
	  
	  

احتكارر االطاقة االنووويیة بالشرقق ااألووسط بهھھھوسس إإسراائيیل   

 
اليیف االديینثكتبهھ   

 
حولل االمعايیيیر  فهھناكك جدلل متجدددماررسس٬،  24مع ااقتراابب االموعد االنهھائي لسباقق االمحاددثاتت االنووويیة ااإليیراانيیة في  ) IPSااألمم االمتحدةة (

).WMDرقق أأووسط خالل من أأسلحة االدمارر االشامل (شباالمزددووجة االصاررخة للغربب٬، ووااألهھھھم من ذذلك٬، ظظهھورر االمقترحح قديیم ااألززلل   

 
من تملك  حولل االهھوسس ااإلسراائيیلي لمنع االجيیراانن ٬،وومقرهھھھا االقدسس إإسراائيیلفلسطيین لجريیدةةمساعد االمحررر االووهھھھو ووعند سؤاالل هھھھيیليیل شنكر٬، 

عمل ررئيیس هھھھو هھھھذاا في االمقامم ااألوولل "قائال  IPS فقد أأخبر ووفي مقدمتهھا إإيیراانن٬، ووأأيیضا االمملكة االعربيیة االسعودديیة وومصر  االطاقة االنووويیة 
مع ززعيیم قويي  مقاوومة كل تغيیرنن على إإسراائيیل بأ قائال حيیاتهھ االسيیاسيیة على تأجيیج نيیراانن االخوفف ابنكانن قد االذيي وواالوززررااء بنيیاميین نتنيیاهھھھو 

لصمودد في ووجهھ االتحديیاتت ".ل] يیقصد نفسهھ[  

 
أأمامم االكونغرسس ااألميیركي عشيیة ااالنتخاباتت ااإلسراائيیليیة وواالذيي أأثارر قدرراا هھھھائال ووهھھھذاا هھھھو االداافع ااألساسي لخطابهھ االحزبي وواالمثيیر للجدلل للغايیة 

.شنكر أأشارر كماالواليیاتت االمتحدةة بشكل عامم٬، باالجاليیة االيیهھودديیة ااألميیركيیة أأووساطط في وومن االمعاررضة في إإسراائيیل٬،   

 
يیرةة من محاددثاتهھا وواالتي تضم أألمانيیا وواالدوولل إإيیراانن٬، وواالتي نفت على االدوواامم أأيي خطط المتالكك أأسلحة نووويیة٬، سوفف تستكمل االجولة ااألخ

االخمس دداائمة االعضويیة في مجلس ااألمن االدوولي: االواليیاتت االمتحدةة ووبريیطانيیا ووفرنسا وواالصيین ووررووسيیا (وواالتي تعرفف معا باسم مجموعة 
ززاائد ووااحد). االخمس االدوولل  

 
يیل٬، ووكليیهھما على حد سوااء مسلح بأسلحة نووويیة٬، سؤااال فبراايیر٬، ووجهھ االرئيیس ااإليیرااني حسن ررووحاني إإلى االواليیاتت االمتحدةة ووإإسراائ 4في 

ذرريیة؟"اال بقنابلكمبالغيیا يیشوبهھ االتهھكم: "هھھھل تمكنت من تحقيیق ااألمن ألنفسكم   

 
ررأأسس  200إإلى  100وونقلت صحيیفة نيیويیورركك تايیمز عن رراابطة االحد من االتسلح وومقرهھھھا ووااشنطن قولهھا بأنهھ يیٌعتقد بأنن لدىى إإسراائيیل ما بيین 

نووويي.  

 
 اططالما تباططأتاالواليیاتت االمتحدةة ووإإسراائيیل كل من  إإال أأنناالترسانة االنووويیة.  يینفوااأأوو  يیؤكدوواا لمططويیل٬،  أأمدمنذ متبعة كسيیاسة ووئيیليیونن٬، ااإلسراا

من ااألسلحة االنووويیة. يیةخالمنطقة ووسط ااألشرقق جعل اال مقترحح فيیما يیخص  

 
, بأنن االحكومة ااألمريیكيیة تتجاهھھھل (OPCW)لحة االكيیميیائيیة ٬، ووهھھھو محررر كبيیر سابق لدىى منظمة حظر ااألس IPSووكالة رريیغووقد أأخبر بوبب 
االخاصص بهھا٬، وواالتي تمثل تواافق آآررااء جميیع ووكاالتت ااالستخباررااتت  ةالستخباررااتت االوططنيیاالمتعاقبة لجهھازز ااتقديیرااتت اال على نحو متواافق

أأيي نيیة إإيیراانيیة المتالكك أأسلحة بوجودد  2004ددليیل في االفترةة منذ عامم  منهھھھناكك هھ لم يیكن أنبوواالقائلة أأوو نحو ذذلك٬،  13ووعدددهھھھا ااألمريیكيیة 
نووويیة.  

 
"إإذذاا كانت إإسراائيیل هھھھي االمالك االوحيید للسالحح االنووويي في االشرقق ااألووسط٬، ووهھھھذاا جنبا إإلى جنب مع االقدررااتت االنووويیة وواالتقليیديیة ووقد قالل رريیغ 

االمنطقة".في  هھھھائلة إإسترااتيیجيیة أأسبقيیةيیمنح االواليیاتت االمتحدةة ووإإسراائيیل  هھھھذااللواليیاتت االمتحدةة٬، فإنن   

 
االتهھديید االحقيیقي هھھھذهه ااألسلحة هھھھي ووقالل بأنن هھھھذاا ااألمر قد أأصبح أأكثر ووااقعيیة ااآلنن خاصة بعد تدميیر ااألسلحة االكيیميیائيیة االسورريیة. فقد كانت 

االوحيید إلسراائيیل في االمنطقة.  

 
كانن االتي ررووسيیة االصنع وورريیا صواارريیخ سوديي كانن للقد الحظ. ددوونن أأنن يیٌ بغراابة هھھھذاا االبعد لتدميیر ااألسلحة االكيیميیائيیة في سورريیا ووقد مر "

", هھھھذاا ما قالهھ رريیغ٬، ووهھھھو االرئيیس االسابق للجنة ااالستشارريیة االنيیوززيیلنديیة في جميیع أأنحاء إإسراائيیلبدقة  كنيیةمرااكز االساالأأنن تستهھدفف  بإمكانهھا
.لنزعع االسالحح  

 



	  
	  

كل من ااألسلحة االنووويیة ووبعض ااألسلحة ب مسلحةوواالتي هھھھي ٬، تخافف إإسراائيیلمن قبل االمحلليین االعسكريیيین هھھھو: لماذذاا االمطرووحح وواالسؤاالل 
أأسلحة ددمارر شامل؟ لديیهھاالواليیاتت االمتحدةة٬، من أأيي جارر خاللل االتقليیديیة ااألكثر تطورراا من   

 
لمملكة االعربيیة االسعودديیة أأوو مصر٬، باستخداامم ااألسلحة االنووويیة ضد كذاا االحالل بالنسبة لهھھھل ستخاططر إإيیراانن وواالتي رربما تكونن مسلحة نووويیا٬، أأوو 

حيین أأنهھا ستتسبب أأيیضا في إإباددةة االفلسطيینيیيین في ااألررااضي االمحتلة؟ هھھھذاا ما يیسألل عنهھ االناشطونن في االمجالل االنووويي. إإسراائيیل في  

 
االداافع ااألساسي سيیكونن للدفاعع عن االنظامم٬، ووليیس مهھاجمة فإنن أأسلحة نووويیة٬، تمتلك يیراانن أأنن إلأنهھ إإذذاا كانن ب: "أأعتقد IPSلـ  شنكرقالل ووقد 

نووويیة ". أأسلحةإإيیراانن  تمتلكفضل أأنن ال . وومع ذذلك٬، فمن ااألإإسراائيیل  

 
من أأسلحة االدمارر االشامل في االشرقق ااألووسط. خاليیةووقالل, بالطبع االحل االجذرريي لهھذاا االخطر سيیكونن بإنشاء منطقة   

 
ااآلخر  االفلسطيیني٬، وواالمسارر يیتجهھ نحو حل االصرااعع ااإلسراائيیلي يینمساررأأحد هھھھذيین االمسارريین متوااززيیيین:  ذذااتتووسوفف يیتطلب تنفيیذ ذذلك عمليیة 

وواالتي سيیكونن من عناصرهھھھا االرئيیسيیة إإنشاء منطقة خاليیة  (API)مباددررةة االسالمم االعربيیة بمساعدةة  يیتجهھ نحو إإنشاء نظامم إإقليیمي للسالمم ووااألمن
نزعع االسالحح االنووويي.فكرةة مداافعا قويیا عن  وواالذيي يیعد شنكر من أأسلحة االدمارر االشامل كما قالل  

 
قبل االمؤتمر ااالستعرااضي ووذذلك منطقة خاليیة من ااألسلحة االنووويیة ووأأسلحة االدمارر االشامل نشاء إإأأما فيیما يیتعلق بالمؤتمر االدوولي حولل 

مطرووحا. االمقترححيیزاالل  ماأأنن تبدأأ في نهھايیة شهھر أأبريیل في نيیويیورركك٬، فقد قالل: لهھا االمقررر االتي من لمعاهھھھدةة حظر ااالنتشارر االنووويي االمقبل وو  

 
كادديیميیة للسالمم لعقد مؤتمر في برليین في منتصف ماررسس ووموضوعهھ هھھھو "االوفاء هھھھذاا ووسوفف تدعو مباددررةة جماعة االشرقق ااألووسط ااأل

".2015 مؤتمر هھھھلسنكي في ضوء االمؤتمر ااالستعرااضي لمعاهھھھدةة حظر ااالنتشارر االنووويي بتكليیفاتت  

 
جنبا إإلى جنب مع  وواالتي ستضم االسفيیر االفنلنديي يیاكو اليیافا, وواالمنسق لهھذاا االمؤتمر٬، هھھھذاا االسيیاققووسوفف يیشمل االمؤتمر عقد جلسة حولل 

ممثليین حكوميیيین من إإسراائيیل وواالمملكة االعربيیة االسعودديیة وومصر ووأألمانيیا.  

 
إإيیرااني في االمؤتمر.ُمَشارِركك ونن هھھھناكك أأيیضا يیكبأنهھ س شنكرووقالل   

 
ووقد تم  االبداايیة. ذبأنن ررئيیس ووززررااء إإسراائيیل بن غورريیونن هھھھو من أأرراادد تملك ااألسلحة االنووويیة من سس سيیرفسووكالة إإنتر برووقد أأخبر رريیغ 

معظم االعالم ما يیزاالل . ووكانن االوقت هھھھذاافي  عضواا أأوو ما نحو ذذلك 55ااالعتراافف بإسراائيیل من قبل ااألمم االمتحدةة االجديیدةة وواالتي كانن لديیهھا نحو 
بعد. تتاالعديید من االدوولل االجديیدةة قد ظظهھرلم تكن االنامي يیتعافى من االحربب االعالميیة االثانيیة وو  

 
لغربيیة قد لعبت ددوورراا ررئيیسيیا في تأسيیس ااألمم االمتحدةة.ووقالل بأنن االواليیاتت االمتحدةة وواالقوىى اا  

 
لكونت فولك برناددووتت من االعائلة االملكيیة االسويیديیة ووممثل ااألمم لووأأضافف "لقد أأررااددوواا إإسراائيیل٬، على االرغم من قتل ااإلررهھھھابيیيین ااإلسراائيیليیيین 

االمتحدةة وواالذيي كانن يیشتبهھ في كونهھ مؤيیداا للفلسطيینيیيین" هھھھذاا ما قالهھ رريیغ.  

 
مم منظمة ااألب عضاءً أأاالدوولل االعربيیة هھھھناكك ااثنيین فقط من كانن لقد ال ال٬، لقد تم تجاهھھھلهھم. ئنهھ قد تم االتشاوورر مع االفلسطيینيیيین٬، ووأأررددفف قاووقالل بأ
موجوددةة أأوو تم تجاهھھھلهھا أأيیضا.كانت غيیر  أأنهھامعظم االدوولل ااإلسالميیة االيیومم إإما كذلك أأيیضا.  هھمتم تجاهھھھلووقد . االمتحدةة  

 
ووهھھھم في ووسطهھم.  أأنن تنشأاالمتحدةة على إإسراائيیل, هھھھاجمتهھا االدوولل االعربيیة وولكنهھا هھھھُزمت. إإنهھم لم يیريیدوواا إلسراائيیل  ووقالل "عندما وواافقت ااألمم

. "بعد . لم يیتغيیر شيءيیريیدوونن ذذلك ال ننما يیزاالو  

 
ح نفسهھا إإحساسا أأكبر ووقالل بأنهھ نظراا للعدااء االشديید من االدوولل االعربيیة إلنشاء االغربب إلسراائيیل٬، فقد ططوررتت إإسراائيیل ااألسلحة االنووويیة لتمن

باألمن.  



	  
	  

 
قصاررىى االواليیاتت االمتحدةة لذلك تبذلل كونن عرضة للخطر. تس اااألسلحة االنووويیة٬، فإنهھ لتملكااحتكاررهھھھا ااإلقليیمي  إإسراائيیلفقدتت  إإذذاا" ووأأضافف
.إإال إلسراائيیل" ااألسلحة االنووويیةتملك لمنع جهھدهھھھا   

 
نن.ليیست إإسراائيیل ووحدهھھھا من يیجاددلل بامتالكك إإيیراانن أأسلحة نووويیة ااآل  

 
"إإنشاء منطقة خاليیة من ااألسلحة االنووويیة بالشرقق ااألووسط هھھھي مجردد مزحة. إإذذاا اانضمت إإسراائيیل إإلى معاهھھھدةة منع اانتشارر ااألسلحة االنووويیة 

)NPT ووتدمر ترسانتهھا االنووويیة ".عن علن ت)٬، فإنهھ سيیتعيین عليیهھا أأنن  

 
هھھھدةة حظر ااالنتشارر االنووويي. ووأأضافف بأنن االواليیاتت االمتحدةة تعمل ووتجد االواليیاتت االمتحدةة ااألعذاارر لتجنب حث إإسراائيیل على ااالنضمامم إإلى معا

بشكل فعالل على منع اانتشارر االسالحح االنووويي في االشرقق ااألووسط٬، وولكن يیرفض ررؤؤساء االواليیاتت االمتحدةة االمتعاقبيین ااإلقراارر علنا بأنن إإسراائيیل 
تمتلك أأسلحة نووويیة.  

 
ااألسلحة االنووويیة في االشرقق ااألووسط ليیس ااحتماال حقيیقيیا٬، حتى ووإإنن كانن االرئيیس ووقالل رريیغ بأنهھ نظراا لذلك كلهھ٬، فإنن إإنشاء منطقة خاليیة من 

.تامم باررااكك أأووباما وونتنيیاهھھھو على تضادد ااألمريیكي  

 
منظمة االتعاوونن قبل من  وواالمدعومة عضواا 22 االعربيیة االمكونة مناالجامعة فيیهھ بأنن تعليیقاتت نتنيیاهھھھو تأتي في االوقت االذيي قدمت  شنكرووقالل 

.إلسراائيیل مباددررةة االسالمم االعربيیة عضواا 57ة من االمكون ااإلسالمي  

 
عع ووتعرضض مباددررةة االسالمم االعربيیة إإقامة عالقاتت ططبيیعيیة مع إإسراائيیل في مقابل إإنهھاء ااالحتاللل ووإإقامة ددوولة فلسطيینيیة في االضفة االغربيیة ووقطا

ااالتفاقق علي إإيیجادد حل لمشكلة االالجئيین.مع غزةة على أأنن تكونن االقدسس االشرقيیة عاصمة لهھا   

مشكلة في االشرقق ااألووسط.يیمثل  هھھھذاا ال يیعني أأنن خطر اانتشارر ااألسلحة االنووويیة البأنن  شنكرالل ووق  

 
هھذاا االوضع. ب قد ااررتضىاالجميیع بأنن  فيیبدوواستخداامهھا فقط كمالذذ أأخيیر٬، ب تتاحتكارر ااألسلحة االنووويیة ووووعدب"ططالما ااحتفظت إإسراائيیل  ووأأضافف

"  
خلق خطر سباقق تسلح نووويي في يیكسر االوضع االرااهھھھن٬، ووسيی هھأأنهھھھو في ني االمحتمل ااإليیراا االنوووييبرنامج االووأأشارر إإلى أأنن االتحديي في 

أأووكراانيیا ااألززمة في التحديي االمتمثل في أأززماتت أأخرىى في االوقت االرااهھھھن٬، مثل بجداا  منشغل دووليلسوء االحظ٬، فإنن االمجتمع االوواالمنطقة. 
.(ددااعش) االدوولة ااإلسالميیةتنظيیم وو  

 
ولل أأنن يیتم صب ااالهھھھتمامم االسيیاسي االضروورريي على االتحديیاتت االمتصلة بالمؤتمر ااالستعرااضي االمقبل قائال "لذلك فمن االمأم شنكركما صرحح 

لمعاهھھھدةة حظر ااالنتشارر االنووويي٬، مع االحاجة أأيیضا لتحقيیق تقدمم في مسارر إإنشاء منطقة خاليیة من أأسلحة االدمارر االشامل في االشرقق ااألووسط ". 
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