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  *منصور كميل
  اإلسرائيلي النووي السالح

  والسالم الردع ميزان يف
  

 خمسينيات منذ اإلقليمي النطاق يف اإلسرائيلي النووي املشروع أداها التي الوظيفة تكتشف أن املقالة هذه حتاول
 ويف النووية الرؤوس ميدان يف اإلسرائيلية النووية القدرة املقالة تناولت الغاية ولهذه. فصاعداً العشرين القرن
 من الغواصات ومثل ،"بوباي"و" جيريكو"و" سالن" صواريخ مثل املتعددة، ووسائلها الصواريخ حامالت ميدان
 وهي إلسرائيل،" النووية التهديدات" املقالة هذه وتتعقب". أفق" طراز من االصطناعية واألقمار ،"دولفين" طراز

 الردع فشل" تسميه فيما املقالة وتبحث. حالياً  اإليراين والتهديد سابقاً، العراقي التهديد مثل ممكنة تهديدات
 على تنطوي عقيدة وهي ،"احلرب جتنب عقيدة" ذلك بعد لتدرس الثانية، اخلليج حرب أثناء يف سيما وال" اإلسرائيلي

  .سيفاً  ال درعاً  النووية القنبلة اعتبار
  
   

 يمتاز اإلسرائيلي النووي اخليار ظل ،1970 سنة النووية األسلحة انتشار حظر معاهدة مفعول سريان يوم منذ
 دول جميع فيها بما ذلك، فعلت دولة 190 أن حين يف املعاهدة هذه توقع مل فإسرائيل. مزدوجة باستثنائية

 بينما النووي، خيارها يخص فيما ملتبسة سياسة تتبع كأنها تتصرف إسرائيل أن كما. األوسط الشرق يف املنطقة
 عن الطرف تغض أن اختارت فقد الغربية، الدول أمّا. الذرية القنبلة امتالكها بحقيقة" يعلم كله العامل بأن تعلم" هي

 لسان على شاعت التي املشهورة الصيغة خلف تختبئ أن لها طاب ذلك، أجل ومن اإلسرائيلي، النووي البرنامج
  ."األوسط الشرق إىل النووي السالح يدخل من أول إسرائيل تكون لن: "1960 سنة منذ اإلسرائيليين القادة

 ينطويان ال الغموض سياسة وانتهاجها النووية األسلحة انتشار حظر معاهدة إىل إسرائيل انضمام عدم أن غير
 عقيدة بتشكيل وتأثرت يف أثرت أنها من بد ال معينة نووية قدرة أيضاً  يخفيان بل فحسب، دبلوماسي بعد على

 تمثلها التي املفترضة التحديات على كرد النووي السالح استخدام، وعدم استخدام، سيناريوهات بشأن إسرائيلية
 نتائج لها، املرافقة وللعقيدة الفعلية، للقدرة كان أنه من بد ال ذلك، إىل إضافة. بإسرائيل احمليطة املنطقة

 العقيدة بناء إعادة املقالة هذه يف سأحاول. وجيرانها إسرائيل بين العالقات تطور على سياسية – استراتيجية
 إسرائيل بين العالقات ميدان يف القنبلة أدتها التي الفعلية الوظيفة من انطالقاً وفهمها اإلسرائيلية النووية

  .احلظر معاهدة إىل إسرائيل انضمام بمسألة أختم ثم املاضي، القرن يف اخلمسينيات نهاية منذ وجيرانها
 اإلسرائيلية، القنبلة عادة يسمى ما أو اإلسرائيلية، النووية القدرة على سريعة حملة إلقاء الضروري من البداية، يف

 العلماء احتاد يقدر. عددها ناحية من أو طبيعتها ناحية من سواء حامالتها، وكذلك النووية، الرؤوس أعني
 اليوم إسرائيل تمتلكها التي النووية الرؤوس عدد للموضوع، املتابعة املصادر خمتلف على اطالعه بعد األميركيين،

 بحامالتها، يتعلق وفيما)  1.(التكتيكية النووية األسلحة من أنواع عدة فيها بما نووي، رأس 200و 100 بين ما
  :التالية التقديرات إىل العلماء احتاد يتوصل
  ( النس طراز من) كغ 450/كم 130( املدى قصيرة أرض – أرض صواريخ من حمدد غير عددLance (

  .أميركي وصنع
  1 – جيريكو أرض – أرض صاروخ مئة نحو )Jéricho‐1) (500 – 750 فرنسي ابتكار من) كغ 500/كم.  
  2 – جيريكو صواريخ بضعة )Jéricho‐2) (1500 – 4000 العسكرية الصناعة طورتها) كغ 1000/كم 

 الصناعي القمر لقاذف األوليين الطبقتين من مكون 2 – جيريكو أن املراقبين بعض ويعتقد. اإلسرائيلية
  ).Shavit( شافيت

  بوباي عائلة من بحراً أو جواً حممولة صواريخ )Popeye (ويبلغ مقاتلة، طائرات بواسطة اجلو من إمّا تطلق 
 ويمكن أملاين، صنع من) Dolphin( دولفين غواصات بواسطة البحر من وإمّا كم، 350و 150 بين ما مداها

  .كم 1500 مداها يبلغ أن
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 املضادة الصواريخ تطوير برنامج إلجناح الدؤوبة اجلهود عن باحلديث املوجزة اللوحة هذه إكمال من بد ال
 نشوء عن الكشف تتيح التي) Offeq( أوفيك طراز من املراقبة أقمار ونشر ،)Arrow( أرو طراز من للصواريخ

  .اإلسرائيلية باألراضي احمليطة الواسعة املنطقة يف تقليدية غير تهديدات
 يجري املعلومات من جرعات ذلك يف بما( اإلسرائيلية السلطات إشاعتها على حترص التي الضبابية من الرغم على
 مطالعة خالل من مالحظته يمكن الذي اآلراء، يف التضارب من الرغم وعلى ،)آخر إىل وقت من متناهية ببراعة بثها

 ال إجماعاً ثمة فإن حلامالتها، احلقيقي واملدى النووية الرؤوس كمية حيث من اإلسرائيلية القدرة عن ينشر ما
 اإلقليمي، جمالها يف مفرطة تدميرية بقدرة بالصين، حتى أو بفرنسا قياساً تتمتع، إسرائيل أن على الشك يخاجله

 برامج بين املواءمة مسألة طبعاً، يطرح، وهذا. تكتيكية أسلحة على تشتمل النووية أسلحتها جمموعة أن وعلى
 تشكل أو ذلك كل تواكب التي العقيدة وبين جهة، من عنها، الناجمة التكنولوجية والقدرة األسلحة منظومات تطوير
  .أُخرى جهة من له، قاعدة

  
  القنبلة استعماالت

 يطيب كان إذ". األخير املالذ" خيار بكونه النووي اخليار تبرير جرى اخلمسينيات، أواخر منذ أي البداية، يف
 سواء وجيرانها، إسرائيل بين التباين على الضوء تسليط غوريون، – بن دافيد اإلسرائيلية، احلكومة رئيس ألوساط

 عربي فضاء مقابل يف استراتيجي عمق بال األرض من صغيرة رقعة: الديموغرافية أو اجلغرافية الناحية من
 على أيضاً السهل من وكان. عربي مليون مئة نحو مقابل يف بعد مليونين عددهم يبلغ مل إسرائيليون سكان شاسع؛

 جهة، من فهناك: العرب وبين بينهم هائلة سياسية فجوة ثمة أن الغرب أمام الزعم اإلسرائيليين املسؤولين
 دعوة حتى املمكن من وكان. تدميرها على عازمون مستبدون طغاة أُخرى جهة ومن السالم، إىل ترنو ديمقراطية

 يجتاح العربية للجيوش ائتالف يد على كلياً إبادتها وهو الكبرى، الفاجعة سيناريو تخيل إىل إسرائيل أصدقاء
 تبدو أن الذرية القنبلة شأن من كان املفترضة، الهشاشة هذه مقابل يف. اجلهات جميع ومن واحد، آن يف إسرائيل
 يشخصون حين اليوم، معظمهم يف اإلسرائيليون االستراتيجيون ويعتقد)  2.(املمكن الوحيد األمان صمام

 االستراتيجيا أنها أثبتت البداية منذ لها خطط كما اإلسرائيلية النووية االستراتيجيا أن املاضي، إىل بأبصارهم
 الباحثين من قلة أن غير. دولتهم تدمير إىل يهدف شامل عربي هجوم أي ردع عن تكف مل ألنها السليمة

  )3.(االستنتاج لهذا اخملادع الطابع على الضوء تسليط حاولت معوز، زئيف أمثال من اإلسرائيليين،
 حتالف يتشكل أن املفروض من كان معوز، يقول للواقع، مطابقاً العربي للتهديد غوريون – بن تصوير يكون وكي

 عن النظر بغض وذلك فعلية، عسكرية باستعدادات مصر، رأسها وعلى العربية، الدول تقوم وأن العرب، بين حقيقي
 القادة قرر التي اللحظة يف معوز، يتابع كما أنه، غير. احلقبة تلك يف العرب للزعماء الرنانة التصريحات
 والتراجع، التالشي يف آخذاً" العربي التهديد" كان الستينيات، بداية يف أي القنبلة، على يحصلوا أن اإلسرائيليون

 جانب من التشكيك هذا إىل نضيف أن ويمكننا. العسكري اجلهد ناحية من أو التحالف تشكيل ناحية من سواء
 التصرف يف كالرغبة النووي، اخليار تبني على احلث يف معيناً دوراً أدت ربما أُخرى عوامل أن اإلسرائيلي الباحث

 إسرائيل تفصل واسعة تكنولوجية هوة أن على وللذات لآلخرين الدليل إقامة ويف العظمى، الدول أعني ،"الكبار" مثل
 أساساً  يتعلق ال النووي السالح بتطوير اإلسرائيلي القرار جدوى يف التشكيك إن القول يجب أنه غير. جيرانها عن

 اخليار إىل اإلسرائيلي اللجوء بأن سلمنا لو فحتى. القرار اتخاذ مرحلة خالل السائدة األوضاع مع تالؤمه بانعدام
 إمكانات تكن مهما البعيد، املدى على األسوأ السيناريو إزاء احليطة بضرورة فعلي إحساس نتيجة كان النووي
 إذا ما معرفة اجلدوى هذه على احلكم ويتطلب. اإلسرائيلي القرار جدوى لتأكيد يكفي ال هذا فإن مستبعدة، حدوثه

 منذ طريقة، وبأية املنطقة، لدول حقيقياً رادعاً للقنبلة، الفعلي االمتالك ثم ومن اإلسرائيلي، النووي البرنامج شكل
  .هذا يومنا حتى الستينيات أواسط

 حتويله يمكن ديمونا مفاعل أن عن غافلة تكن مل اخلمسينيات نهاية منذ مصر أن إىل بداية، يشير، شيء كل
 كانون يف نفسه، الناصر عبد جمال للرئيس خطاب يف املسألة هذه ذكر ورد وقد العسكري، لالستخدام

 تقوم أن الناصر عبد على كنيدي جون األميركي للرئيس مبعوثون عرض ،1963 سنة ويف. 1960 ديسمبر/األول
 تطوير إىل الهادفة املصرية اجلهود جتميد مقابل يف اإلسرائيلي النووي البرنامج وتفتيش بمراقبة واشنطن
 ليست إسرائيل جتاه مصر سياسة إن بالقول العرض هذا على أجاب املصري الرئيس أن ويبدو. باليستية صواريخ

 تستبق أن إىل مصر سيدفع العسكري االستخدام بغية االنشطارية املواد إسرائيل إنتاج وإن دفاعية، سياسة سوى
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 هذا مستوى دون الالحقة األعوام خالل تصرفت مصر كانت إذا أنه والواقع)  4".(وقائية حرب" طريق عن األمور
 ألن وإنما اإلسرائيلية، القنبلة شكلته الذي الردع بسبب يكن مل ذلك فإن الناصر، عبد الرئيس أطلقه الذي اإلنذار

 تؤدي وال عفوية تكون قد مواقف اتخاذ إىل أحياناً تدفع الدبلوماسية االتصاالت يف عنها يُعبَّر التي الكبرياء
 املتوقعة، اإلسرائيلية القنبلة من ارتدعوا املصريون القادة كان فلو. عملية برامج اجتاه يف التخطيط إىل بالضرورة

 التقليدية العسكرية قدرتهم عززوا لكانوا إرادي، تخطيط عن ناجمة نفسه الوقت يف اعيةالدف سياستهم كانت ولو
 املثال، سبيل على جيشهم، ثلث يرسلوا أن من بدالً( التقليدي اإلسرائيلي للتفوق التصدي إمكانهم يف يكون كي

 امليزان إطار يف حمصوراً كان لكنه فعله، يفعل مل اإلسرائيلي الردع أن طبعاً، يعني، ال هذا). اليمن يف ليقاتل
 بسياسة يوصف ما وهو( العسكري النووي برناجمها بإعالن يتعلق فيما إسرائيل احتراس أمّا. التقليدي العسكري
 كانت اجملال هذا يف اإلسرائيلية التصريحات قلة لكن يُزعم، كما شيء، أي الردع إىل يضف فلم ،)الغموض
  .العربي العام الرأي عن تصدر قد التي الفعل ردات جتاه احلساسة الناصرية مصر تالئم باألحرى

 سيناء، يف مواقعها من االنسحاب الدولية الطوارئ قوات إىل 1967 مايو/أيار يف القاهرة طلبت معروف، هو كما
 بال املصرية، اخلطوة شكلت لقد. لسورية اإلسرائيلي التهديد على كرد مكانها، املصري اجليش نشر يف وشرعت

 وجهة من كانت أنها من الرغم على اإلسرائيلي، التقليدي للردع حتدياً ذاته الوقت ويف الراهن، للوضع خرقاً ريب،
 عامالً شكل اإلسرائيلي النووي اخليار أن يبدو ال الصدد هذا ويف. أساساً سياسي طابع ذا للقوة عرضاً مصر نظر

 أبيب تل يف اإلحساس أن غير. األهمية البالغ الشهر ذاك خالل إسرائيل إزاء القاهرة يف القرار صنع عملية يف مؤثراً 
 التي العوامل من عامالً ديمونا مفاعل بحماية االهتمام شكل فقد. اآلن معروفاً بات مثلما النحو، هذا على يكن مل

 مهندسي أن أيضاً ويبدو. يونيو/حزيران شهر بدايات يف" الوقائي" هجومهم شن إىل اإلسرائيليين القادة دفعت
 جنهل ونحن)  5.(للتفجير قابلين نوويين جهازين" ارجتلوا" بأن اإلسرائيلية النووية القدرة فعّلوا ديمونا مفاعل

 قرر ما إذا نووية انتقامية بضربة السر يف الناصر عبد الرئيس هددوا قد اإلسرائيليون القادة كان إذا ما اآلن حتى
  .اإلسرائيلية األراضي على شامل بهجوم القيام
 القيام إىل وسورية مصر دفعا جديدة عربية أراض واحتالل الصاعق اإلسرائيلي النصر فإن األمر، يكن مهما

 التفكير جمرد للسخرية مثيراً  سيكون احلال، وبطبيعة. ومبرمج له خمطط املرة هذه لكن – جوهري عسكري بمجهود
 حظر معاهدة موقعي أوائل من كانا اللذين( البلدين هذين إسرائيلي نووي تهديد أي يردع أن املمكن من كان أنه يف

 البلدان هذان له سعى الذي الهدف بات فقد. العسكري بمجهودهما القيام عن) 1968 سنة النووية األسلحة انتشار
 الشك من ظل وجود املمكن من كان وإذا. األمر لزم إذا القوة باستخدام وذلك احملتلين، واجلوالن سيناء استعادة

 يعد مل الشك هذا فإن إسرائيل، دولة أراضي سالمة احترام بصدد 1967 سنة حتى العربية بالنوايا يتعلق فيما
 الضروري ومن. احلرب شن إىل والسوري املصري اجليشان بادر حينما ،1973 سنة وخصوصاً بعدئذ، به مسموحاً
 يكن مل التي األراضي الستعادة املصرية – السورية للمحاولة نووي بعد أي هناك يكن مل أنه على هنا التشديد

 اإلسرائيلي البيت حرمة حماية اإلسرائيلي النووي الردع هدف كان فإذا. احتاللها على قليلة أعوام سوى مضى
 إزاء األهمية عديم ذلك كان فقد ،)1967 يونيو/حزيران 5 عشية حدودها ضمن إسرائيل دولة أي( احلصري
 اإلسرائيليين القادة فعل ردة فإن ذلك، ومع. البيت هذا حرمة خارج هو ما استعادة املصرية – السورية احملاولة
 كانت أكتوبر،/األول تشرين 8و 6 بين ما حدثت التي املعارك يف اخلسائر وصدمة املفاجئ الهجوم جتاه حينذاك

 ويعتقد. نووية رؤوس حمل على معروف، هو كما القادرة، جيريكو صواريخ ونشر" نووي تأهب" إجراءات اتخاذ
 اجليش بتزويد القرار تتخذ كي األميركية اإلدارة على الضغط إىل يهدف كان الصواريخ هذه نشر أن البعض

 بين التالؤم عدم نالحظ أالّ املمكن غير فمن ذلك، سبب كان أياً لكن. ممكن وقت بأسرع وذخائر أسلحة اإلسرائيلي
  .السوري – املصري التهديد طبيعة وبين" األخير املالذ" سالح نشر إمكان

 رغب حينما املباشرة، املواجهة دول خارج من جاء فقد إسرائيل، واجهته الذي األول احلقيقي النووي التحدي أمّا
 احلظر معاهدة موقعي أحد كان الذي والعراق،. فرنسا بمساعدة السلمية لألغراض نووي مفاعل اقتناء يف العراق

 ذلك يعني أن دون من األمر، لزم إذا النووي السالح تطوير على القدرة إىل التوصل إىل األرجح، على يتطلع، كان
 اليابان مثل دول غرار على ،"النووية العتبة" بلوغ يسمى ما وهذا نفسه، السالح إنتاج عملية يف الشروع حتماً

 أن يبدو حال، كل على. ذلك قررت إن النووي السالح إلنتاج عامين أو عام إىل حتتاج قد التي وإيطاليا وأملانيا
 مفاعل اإلسرائيلي الطيران تدمير أن غير. إسرائيل يف مما أكثر إيران يف يكمن كان العراق إىل بالنسبة التهديد
. يخمدها أن من بدالً  العراقية الطموحات أجج حينذاك، كثيرون له صفق الذي ،1981 يونيو/حزيران يف أوزيراك
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 دليل هذا هل أيضاً، هنا. السرية من قدر بأكبر تغليفه وجرى شك، بال عسكرياً املرة هذه العراقي الهدف فأضحى
 بداية وحتى 1981 سنة بعد العراقي فاجلهد. الصحيح هو تماماً العكس أن أعتقد اإلسرائيلي؟ النووي الردع جناح

 الواليات بين املتبادل الردع مثل إسرائيل، مع املتبادل الردع لتحقيق مسعى اعتباره يمكن التسعينيات عقد
  .سابقاً السوفياتي واالحتاد املتحدة

. االستقرار زعزعة عناصر من خالياً يكن مل إسرائيل مع املتبادل الردع حالة إىل للتوصل العراقي املسعى أن غير
 بأزمات ومترافق مديد سباق بعد الضروري، من االستقرار، يف إيجابياً عامالً املتبادل الردع يكون أن أجل فمن

 أي كذلك، فعالً  بأنه االعتراف كليهما الطرفين من ينال أن قاسية، سياسية تعلم وبفترة باخملاطر حمفوفة
 فلم حالتنا، يف العراق أمّا. وباكستان الهند بين احلال املثال، سبيل على هي، وتلكم. متكافئ كردع به االعتراف

 على القدرة يملك كان بلده أن 1990 سنة ربيع يف زعيمه ادعاء من الرغم على السباق، شوط نهاية يوماً يبلغ
 صاخبة إعالمية حملة تشهد كانت الفترة تلك أن هنا بالذكر اجلدير من. العراق هاجمت ما إذا إسرائيل نصف تدمير

 حسين صدام الرئيس كان وربما). مثالً  العمالق العراقي املدفع قضية بشأن( ولندن وواشنطن أبيب تل أطلقتها جداً
 إسرائيل كانت فقد إليه، أشار ما يكن مهما لكن الكيماوي، السالح وإىل العراقية الصواريخ إىل ضمنية إشارة يشير

 وكان. اجلانب األحادية النووية الردعية وقدرتها املهيمن االستراتيجي وضعها على احلفاظ حتدي أمام حينذاك
 وعلى التقليدي تفوقها على ذلك يف معتمدة عسكري، عمل إىل املبادرة إمكان يف ملياً  النظر منها يتطلب ذلك

 من كان احملض، االستراتيجي التوازن زاوية من إنه إذ. عربي أو عراقي هدف أي بدقة تصيب أن على قدرتها
  .فعالً صدقية أكثر العراقي التهديد يغدو أن قبل أوالً تضرب أن إغراء إسرائيل يراود أن املمكن

 التحدي إزالة على قدرتهم يف شك يخاجلهم كان اإلسرائيليين القادة ألن إمّا يحدث، مل هذا من شيئاً فإن ذلك، مع
 العراقي االجتياح وقوع لكن. بذلك للقيام مالئمة حلظة ينتظرون كانوا ألنهم وإمّا وقائية، ضربات عبر العراقي
 ربما أو املالئم، القرار اتخاذ مأزق اإلسرائيليين القادة على وفر يركي،األم العسكري التدخل إىل أدى الذي للكويت،
 التي الهزيمة غداة شيف، زئيف ،"هآرتس" لصحيفة العسكري احملرر قول إىل اإلشارة ويجب. إخفاق يف السقوط
 إزالة صعوبة أن بذلك موحياً ،"تقريباً إلسرائيل معجزة" كانت احلرب إن األميركي، اجليش يد على العراق تكبدها

)  6.(آنذاك به يُسلَّم كان مما أكبر كانت للكويت العراقي االجتياح قبل اإلسرائيلي الردع تواجه كانت التي التحديات
 طلبت واشنطن وكون احلرب، خالل اإلسرائيلية األراضي اجتاه يف صواريخه أطلق العراق كون أن أيضاً املؤكد ومن

 من وربما. بسواء سواء والنووي التقليدي اإلسرائيلي الردع فشل إىل يشيران الرد، من االمتناع أبيب تل من بحزم
 مستوى على أو املراقبين مستوى على سواء العبرة، استخالص االستراتيجي، التحليل زاوية من هنا، املناسب
 إقليمي نظام مستوى على تبنى التي والردع القوى موازين بشأن السياسات أو التحليالت بأن أنفسهم، الالعبين

 من خمترقاً  املعني اإلقليمي النظام يكون أن إمكان االعتبار بعين يؤخذ مل إن الواقع عن وبعيدة مشوهة تظل معين
 العسكرية التعبئة بإثارة وتسببهم الكويت، باجتياحهم العراقيون، فالقادة. عظمى خارجية قوى عدة أو قوة جانب

 من تتمكن مل ذاتها إسرائيل أن كما. العراقي الشعب حساب وعلى حسابهم على الدرس هذا تعلموا ضدهم، األميركية
 التساهل أو الدعم وبفضل ،1967 سنة قبل الفعال الفرنسي الدعم بفضل إالّ والنووية التقليدية قدراتها تطوير

  .اخلمسينيات نهاية منذ األميركي
 بل فحسب، موضوعياً فشالً 1991 – 1990 الفترة يف اخلليج أزمة عبر جتلى الذي اإلسرائيلي الردع فشل يكن مل

 يعني الذي األمر التحذير، إىل وإنما العقاب إىل يهدف ال الردع دام ما طبعاً، خطورة أشد وهذا. أيضاً ذاتياً فشالً كان
 السياسيون القادة أظهر وهنا. واملردوع الرادع بين سيكولوجية عالقة ثماره، يؤتي كي بالضرورة، يتضمن أنه

 من احلماية توفير يف انهماكهم حلظة منذ بالذات استراتيجيتهم بشأن عميقة شكوكاً  إسرائيل يف والعسكريون
 أيضاً  بل فقط، 1991 سنة يف هذا يحدث مل( شعبهم نفوس يف الهلع وبثوا منازلها، يف لألُسر الكيماوية األسلحة

 ال هذا. للصواريخ املضادة الصواريخ منظومة تطوير إىل واندفعوا ،)للعراق األميركي الغزو بداية مع 2003 سنة يف
 لكنهم مواطنيهم، بحماية االنشغال اإلسرائيليين والعسكريين السياسيين للمسؤولين ينبغي يكن مل أنه طبعاً، يعني،
. فعاليتها سابح على وربما النووية، استراتيجيتهم تماسك حساب على كلتيهما، املعنيتين احلالتين يف ذلك، فعلوا

  .ملاذا نفهم أن فلنحاول
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  اإلسرائيلي؟ للبيت حرمة أية
 إىل إضافة( بيتهم" حرمة" من أو دولتهم، أراضي من جزءاً يشكل ال وما يشكل فيما اإلسرائيليين تخبط أن يل يبدو

 والتساؤالت الشكوك ظهور يف الرئيسي السبب هو ،)الكالسيكي العسكري التفوق عن ينجم الذي املتغطرس املوقف
 العربي اجلانب يف الثالثة الرئيسيون الالعبون قام ،1967 حرب فبعد. اإلسرائيلية النووية االستراتيجيا بشأن

 كانت التي احلدود ضمن أراضيها، على الكاملة إسرائيل سيادة فكرة على املتدرجة باملوافقة إلسرائيل املواجه
 التحرير منظمة بقيادة( الفلسطينيون وأخيراً سورية، تلتها ثم البداية، يف مصر وافقت. احلرب عشية قائمة

 العربية الدول معظم وإىل الثالثة، الالعبين هؤالء إىل فبالنسبة. فيه لبس ال مؤكد بنحو لكن ببطء، ربما) الفلسطينية
 األراضي استعادة مقابل يف السالم: بسيطة ملعادلة تخضع إسرائيل مع الصراع إنهاء فكرة فإن بهم، الالحقة
 إسرائيل، مع الصراع تسوية كيفية إىل العرب الرسميين الفاعلين نظرة يف التحول هذا إن. 1967 سنة منذ احملتلة

 وإنما الصهيوين، للمشروع التاريخية بالشرعية اعترافاً احلال بطبيعة يعني أن دون من الزمن مر على ثابتاً ظل
 هذا أن هي واملشكلة. سالم معاهدة إطار يف إسرائيل بدولة القانوين لالعتراف استعداداً  التحديد، وبوجه فقط،

 الذي الشهير التصريح نذكر أن حسبنا. اإلسرائيلي اجلانب لدى يماثله ما هناك يكن مل للتسوية العربي االستعداد
 شرم دون من السالم من أفضل السالم دون من الشيخ شرم إن فيه وقال 1967 حرب بعد دايان موشيه به أدىل

 ،1967 سنة منذ احملتلة الفلسطينية األراضي يف املستمر واالستيطان الشرقية، القدس ضم أيضاً نذكر وأن الشيخ،
 سنة مصر مع إسرائيل وقعتها التي املنفصلة السالم معاهدة أمّا. اجلوالن أراضي على اإلسرائيلي القانون وتطبيق
 بل فحسب، الصراع ساحة من األقوى العربية الدولة إخراج فقط هدفها يكن فلم ،1973 حرب صدمة بعد 1979

  .األُخرى احملتلة العربية األراضي على سيطرتها بتعزيز سيناء من إسرائيل انسحاب عن التعويض أيضاً
 على فيه جدال ال الذي تفوقها إىل باإلضافة الذرية، القنبلة إسرائيل امتالك يشكل أن ذلك، مع املمكن، من كان

 على تنطوي" القتال جتنب عقيدة" إن التعبير؟ بهذا نعني ماذا. القتال جتنب لعقيدة مبرراً التقليدية، سلحةاأل صعيد
 على واحلفاظ للردع وسيلة هي للهجوم، وليست للدفاع أداة هي سيفاً، وليست درع هي الذرية القنبلة أن فكرة

 يف يستعمل عادياً سالحاً ليس النووي السالح أن على مبنية والفكرة. العدو على واالنتصار لإلكراه وليست البقاء
 أن العدو أراضي على أُطلق ما إذا شأنه من سالح هو وإنما العمالنية، العسكرية الناحية من حلسمها املعركة ميدان

 نووية أسلحة تطوير القتال جتنب عقيدة تستبعد هنا، من. العزل املدنيين من اآلالف مئات أو عشرات بإبادة يتسبب
 النووي السالح بين السحيقة السيكولوجية الفجوة على احلفاظ أجل من وذلك املعركة، مليدان خمصصة تكتيكية
 طرف يغرى ال كي وذلك الباليستية، للصواريخ مضادة أنظمة تطوير تستبعد العقيدة أن كما. التقليدي والسالح

 التي للصواريخ املضادة األنظمة طريق عن أراضيه حماية يستطيع أنه إىل اطمأن ما إذا نووي هجوم إىل باملبادرة
 املالذ سالح النووية القنبلة جتعل القتال جتنب عقيدة إن باخلالصة،. األول هجوم على كرد العدو يطلقها قد

 الردع( القنبلة متصارعين طرفين امتالك ظل يف وخصوصاً البيت، حرمة سمّيناه ما حماية سالح أو األخير،
 السوفياتي واالحتاد املتحدة الواليات بين والتفاهمات االتفاقيات يف به يستهان ال أثر للعقيدة كان وقد ،)املتبادل

  .سابقاً
 عدم عقيدة اإلسرائيليون القادة يتبنى أن املمكن من كان إنه والقول اإلسرائيلية احلالة إىل العودة اآلن يمكننا

 ما وهذا ،1967 حرب قبل ما حدود ضمن اإلسرائيلية األراضي على االعتداء" حتريم" أجل من نووي سالح استخدام
 ومع سورية مع جدية مفاوضات خالل من احملتلة األراضي من االنسحاب فكرة على يشجع أن شأنه من كان

 يسوده أوسط شرق يف ضروري غير القنبلة إسرائيل امتالك جعل إىل بدوره يؤدي وأن الفلسطينية، التحرير منظمة
 اإلسرائيلي -  العربي الصراع فإن أوسلو، واتفاق 1991 سنة منذ مدريد مسار من الرغم وعلى ذلك، من بدالً . السالم

 وتفاقم باجلوالن، يتعلق فيما املفاوضات وفشل ،)2000 سنة حتى( اللبناين اجلنوب احتالل مواصلة: حدة ازداد
 االستراتيجيا وجتدد إسرائيل، جتاه األميركية التساهل سياسة واستمرار الفلسطينية، األراضي يف االستيطان
 املستعدين العرب الالعبين بإضعاف إسرائيل تسببت أن وبعد. قاطبة األوسط الشرق يف العدوانية األميركية

 سورية – إيران حمور: العروبة يتخطى فيما خصومها حلقة توسيع يف نفسها تلقاء من تساهم هي ها للمفاوضات،
 القومي املد فترة غرار على أنه، نضيف أن ويجب. متعددة بأشكال إسالمية حركات ؛"حماس" صعود الله؛ حزب –

 الرأي لدى اإلسرائيلي السلوك يثيره الذي االستنكار يؤدي املاضي، القرن يف والستينيات اخلمسينيات يف العربي
 فيما التنافس حلبة يف نقاط تسجيل بغية اإلقليميون الالعبون يستغلها التي الكرة دور اإلسالمي العربي العام
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 القاعدة إسالميي بين الضاري الصراع أو السعودية، العربية واململكة إيران بين التنافس املثال، سبيل على( بينهم
  ).السعودية والعربية

 إىل الدولة، حدود تعيين عن إحجامها أن يل يبدو النووية؟ إسرائيل استراتيجيا صعيد على هذا كل يعنيه الذي ما
 إسالمي – عربي حيز إىل) وكأيديولوجيا كدول( عربي حيز من الصراع رقعة توسع من ذلك عن ينجم ما جانب

 اإلسرائيليين لدى الثقة بعدم شعوراً يخلق جهة من فهو: رئيسيين أمرين إىل يؤدي ،)أيضاً وكأيديولوجيا كدول(
 فلننظر. بخصومهم اإلسرائيليين عالقات يف الضوابط بزعزعة يهدد أُخرى جهة ومن بالذات، النووية عقيدتهم جتاه

  .ثانياً خصومها نظر وجهة من ثم أوالً، إسرائيل نظر وجهة من النتيجتين هاتين إىل
 يجعل أن وتوسعه، الصراع استمرار ظل يف" البيت حرمة" حدود تعيين عدم شأن من فإن إسرائيل، إىل بالنسبة

 العداء يستخدمون الذين اخلصوم أولئك بين التمييز يمكن كيف: عسيرة حماولة التهديد لطبيعة اإلسرائيليين قراءة
 استعادة إىل إالّ يتطلعون ال الذين أولئك وبين اإلقليمي، أو الداخلي التنافس ساحة يف كورقة إسرائيل جتاه

 على القومية ثنائية دولة إقامة إىل للوصول الصراع استمرار يريدون الذين أو ،1967 سنة منذ احملتلة األراضي
 يف املبالغة إىل اإلسرائيليين بالقادة يؤدي هذا إن الكامل؟ التحرير يريدون الذين أو الفلسطيني، التراب كامل

 للحفاظ الدؤوب السعي إىل بالضعف؛ اعتراف هو إنما جانبهم من تنازل أي أن من اخلوف تغذية إىل التهديد؛ طبيعة
 على للحصول إسالمية عربية حماولة أية مقاومة إىل التهديد؛ أنواع كل وضد اجلبهات كل على والغلبة التفوق على

 من ترسانتهم دائرة توسيع إىل املتبادل؛ الردع حتقيق نحو تقدم من احملاولة تعني ما مع النووية التكنولوجيا
 الصواريخ منظومة غرار على ،"عسكري – تكنولوجي جممع" لرغبات تبعاً  املمكنة األسلحة منظومات خمتلف

 حالة يف قتايل كسالح األخير هذا يدخل أن شأنه من الذي األمر التكتيكي، النووي والسالح للصواريخ املضادة
  .التقليدية بالوسائل املعركة أرض فوق القرار حسم على القدرة يف الشك

 وتتمسك القنبلة وتمتلك التقليدي العسكري بالتفوق تتمتع األخيرة هذه فكون إسرائيل، خصوم نظر وجهة من أمّا
 الفاعلين بحسب األوجه متعددة استراتيجيات اتخاذ نحو ضاغطاً عامالً املقابل، يف يشكل، احملتلة باألراضي

 قصير مدى ذات صواريخ ؛)الفلسطينيين مثال( حملية ومقاومة بدائي صاروخي وقصف بشرية قنابل: املعنيين
 حزب مثال( اجتياح أي ضد الكالسيكية واحلرب العصابات حرب بين يجمع طنشي دفاع ؛)الله حزب مثال( ومتوسط

 كيماوية رؤوس حمل إمكان مع املدى بعيدة صواريخ ؛)السورية التكتيكات يف ربما حماكاته يتم ،2006 سنة الله
 إسرائيل قدرة أن كله ذلك يعني). إيران( عسكري إىل حتوله وإمكان مدين نووي برنامج تطوير ؛)سورية مثال(

 يف للصراع ضبط عامل يشكل أن أصالً يستطع مل الذي التقليدي تفوقها إىل إيجابية إضافة أية تشكِّل ال النووية
  .حقيقي سلمي مسار غياب

 الشهيرة" الغموض" بسياسة بالتأكيد مرتبط النووية استراتيجيتها حيال إسرائيل تبديه الذي) التخبط أو( التردد إن
 هذه أن والواقع. االستغراب يثير نحو على الغرب يف الثناء أجزل نالت التي السياسة هذه القنبلة، امتالكها بشأن

 ذريعة توفير ال أبيب لتل التمويه هذا أتاح لقد. الواقع تمويه أو)  7(،"الالشفافية" وإنما الغموض تعني ال السياسة
 عام نقاش أي منع إىل أيضاً أدى بل فحسب، امليدان هذا يف تفعله ما بصدد) واألوروبي( األميركي للتساهل مريحة

 يف أوالً يساهم أنه يف القضية بهذه يتعلق فيما العام النقاش أهمية تكمن)  8.(املسألة هذه شأن يف إسرائيل داخل
 ويجعل بالتدريج، توافقاً أو إجماعاً ثانياً  ويخلق وأبعادها، النووي بالسالح املرتبطة اإلشكاليات مضمون حتديد
 علنية عقيدة رابعاً ويولد ويفعلونه، يقولونه ما كل بشأن للمساءلة عرضة والعسكريين السياسيين املسؤولين ثالثاً

 نظرياً  املمكن من أجل،. استخدامه وعدم النووي السالح استخدام سيناريوهات بصدد واآلخرين الذات لدى ويقيناً
 قنبلة إطالق" أو ،"املتدرج النووي الرد" أو ،"املرن الرد" مثال( بإحكام حمددة عقيدة تطوير السر يف تم قد يكون أن

 على عصية تبقى سرية، كانت إذا النووية، العقيدة لكن اإلسرائيليين، االستراتيجيين يد على") كإنذار تكتيكية ذرية
 بأزمة التسبب إىل جتاهلها يؤدي التي احلمر اخلطوط معرفة ذاك إذ يستطيعون ال الذين اخلصوم جانب من الفهم

 نشبت ما إذا والعسكريين السياسيين املسؤولين الواقع يف تلزم ال السرية النووية العقيدة أن كما خطرة، نووية
  .عقيدة أية غياب تعادل النووي امليدان يف سرية عقيدة فإن اعتقادي ويف. أزمة

 ما بمناسبة إسرائيل يف االستراتيجية بالشؤون تعنى التي النخبة لدى يتبلور بدأ جديداً  تفكيراً  أن للنظر الالفت من
 الواليات وأحجمت النووي اجملال يف إيران على الدولية الضغوط فشلت إذا: اآلتي فحواه إيراين، نووي كتحد يصور

 بنشوء إسرائيل تعترف أن من مناص فال ضدها، عسكرية بضربة القيام عن كان، سبب ألي وإسرائيل، املتحدة
 النووي السالح إىل اللجوء سيناريوهات يخص فيما اليقين عدم حالة تزيل أن ومن إيران، مع املتبادل الردع وضع
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 عقيدة تبنت قد إسرائيل تكون ذلك، حدث إذا: آخر بكالم. بتجاوزها تسمح لن التي احلمر اخلطوط إعالنها طريق عن
 ما اإلسرائيلي، - العربي الصراع مستقبل يف اإلمكان هذا أثر تصور جداً املبكر من احلال، وبطبيعة. علنية نووية
  .حتسم مل اإليرانية األزمة دامت

 يعتقد قد. النووية األسلحة انتشار حظر معاهدة إىل إسرائيل انضمام مسألة إىل بالعودة نختتم أن اآلن يمكننا
 بإبقاء رأينا، مثلما توقيعها، عدم لها سمح جهة، فمن: إلسرائيل مزدوجة فائدة لها كان املعاهدة أن البعض

 أتاح اجملاورة الدول جانب من املعاهدة توقيع فإن معكوس، نحو وعلى أُخرى، جهة ومن. مفتوحة خياراتها
 بميزانين الوزن" هذا أن أيضاً رأينا لكننا. الدول هذه على املعاهدة تفرضها التي القيود من االستفادة إلسرائيل

 النووي، اخليار تبني إىل العراق مثل دوالً  دفعا إذ املنطقة، ربوع يف االستقرار عدم من حالة سببا" بمكيالين والكيل
 كما. 1990 سنة منذ للعراق الكوارث سببت التي العوامل أحد وكانا اخليار، هذا نحو بخطوات القيام إىل وإيران
 إسرائيل على الضغط غير آخر بديل الغربية للدول ليس هنا من. إيران مع خطرة دولية أزمة يسببا أن يوشكان أنهما

 الوقت يف منها تتأكد وأن نفسها، للمبادئ وفقاً املنطقة دول جميع تعامل أن أرادت ما إذا املعاهدة، إىل تنضم كي
 إىل إسرائيل جانب من انضمام أي يتم أن يجب احلال، وبطبيعة. وروحاً نصاً الدولية التزاماتها ستحترم أنها نفسه

 شأن فمن. نووية دولة بصفتها البعض، يقترح كما وليس نووية، غير دولة إىل ستتحول أنها قاعدة على املعاهدة
 االعتراف على أيضاً وربما اخلمس، العظمى الدول مكانة إسرائيل منح على ينطوي الذي األخير، اإلمكان هذا

 يتسبب وأن العاملي، املستوى على مضمون أي من احلظر معاهدة يفرغ أن والهند، لباكستان ذاتها باملكانة
  .اإلقليمي املستوى على السلبية بالغة بإسقاطات

 من يتم أن يمكن نووية غير كدولة املعاهدة إىل إسرائيل انضمام أن االعتقاد السذاجة من سيكون إنه نقول أن بقي
 اليهودية الدولة أن هي الغربية، القوى من بدعم إسرائيل، تستخدمها التي – الذريعة أو – واحلجة. صعوبات دون

 تدعمها التي القوى وعلى إسرائيل على يتحتم الذي الرئيسي الواجب سيكون هكذا احلال كان فإذا. باخلطر مهددة
 وضع وبين القنبلة بين بالربط املتعلقة املفرغة احللقة كسر املهم من: أُخرى وبعبارات. السالم عن البحث هو

 بالتخلي إسرائيل مطالبة من االمتناع يجري جهة، من: اآلتي يف املفرغة احللقة وتتمثل. املزعوم اخلاص إسرائيل
 حقيقية تدابير باتخاذ مطالبتها من االمتناع يجري أُخرى، جهة ومن مهدداً، أمنها دام ما النووي سالحها عن

 احللقة كسر أجل من لكن. عسكرياً جداً قوية دامت ما) احملتلة األراضي من االنسحاب( حقاً أمنها لها تضمن
 املتحدة، الواليات على تضغط أن بأسره، الدويل اجملتمع أعني احلظر، معاهدة املوقعة للدول ينبغي املفرغة،
 نزع ومسألة اإلسرائيلي، – العربي الصراع مسألة حل سبيل يف احلقيقي اجلهد تبذل كي إلسرائيل، الرئيسي احلامي
 نهاية ارتبطت إذ اتباعه، يجب الذي الطريق إىل يشير إفريقيا جنوب ومثال. واحد آن يف يلياإلسرائ النووي السالح

 ليس املؤثرة بقواه الدويل اجملتمع أن هي لألسف، واملعضلة،. النووي السالح نزع بعملية العنصري الفصل نظام
   .اإلسرائيلية – الفلسطينية للمفاوضات املمكن التجدد عن احلديث من الرغم على الوارد، بهذا
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