمنطقة الليج. وفي هذا الصدد، يُصيب كينيث والتز في رمقالته النشورة في رمجلة فورين أفيرز إذ يقول: "إذا قررت طهران بأن أرمنها يتوقف على

 ارمتلك ألسلحةٍ نوويةٍ، فإن العقوبات لن تثنيها على الرجح. بل إن فرض الزيد رمن العقوبات في الوقت الاضر قد يعزز شعور إيران بأنها باتت أكثر

 ، قالت الوكالة الدولية للطاقة2011عرضةً للخطر، ويعطيها حافزًا إضافيًا لرمتلك الماية التي يوفرها لسل ح الردع النووي." وفي تشرين الثاني/نوفمبر 

 الذرية بأنها عاجزةٌ عن "تقدي تأكيدات رموةثوقة على عدم وجود رموادَ وأنشطةٍ نوويةٍ غير رمعلنةٍ في إيران" وقالت إن لديها "رمخاوفُ جديةٌ" بشأن البعاد

الععسكرية للبرنارمج النووي اليراني.

 رمع ذلك، ورغم تلك الاوف ورغم ارمتلك إلسرائيل برنارمجَ ألسلحةٍ نوويةٍ رمنذ خمعسينيات القرن الاضي ورمخزونًا ضخمًا رمن اللسلحة النووية، لم تقتر ح أي

 قوةٍ عظمى على الطلق فرضَ عقوبات عليها. بل على العكس، "كوفئت" إلسرائيل وكانت رمحط إعجابٍ بعسبب جرأتها على تطوير برنارمج ألسلحةٍ خاصٍ

بها.

 بأن ألانيا باعت إلسرائيلَ رمؤخرًا غواصات هجومٍ نوويةً رمتقدرمةً قادرةً على حمل اللسلحة النووية وتخزينها وإطلقها. إنُ تقاريرفعلى لسبيل الثال، أفادت 

 هذه الغواصات التعسلحة نوويًا ترلسل إشارةً واضحةً ليران بأن إلسرائيل لن تكون عاجزةً عن الدفاع عن نفعسها في حال الستهدافها بهجومٍ نووي، وأن
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بالستطاعتها الردّ رمتى شاء بالستخدام ألسلحةٍ أعتى بكثير.

 وهذا يثير التعساؤلت حول رما إذا كانت إيران   – على فَرَض أنها عازرمةٌ فعلً على صنع قنبلةٍ نووية وأنها لستنجح في ذلك   – لستحلم في يومٍ رمن اليام

 بشن ضربةٍ نوويةٍ، لن رمن شأن ذلك على الرجح أن يؤدي إلى تدرميرها. وةثمة تعساؤلٌ أيضًا حول العسبب وراء رغبة إلسرائيل، رغم ارمتلكها لسل حَ ردعٍ

قوي، في رمنع دولٍ أخرى رمن ارمتلك العسل ح النووي با أنهم لن يعستخدرموه أبدًا.

 إن فرض العقوبات والتهويل والتحريض العستمر على الرب ضد إيران لسوف يشجع الكورمة اليرانية على الرجح على صنع قنبلةٍ نوويةٍ لجل أن تمي

 نفعسها بالردع. فحيازة اللسلحة النووية تُعتبر بوليصةَ تأرميٍ متازة. ولكنها تعل، رمن دون شك، أي رمحاولت رارميةٍ إلى تعزيز رمنع النتشار النووي ضربًا

رمن الهراء.

لسيالسة رموحدة للجميع

 نحت إلسرائيل بإصرارها على اختزال الشكلة في إيران في تويل النظار عن ترالسنتها (وعن الستعمارها الثيث للراضي الفلعسطينية التلة)، وهي

 تعساهم في إدارمة التوتر وعدم اللستقرار في النطقة بوجود خطرٍ دائمٍ بنشوبٍ حربٍ رما في النطقة، وتعساهم أيضًا في انتشار اللسلحة النووية في الشرق

الولسط.

 لن يتحقق هدف رمنع النتشار النووي حتى تظى الدول كافة بعارملةٍ رمتعساوية. ولسوف يتعي على القوى النووية المس النضوية تت رمعاهدة عدم انتشار

 اللسلحة النووية أن تضطلع بدورها في تقليص ترلساناتها النووية، وهو رما تعهدت به الوليات التحدة ورولسيا نظريًا. كما يجب على القوى النووية أن

 تعمل على إقناع الدول غير النضمة إلى العاهدة كإلسرائيل وباكعستان والهند وكوريا الشمالية بالنضمام إليها. فإذا رما أُريد لهود رمكافحة النتشار

النووي أن تنجح، فإنه ينبغي للدولِ كافةً أن تنضم إلى العاهدة.

 وبينما ينهمك أوبارما في الوقت الراهن في حملة إعادة انتخابه لنصب الرئالسة، فإنه وينبغي له، إذا أُعيد انتخابه لوليةٍ ةثانية، أن يتعلم رمن دروس الاضي

 ويواجه القوى النووية القائمة في النطقة   – إلسرائيل والهند وباكعستان – رمن أجل تقيق اللم التمثل في خلو العالم رمن تهديد العسل ح النووي والضي

قدرمًا نحو النزع الكارمل لللسلحة النووية.
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 "شبكة العسيالسات الفلعسطينية" شبكة رمعستقلة غير حزبية وغير ربحية، رمهمتها نشر وتعزيز ةثقافة النقاش العام حول القوق النعسانية للفلعسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النعسان. يلتزم العضاء والللون العسيالسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات العسيالسية شرط ان يتم الشارة بوضو ح الى "الشبكة"، "شبكة العسيالسات الفلعسطينية"، كمصدر السالسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد رمن العلورمات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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