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ل      رائيلية آريي ة االس يس الحكوم شكر رئ أن يت الم ب وش الع ورج ب ي ج رئيس االميرآ ة ال ام مطالب ام
ى          "السلمية"شارون على خططه    شكر ال ه ال رد العرب، او بعضهم، بتوجي أن ي م ب ، هل يمكن ان نحل

  اسرائيلي آخر هو موردخاي فعنونو؟
ة ا                  ى الثقاف دًا عل رة ج ذه الخطوة آبي ل ه ود             قد تكون مث ين جه ة، التي وإن ادعت تثم سياسية العربي ل

صيات          أنهم شخ ا، وآ ن افقه دة ع يهم بعي ضل ان تبق ا تف رائيلية، انم سياسة االس اوئين لل ود المن اليه
ه                  . مجردة يناريو تضطر في سمح بتصور س ر، ال ي ثم ان ما بلغته الدول والمجتمعات العربية من تقهق

واليس       اسرائيل الى التفكير في استخدام ترسانته      ر في آ دا مئي ه غول ا النووية، على غرار ما لوحت ب
١٩٧٣. االميرآية خالل االيام االولى لحرب -العالقات االسرائيلية 

و            ى موردخاي فعنون شكر ال ادر             . ومع ذلك، يتوجب توجيه ال أن يب ًا، آ شكر يجب ان يكون رمزي وال
ى         ووي االسرائيلي عل سر الن ى اطالق اسم آاشف ال ي ال ه   مسؤول عرب ة، لكن شارع او ساحة عام

ة اذا         ة، او القم دول العربي د ال ى ان تعتم يًا بمعن ام االول سياس ي المق ل وف ضًا، ب ون اي ب ان يك يج
دعوة                        ذه ال ة، وان تجعل من ه ة الذري ة الطاق ة وآال انعقدت، دعوة فعنونو الى اخضاع اسرائيل لرقاب

  .موضوع حملة دائمة
اس            بيد ان البناء على ظاهرة فعنونو، يفت       رض تجاوز هذه الحالة الفردية تحت طائلة الوقوع في االلتب

ومن . الجديد الذي تريده اسرائيل بديًال من عقيدة الغموض التي تعتمدها حتى اآلن في المجال النووي       
سه                     ة اسرائيلية، وفي الوقت نف انة نووي رار بوجود ترس المعروف ان هذه العقيدة تقوم على عدم االق

دم  ى ع ي وجوده  عل ًا،          . انف ي عموم اذل الغرب ضل التخ صمود بف ي ال دة ف ذه العقي ت ه د نجح وق
ر بنجاح مع                    دا مئي ه غول ذي جربت ووي ال زاز الن اء االبت واالميرآي خصوصًا، وذلك رغم شيوع انب
ي          مي ف ا س ة م تخبارات االميرآي زة االس د اجه م رص سون، ورغ شارد نيك ي ريت رئيس االميرآ ال

ة             " ١٩٧٩لول   اي ٢٢انفجار  "االدبيات المختصة    الناتج من اختبار نووي جرى في عرض البحر قبال
ى مر              ارير التي اعدها عل ات التق ذ، ومئ شاطئ جنوب افريقيا، وتشارآت فيه الدولتان المتحالفتان آنئ

ايمز  "السنين خبراء في التسلح النووي وجاءت مقابلة فعنونو الشهيرة في صحيفة             دها  " صنداي ت لتؤآ
شرين االول   ي ت ووي          ١٩٨٦.ف امج الن ي البرن ريس، اب يمون بي وى ش دة س ن القاع رج ع م يخ ول

االسرائيلي، اذ اقترح مرة قبل سنوات تبديل هذه العقيدة، لكن االجماع االسرائيلي استقر على ما يبدو                
  .على ضرورة المحافظة على الغموض، وان لم يعد مجديًا

ن آل الدول الكبرى صارت تتعامل مع          ولعل السبب الذي يقف وراء التمسك بهذه العقيدة، في حين ا          
ذا  . اسرائيل على اساس انها دولة نووية، يكمن في رغبة منع تسرب تفاصيل الترسانة االسرائيلية   وه

سجن                   د خروجه من ال . ما يفّسر على االرجح اصرار الحكومة االسرائيلية على تقييد حرية فعنونو بع
وح ذلك ت ان فهي ب ا حيث آ و عن مرآز ديمون ه فعنون ا يعرف ي م ة محصورة ف ضية النووي ي ان الق

امج االسرائيلي    . يعمل اد البرن ه امضى     . غير ان فعنونو ال يعرف آل ابع يس فقط الن ًا في   ١٨ل  عام
السجن ولم يعد يملك غير معلومات عتيقة، بل ألنه ال يلم اصًال اال بما آان يحصل في مكان عمله،
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ى                       اي استخرا  ين في سبيل الحصول عل يلة من اثن ستخدم، وهي وس وم الم ج البلوتونيوم من االوراني
  .قنبلة نووية

ي     تخدامها ف ى اس دة عل رات عدي ة مؤش وم، فثم ى تخصيب االوراني ة عل يلة االخرى القائم ا الوس ام
ايمور        . اسرائيل وفي مراآز اخرى غير ديمونا   فضًال عن معلومات رصدها الصحافي االميرآي س

ل          " خيارات شمشون"رش في آتابه  ه سعينات حول نجاح اسرائيل في تطوير قناب ع الت صادر مطل ال
، وفي تصغير السالح النووي بشكل يسمح باستخدامه في          )تقتل البشر من دون هدم الحجر     (نوترونية  

و         . ميدان المعرآة  ول اسرائيل ان فعنون ال وفي هذا المعنى، فان حصر االنتباه حول االسرار التي تق
.يزال يملكها، من شأنه حجب اسرار اخرى ال يعرف عنها فعنونو شيئًا، وهذا معنى االلتباس الجديد

اني                        ى من المع ضًا في معن ل يخدم اي يبقى ان االلتباس ال يخدم اسرائيل والواليات المتحدة فحسب، ب
دما              . الدول العربية  ادة العرب، خصوصًا عن م ال      اليس عدم المعرفة اآثر يشكل راحة للق ون انه  يعرف

  يستطيعون شيئًا؟
رى ة الكب ك هي الطام سلح  : وتل ة ضد الت ة دائم ببًا الطالق حمل ده س وده وح شكل وج ة سالم ي داعي

فليشكروه على االقل رمزيًا، علهم . النووي االسرائيلي، لكن العرب ال يقدرون على تبني ملفه سياسياً     
  .ارج العربيحيث فشل الخ" الداخل"يستثيرون آخرين لينجحوا من 
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