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  خصائص ترسانة إسرائيل النووية
  وبناء "الشرق األوسط اجلديد"

  عصام فاهم العامري
  أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،

  صفحة. 144. 1999، 34 -	سلسلة "دراسات استراتيجية"
  

صــــدر مؤخراً ضــــمن ســــلســــلة "دراســــات اســــتراتيجية"، التي ينشــــرها مركز اإلمارات 
للدراســــــات والبحوث االســــــتراتيجية، كتاب مهم للباحث عصــــــام فاهم العامري بعنوان: 

النووية" والذي يعتبر دراسة يف الوظيفة اإلقليمية والدولية  إسرائيل"خصائص ترسانة 
  إلسرائيل خالل األعوام املقبلة.

الكتاب من مقدمة قصـــــــــيرة وخمســـــــــة فصـــــــــول، وخاتمة خلص فيها املؤلف  يتألف
النتائج التي توصـــل إليها. ويف مراجعتي لهذا الكتاب لن أعمد إىل قراءته فصـــالً فصـــالً، 
  وإنما سأراجعه بمجمله متوقفاً طبعاً عند أهم األفكار التي طرحها املؤلف ومناقشتها.

امل النووي يف صـــــــوغ مســـــــتقبل منطقة تهدف هذه الدراســـــــة إىل البحث يف دور الع
الشـــرق األوســـط، يف ظل الســـياســـة الدولية واإلقليمية لفترة ما بعد نهاية احلرب الباردة، 
واندالع حرب اخلليج وما أســـــــــفرت عنه من نتائج كارثية. وهي تركز بصـــــــــورة خاصـــــــــة 

 ،اإلســـــــــــرائيلي -		على تــأثير العــامــل املــذكور اســـــــــــتراتيجيــاً يف ميــدان الصـــــــــــراع العربي
وحتوالته منذ مؤتمر مدريد وانطالق العملية الســـــــــــلمية حتى األعوام القليلة املقبلة. أي 

لألســــلحة النووية يف صــــوغ "شــــرق أوســــط جديد" يحقق لها  إســــرائيلتتبع تأثير احتكار 
  وظيفتها اإلقليمية يف خدمة املصالح االستراتيجية األميركية.

  تستند الدراسة إىل افتراضات أساسية، منها:
لألســـــــــــلحة النووية تتوقف تأثيراته على طبيعة تعامل  إســـــــــــرائيلالً، إن احتكار أو

على التأثير يف السلوك  إسرائيلاإلدراك االستراتيجي العربي معه من جهة، وعلى قدرة 
  السياسي والعسكري العربي من جهة أُخرى.

بّر عن يعثانياً، إن نظام الشــرق األوســط اجلديد هو نظام مســتقبلي يف قيد التكوين، 
معاً لصوغها. وهذه السياسة  إسرائيلسياسة إقليمية ودولية تسعى الواليات املتحدة و

بتحقيق وظيفتها اإلقليمية، التي يعتبر االحتكار النووي أهم املداخل  ســـــــرائيلتســـــــمح إل
  لتحقيقها.

يف ضـــــوء هذه االفتراضـــــات حتاول الدراســـــة اإلجابة عن ســـــؤال رئيســـــي يدور حول 
يف كل ما له صــــلة بقيام نظام الشــــرق األوســــط اجلديد، وما يرتبط بذلك  الســــالح النووي
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يف مرحلــة مــا بعــد احلرب البــاردة. هــذا الســـــــــــؤال  ســـــــــــرائيــلمن وظيفــة إقليميــة ودوليــة إل
الرئيســــي يســــتتبع، بدوره، عدة أســــئلة، يحاول املؤلف أن يجيب عنها يف فصــــول كتابه، 

مـــا هو الثـــابـــت واملتغير يف النوويـــة؟ و إســـــــــــرائيـــلمثـــل: مـــا هي خصـــــــــــــائص ترســـــــــــــانـــة 
النووية؟ وما هي إمكانات استخدامها لهذه الترسانة؟ وما هو دور  إسرائيلاستراتيجية 

  ؟سرائيلالسالح النووي يف الوظيفة الشرق األوسطية إل
يف اإلجابة عن الســــؤال األول ال يذكر املؤلف أية خصــــائص فنية أو نوعية متميزة 

يف الربط ما بين هذه الترســــــانة وبناء الشــــــرق األوســــــط  لهذه الترســــــانة، وإنما نراه يرى
أنه هو  -		وهو ما خصـــــــــص له الفصـــــــــلين األول والرابع -		فيه إســـــــــرائيلاجلديد ووظيفة 

  األساس.
يُعرّف املؤلف هذا النظام بأنه "نظام يعمد إىل صياغة خريطة اجلغرافيا السياسية 

الشــــــــرق األوســــــــط اجلديد التي  للمنطقة لتكون منســــــــجمة مع النظام الدويل." ولعل مقولة
  يركز عليها املؤلف حتتاج إىل شيء من املناقشة.

"نظام الشرق األوسط اجلديد" الفكرة 		بدايةً، مل يوضح املؤلف مع إذا كان يقصد بــــــــــــ
األسبق شمعون بيرس، والتي ظلت جمرد فكرة.  اإلسرائيليةالتي طرحها رئيس احلكومة 

ين (اليمين اإلســـــــــــرائيليحــة واســـــــــــعــة من ذلــك بــأنهــا لقيــت معــارضـــــــــــــة من جــانــب شـــــــــــري
)، فضـــــــــــالً عن تعرضـــــــــــهـــا النتقـــادات وعـــدم تقبـــل من الكثيرين من العرب، اإلســـــــــــرائيلي

وخصوصاً أن عملية السالم كانت متعثرة، وكان لدى العرب الكثير من الهواجس بشأن 
  .اإلسرائيليةمطامع "الهيمنة" 

إعادة صـــــــــوغ خريطة "الشـــــــــرق األوســـــــــط اجلديد" أنه 		يوضـــــــــح املؤلف مفهومه لـــــــــــــــــــــ
اجلغرافيا الســـــياســـــية للمنطقة لتكون منســـــجمة مع النظام الدويل، "بما يســـــهل للواليات 

). لكنه ال يوضـــــــــــح 16	املتحدة تعزيز هيمنتها على النظام العاملي واســـــــــــتمرارها" (ص
كيف جرت، أو ســـــــتجري، إعادة صـــــــوغ اجلغرافيا الســـــــياســـــــية هذه لتكون منســـــــجمة مع 

أميركا بحاجة إىل نظام شـــــــــرق أوســـــــــطي جديد كي تؤكد هيمنتها النظام الدويل! ثم هل 
على النظــــــام العــــــاملي؟! أال تهيمن أميركــــــا، فعالً، على كثير من مقــــــدّرات املنطقــــــة 
وســـياســـاتها؟! ويتابع املؤلف فيرى أن ذلك النظام اإلقليمي اجلديد ســـيعيد صـــوغ هوية 

ويـــل التعـــاون العربي املنطقـــة من خالل تغيير املعتقـــدات الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة للعرب، أي حت
املشـــــترك إىل تعاون إقليمي مرفقي يمر عبر بوابة تل أبيب! بمعنى آخر إنه ســـــلب العرب 

من دون أن يقــدم أي مســـــــــــوغ مقبول أو  ســـــــــــرائيــلإرادتهم، ويجعــل هــذه اإلرادة طوعــاً إل
معقول ملثل هذا اإلذعان العربي!! إن فكرة "الشــــــــــرق األوســــــــــطية" التي طرحها بيرس يف 

وقات، والتي وُئدت يف مهدها، ال يمكن أن تتحقق إالّ من خالل فعل إرادي وقت من األ
عربي، ومن خالل رؤية عربية لألطراف املعنية بوجود مصـــــــــلحة حقيقية لها يف بعض 
أشـــــــكال التعاون اإلقليمي، وخصـــــــوصـــــــاً االقتصـــــــادي. إنها ليســـــــت فكرة تعاون قســـــــري! 
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تى لو كـــانـــت دولـــة نوويـــة، ال تســـــــــــتطيع أن تفرض على أي طرف عربي، ح إســـــــــــرائيـــلو
مشـــــــــــروعــاً للتعــاون الثنــائي أو اإلقليمي ال يرى هــذا الطرف العربي أو ذاك فيــه منفعــة 

  حقيقية ملصاحله األمنية واالقتصادية.
ويقول املؤلف يف موضـــــــــــع آخر من الفصــــــــــــل نفســــــــــــه: "... كما أن الواليات املتحدة 

يســــــــــمح بتعزيز االقتصــــــــــاد  عازمة على إحكام الســــــــــيطرة على منابع النفط وممراته مما
األميركي والضغط على اقتصادات القوى الدولية املرشحة للتنافس معها. من هنا تبرز 

). ونتساءل: ترى أال 21	أهمية مشروع الشرق األوسط اجلديد بالنسبة إىل واشنطن" (ص
 حتُْكِم الواليات املتحدة الســــــــيطرة حقاً على منابع النفط وممراته؟! وهل هي بحاجة إىل

  ، أو لنقُل إىل نظام شرق أوسطي جديد، حتى حتُْكِم هذه السيطرة؟!إسرائيل
لألســـــــلحة النووية بات حقيقة  إســـــــرائيليؤكد املؤلف يف الفصـــــــل الثاين أن امتالك 

قــائمــة مل تعــد موضـــــــــــع نقــاش أو شــــــــــــك من أي من األطراف اإلقليميــة أو الــدوليــة. إالّ إن 
تاج إىل دراســــــــــــات معمقة هي خصــــــــــــائص املســــــــــــألة التي ظل البحث فيها حمدوداً وحت

النووية تختلف عن حاجات  إســـرائيلوحجمها. فحاجات  اإلســـرائيليةالترســـانة النووية 
الدول النووية األُخرى، ويُفترض أنها مُعدَّة يف الدرجة األوىل لالســـــــــــتخدام يف الشـــــــــــرق 

ون د يكاألوسط. ويعترف املؤلف بأن الوصول إىل املعلومات الدقيقة يف هذا الشأن يكا
مل تقم بتجارب نووية  إسرائيلمستحيالً يف ظل ندرة املعلومات واألدلة، وخصوصاً أن 

  معروفة ومؤكدة، وبالتايل مل يكن من املمكن رصد أجهزتها النووية.
النووية من خالل عدة مبادئ تشــــــكل صــــــلب  إســــــرائيليلخص املؤلف اســــــتراتيجيا 

  هذه االستراتيجيا، هي:
منذ بداية مشــــــروعها النووي إىل اآلن مل تعلن رســــــمياً  إســــــرائيلف مبدأ الغموض. -

نفســـــــــــها دولة نووية. وقد مرت مرحلة الغموض املتعمد أو التعتيم هذه بثالث مراحل: 
، إذ 1973تمتد املرحلة األوىل منذ بداية الســـــــــــتينات حتى حرب تشـــــــــــرين األول/أكتوبر 

تــد املرحلــة الثــانيــة من حرب إىل إخفــاء وجود قــدرة نوويــة لــديهــا. وتم إســـــــــــرائيـلعمــدت 
حتى بداية الثمانينات، إذ اتخذت ســـــــــــياســـــــــــة الغموض منحى آخر حموره إعالن  1973

قدرتها على إنتاج األســــــلحة النووية مع نفي حيازتها لها. أمّا املرحلة الثالثة  إســــــرائيل
تلمح إىل امتالك األســـــــــــلحــة  إســـــــــــرائيــلفتمتــد من مطلع الثمــانينــات إىل اآلن، إذ أخــذت 

  ووية، بل إىل بعض خصائص ترسانتها النووية.الن
دف يه اإلسرائيليويرى املؤلف أن هذا التطور النوعي يف سياسة الغموض النووي 

قوة إقليمية مســـــيطرة، وال ســـــيما بعد توســـــيع جمال اهتمامها األمني  إســـــرائيلإىل إبراز 
  واالستراتيجي.

علنياً ورســمياً من خالل  ائيلإســروهذا ما بيّنته مبدأ االحتكار النووي اإلقليمي.  -
ـــــــــــــــــ لن تتحمل وجود  إســــــرائيل، والذي جاء فيه: "إن 1981"مبدأ بيغن"، ســــــنة 		ما عُرف بـ
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أســـــــــــلحــة نوويــة يف أيــدي العرب، كمــا أنهــا لن تســـــــــــمح ألي دولــة عربيــة بــأن تطمح إىل 
  احلصول على السالح النووي."

هذا الســـــــــــالح مع وظائفه أي تكامل الوظيفة القتالية أو الردعية لمبدأ التكامل،  -
  العليا. اإلسرائيليةاألُخرى (السياسية والنفسية) يف خدمة االستراتيجيا 

التي مل تســـــــــتخدم ســـــــــالحها النووي  إســـــــــرائيليمكن أن نســـــــــتنتج يف احلصـــــــــيلة أن 
عســـــــــــكريــاً لعــدة اعتبــارات، وإنْ كــانــت فكرت جــديــاً يف اســـــــــــتخــدامــه يف بعض املواقف 

   املعروف إســـــــــــرائيل شـــــــــــاحاك، اإلســـــــــــرائيليلباحث ، كما يقول ا1973احلرجة، كحرب 
فإنها وظفت هذا الســــالح يف امليادين الســــياســــية والنفســــية. بمعنى آخر، إن امتالك هذا 

اإلقليمية والدولية، ويف خدمة  إسرائيلالسالح ساهم يف إضفاء قوة نوعية على حركة 
  أهداف االستراتيجيا األميركية.

ويطرح املؤلف يف ختام بحثه هذا الســـــؤال املهم وهو: كيف يمكن للعرب التصـــــدي 
  ؟اإلسرائيليللخطر النووي 

ويذكر املؤلف يف معرض اإلجابة أن اإلجراءات التي اتخذها بعض الدول العربية 
(مظلة نووية متعددة األطراف، أو مظلة ســـوفياتية، أو حتى امتالك أســـلحة دمار شـــامل) 

لفاعلية. كما أن حماولة بعض الدول العربية الشـــــــــروع يف برنامج نووي ظلت حمدودة ا
متقدم (كاملفاعل النووي العراقي) باءت بالفشل. ويدعو املؤلف إىل تبني الدول العربية 
اســـــــــــتراتيجيا شـــــــــــمولية ملواجهة هذا االختالل اإلقليمي، وإىل إقامة تعاون نووي عربي 

رنامج عمل واضـــــــح األهداف. واملؤلف هنا ال يشـــــــمل جميع األقطار العربية، من خالل ب
يدعو إىل امتالك السالح النووي، وخصوصاً أن معظم األقطار العربية وقّع اتفاقية عدم 
انتشــــــــــــار األســـــــــــلحـة النوويـة، لكنـه يـدعو إىل امتالك القـدرة النوويـة العربيـة، األمر الـذي 

النووي والقبول يدفعها نحو توقيع معاهدة احلظر  إســــرائيلســــيشــــكل عامل ضــــغط على 
  بالتفتيش الدويل.

النووية وخصــــائصــــها. ولعل  إســــرائيليشــــكل الكتاب جهداً طيباً يف تناول ترســــانة 
مراكز األبحـــاث االســـــــــــتراتيجيـــة العربيـــة مـــدعوة إىل مزيـــد من الـــدراســــــــــــــات واألبحـــاث 

  املتخصصة يف هذا الصدد.
  هشام الدجاين
  كاتب فلسطيني
  مقيم بدمشق
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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