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 اإلسرائيلٌ النووً والتحذًمصر 
0596-0591 

 إجني حممذ جنيذىد/                                                  
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر                                             
 جامعة عين شمس –كمية التربية                                     

  :ص ـــملخ
رغبت إسرائيؿ في تحقيؽ الريادة في المنطقة العربية مف خالؿ امتالكيا لمسالح 
النووي الذي يعد الضماف ألمنيا ضد العرب، ووضعت ضمف إستراتيجيتيا العسكرية 
أف بقاءىا مرىوف بامتالكيا لمسالح النووي، فقد بدأت إسرائيؿ بتفعيؿ اىتماميا 

ا مباشرة، حيث قامت بالتفتيش عف اليورانيـو عقب نشأتي ٜٛٗٔباألبحاث النووية عاـ 
 في صحراء النقب. 

أىدافيا وىى  ٕٜ٘ٔأما عمى الجانب المصري فقد حددت وأعمنت ثورة يوليو 
القضاء عمى االستعمار وأعوانو، القضاء عمى اإلقطاع ومساوئو، القضاء عمى 

مة جيش وطني االحتكار وسيطرة رأس الماؿ عمى الحكـ، إقامة عدالة اجتماعية، إقا
قامة حياة ديمقراطية سميمة، وشرع الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر في  قوى، وا 

لجنو الطاقة الذرية، بعد أف لفتت  ٜ٘٘ٔتنفيذ أىداؼ الثورة وأنشأت مصر في فبراير 
إسرائيؿ أنظار عبد الناصر ألىمية المضي قدما في الطريؽ النووي بتأسيسيا قبمو 

 لمجنة الطاقة الذرية.
والجدير بالذكر أف المشروع النووي اإلسرائيمي ظؿ محاطًا بغموض وتعتيـ متعمد 
مف قبؿ ساسة إسرائيؿ. وبذلت إسرائيؿ جيودا مكثفة لحرماف مصر مف امتالؾ أسمحة 
نووية، حيث شكؿ ذلؾ تيديدا صريحا ألمنيا، بينما سعى جماؿ عبد الناصر لمسير 

 وي اإلسرائيمي بتحدي نووي مصري.في الطريؽ النووي، ومواجية التحدي النو 
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 نووية عسكرية، قدرات مصر يكف لدى لـ ،ٜٓٚٔالناصر عبد حكـ ولكف في نياية
نتيى العامؿ المصري كمحفز  النووية القدرة يوازي ما بموغ في مصر وفشمت اإلسرائيمية، وا 

، بينما ظؿ ٜٓٚٔسبتمبر  ٕٛإلسرائيؿ فى برنامجيا النووي بوفاة عبد الناصر فى 
لعامؿ األمريكي دافعًا ومحفزًا وداعمًا إلسرائيؿ فى سياستيا النووية؛ ألف السياسة ا

األمريكية ىى سياسة دولة واضحة المعالـ ال ترتبط بشخص الرئيس وىى الحفاظ عمى 
بشخص وفكر رئيسيا الذي يتغير بالطبع  ارتبطتأمف إسرائيؿ، بينما السياسة المصرية 

السياسة المصرية بشكؿ كبير بتولي الرئيس السادات حكـ  اختمفتبتغير الرئيس، لذلؾ 
 مصر ولـ تعد محفزًا لمسياسة اإلسرائيمية كما كانت سابقًا.

 
Egypt and Israeli Nuclear challenge 

1952-1970 

Israel wanted to achieve leadership in the Arab region through 

possessing nuclear weapons which would be a grantee for its 

security against Arabs. 

Israel based its military strategy on its belief that its survival 

depends on its possession of nuclear weapons. Israel began 

activating its nuclear research program in 1948 immediately after 

its establishment. 

On the Egyptian part, July’s1952’s Revolution determined and 

declared its objectives as: The elimination of colonialism and its 

supporters, the elimination of Feudalism and its disadvantages, 

the elimination of monopolization and the control of capital over 

sovereignty, establishing social equality, building a strong 

national army, and establishing a sound democratic atmosphere. 

President Nasser started putting the objectives of the 

revolution into action, and in February 1955, he formed the 
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Nuclear Energy committee, after Israel had drawn his attention to 

the importance of going forward in the nuclear path, by 

establishing before him its own nuclear committee. 

It should be noted that the Israeli nuclear project remained 

surrounded by vagueness and intentional blackout on the part of 

the Israeli politicians. While Israel exerted intensive efforts to 

deny Egypt right to own nuclear weapons, which posed a clear 

threat to its security, Gamal Abdel Nasser sought to follow the 

nuclear path challenging the Israeli Nuclear challenge. 

However, by the end of Nasser’s rule in 1970, Egypt had not 

possessed any military nuclear capabilities. Egypt failed to be on 

equal footing with Israel’s nuclear weapons. The Egyptian factor 

ended up by Nasser’s death on the 28
th
 of September 1970 as a 

catalyst for Israel’s nuclear program. The American factor 

remained, however, a motivator, catalyst and support of Israel in 

its nuclear policy. That is mainly because the American policy 

toward, Israel is a clearly defined state policy, not related to the 

personality of the president, i.e. preserving Israel’s security. The 

Egyptian policy, on the other hand, is dependent on the character 

and thought of its president, thus, it changes with the change in 

presidents. This explains the significant change in the Egyptian 

policy when President Sadat came to power, and it was no longer 

a catalyst for Israeli policy, as it used to be before. 

 
 
 
 
 ة: ـــمقذم
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تركت إسرائيؿ العالـ لفترة زمنية طويمة يتساءؿ بدوف إجابة واضحة ىؿ تممؾ 
فمقد ظؿ المشروع النووي  ـ ال تممؾ؟ أـ ىى في طريقيا لتممكو؟إسرائيؿ سالًحا نووًيا أ

 اإلسرائيمي محاطًا بغموض وتعتيـ متعمد مف قبؿ ساسة إسرائيؿ.
وبذلت إسرائيؿ جيوًدا مكثفة لحرماف مصر مف امتالؾ أسمحة نووية، حيث شكؿ 

نووي، ذلؾ تيديًدا صريًحا ألمنيا، بينما سعى جماؿ عبد الناصر لمسير في الطريؽ ال
 ومواجية التحدي النووي اإلسرائيمي بتحدى نووي مصري.

وتنبع أىمية ىذه الورقة البحثية مف أىمية دراسة أشد األخطار التي يمكننا أف نتعرض 
 ليا في مصر والعالـ العربى وىو التيديد النووي اإلسرائيمي، وكيفية التصدي لو. 

اإلسرائيمي إال أف ىذه الدراسات لـ  ولقد تناولت العديد مف الدراسات المشروع النووي
 تربط بيف ىذا المشروع والسياسة المصرية في إطار األىداؼ األمريكية في المنطقة. 

 وىو ما سوؼ توضحو ىذه الدراسة.
ويساعدنا اآلف في ىذه الدراسة الوثائؽ األمريكية المفرج عنيا حديثًا، والتى تكشؼ 

ريكي تجاه المشروع النووي اإلسرائيمي، المالبسات والغموض الخاص بالموقؼ األم
 باإلضافة إلى العديد مف المؤلفات العربية واألجنيبة واألطروحات الجامعية األجنبية.

 وتجيب الورقة البحثية عف التسأوالت التالية:
 لماذا يجب أف تكوف إسرائيؿ دولة نووية؟ 
 ىؿ دفع عبد الناصر إسرائيؿ لحيازة السالح النووي؟ 
 التى دعت فرنسا لمساعدة إسرائيؿ؟ ما األسباب 
  ما دوافع الواليات المتحدة األمريكية في صمتيا تجاه المشروع النووي

 اإلسرائيمي؟
 كيفية التصدى إلسرائيؿ النووية؟ 

ولقد اعتمد البحث عمى العديد مف المجموعات الوثائقية، لذلؾ أعطت الباحثة رمًزا 
 ى يتسنى لمقارىء الرجوع إلييا بسيولة، وىى:بالمغة اإلنجميزية لكؿ مجموعة وثائقية حت

  المجموعة الوثائقية األولى(B) 
The Israel – Argentina Yellow Cake Connection 
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 June 25 – 2013      تـ اإلفراج عنيا في 
Nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb432 

 ( المجموعة الوثائقية الثانيةC) 
The NUMEC Affair: Did Highly Enriched Uranium from the 

U.S Aid Israel’s Nuclear Weapons Program? 
                     November 2 , 2016  عنيا  اإلفراجتـ 

 Nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb565 
 ( المجموعة الوثائقية الثالثةA) 

The U.S Discovery of Israel’s Secret Nuclear Project  
 April 15,2015                            ا فيتـ اإلفراج عني

Nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb510 
 ( المجموعة الوثائقية الرابعةK) 

United States, Atomic Energy Commission, Washington D.C 
http://nsarchive.gwu.edu/israel/documents/document.htm  

 
 David Ben-Gurionجوريػوف بف يدأكد أوؿ رئيس وزراء إلسرائيؿ ديف

عمػى  (ٔ)
 عمػػؽ بػال األرض مػف صػغيرة رقعػة"ضػرورة تحقيػؽ إسػرائيؿ األمػاف لنفسػػيا ألنيػا 

تعػدادىـ  يبمػ  لػـ إسػرائيؿ سػكاف عربػي شاسػع؛ حيػث أف فضػاء مقابػؿ فػي إسػتراتيجي
، كمػا أوضػ" "إف العمػـ ىػو الطريػؽ (ٕ)عربػى" مميػوف مئػة نحػو مقابػؿ فػي مميػونيف نحػو
لقوه العسكرية، وأف شبابنا النابو الػذى يػدرس القػانوف بػداًل مػف العمػوـ والتكنولوجيػا إلى ا

 . (ٖ)ىو رأس الماؿ البشرى المبدد"
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ورغبت إسرائيؿ في تحقيؽ الريادة في المنطقة العربية مػف خػالؿ امتالكيػا لمسػالح 
ية العسػكر  إسػتراتيجيتيايعد الضػماف ألمنيػا ضػد العػرب، ووضػعت ضػمف  الذيالنووي 

 (ٗ)أف بقاءىا مرىوف بامتالكيا لمسالح النووي.
عقػب نشػأتيا  ٜٛٗٔباألبحػاث النوويػة عػاـ  اىتماميػاومف ثـ فقػد بػدأت إسػرائيؿ بتفعيػؿ 

مباشػػرة، حيػػػث قامػػػت بػػػالتفتيش عػػف اليورانيػػػـو فػػػي صػػػحراء النقػػب، ووجػػػدت الفوسػػػفات الػػػذي 
، وفوًرا بدأت بر   .  ٘()اقة النوويةنامج مدنى إلنتاج الطيحتوي عمى اليورانيـو

فػػػي بعثػػػات إلػػػى الخػػػارج لدراسػػػة العمػػػـو الذريػػػة عػػػاـ  فاإلسػػػرائيمييوأرسػػػمت العممػػػاء 
يزمػػػاف ٜٜٗٔ Chaim Weizmann، وأىػػػتـ حػػػاييـ وا 

رئػػػيس إسػػػرائيؿ بالحصػػػوؿ  (ٙ)
 (ٚ)عمى مصدر لمطاقة ألف األراضي اإلسرائيمية ال تحتوى عمى النفط.

أىػػدافيا وىػػي  ٕٜ٘ٔثػػورة يوليػػو فقػػد حػػددت وأعمنػػت  المصػػريأمػػا عمػػى الجانػػب 
القضػػػػاء عمػػػػى االسػػػػتعمار وأعوانػػػػو، القضػػػػاء عمػػػػى اإلقطػػػػاع ومسػػػػاوئو، القضػػػػاء عمػػػػى 
االحتكار وسػيطرة رأس المػاؿ عمػى الحكػـ، إقامػة عدالػة اجتماعيػة، إقامػة جػيش وطنػى 
قامػػة حيػػاة ديمقراطيػػة سػػميمة، وشػػرع الػػرئيس المصػػرى جمػػاؿ عبػػد الناصػػر فػػي  قػػوى، وا 

 (ٛ)لثورة.تنفيذ أىداؼ ا
وكانػػػت إسػػػرائيؿ تراقػػػػب عػػػف كثػػػػب مػػػا يحػػػدث فػػػػي مصػػػر، وبػػػػدأت تأخػػػذ حػػػػذرىا، 
وأدركت أنيا يجب أف تتفوؽ دائًما عمى البالد العربية مجتمعة مف ناحية القوة القتاليػة، 

Yigal Allonأف إسرائيؿ كما أكد إيجاؿ آلوف  كما
ال يجب أف تسػم" ميمػا كانػت  (ٜ)

ا عمػػػى ضػػػماف خػػػارجي حتػػػى ال تخضػػػع ل مػػػالء الظػػػروؼ بػػػأف يكػػػوف وجودىػػػا معتمػػػدً 
 الضػػامنةنتيجػة اخػتالؼ المصػال" السياسػية، وتحاشػًيا لوصػوؿ معونػو الدولػة  السياسػي

ألمػػف إسػػرائيؿ متػػأخًرا، لػػذلؾ فػػرف بقػػاء إسػػرائيؿ مػػرتبط بقػػدرتيا الذاتيػػة فػػي الػػدفاع عػػف 
 . (ٓٔ)نفسيا ويتحقؽ ذلؾ بالتسم" النووي

النػػػووي مسػػػألة حتميػػػة ومصػػػيرية بالنسػػػبة لبقائيػػػا  آى أف امػػػتالؾ إسػػػرائيؿ لمسػػػالح
 وضماف استمرارىا.

ىيئػة الطاقػة الذريػة وزودتيػا بميزانيػة مسػتقمة، ٕٜ٘ٔوعميو فقد أنشػأت إسػرائيؿ فػي
، وتوسعت في خطواتيػا حيػث عػاد عممائيػا Bergmannوترأسيا البروفيسير بيرجماف 
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وويػػػػػػة وترأسػػػػػػيا إسػػػػػػرائيؿ ، وأسسػػػػػػت دائػػػػػػرة الفيزيػػػػػػاء النٖٜ٘ٔالمبعػػػػػػوثيف مػػػػػػف الخػػػػػػارج 
الذي طور عممية إنتاج الماء الثقيؿ بطريقة كيميائية  Israel dostrvski دوسترفسكي

 (ٔٔ)ال تعتمد عمى الطاقة الكيربائية.
والجدير بالذكر أف إسرائيؿ حاولت الدؽ عمى باب الواليات المتحػدة األمريكيػة فػي 

Eisenhower (1961– 1953)عيد الػرئيس إيزنيػاور
حصػوؿ عمػى المسػاعدة لم (ٕٔ)

 فػػػػػػػػػػي برنامجيػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػووي، وعقػػػػػػػػػػدا اتفاقيػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػروع "الػػػػػػػػػػذرة مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػالـ" 

Atoms For Peace 1955  وحصػػمت إسػػػرائيؿ بمقتضػػػاىا عمػػػى مفاعػػػؿ "ناحػػػؾ
النػػػووي ىدفػػػو تػػػدريب العممػػػاء، ومفاعػػػؿ فػػػي حيفػػػا بمعيػػػد  Nahak sorek سػػػوريؾ"

، كمػا حصػمت عمػى Rishon lesionالتخنيوف، ومفاعػؿ ثالػث يسػمى "ريشػوف ليزيػوف"
فػػػي  إسػػػرائيميمكتبػػػة عمميػػػة لابحػػػاث النوويػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى تػػػدريب سػػػتة وخمسػػػيف 

 (ٖٔ)األمريكية النووية. المنشات
ولكػػػػف اختمفػػػػت إسػػػػرائيؿ مػػػػع الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة حينمػػػػا طمػػػػب بيرجمػػػػاف 

Bergmann  رئيس لجنة الطاقة الذرية اإلسرائيمية مفH. D.Bengelsdorf  مساعد
الحصوؿ عمى عشرة طف  ٜٙ٘ٔالمدير العاـ لانشطة الدولية لمطاقة الذرية في أبريؿ 

، وكػػاف  رد فعػػؿ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة صػػادًما إلسػػرائيؿ إذ (ٗٔ)مػػف المػػاء الثقيػػؿ 
، لػػػػذلؾ صػػػػرفت (٘ٔ)النػػػػووي السػػػػمميإنيػػػػا أصػػػػرت عمػػػػى ضػػػػمانات صػػػػارمة لالسػػػػتخداـ 

فػي  (ٙٔ)ٜٙ٘ٔطع عف المساعدة األمريكية في ديسػمبر إسرائيؿ النظر تماًما وبشكؿ قا
 برنامجيا النووي العسكري، واتجيت إلى الدوؿ األوروبية وبالتحديد فرنسا. 

وربما يرجع سبب االنطالؽ اإلسرائيمي نحو فرنسا والترحيب الفرنسي بالتعػاوف مػع 
نػذ المحظػة أعمػف وسػعى م الػذيإسرائيؿ إلى كراىية االثنيف لسياسة جماؿ عبد الناصر 

األولػػػى عػػػف رغبتػػػو فػػػي توحيػػػد العػػػالـ العربػػػي، وفسػػػرت إسػػػرائيؿ ذلػػػؾ بأنػػػو موجػػػو ضػػػد 
فػي الجزائػر ضػد  لممقاومةوجودىا وكيانيا، أما فرنسا فقد رأت في مساندة عبد الناصر 

 عمى أنو عمؿ موجو ضدىا.  الفرنسياالحتالؿ 
 شترؾ.فتالقت مصال" االثنيف عمى ضرورة التعاوف مًعا ضد العدو الم
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أنشأت لجنة الطاقة الذرية، بعد  ٜ٘٘ٔوتجدر اإلشارة إلى أف مصر في فبراير 
أف لفتت إسرائيؿ أنظار عبد الناصر ألىمية المضى قدًما في الطريؽ النووي بتأسيسيا 

"الذرة مف أجؿ السالـ"  األمريكي، كما شجعت المشروع (ٚٔ)قبمو لمجنة الطاقة الذرية
 والواليات مصر المفاوضات بيف ، وبدأتالسمميي عمى المضي في الطريؽ النوو 
 نظائر بمختبر لابحاث المصريالقومي  المركز المتحدة األمريكية حوؿ إمداد

 المراجع لبعض تقديـ الواليات المتحدة  ، باإلضافة إلىٜٙ٘ٔ يونيو في إشعاعية
ىذا المجاؿ المصرية، إال أف التعاوف في  الذرية الطاقة لجنة إلى النووية حوؿ الطاقة

عبدالناصر والواليات المتحدة  بيف السياسية لـ يخط وخطوات إيجابية؛ نتيجة الخالفات
 (ٛٔ)األمريكية.

وعمػػػى أيػػػة حػػػاؿ حفػػػز عبػػػد الناصػػػر الرغبػػػة اإلسػػػرائيمية فػػػي التسػػػم" النػػػووي بعمػػػؿ 
التػػى مثمػػت صػػدمة عنيفػػة وصػػفعة  (ٜٔ) ٜ٘٘ٔصػػفقة األسػػمحة التشػػيكية فػػي سػػبتمبر 

 سرائيمي. قوية لمجانب اإل
وربمػػػا شػػػكمت دافًعػػػا رئيًسػػػا إلسػػػرائيؿ لمحفػػػاظ عمػػػى تفوقيػػػا العسػػػكرى. ومػػػف خػػػالؿ 

 السعى السريع لمتفوؽ عمى العالـ العربى كمو بامتالكيا لمسالح النووي.
اتفاقًػػػا مػػػع  -فػػػي إطػػػار االسػػػتفادة مػػػف الحػػػرب البػػػاردة  -كمػػػا وقػػػع عبػػػد الناصػػػر 

، وتػـ االتفػاؽ فػي ٜٙ٘ٔا النوويػة فػي يوليػو االتحاد السوفيتي لمتعاوف بشأف التكنولوجي
العاـ نفسو عمى إعطاء السوفيت لمصر مفاعػؿ لابحػاث بقػوه اثنػيف ميجػاوات لوضػعو 

 (ٕٓ)في أنشاص.
ثػػـ جػػاءت الخطػػوة المصػػرية المفاجئػػة بقػػرار جمػػاؿ عبػػد الناصػػر بشػػأف تػػأميـ قنػػاة 

النووي، ففي سبتمبر  السويس والذى كاف بمثابو العقد اإلسرائيمي الفرنسي حوؿ التعاوف
تـ التوصؿ إلى اتفاؽ مبػدئى بػيف إسػرائيؿ وفرنسػا؛ لبيػع مفاعػؿ أبحػاث صػغير  ٜٙ٘ٔ

إلسػرائيؿ وىػػو "مفاعػؿ ديمونػػا"، وفػي نيايػػة مػؤتمر التواطػػؤ عمػى مصػػر "مػؤتمر سػػيفر" 
لمقيػاـ بالعػدواف  ٜٙ٘ٔالُمنعقد في الثانى والعشريف وحتػى الرابػع والعشػريف مػف أكتػوبر 

تػػـ االتفػػاؽ بشػػكؿ  -وىػػو اليجػػـو الفرنسػػي اإلنجميػػزي اإلسػػرائيمي عمػػى مصػػر–الثالثػػى 
سرائيؿ  . (ٕٔ)نيائى عمى الصفقة بيف فرنسا وا 



 

 انجـي محمد جنيدىد.  ـــــــــــــــ م6102( اجلزء الثانٌ: 62العذد ) -جملة املؤرخ العربٌ

 - ٗٗٔ - 

 

وبػػدء العػػد التنػػػازلي لتشػػغيؿ المفاعػػؿ اإلسػػػرائيمي فػػي ديمونػػا. وفػػػي خضػػـ أحػػػداث 
أزمة السويس تعرضت الدوؿ المعتدية لتيديد مف االتحػاد السػوفيتى ذى القػدرة النوويػة، 

تعرضػػػت إسػػػرائيؿ لضػػػغوط شػػػديدة مػػػػف األمػػػـ المتحػػػدة والواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػػة و 
معزولػػػػػػة  -كنتيجػػػػػػة ألفعاليػػػػػػا –واالتحػػػػػػاد السػػػػػػوفيتى لالنسػػػػػػحاب، وأصػػػػػػبحت إسػػػػػػرائيؿ 

دبموماسػػػًيا، ممػػػا دعػػػـ مػػػف الػػػروابط اإلسػػػرائيمية الفرنسػػػية وأدى إلػػػى مزيػػػد مػػػف التعػػػاوف 
وقًعػػا صػػفقة شػػممت كػػؿ  ٜٚ٘ٔف مػػف أكتػػوبر بينيمػػا، إلنتػػاج البموتونيػػوـ، وفػػي الثالثػػي

 (ٕٕ)األجيزة والمساعدات التكنولوجية التي احتاجتيا إسرائيؿ آنذاؾ.
ولػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ أنػػو رغػـػ خػػروج عبػػد الناصػػر مػػف أزمػػة السػػويس منتصػػًرا دبموماسػػًيا 
وخسػػػارة إسػػػرائيؿ ألىػػػدافيا العسػػػكرية برجبارىػػػا عمػػػى االنسػػػحاب مػػػف سػػػيناء، إال أف إسػػػرائيؿ 

جػػػت بمكسػػػب ميػػـػ جػػػًدا وىػػػو مزيػػػد مػػػف توطيػػػد العالقػػػات اإلسػػػرائيمية الفرنسػػػية فػػػي مجػػػاؿ خر 
التعػػاوف النػػووي، وازديػػاد الرغبػػة اإلسػػرائيمية فػػي امػػتالؾ األسػػمحة النوويػػة لضػػماف التفػػوؽ عمػػى 

 .األوؿالجانب العربى كمو، ولضماف عدـ اعتمادىا عمى نفسيا في المقاـ 
عػاوف النػووي اإلسػرائيمي الفرنسػي لـػ تقتصػر فقػط عمػى وتجدر اإلشػارة إلػى أف أسػباب الت

نمػػا كانػػت ىنػػاؾ مصػػمحة متبادلػػة، إذ حصػػمت فرنسػػا مػػف إسػػرائيؿ  المحفػػزات سػػالفة الػػذكر، وا 
عمػػى تكنولوجيػػا الحاسػػبات اإللكترونيػػة التػػى ُتسػػتخدـ فػػي عمػػؿ األسػػمحة النوويػػة، وقػػد حاولػػت 

رفضػػػت، عمًمػػػا بػػػرف بعػػػض العممػػػاء  فرنسػػػا طمػػػب ىػػػذه التقنيػػػة مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة ولكنيػػػا
 .  (ٖٕ)اإلسرائيميف الذيف سبؽ ليـ التدريب في الواليات المتحدة قد حصموا عمييا

 كمػػػػػا باعػػػػػت إسػػػػػرائيؿ لفرنسػػػػػا طريقػػػػػة العػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي إسػػػػػرائيؿ دوستروفسػػػػػكى
 Israel dostrvski  عػػداد خػػاـ اليورانيػػوـ مػػف الفوسػػفات، وفػػي إلنتػػاج المػػاء الثقيػػؿ وا 

 (ٕٗ)تحت فرنسا أبوابيا لمعمماء اإلسرائيمييف.المقابؿ ف
وجػػديًرا بالػػػذكر أف فرنسػػػا كانػػػت عمػػى ِعمػػـػ بػػػأف برنػػػامج إسػػرائيؿ النػػػووي منػػػذ البدايػػػة ىػػػو 

مػع رئػيس  Shimon Peresولػيس سػممى، وعنػدما تفػاوض شػمعوف بيريػز  عسػكريبرنامج 
نػووي مػع فرنسػا ووقػع عمػى االتفػاؽ ال Maurice Bourgetمػوريس بورجيػو  الفرنسػيالوزراء 
 (ٕ٘)، اتفؽ معو عمى إنكار فرنسا ليذه الصفقة إذا تـ كشؼ أمر الصفقة.ٜٚ٘ٔفي عاـ 
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وىنا ثمة سؤاؿ يطرح نفسو، ىؿ كانت إسرائيؿ عمى اسػتعداد لمصػداـ مػع الواليػات 
المتحػػدة األمريكيػػة عنػػد معرفتيػػا بالتعػػاوف الفرنسػػي اإلسػػرائيمي والصػػفقات االخػػرى، أـ 

 يف بأف الواليات المتحدة لف يكوف ليا رد فعؿ صاـر تجاه إسرائيؿ؟أنيا كانت عمى يق
واإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكمف في العالقات المصرية األمريكية إبػاف وبعػد حػرب 

، حيث ساندت الواليات المتحدة الجانػب المصػري، فكانػت إسػرائيؿ عمػى تقػارب ٜٙ٘ٔ
المتحػػػدة مػػػع جمػػػاؿ عبػػػد  كبيػػػر مػػػع الجانػػػب الفرنسػػػي ولكػػػف عنػػػدما تصػػػادمت الواليػػػات

Andersonالناصر واتيمتو برفشاؿ ميمة أندرسوف 
وبدأت في تطبيؽ سمسمة مف  (ٕٙ) 

، ىنا جاءت الفرصة الذىبية إلسرائيؿ إلبراز دورىػا (ٕٚ)العقوبات عمى الجانب المصري
 الحيوي والوظيفي في كونيا شرطي الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة. 

ر األمريكػػػي أف جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر سػػػيظؿ حػػػائط صػػػد أمػػػاـ طمػػػوح وأيقػػػف صػػػناع القػػػرا
 .ؿإسرائيالسياسة األمريكية في المنطقة، وأف البديؿ األمثؿ لتحقيؽ المصال" األمريكية ىو 

فػي  (ٕٛ)لذلؾ بدأت الواليات المتحدة في غض الطرؼ عف سياسػة إسػرائيؿ النوويػة
 ت لمخالفتيا القانوف الدولي.الستينيات ولـ تفرض عمييا أى نوع مف أنواع العقوبا

ولػػػذلؾ يمكػػػف القػػػوؿ أف محركػػػات السياسػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه السياسػػػة النوويػػػة اإلسػػػرائيمية 
 وىي نفسيا محفزات البرنامج النووي اإلسرائيمي تبمورت في عدة عوامؿ وىي:

 .السياسة المصرية الناصرية في المنطقة العربية 
 وفيتى في الشرؽ األوسط.الحرب الباردة ومدى تغمغؿ االتحاد الس 
  .االلتزاـ األمريكي مف  الرؤساء المتعاقبيف بأمف إسرائيؿ 

وعمػػػى آيػػػة حػػػاؿ فػػػي أواخػػػر الخمسػػػينيات اكتشػػػفت الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة أف 
إسػػػػػرائيؿ تتعػػػػػاوف مػػػػػع دوؿ أوروبيػػػػػة لمسػػػػػاعدتيا فػػػػػي برنامجيػػػػػا النػػػػػووي وعمػػػػػى رأسػػػػػيـ 

 . (ٜٕ)فرنسا
ات المتحػػدة األمريكيػػػة عنػػػدما عممػػت بالتعػػػاوف الفرنسػػػي والالفػػت لالنتبػػػاه إف الواليػػػ

، أف البموتونيـو ٜٔٙٔاإلسرائيمي، اكتفت بتأكيدات إسرائيؿ في التاسع عشر مف يناير 
ف إسػػػرائيؿ لػػػيس لػػػدييا خطػػػط  الػػذى تػػػـ إنتاجػػػو فػػػي ديمونػػػا سػػػيتـ إعادتػػو إلػػػى فرنسػػػا، وا 

 (ٖٓ)نفس الرواية اإلسرائيمية. إلنتاج أسمحة نووية، كما أكد الفرنسيوف لمواليات المتحدة
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ثػػػـ صػػػمتت الوثػػػائؽ تماًمػػػا عػػػف عمميػػػػة إعػػػادة البموتونيػػػوـ إلػػػى فرنسػػػا، ويبػػػػدو أف 
إسرائيؿ كعادتيا حاولت تخفيؼ واقع الصدمة عمػى الواليػات المتحػدة لتمػتص غضػبيا، 
ثـ تتفاوض مػف منطمػؽ سياسػة األمػر الواقػع، كمػا يبػدو أف الواليػات المتحػدة األمريكيػة 

 ت األمر طواعية.تجاىم
أمػػا الحػػدث األكبػػر فػػي الخطػػوات اإلسػػرائيمية لبنػػاء مفاعميػػا النػػووي، كانػػت السػػرقة 

 ٜٚ٘ٔاإلسرائيمية لميورانيـو األمريكي مف داخؿ الواليات المتحػدة األمريكيػة، ففػي عػاـ 
" عػالى التخصػيب ٖٕ٘تـ اكتشاؼ اختفاء أكثر مف ثالثمائة كيمو جراـ مف "اليورانيػـو 

التابعػػة لواليػػة بنسػػمفانيا،  Apolloلتصػػنيع الوقػػود النػػووي فػػي مدينػػة أبولػػو مػػف مصػػنع 
أحد أىـ العامميف  Shapiroبمساعدة شابيرو   (ٖٔ)وأشارت أصابع االتياـ إلى إسرائيؿ

 (ٕٖ)بالمنشأة األمريكية. 
ووكالػػة  NRCولجنػػو الرقابػػة النوويػػة  FBIوبعػػد قيػػاـ مكتػػب التحقيقػػات الفيػػدرالي 

المشتركة فػي الكػونجرس الخاصػة بالطاقػة الذريػة  والمجنة CIAمريكية االستخبارات األ
JCAE  العامػػػػػػةومكتػػػػػػب المحاسػػػػػػبة GAO  ومجمػػػػػػس األمػػػػػػف القػػػػػػوميNSC  وكالػػػػػػة

بالتحقيؽ فػي مسػألة فقػداف اليورانيػـو فػي الفتػرة مػف السػتينيات  DIAاستخبارات الدفاع 
مفػة، توصػؿ التحقيػؽ إلػى وحتى أواخر السبعينيات وعمى مدار أربػع إدارات رئاسػية مخت

 (ٖٖ)أف اليورانيـو قد شؽ طريقة إلى إسرائيؿ.
إال أف وزارة العػػدؿ األمريكيػػة اختػػارت عػػدـ مالحقػػة شػػابيرو رئػػيس الشػػركة قضػػائًيا 

 . (ٖٗ)العتبارات السياسة الخارجية
فػي الوثيقػة ىػي  المػذكورةومف الممكف أف تكػوف اعتبػارات السياسػة الخارجيػة غيػر 

( عقػب ٜٔٛٔ –ٜٓٚٔيكية المصرية إباف فترة حكػـ الػرئيس السػادات )العالقات األمر 
 حرب أكتوبر. 

حيػػػػػث لعبػػػػػت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة دور الوسػػػػػيط فػػػػػي مفاوضػػػػػات السػػػػػالـ المصػػػػػرية 
 اإلسرائيمية، ولـ ترغب الواليات المتحدة أف تتوقؼ المفاوضات بسبب قضية اليورانيوـ. 

Brzezinskiينسػػػػػكى أخػػػػػرى إف ىنػػػػػاؾ مػػػػػذكرة مػػػػػف برج وثيقػػػػػةإذ أوضػػػػػحت 
(ٖ٘) 

Carterكػػػػػارتر  األمريكػػػػػيمستشػػػػػار األمػػػػػف القػػػػػومي األمريكػػػػػي مرسػػػػػمو إلػػػػػى الػػػػػرئيس 
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أشػػار فييػػا إلػػى أنػػو فػػي زيػػارة  ٜٚٚٔفػػي الثػػانى مػػف أغسػػطس  (ٖٙ) (ٜٔٛٔ -ٜٚٚٔ)
إلػػػى الشػػرؽ األوسػػػط البػػػد مػػف االبتعػػػاد عػػػف  وزيػػػر الخارجيػػة األمريكػػػي Vanceفػػانس 

  (ٖٚ)زية األمريكية بخصوص قضية اليورانيـو المفقود.تحقيقات وكالة المخابرات المرك
وربمػػا تخوفػػت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف أف القضػػية سػػتثير مشػػاكؿ ليػػا ىػػي 
فػػي غنػػى عنيػػا، وسػػيتـ إحػػراج المفػػاوض األمريكػػي فػػانس وسػػيرفض الجانػػب المصػػري 

مػع إسػرائيؿ بالتسػتر أو ربمػا بػالتواطؤ  المتحػدةوساطتيا فػي القضػية، وسػتتيـ الواليػات 
لػػدعـ وتقويػػة موقفيػػا العسػػكرى ضػػد العػػرب، أو عمػػى األقػػؿ سػػيطالب السػػادات بترسػػانة 
نوويػػػة بمسػػػاعدة أمريكيػػػة مسػػػاوية إلسػػػرائيؿ؛ لػػػذلؾ كػػػاف البػػػد أف تبقػػػى نتػػػائج تحقيقػػػات 
السػػػػرقة اإلسػػػػرائيمية لميورانيػػػػـو األمريكػػػػي مػػػػف داخػػػػؿ الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة طػػػػي 

 في الشرؽ األوسط. المرجوةمكنو لتحقيؽ األىداؼ األمريكية الكتماف ألطوؿ فترة م
تناولػت قضػية اختفػاء اليورانيػـو  التػيومف الميـ أيًضا اإلشػارة إلػى أف الوثػائؽ األمريكيػة 

كممػة سػػرقة اليورانيػػـو فػي التحقيقػػات ونتائجيػػا،  اإلطػػالؽمػف الػػداخؿ األمريكػي لػـػ تػػذكر عمػى 
نما ذكرت فقد اليورانيـو وكأنيا ال   تريد إدانة إسرائيؿ ولو بالكممة.وا 

ولـ يكف لمواليات المتحدة األمريكية رد فعؿ تجػاه إسػرائيؿ عنػد اكتشػاؼ السػرقة أو 
 أثناء التحقيقات أو حتى بعد ظيور النتيجة النيائية لمتحقيؽ بردانة إسرائيؿ.

 وكأنما يبدو أف التحقيؽ تـ عممو داخػؿ الواليػات المتحػدة مػف أجػؿ التحقيػؽ نفسػو،
وربمػػا بػػدافع الفضػػوؿ أو الرغبػػة فػػي معرفػػة المتػػورطيف ولكػػف األكيػػد أنػػو لػػـ يكػػف بػػدافع 

 حاؿ مف األحواؿ. بأيمحاسبة السارؽ )إسرائيؿ( 
حيػػػث كانػػػت إسػػػرائيؿ فػػػي السػػػبعينيات والثمانينيػػػات ىػػػي الػػػذراع األيمػػػف والحميػػػؼ 

القػات الوطيػدة لمواليات المتحػدة األمريكيػة فػي الشػرؽ األوسػط، آى أف الع االستراتيجي
سرائيؿ لـ يكف ليفسدىا سرقة حدثت في الخمسينيات!!!  بيف الواليات المتحدة وا 

كما َنَمَى إلى ِعْمـِ الواليات المتحدة األمريكية التعاوف اإلسرائيمي النرويجي، حيث عقػدت 
ير النرويج صفقة لبيع عشريف طًنا مف الماء الثقيؿ إلى إسرائيؿ في الخامس والعشريف مف فبرا

 (ٖٛ، عمًما أف الطرؼ الثالث في الصفقة ىو المممكة المتحدة.)ٜٜ٘ٔ
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وكانت النرويج تخشى مف كشؼ اتفاقيا مع إسرائيؿ ألنو سيكوف محرًجا ليا في األوساط 
 (ٜٖالسياسية العالمية في ظؿ جيودىا لمعب دور الوسيط النزيو في الصراعات الدولية.)

(ٓٗ)نذاؾ "ىارولػد ويمسػوف"أما بريطانيا فيبدو أف وزير ماليتيا آ
Harold Wilson 

اسػػتخدـ النػػرويج كغطػػاء فػػي الصػػفقة، حيػػث عقػػدت الصػػفقة  بػػأمر الشػػركة النرويجيػػة  
Noratom وبعػػػد ذلػػػػؾ قُػػػػدمت بريطانيػػػػا بػػػػدوف وسػػػػيط العديػػػػد مػػػػف الصػػػػفقات النوويػػػػة ،

 (ٔٗ)إلسرائيؿ في الستينيات.
بػػأف إسػػرائيؿ خػػدعتيا  أمػػا عػػف رد فعػػؿ الحكومػػة األمريكيػػة فقػػد كػػاف لػػدييا انطبػػاع

بشػػػػػكؿ غيػػػػػر مبػػػػػرر وأخفػػػػػت عنيػػػػػا عػػػػػف عمػػػػػد البرنػػػػػامج النػػػػػووي اإلسػػػػػرائيمي واكتشػػػػػفو 
الفيزيػائي النػووي الػذي زار إسػرائيؿ كمستشػار لمجنػة  Henry Gomberg البروفيسػور

الطاقػػػة الذريػػػة اإلسػػػرائيمية، وبعػػػدىا بػػػدأ طػػػرح مسػػػألة ديمونػػػة عمػػػى طاولػػػة المفاوضػػػات 
، وطمبػػت الواليػػات المتحػػدة تفسػػيًرا ٜٓٙٔألوؿ مػػرة فػػي ديسػػمبر  األمريكيػػة اإلسػػرائيمية
رئيس الوزراء وجولًدا مػائير  Ben-Gurion، وأكد بف جوريوف (ٕٗ)صريًحا مف إسرائيؿ

Golda Meir
وزيػػرة الخارجيػػة فػػي تفسػػيرىما أف البرنػػامج النػػووي سػػيتـ اسػػتخدامو  (ٖٗ)

اإلدارة األمريكيػة مػع عمميػا  –بػنص لفػظ الوثيقػة  –لاغراض السممية فقط، مما أسػعد 
 (ٗٗ)أف العديد مف المسئوليف في واشنطف ال يصدقوا التأكيدات اإلسرائيمية.

ويبػػػدو مػػػف الوثيقػػػة السػػػابقة أف اإلدارة األمريكيػػػة تنػػػاقض نفسػػػيا فيػػػى مسػػػرورة مػػػف 
التصػػري" اإلسػػرائيمي باسػػتخداـ النػػووي فػػي األغػػراض السػػممية، وفػػي نفػػس الوقػػت ىػػي 

 !!!السمميإلسرائيمية بشأف االستخداـ تشؾ في النوايا ا
مساعد وزيػر الخارجيػة األمريكيػة لشػئوف  G. Lewis Jonesوأرسؿ لويس جونز 

رسػػػػالة إلػػػػى وكيػػػػؿ وزارة الخارجيػػػػة  ٜٓٙٔالشػػػػرؽ األوسػػػػط فػػػػي الثالثػػػػيف مػػػػف ديسػػػػمبر 
يؤكػد فييػػا عمػػى  Livingston Merchantاإلسػرائيمية لمشػػئوف السياسػية ليفينغسػػتوف 

 (٘ٗ)ة الشؾ األمريكي مف خالؿ السماح لمعمماء األمريكاف بزيارة ديمونا .ضرورة تيدئ
أكػد عمػى ضػرورة   Eisenhower (1961 –1953)كمػا أف الػرئيس إيزنيػاور

بػػذؿ الجيػػود لتػػأميف موافقػػة إسػػرائيؿ عمػػى عمميػػات التفتػػيش بيػػدوء ومػػف خػػالؿ القنػػوات 
 (ٙٗ)ى الصحافة.الدبموماسية، ودوف أف يصؿ األمر بأى شكؿ مف األشكاؿ إل
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( فقد ٚٗ)John F. Kennedy (1963 –1961)جوف كينيدى  األمريكيأما الرئيس 
لمناقشػػة البرنػػامج النػػووي اإلسػػرائيمي،  ٜٔٙٔاجتمػػع مػػع بػػف جوريػػوف فػػي الثالثػػيف مػػف مػػايو

وحػػاوؿ فيػػو كينػػدى بالحػػاح الحصػػوؿ عمػػى الموافقػػة اإلسػػرائيمية بشػػأف التفتػػيش عمػػى المنشػػ ت 
مية؛ لتأكده مف خالؿ الوثائؽ األمريكية سالفة الذكر مف امتالؾ إسرائيؿ لبرنامج النووية اإلسرائي

نػػووى غيػػر سػػممى، وراوغ بػػف جوريػػوف وأوضػػ" لػػو أف إسػػرائيؿ فػػي حاجػػو شػػديدة لمخػػوض فػػي 
 (ٛٗالمجاؿ النووي لمحفاظ عمى أمنيا في ضوء نمو القوة المصرية.)

تحويمػو  يمكػف ديمونػا مفاعػؿ أف عػف غػافاًل  يكػف أمػا جمػاؿ عبػد الناصػر فمػـ
فػي  خطابػو فػي عيػد النصػر فػي بورسػعيد فػي المسػألة ىػذه وذكػر العسكري، لالستخداـ
قػػائال: "إف إسػػرائيؿ بتعمػػؿ قنبمػػة ذريػػة، وردنػػا عمػػى ىػػذا العػػرب إصػػراًرا  ٜٓٙٔديسػػمبر 

ذا كانػػت إسػػرائيؿ تقػػدر تعمػػؿ قنبمػػة  عمػػى التمسػػؾ بالقوميػػة العربيػػة والوحػػدة العربيػػة، وا 
 (ٜٗ). "...ا كماف نقدر نعمؿ قنبمة ذريةذرية إحن

فػي  -الذى حصؿ عميو مف السػوفيت  -وبدأ عبد الناصر بتشغيؿ مفاعؿ أنشاص
، كمػػا وقػػع عػػدة اتفاقيػػات فػػي عػػاـ ٕٜٙٔ، وذىػػب الفتتاحػػو فػػي ديسػػمبر ٜٔٙٔيوليػػو 
عمػػى التػػوالي بػػيف مؤسسػػة الطاقػػة الذريػػة فػػي مصػػر والينػػد  ٖٜٙٔ -ٕٜٙٔ -ٜٔٙٔ

  (ٓ٘)فيا لتبادؿ المعمومات بشأف الطاقة الذرية.والنرويج ويوغوسال
بياًنػػػا سياسػػػًيا عػػػف خطػػػوات  أصػػػدر عبػػػد الناصػػػر ٜٔٙٔوفػػػي الرابػػػع مػػػف نػػػوفمبر 

المػػػؤتمر الػػػوطني وأقػػػر فيػػػو  تنظػػػيـ العمػػػؿ الشػػػعبي وفكػػػرة القػػػوى الشػػػعبية، وبعػػػدىا عقػػػد
، وأوضػػػ" فيػػػو بعػػػض بنػػػود سياسػػػتو ٕٜٙٔالميثػػػاؽ الػػػوطني فػػػي العشػػػريف مػػػف يونيػػػو 

خارجية ومنيا تصفية االحتالؿ اإلسرائيمي في فمسطيف، وتتبع النشػاط اإلسػرائيمي فػي ال
العربيػػػة، وتأكيػػػده عمػػػى أىميػػػة حركػػػة عػػػدـ االنحيػػػاز،  الوحػػػدةإفريقيػػػا لعرقمتػػػو، وضػػػرورة 

 (ٔ٘)واإلصرار عمى محاربة األحالؼ العسكرية.
نمػا أراد ال توسػع ليصػب" ولـ يكتؼ عبد الناصر ببػدء المشػروع المصػري النػووي، وا 

تػػـ إنشػػاء مركػػز الشػػرؽ األوسػػط لمنظػػائر  ٖٜٙٔالمشػػروع النػػووي العربػػي، ففػػي مػػارس 
فػػػي  ٜٗٙٔ العربػػػيالمشػػػعة لمػػػدوؿ العربيػػػة، ومقػػػره القػػػاىرة، كمػػػا أصػػػدر مػػػؤتمر القمػػػة 
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لمطاقػػة  السػػممياإلسػػكندرية قػػراًرا برنشػػاء المجمػػس العممػػي العربػػي المشػػترؾ لالسػػتخداـ 
  (ٕ٘).ٜ٘ٙٔجامعة الدوؿ العربية في جمسة مارسالذرية، وَحظى بموافقة 

 ٖٖٖكمػا خػاض عبػد الناصػػر أيًضػا فػي مجػاؿ صػػناعة الصػوارين وأنشػأ "مصػػنع 
الحربي" وبم  حجػـ العمالػة فيػو ألػؼ عػالـ وعامػؿ ومػائتيف وخمسػيف عػالـ ألمػانى، كمػا 

الحربى"، وتمت صناعة صاروخ "الظافر"  ٕٓٚالحربى" و"مصنع  ٔٛتـ بناء "مصنع 
لقػػػاىر"، ولكػػػف إسػػػرائيؿ قامػػػت بسمسػػػمة ممنيجػػػة عدوانيػػػة ضػػػد العممػػػاء األلمػػػاف فػػػي و"ا

مصػػػر ممػػػا أدى إلػػػى انسػػػػحابيـ مػػػف المشػػػروع المصػػػػري، إال أف عبػػػد الناصػػػر حػػػػاوؿ 
  (ٖ٘)استكماؿ المشروع باالعتماد عمى المصرييف.

ولسػػػنا ىنػػػا بصػػػدد مناقشػػػة مػػػدى صػػػحة خطػػػوات جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر بخصػػػوص 
لمصري والتى كاف يعمنيا عمى المػا، فػي الوقػت الػذى كانػت إسػرائيؿ البرنامج النووي ا

 تخفي فيو معظـ خطواتيا الخاصة ببرنامجيا. 
ولكف ما يعنينا ىنا ىو أف الخطوات المصرية حفػزت الجانػب اإلسػرائيمي لمتصػميـ 
واإلسػػراع الشػػديديف إلتمػػاـ البرنػػامج النػػووي اإلسػػرائيمي غيػػر سػػممى قبػػؿ العػػدو العربػػى 

 ف التفوؽ عمى الدوؿ العربية المتحدة.لضما
كتػب  ٖٜٙٔواستغؿ قادة إسرائيؿ الخطوات الناصرية لتحقيؽ أىدافيـ، ففي أبريؿ 

مقػػااًل فػػي جريػػدة معػػاريؼ اإلسػػرائيمية حػػث  فيػػو  (ٗ٘) Moshe Dayanموشػػى ديػػاف 
صػناعة السػػالح اإلسػرائيمية عمػػى ضػرورة التفػػوؽ عمػى الػػرئيس جمػاؿ عبػػد الناصػر فػػي 

ناء األسمحة النووية، كما أوض" بف جوريوف في حوار لصحيفة نيويورؾ تايمز مجاؿ ب
The New York Times  أنػو لػـ يعػد فػيٖٜٙٔفػي السػادس عشػر مػف نػوفمبر ، 

اإلمكاف استبعاد مجاؿ الطاقة النووية في إسرائيؿ؛ ألف عبػد الناصػر دخػؿ فػي المجػاؿ 
 ا. النووي ولف يستسمـ فيو يممؾ صحارى شاسعة إلجراء التجارب فيي

 (٘٘)ثـ نفي بف جوريوف تصريحاتو بمجرد نشرىا.
وقػػد حػػػاوؿ الػػرئيس األمريكػػػي كينػػػدى الضػػغط عمػػػى مصػػػر لمتخمػػى عػػػف برنامجيػػػا 

 . (ٙ٘)لبناء الصوارين؛ وذلؾ في إطار الحد مف سباؽ التسم" في المنطقة

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_pKx2r_UAhXCCsAKHYFhDBEQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F&usg=AFQjCNEtLodOdxWZSGdJpL7WJaEeUJVlnw&sig2=k1n0YQBxH9jMFYH8YntvTA
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_pKx2r_UAhXCCsAKHYFhDBEQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F&usg=AFQjCNEtLodOdxWZSGdJpL7WJaEeUJVlnw&sig2=k1n0YQBxH9jMFYH8YntvTA
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 النػووي البرنػامج وتفتػيش بمراقبػة تقػـو واشػنطف أف عبدالناصػر حيث عرض عمى
باليسػتية،  تطػوير صػوارين إلػى اليادفػة المصػرية الجيػود تجميػد مقابػؿ فػي اإلسػرائيمي

يقػػػاؼ األنشػػػطة المصػػػرية فػػػي المجػػػاؿ النػػػووي، باإلضػػػافة إلػػػى تجميػػػد وضػػػع الجػػػيش  وا 
 إسػرائيؿ تجػاه المصػري، وأوضػ" عبدالناصػر لمػرئيس األمريكػي أف السياسػة المصػرية

 . (ٚ٘)دفاعية سياسة ليست سوى
أنػػػو أجػػػاب عمػػػى الواليػػػات  الثػػػورة الثالػػػث عشػػػر فػػػي عيػػػد ٜ٘ٙٔوأعمػػػف فػػػي عػػػاـ 

 (ٛ٘)المتحدة األمريكية حينيا قائاًل: "أنو ال نيو لدى مصر في إنتاج أسمحة نووية".
وبمقتؿ كيندى الػذى حػاوؿ كػب" جمػاح إسػرائيؿ قمػياًل، ورغػب فػي التفتػيش الصػاـر 

ى زيػارة عمػ ٖٜٙٔعػاـ  Eshkolعمى البرنامج النووي واإلسرائيمي، وأتفػؽ مػع أشػكوؿ 
، تغيرت السياسة األمريكية إلى التأييػد (ٜ٘)المسئوليف األمريكييف لمفاعؿ ديمونا لمتفتيش

 الصري" إلسرائيؿ.
 .Lyndon B (1963–1969) إذ تػولى الػرئيس األمريكػي لينػدوف جونسػوف 

Johnson
الرئاسة وبدأت مرحمة جديدة وقوية مف العالقػات األمريكيػة اإلسػرائيمية،  (ٓٙ)
، وفػي نفػػس الوقػت مػػف (ٔٙ)ونسػػوف مػف المؤيػػديف والمتعػاطفيف مػع إسػػرائيؿحيػث كػاف ج

 (ٕٙ)الرافضيف لسياسة عبد الناصر.
مػػػف مجمػػػس األمػػػف  ٖٜٙٔوفػػػي مػػػذكرة  مقدمػػػة لجونسػػػوف فػػػي األوؿ مػػػف يونيػػػو 

القومي األمريكي جاء فييا: أف إسرائيؿ غير قمقة كثيًرا بشأف الصػوارين المصػرية التػى 
ن مػػػا مصػػػدر قمقيػػػا األكبػػػر ىػػػو إمكانيػػػة تزويػػػد السػػػوفيت لمصػػػر يطورىػػػا عبدالناصػػػر، وا 

بنوعيػػة أكثػػر تطػػوًرا مػػف الصػػوارين، وىػػو مػػا سػػوؼ يمجػػأ إليػػو عبػػد الناصػػر إذا لػػـ يػػتـ 
تطمينػػو بشػػأف البرنػػامج النػػووي اإلسػػرائيمي، لػػذا البػػد مػػف موافقػػة إسػػرائيؿ عمػػى التفتػػيش 

  (ٖٙ)لمتخمص مف خطر التدخؿ السوفيتي في المنطقة.
وار جونسوف مع أشكوؿ أثناء زيارتػو لمواليػات المتحػدة األمريكيػة فػي األوؿ وفي ح
أكػػػد عمػػى ضػػػرورة إبعػػاد السػػوفيت عػػػف المنطقػػة العربيػػػة مػػف خػػػالؿ  ٖٜٙٔمػػف يونيػػو 

 . (ٗٙ)تأكيدات إسرائيؿ  بشأف ديمونة 
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وفي المقابؿ حصمت إسرائيؿ عمى وعد بثماني وأربعيف طائرة سكاي ىوؾ أمريكية 
 (٘ٙ)حمؿ قنابؿ نووية. الصنع يمكنيا

عقػػدت إسػػرائيؿ "صػػفقة الكعػػؾ األصػػفر "وىػػي أف: ٕٜٙٔوبػػالتزامف مػػع ذلػػؾ فػػي 
تحصؿ إسػرائيؿ عمػى اليورانيػوـ مػف خػالؿ بيػع األرجنتػيف اليورانيػوـ أللمانيػا الغربيػة ثػـ 

 (ٙٙ)بيعو مف ألمانيا الغربية إلسرائيؿ؛ الستخدامو في برنامجيا لتممؾ السالح النووي.
أف  (ٚٙ)زفػػػس العػػػاـ مينػػػدس السػػػالح النػػػووي اإلسػػػرائيمي شػػػيموف بيريػػػوصػػػرح فػػػي ن

وجود نظاـ متفوؽ مف األسػمحة يعنػى إمكانيػة إخضػاع اآلخػريف وفػرض وجػود إسػرائيؿ 
 (ٛٙ)ومطالبيا السياسية في المنطقة وتوقيع اتفاقيات السالـ.

 أمػا الواليػات المتحػػدة األمريكيػة فقػػد عممػت معمومػػات عػف "صػػفقة الكعػؾ األصػػفر"
إذ أمػػػدت المخػػػابرات الكنديػػػة معمومػػػات عػػػف  الػػػدوليمػػػف خػػػالؿ التعػػػاوف االسػػػتخباراتى 

الصػػفقة لممخػػابرات البريطانيػػة والتػػى بػػدورىا قػػدمتيا لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بموافقػػة 
 (ٜٙ)الطرؼ الكندي.

وفػػػػي البدايػػػػة شػػػػككت الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة فػػػػي المعمومػػػػات الكنديػػػػة بشػػػػأف 
ثـ جاء تأكيد السػفارة األمريكيػة فػي األرجنتػيف بصػحة المعمومػات الكنديػة ، (ٓٚ)الصفقة 

 (ٔٚ)عف حدوث الصفقة.
وأوضػػحت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمحكومػػة األرجنتينيػػة أنيػػا ال تعتػػرض عمػػى 
حصوؿ إسرائيؿ عمى اليورانيوـ، ولكنيا تعترض عمى عدـ وجود ضمانات فػي الصػفقة 

، وتػػػػػـ تسػػػػػوية األمػػػػػر مػػػػػع الحكومػػػػػة (ٕٚ)غػػػػػراض السػػػػػمميةالسػػػػػتخداـ اليورانيػػػػػـو فػػػػػي األ
األرجنتينيػػػػة إذ أعربػػػػت عػػػػف نيتيػػػػا فػػػػي اإللتػػػػزاـ بمعاىػػػػدة حظػػػػر االنتشػػػػار النػػػػووي فػػػػي 
المسػػتقبؿ، مػػع إبػػداء سػػعادتيا أف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ليسػػت عمػػى اتصػػاؿ مػػع 

 (ٖٚ)الحكومة اإلسرائيمية لمتساؤؿ حوؿ صفقة الكعؾ األصفر.
التفتػػػيش لمفاعػػػؿ ديمونػػػة فػػػي عيػػػد جونسػػػوف فػػػي الثالثػػػيف مػػػف ينػػػاير  وتمػػػت زيػػػارة

ثػػػػـ كانػػػػت الزيػػػػارة التاليػػػػة  (ٗٚ)ولػػػػـ تطػػػػرح صػػػػفقة الكعػػػػؾ األصػػػػفر فييػػػػا لمنقػػػػاش ٜ٘ٙٔ
وطرحػػت فييػػا التسػػاؤالت األمريكيػػة حػػوؿ الصػػفقة ولكػػف ( ٘ٚ)ٜٙٙٔلممفاعػػؿ فػػي مػػارس 

يف حػػػوؿ صػػػفقة الكعػػػؾ المسػػػئوليف اإلسػػػرائيمييف تيربػػػوا مػػػف الػػػرد عمػػػى أسػػػئمة األمػػػريكي
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أف وزيػػػر الخارجيػػػة اإلسػػرائيمي أبػػػا إيبػػػاف  Dean Ruskاألصػػفر، وعمػػػؽ ديػػف راسػػػؾ 
Abba Eban
المشػػروع النػػووي اإلسػػرائيمي برطػػار مػػف الغمػػوض،  إحاطػػةيتعمػػد  (ٙٚ)

وكاف ىدؼ اإلسرائيمييف مف وجيو نظره ىو إشاعة حالو مف الخوؼ في واشنطف حوؿ 
نػووي اإلسػرائيمي، لػذا نصػ" ديػف راسػؾ أنػو البػد مػف رد فعػؿ النوايا الحقيقية لمبرنػامج ال

مف واشنطف يتصؼ  بالوضوح والقسوه في نفس الوقت بخصوص سياسية عدـ انتشار 
 ، وىو ما لـ يحدث.(ٚٚ)األسمحة النووية

 فػيوتػـ تنفيػذه  ٖٜٙٔأف االتفاؽ عمػى التفتػيش كػاف فػي عػاـ  والجدير بالذكر ىنا
ثػػالث سػػنوات عػػف تنفيػػذ التفتػػيش وحتػػى عػػف  لمتحػػدةا، وصػػمتت الواليػػات ٜٙٙٔعػػاـ 

السؤاؿ عف الصػفقة، أي أف الواليػات المتحػدة األمريكيػة لػـ تكػف عمػى عجمػة مػف أمرىػا 
عمػػي اإلطػػالؽ لمتحقػػؽ بشػػأف صػػفقة الكعػػؾ األصػػفر بشػػكؿ خػػاص وبالبرنػػامج النػػووي 

 اإلسرائيمي بشكؿ عاـ. 
 -لوثائؽ األمريكية سالفو الذكربا –وعمى الرغـ مف جـز وتأكد الحكومة األمريكية 

 مف أف إسرائيؿ لدييا برنامج نووى. 
فالزيارة كاف ىدفيا الرئيسي ىػو الظيػور بمظيػر الئػؽ أمػاـ المسػرح العػالمي ليبػدو 
األمر أف الواليات المتحدة تضغط عمى إسرائيؿ لتخضع برنامجيا النووي لمتفتيش، وأف 

نامج النووي اإلسػرائيمي تحػت الرقابػة الدوليػة إسرائيؿ توافؽ، لتثبت لعبد الناصر أف البر 
إًذا أف يقمػؽ عبػد الناصػر عمػى  داعػيوىو بالطبع برنامج مدني مف الطراز األوؿ، فال 

 المصرية باالتحاد السوفيتي.  لالستعانةاإلطالؽ، وبالتالي ال داعي 
ومف ثـ يتحقؽ اليدؼ األمريكي بربعاد السوفيت عف مصر، ويتحقؽ أيًضا اليدؼ 

 سرائيمي بتكممو البرنامج النووي.اإل
ومػػع ذلػػؾ وعمػػى الػػرغـ مػػف وضػػوح األىػػداؼ لمطػػرفيف األمريكػػي واإلسػػرائيمي نجػػد 
المراوغػػػػػػة اإلسػػػػػػػرائيمية مسػػػػػػػتمرة، ففػػػػػػػي حػػػػػػػوار بػػػػػػػيف السػػػػػػػفير األمريكػػػػػػػي فػػػػػػػي إسػػػػػػػرائيؿ 

(ٛٚ)بربػػور
Ambassador Barbour  مػػع وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي أبػػا إيبػػاف بشػػأف

نيوـ األرجنتيني في إسرائيؿ، أجاب أبا إيباف بأنو ال يعرؼ شيًئا عمػى مكاف وجود اليورا
 .(ٜٚ)اإلطالؽ عف المسائؿ النووية وأنو سيسأؿ مف يعرؼ
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 ثػػػػـ عػػػػاد أبػػػػا إيبػػػػاف وأكػػػػد لػػػػو أنػػػػو سيتشػػػػاور مػػػػع نائػػػػب وزيػػػػر الػػػػدفاع اإلسػػػػرائيمي
 Zvi Dinstein .وسيوفر مزيد مف المعمومات لمسفير عما قريب(ٛٓ) 

اآلف فػػي سػػجؿ المحفوظػػات األمريكيػػة رد أبػػا إيبػػاف عمػػى بربػػور ولػػـ تظيػػر حتػػى 
 بشأف اليورانيـو األرجنتيني.

لذلؾ يعتبر القبوؿ األمريكي بالمراوغة اإلسرائيمية والتأجيؿ والتسويؼ بصدر رحب 
مف قبؿ اإلدارات األمريكية المتعاقبة، ىو موافقة ضمنية ومحفز رئيسي عمى مػا حػدث 

ج النػػووي اإلسػػرائيمي العسػػكري، مػػف خػػالؿ غػػض الطػػرؼ أو مػف خطػػوات بشػػأف البرنػػام
 حتى اإلدعاء بعدـ الرؤية.

وعمػػى أيػػة حػػاؿ وبشػػكؿ عػػاـ كانػػت إسػػرائيؿ تسػػعى بميفػػو شػػديدة وراء مصػػمحتيا، 
عمػػػى اإلطػػػالؽ بمػػػف سػػػيكوف مصػػػدرىا الرئيسػػػي فػػػي شػػػراء المػػػاء  ميتمػػػةفيػػػي لػػػـ تكػػػف 

مػف أي مكػاف فػي العػالـ بشػرط الحصػوؿ عميػو بػدوف  لشرائوالثقيؿ، فيي عمى استعداد 
 ضمانات لالستخداـ الِسممى لمسالح النووي مف أمريكا أو مف غيرىا.

 تقػاـ ،ٜ٘ٙٔالنووية في أواخر عػاـ  محطة لمطاقة أما عبد الناصر فقد سعى إلى شراء
دعػوة وتـػ  الغربيػة، القػروض عمػى المشػروع اإلسػكندرية، واعتمػد مدينػة غػرب العػرب بػرج فػي

ـ العروض، إلى الغربية الشركات  إال وألمانية، أمريكية شركات مف عروًضا مصر وتمقت تقدي
 بػيف العالقػات لتػدىور نظػًرا المفاعؿ، لبناء الالزمة مصر القروض تمن" لـ الغربية أف الدوؿ

 (ٔٛ)البرنامج. تجميد إلى أدى مما الوقت، ذلؾ في مصر والغرب
عبدالناصػػر، وتػػـ إيقػػاؼ البرنػػامج  ىزيمػػةتمػػت ٜٚٙٔيونيػػو وقعػػت النكبػػة  ٘وفػػي 

 . (ٕٛ)النووي المصرى
وظنت إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية أنيما تخمصتا مف عائقيػا الرئيسػي فػي 

، (ٗٛ)، واألىػػـ أف العالقػػات األمريكيػػة اإلسػػرائيمية توطػػدت بشػػكؿ أكبػػر(ٖٛ)العػػالـ العربػػى
ي اإلسػػػػرائيمي عنػػػػدما بػػػػدء حػػػػرب ولكػػػػف عبدالناصػػػػر سػػػػريًعا مػػػػا بػػػػدد الشػػػػعور األمريكػػػػ

المصػػرية ضػػد إسػػرائيؿ، وبػػدأ عبػػد الناصػػر فػػي إدخػػاؿ االتحػػاد السػػوفيتي  (٘ٛ)االسػتنزاؼ
بقػػوة فػػي المسػػرح السياسػػي والعسػػكري لمسػػاعدة مصػػر عمػػى تخطػػي اليزيمػػة، ممػػا أثػػار 

  (ٙٛ)في إطار الحرب الباردة. –حفيظة الواليات المتحدة األمريكية 
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األحػػداث التػػى وقعػػت قبػػؿ الحػػرب عمػػى سياسػػتيا النوويػػة، أمػػا إسػػرائيؿ فقػػد أثػػرت 
حيػػث أثػػارت األحػػداث مخاوفيػػا بشػػكؿ كبيػػر، كمػػا أنيػػا لػػـ تطمػػئف بعػػد انتصػػارىا عمػػى 

، إذ ىددىا العرب بجولة أخرى، وبالفعؿ شػرع عبدالناصػر فػي ٜٚٙٔالعرب في حرب 
اشػرة وأجريػت جولة جديدة؛ لذا أنشأت إسرائيؿ مصنع لفصػؿ البموتونيػـو بعػد الحػرب مب

 (ٚٛ).ٜٜٙٔاالختبارات في 
كمػػا اسػػتغمت إسػػرائيؿ سياسػػة عبػػد الناصػػر تجػػاه السػػوفيت كورقػػة مسػػاومة مػػع الواليػػات 
المتحدة األمريكية، وضغطت بعامؿ التغمغؿ السوفيتي فػي مصػر وأثػر ذلػؾ فػي تغيػر الميػزاف 

األمريكيػػة ليػػا  العسػػكري فػػي الشػػرؽ األوسػػط، وذلػػؾ بيػػدؼ رغبتيػػا فػػي إمػػداد الواليػػات المتحػػدة
وىػػى أحػػدث طػػائرات فػػي العػػالـ  –الحاممػػة لاسػػمحة النوويػػة  Phantomsبطػػائرات الفػػانتـو 

، إال أف الواليػػػػات المتحػػػػدة اشػػػػترطت عنػػػػد التفػػػػاوض أف ٜٛٙٔوذلػػػػؾ فػػػػي نػػػػوفمبر  -آنػػػػذاؾ
تسػػػػتقدـ أى قػػػػذائؼ إسػػػػتراتيجية أو أسػػػػمحة نوويػػػػة، كمػػػػا أف َتصػػػػنع أو ُتطػػػػور أو ُإسػػػػرائيؿ لػػػػف 
توقع معاىػػػػدة عػػػػدـ انتشػػػػار األسػػػػمحة النوويػػػػة المطروحػػػػة عمػػػػى السػػػػاحة العالميػػػػة، إسػػػػرائيؿ سػػػػ

 (ٛٛ)باإلضافة إلى السماح بتفتيش مفاعؿ ديمونة.
Yitzhak Rabinوأكػػػد إسػػػحاؽ رابػػػيف 

السػػػفير اإلسػػػرائيمي فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة  (ٜٛ)
أوؿ مػف  " أف إسػرائيؿ لػف تكػوفٜٛٙٔاألمريكية أثنػاء المفاوضػات عمػى الصػفقة فػي نػوفمبر 

يػػػػدخؿ السػػػػالح النػػػػووي إلػػػػى المنطقػػػػة"، وىػػػػى العبػػػػارة التػػػػى ظػػػػؿ المفػػػػاوض األمريكػػػػي طيمػػػػة 
 وانتيػػػػػتالمفاوضػػػػػات يطمػػػػػب تفسػػػػػيرىا مػػػػػف الجانػػػػػب اإلسػػػػػرائيمي، ولػػػػـػ يحػػػػػظ بتفسػػػػػير ليػػػػػا، 

المفاوضػػػػات بموافقػػػػة إسػػػػرائيؿ بالتعيػػػػد بعػػػػدـ اسػػػػتخداـ طػػػػائرات الفػػػػانتـو كحػػػػامالت لاسػػػػمحة 
 (ٜٓ)لمفاعؿ بمفظ زيارة مفاعؿ ديمونة.واليات المتحدة لفظ تفتيش االنووية، وأف تستبدؿ ال

 إلػى أف مصػر وافقػت التوقيػع عمػى معاىػدة عػدـ االنتشػار النػووي اإلشػارةوتجػدر 
NPT   لتثبت دعميا الكامؿ لممعاىدة وأىدافيا ٜٛٙٔفي األوؿ مف يونيو(ٜٔ) . 

يػػع توقيػػع المعاىػػدة وربمػػا أممػػت السياسػػية المصػػرية أف إسػػرائيؿ سػػتوافؽ عمػػى التوق
عندما تتأكد مف الموافقة المصرية عمى المعاىدة، إال أف  إسرائيؿ رفضت التوقيع عمى 

 (ٕٜ)المعاىدة بحجة أنيا في وضع أمني ال يسم" ليا بذلؾ.
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يعتبر ىػو أفضػؿ األعػواـ  بالنسػبة لمبرنػامج النػووي  ٜٜٙٔوجدير بالذكر أف عاـ 
، حيػث أنػو فػي -إف جػاز التعبيػر -ذىبي إلسػرائيؿ اإلسرائيمي ويمكننا تسميتو بالعاـ الػ

–1974) فػػي خضػػـ اشػػتعاؿ حػػرب االسػػتنزاؼ تػػولى ريتشػػارد نيكسػػو ٜٜٙٔمػػارس 
1969) Richard Nixon
رئاسػػة الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ومعػػو مستشػػار  (ٖٜ) 

Henry Kissinger 1973 – 1977 ىنػرى كيسػنجر  األمريكػي القػومياألمػف 
(ٜٗ) 

كبير في إقناع نيكسػوف بضػرورة الحفػاظ عمػى سػرية امػتالؾ إسػرائيؿ  أسيـ بشكؿ الذي
 (ٜ٘)الشرؽ األوسط.   في األخطارلمسالح النووي؛ ألف ذلؾ سيحد مف 

كما وربما أممت السياسية المصرية أف إسرائيؿ ستوافؽ عمى توقيع المعاىدة عندما 
التوقيػػػػع عمػػػػى تتأكػػػػد مػػػػف الموافقػػػػة المصػػػػرية عمػػػػى المعاىػػػػدة، إال أف إسػػػػرائيؿ رفضػػػػت 

 (ٜٙ) المعاىدة بحجة أنيا في وضع أمني ال يسم" ليا بذلؾ.
 قػدرات مصػر يكػف لػدى لػـ ،ٜٓٚٔالناصػر عبػد حكػـ نيايػة وبالنسبة لمصر ففي

اإلسػرائيمية، وانتيػى  النوويػة القػدرة يػوازي مػا بمػوغ فػي مصػر وفشػمت نوويػة عسػكرية،
 ٕٛفػػػاة عبػػػد الناصػػػر فػػػي العامػػػؿ المصػػػرى كمحفػػػز إلسػػػرائيؿ فػػػي برنامجيػػػا النػػػووي بو 

، بينمػػػػا ظػػػػؿ العامػػػػؿ األمريكػػػػى دافًعػػػػا ومحفػػػػًزا وداعًمػػػػا إلسػػػػرائيؿ فػػػػي ٜٓٚٔسػػػػبتمبر 
سياسػػتيا النوويػػة؛ ألف السياسػػة األمريكيػػة ىػػى سياسػػة دولػػة واضػػحة المعػػالـ ال تػػرتبط 
بشػػػخص الػػػرئيس وىػػػى الحفػػػاظ عمػػػى أمػػػف إسػػػرائيؿ، بينمػػػا السياسػػػة المصػػػرية ارتبطػػػت 

الػػػػذى يتغيػػػػر بػػػػالطبع بتغيػػػػر الػػػػرئيس، لػػػػذلؾ اختمفػػػػت السياسػػػػة بشػػػػخص وفكػػػػر رئيسػػػػيا 
المصػػػرية بشػػػكؿ كبيػػػر بتػػػولى الػػػرئيس السػػػادات حكػػػـ مصػػػر ولػػػـ تعػػػد محفػػػًزا لمسياسػػػة 

 اإلسرائيمية كما كانت سابًقا.
وحتػػى اآلف حافظػػت إسػػرائيؿ وبعنػػؼ عمػػى أف تكػػوف محتكػػرة السػػالح النػػووي فػػي 

بػأى دولػة تيػدد أو حتػي تقتػرب مػف تيديػد  الشرؽ األوسط، والتي بوسعيا إنػزاؿ العقػاب
 ( دولة نووية.ٕٚٔٓوذلؾ عمى الرغـ مف أنيا لـ تعمف نفسيا حتى اآلف ) كيانيا،

والسؤاؿ الذى يفرض نفسو بقػوة اآلف ىػو بعػد أف قطعػت الوثػائؽ األمريكيػة المفػرج 
عنيػػػا حػػػديثًا الشػػػؾ وأزالػػػت الغمػػػوض الػػػذى غمفػػػت بػػػو إسػػػرائيؿ سياسػػػتيا النوويػػػة، بػػػأف 

 إسرائيؿ لدييا برنامج نووي غير ِسممي، ىؿ سيبقى العرب خارج المعبة؟ . 
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فػػال يمكػػف أف يكتفػػي العػػرب إزاء التحػػدي النػػووي اإلسػػرائيمي بالشػػجب واإلدانػػة أو حتػػػى 
نماالتجاىؿ،   تجاه إنتاج السالح النووي العربي.  جادةيمـز مواجية التحدي بخطوات  وا 

نماال مف أجؿ إيذاء اآلخريف   ف أجؿ ردع القوة اإلسرائيمية ومنعيا مف مياجمة العرب. م وا 
والعمؿ الجاد والتعاوف المشترؾ مع تنحية الخالفات العربية  باإلرادةوسيتحقؽ ذلؾ 

 جانًبا؛ لمواجية العدو النووي المشترؾ. 
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 اهلوامش
                                                           

، تػولى رئاسػة مجمػس ٜٙٓٔ فمسػطيف ، وىػاجر إلػى ( ُولد بف غوريوف في مدينة بمونسػؾ البولنديػة ٔ
)باسػػػتثناء األعػػػواـ  ٖٜٙٔوحتػػػى  ٜٛٗٔلػػػوزراء اإلسػػػرائيمي مػػػف الخػػػامس والعشػػػريف مػػػف ينػػػاير ا

( ولممزيد عنو أنظر: غيرشوف ريفميف )المحرر(: دافيػد بػف غوريػوف يوميػات ٜ٘٘ٔحتى  ٖٜ٘ٔ
، ترجمػػة مػػف العبريػػة: سػػمير جبػػور، مراجعػػة وتقػػديـ: صػػبرى جػػريس، ٜٜٗٔ – ٜٚٗٔالحػػرب 

 وانظر أيًضا:  ؛ٕٔ-ٛٔية، بيروت، ص صمؤسسة الدراسات الفمسطين
 Shlomo  Aronson:    David Ben-Gurion and the Jewish Renaissance, Naftali  

 Greenwood, USA, 2011  

اإلسػرائيمي فػي ميػزاف الػردع والسػالـ، مجمػة الدراسػات الفمسػطنية،  النووي ( كميؿ منصور: السالح ٕ
 .ٚٔ، صٕٚٓٓ، لبناف،ٕٚع 

 قػوة نوويػة بنػاء إمكانات ضوء في القومي األمف وأولويات النووية فؤاد طو: األسمحة بيؿن ( محمد 3
 دراسػات ومركػز العربيػة الوحػدة دراسػات االوسػط، مركػز الشػرؽ فػي النػووي الخيػار عربيػة، نػدوة
 .ٖٔ٘، صٜٜٜٔجامعة أسيوط،  المستقبؿ،

 .ٕٖ٘فؤاد: المرجع السابؽ، ص  نبيؿ ( محمد ٗ
سػرائيؿ، البحػث العػرب بػيف النػووي ي: السػباؽ( خالػد الفشػاو  ٘  طريػؽ، عػرض كتػاب بيريػرا عػف وا 

 .ٖٓٚ-ٜٖٙ، ص ص ٖٜٛٔ، ٗعربية، ع  جوديث، شؤوف
، كػػػاف رئيًسػػػا لممنظمػػػة الصػػػييونية ٜٚٔٔ نػػػوفمبر بمفػػػورتصػػػري"  ( لعػػػب دوًرا ميمػػػا فػػػي استصػػػدارٙ

  .ٜٜٗٔ ثـ انتخب أوؿ رئيس لدولة إسرائيؿ ٜٙٗٔ حتى عاـ ٕٜٓٔ العالمية منذ عاـ
ولممزيػػد انظػػر عبػػد الكػػريـ الحسػػنى: )الصػػييونية( الغػػرب والمقػػدس والسياسػػة، مؤسسػػة شػػمس لمنشػػر 

 .ٜٕٗ، ٖٜٕ، ص ص ٕٓٔٓواإلعالـ، القاىرة، 
، ٜ٘ٚٔ،ٖٗفمسػطينية، ع اسػتراتيجية، شػؤوف ضػرورة اإلسػرائيمي النػووي ( محمػود عزمػى: الخيػارٚ

 .ٖٜ -ٕٜص ص
( محمػػود الشػػرقاوى: تػػأمالت فػػي الميثػػاؽ الػػوطني، الػػدار القوميػػة لمطباعػػة والنشػػر، القػػاىرة، بػػدوف ٛ

 .ٙتارين )د.ت( ، ص 
األسػػفؿ،  ، فػػي مسػػتعمرة كفػػار تػػافور فػػي الجميػػؿٜٛٔٔ( إيجػػاؿ آلػػوف: ولػػد فػػي العاشػػر مػػف أكتػػوبر ٜ

، ٜٓٛٔتػػػوفى فػػػي التاسػػػع والعشػػػريف مػػػف فبرايػػػر  وكػػػاف قائػػػًدا فػػػي قػػػوات البممػػػاح الصػػػييونية، و
 :ولممزيد أنظر

Yigal Allon: My Father's House, A Biography, Translated by Evelyn Abel, 

University of Pennsylvania press ,2008. 
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أمػػػيف حامػػػد ىويػػػدى: الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي بػػػيف الػػػرادع التقميػػػدي والػػػرادع النػػػووي، مركػػػز  (ٓٔ
 .ٕٓٔ،  ٖٗ، ص صٖٜٛٔدراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 

 المستنصػرية النػووي، مجمػة الغمػوض سياسػة و النػووي اإلسػرائيمي حسػف محمػد: البرنػامج ( وليػدٔٔ
؛ سػامى شػرؼ: سػنوات وأيػاـ مػع ٗٛ، ص ٕٕٔٓ، العػراؽ، ٖٚ ع ة،والدوليػ العربيػة لمدراسػات

؛ وانظػػر ٕٛٛ، المكتػػب المصػػرى الحػػديث، ص ٖجمػػاؿ عبػػد الناصػػر، شػػياده سػػامي شػػرؼ، ج
 .ٖٜأيًضا: محمود عزمي: المرجع السابؽ، ص 

Mustajel, Sadaka Yehia: NUCLEAR CAPABILITIES O F THE 

ARABS AND ISRAEL AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE 

ARAB -ISRAELI CONFLICT, Doctor of Philosophy, Faculty of 

International Relations, Clarem ont ,1983, p.16. 
، وىػػو  ٜٓٛٔ أكتػػوبر فػػي الرابػػع عشػػر مػػف اليػػة تكسػػاسبو  دنيسػػوف أيزنيػػاور: ولػػد فػػي مدينػػة )ٕٔ

الرابػع والثالثػيف، وذلػؾ مػف عػاـ  وشغؿ منصب رئيس الواليات المتحدة سياسي وعسكري أمريكي
 .ولممزيد عنو انظر: ٜٔٙٔ، وحتى عاـ ٖٜ٘ٔ

Boyle Peter G.: Eisenhower, Routledge, 2014. 
13

) K: : Memorandum of conversation about Agreement for Cooperation in 

The Peaceful use of Atomic Energy, May 13,1955;                                 
محمػود عزمػي:  ؛ٚ، صٜٔٛٔ، ٔٔع  فمسػطينية، اإلسػرائيمي، شػؤوف النػووي أحمػد خميفػة: السػالح
 .ٖٜالمرجع السابؽ، ص 

14) K: Memorandum of conversation between Bergmann, others and 

Bengelsdorf, others about Israeli Atomic  Energy Program, April 11, 

1956.  

15) K: Memorandum of conversation between Bergmann and Salkind 

Embassy of Israel and Bengelsdorf, April 19, 1956.            

16)  K: Memorandum of conversation between Dr. Lahav from Israel and 

Mr. J. P Trevithick and others, December 1956.     
   .ٕٛٛ( سامي شرؼ: المرجع السابؽ، ص 17
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األوسػط،  الحسػابات الخاطئػة، شػؤوف و األصػوؿ النوويػة، مصػر السػيد سػميـ: اسػتراتيجية ( محمػدٛٔ
 .ٓٔ، لبناف، ص ٜٜ٘ٔ، يونيو ٔٗع

" رئػيس Chau En - Laiمػؤتمر بانػدونج التباحػث مػع "شػويف الى  نػاء( اسػتطاع عبدالناصػر أثٜٔ
وزراء الصػػيف الشػػعبية حػػوؿ حصػػولو عمػػى األسػػمحة مػػف االتحػػاد السػػوفيتي، فيمػػا سػػمى بصػػفقة 

أرسػػكف تشػػمدرز: الطريػػؽ إلػػى السػػويس، ترجمػػة: خيػػرى حمػػاد،  األسػمحة التشػػيكية ولممزيػػد انظػػر
؛ محمػػد حسػػنيف ىيكػػؿ: عبػػد الناصػػر والعػػالـ، ٕٕٔ،ص ٕٜٙٔالػػدار القوميػػة لمطباعػػة والنشػػر، 

  ؛ٖٚٗ-ٖٙٗ، ص ص ٕٜٚٔدار النيار، 
Barrett Roby C.: The Greater Middle East and The Cold War, I.B Tauris, 

2007,PP.23-33. 

 .ٕٛٛ( سامي شرؼ: المرجع السابؽ، ص ٕٓ
21) nsarhive.gww,edu/nukevault/ebb510                                                           
22) Ibid                                                                                                                        
23) Steve Weissman and Herbert Krosney: The Islamic Bomb, Times 

Books, New York, 1981,  PP.111-112.                                     .                                                                                                                    
 .ٗٛ؛ وليد حسف محمد، المرجع السابؽ، ص ٖٜمحمود عزمي: المرجع السابؽ، ص  (ٕٗ

25) B: U.S Embassy in France cable 604g to Department of state, “France – 

Israeli Nuclear  Relations”, 11 June 1964.                             .                                                                               

26)  F.R.U.S: Vol. XV, Arab Israeli disbute, Jan. 1- July 26, 1956, Message 

from Anderson to the Secretary of state at Karachi, Cairo, March 6, 

1956, PP. 310-314.                 

ـ،  ٜٙ٘ٔ – ٜٙٗٔ( جيفري أرونس: واشنطف تخرج مػف الظػؿ: السياسػة األمريكيػة تجػاه مصػر ٕٚ
 .ٕٔٚ-ٕٓٚ، ص ٜٚٛٔترجمة: سامى الرزار، دار البيادر لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

( عقػػدت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػع إسػػرائيؿ اتفاقيػػة األمػػف المتبػػادؿ التػػى بموجبيػػا حصػػمت ٕٛ
إسػػػرائيؿ عمػػػى مسػػػاعدات فنيػػػة وماليػػػة بمائػػػة مميػػػوف دوالر عمػػػى مػػػدار عػػػاميف متتػػػالييف بػػػدء مػػػف 

ؽ األوسػػط ولممزيػػد انظػػر دوجػػالس ليتػػؿ: االستشػػراؽ األمريكػػي، الواليػػات المتحػػدة والشػػر  ٜٜ٘ٔ
 . ٙٛٔ، ص ٜٕٓٓ، ترجمة: طمعت الشايب، المركز القومي لمترجمة، ٜ٘ٗٔمنذ 

29  ( A: Department of state Instruction A- 128 to U.S Embassy Israel, 

“Atomic Energy Developments”, 7 March1958; U.S Embassy Tel Aviv 
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Despatch No. 652 to state Department, “Israeli Exchanges with other 

Countries Relating to Atomic Energy”, 16 April 1958.                                          
30( A: Letter, William B. Mccomber, Assistant Secretary of state for 

Congressional Affairs, to James T. Ramey, Executive Director, Joint 

Congressional Committee on Atomic Energy, 19 January 1961.                 
سػاىـ فػي تصػميـ وبنػاء محطػة  Dr. Zalman Mordecai Shapiro( الػدكتور زلمػاف شػابيرو ٖٔ

 NUMECأبولو لمطاقة النووية فى الواليات المتحدة وعمؿ رئيًسا لشركة 
www.nsarchive.gwu.edu 

32) C: Possible Diversion of weapons grade Nuclear Materials to Israel by 

official of the nuclear Materials and Equipment corporation (NUMEC). 

CIA Memorandum for the Record, author not identified but probably 

John Hadden, Former CIA station Chief in Tel Aviv, March 9, 1972.                                          
 ( أنظر الوثيقة التى تؤكد اكتشاؼ وصوؿ اليورانيـو إلى إسرائيؿ مف خاللو آثاره فى البيئةٖٖ

C: Record of Interview with Bill Knauf and Jim Anderson, Department 

of Energy, Division of Inspection, Glenn T. Seaborg, June 21, 1978.                                             

34) www.nsarchive.gwu.edu                                                
، وىو دبموماسي بولندي أمريكػي، عمػؿ ٕٜٛٔولد في الثامف والعشريف مف مارس  بريجينسكى:( ٖ٘

وكػػػاف مستشػػػاًرا لامػػػف القػػػومي  ٜٛٙٔإلػػػى  ٜٙٙٔمػػػرئيس لينػػػدوف ب. جونسػػػوف مػػػف مستشػػػاًرا ل
 ، ولممزيد انظر:ٜٔٛٔإلى  ٜٚٚٔلمرئيس جيمي كارتر مف 

Vaughan Patrick G: Zbigniew Brzezinski: The political and academic life of 

a Cold War visionary,Ph.D., West Virginia University, 2003.   

جػػػيمس إيػػػرؿ كػػػارتر: الشػػػيير بجيمػػػى كػػػارترىو سياسػػػي أمريكػػػي شػػػغؿ منصػػػب الػػػرئيس التاسػػػع  (ٖٙ
، وتػػـ فػػى عيػػده توقيػػع اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد ٜٔٛٔإلػػى  ٜٚٚٔوالثالثػػيف  لمواليػػات المتحػػدة مػػف 

 ولممزيد انظر:
 Jimmy Carter: A Full Life: Reflections at Ninety, Simon and Schuster,2015.  

37) C: “Nuclear Muf”, Memorandum for the President Carter from 

Zbigniew Brzezinski, August 2, 1977.                            

http://www.nsarchive.gwu.edu/
http://www.nsarchive.gwu.edu/
https://www.google.com.eg/search?sa=X&q=Jimmy+Carter&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqqaoyTYlPUuLQz9U3MDHKTteSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAcBoOpDkAAAA&ved=0ahUKEwiQ56KA69vTAhUjIMAKHcbaC0IQmxMIrwIoATAR
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38( A: Memorandum of Conversation, Norwegian Foreign Ministry, 5 June 

1959, Secret, with 30 December  1960; Richard Kerry to Philip Farley, 

15 June 1959.             
39  ( nsarhive.gww,edu/nukevault/ebb510                    

، ثػـ ٜٔ٘ٔحتى  ٜٚٗٔ( ولد ىارولد ويمسوف في مدينة ىدرسفمد، وتولى حقيبة وزارة التجارة مف ٓٗ
، وبعػػدىا أصػػب" النػػاطؽ الرسػػمي لػػوزارة ٜٔٙٔحتػػىٜ٘٘ٔأصػػب" وزيػػًرا لمماليػػة واالقتصػػاد مػػف 

ثػـ رئػيس وزراء بريطانيػا لمػدة ثمػاف سػنوات عمػى فتػرتيف  .ٖٜٙٔػٜٔٙٔالخارجية بالفترة ما بيف 
 .ٜٙٚٔػ ٜٗٚٔومف  ٜٓٚٔػٜٗٙٔمف 

https://www.arab-ency.com 

41) Meirion Jones: Britain’s dirty Secret, 13 March, 2006, Newstatesman 

from www.newstatesman.com/politics/2014/04/britains-dirty-secret; 

Jeremy Corbyn: U.K “Cover – up” on Israel’s nukes, 9 December 2005 

from www.news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4515586.stm       التوقيت

91/9/7192                                                 
42( A: Memorandum of Conversation, about Professor Gomberg’s 

Discoveries, 1 December 1960.             
تقرت فػػي واليػػة ، وىػػاجرت إلػػى الواليػػات المتحػػدة واسػػٜٛٛٔ( ولػػدت جولػػدا مػػائير فػػي أوكرانيػػا عػػاـ ٖٗ

، وبعػػد تخرجيػػا مػػف كميػػة المعممػػيف عممػػت فػػي سػػمؾ التػػدريس، وانضػػمت ٜٙٓٔويسكونسػػف عػػاـ 
، ٕٜٔٔـ، لتيػػاجر إلػػى أرض فمسػػطيف المحتمػػة عػػاـ ٜ٘ٔٔإلػػى منظمػػة العمػػؿ الصػػييونية عػػاـ 

ولممزيػد عنيػا انظػر: عزيػز عزمػى: اعترافػات جولػدا  ٜٙٙٔ-ٜٙ٘ٔوعممت وزيرا لمخارجية مػف 
 .ٜٜٚٔالتعاوف لمطبع والنشر، القاىرة،  مائير، دار

44) K: Telegram from Tel Aviv to Secretary of state, 24 December 1960; 28 

December 1960.                   
45) A: Assistant Secretary of state for Near Eastern Affairs G. Lewis to 

under Secretary of state for Political  Affairs Livingston Merchant 

“Israel’s Atomic Energy Activities, 30 December 1960.                      

http://www.newstatesman.com/politics/2014/04/britains-dirty-secret
http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4515586.stm
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46( A: Memorandum from under Secretary of state for Political Affairs 

Livingston Merchant to Assistant Secretary of state for Near Eastern 

Affairs G. Lewis Jones, 28 December 1960.                                              
حتػى  ٜٔٙٔجوف كينيدى:  شغؿ منصب الرئيس الخامس والثالثيف لمواليات المتحدة مف يناير  (ٚٗ

 ، ولممزيد انظر:ٖٜٙٔاغتيالو في نوفمبر 
Robert  Dallek: An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917–1963, 

Back Bay Books, 2004. 
واألىػداؼ، مجمػة  واألسػباب الخمفّيػة :اإلسػرائيمية النػووي الغمػوض محػارب: سياسػة محمػود( ٛٗ

-ٗ،ص صٖٕٔٓمػايو السياسػات، ودارسػة لابحػاث العربػي ، المركزٔ العدد عربية، سياسات
٘.  

ف الموقػع ، مػٜٓٙٔ( خطاب الػرئيس جمػاؿ عبػد الناصػر فػى عيػد النصػر ببورسػعيد فػي ديسػمبر ٜٗ
 .ٕٚٔٓ/ٔ/ٜٔالتوقيت الرسمي لمرئيس جماؿ عبد الناصر عمى الشبكة اإللكترونية، 

 http://nasser.org/Speeches/SpeechesAll.aspx?CS=0&lang=ar 

 .ٕٖٚالفشاوي: المرجع السابؽ، ؛ خالد ٜٕٛ -ٕٛٛ( سامي شرؼ: المرجع السابؽ، ص ص ٓ٘
الميثػػػاؽ الػػػوطني مػػػف جامعػػػة القػػػاىرة فػػػي الحػػػادى تقػػػديـ  فػػػي( كممػػػة الػػػرئيس جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر ٔ٘

 .ٕٜٙٔوالعشريف مف مايو 
 .ٖٓٛ( سامى شرؼ: المرجع السابؽ، ص ٕ٘
 .ٗ٘ٛ-ٖ٘ٛ( نفسو، ص صٖ٘
وعنػػػػدما بمػػػػ  الرابعػػػػة عشػػػػر عاًمػػػػا مػػػػف عمػػػػره، التحػػػػؽ  ، ٜ٘ٔٔعػػػػاـ  فمسػػػػطيف موشػػػػى ديػػػػاف: ُولػػػػد فػػػػي (ٗ٘

 ، ولممزيد عنو انظرالحرب العالمية الثانية في بداية تكوينيا قبيؿ والبالماخ العسكرية الياجاناه بمنظمة
Moshe Dayan: Story of My Life, Mass Market Paperback ,1977. 

 .ٖٓٔ -ٜٕٔ، ص ٜٜٔٔ( سيمور ىيرش: الخيار شمشوف، ترجمة حسف صبرى، دار اليالؿ، ٘٘
رينيػػو بيريػػز: األمػػف أـ الػػدمار، اسػػتراتيجية إسػػرائيؿ النوويػػة، الييئػػة العامػػة لالسػػتعالمات،  ( لػػويسٙ٘

 .ٕٗ، ص ٘ٛٚكتب مترجمة، رقـ 
 .ٚٔرجع السابؽ، ص( كميؿ منصور: المٚ٘
( خطاب الرئيس عبد الناصر فى االتحاد األشتراكي بمناسبة العيد الثالث عشر لمثورة فػى الثػانى والعشػريف ٛ٘

 ،مف الموقع الرسمى لمرئيس جماؿ عبد الناصر عمى الشبكة اإللكترونيةٜ٘ٙٔمف يوليو 
. http://nasser.org/Speeches/SpeechesAll.aspx?CS=0&lang=ar 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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59( B: Department of state cable 1052 to U. S Embassy in Israel, 2 June 1966.    

مف  جوف كينيدي ( ليندوف جونسوف: شغؿ منصب نائب الرئيس السابع والثالثيف في عيد الرئيسٓٙ
،وشػػغؿ منصػػػب الػػرئيس السػػػادس والثالثػػيف لمواليػػػات المتحػػدة مػػػف عػػػاـ ٖٜٙٔإلػػػى  ٜٔٙٔعػػاـ 

 ولممزيد انظر صفحة الرئيس جونسوف فى البيت األبيضٜٜٙٔإلى  ٖٜٙٔ
 https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/lyndonbjohnson 

، ٜٚٙٔية األمريكيػػػة والنػػػزاع العربػػػي اإلسػػػرائيمي منػػػذ وليػػػاـ كوانػػػت: عمميػػػة السػػػالـ. الدبموماسػػػ (ٔٙ
 .ٖٚ، ص ٜٜٗٔترجمة: مركز األىراـ لمترجمة والنشر، الطبعة األولى، 

يوليػػػو، الجػػػزء الخػػػامس، مكتبػػػة مػػػدبولي،  ٖٕ( أحمػػػد حمػػػروش: خريػػػؼ عبػػػد الناصػػػر، قصػػػة ثػػػورة ٕٙ
 .ٙٚ، ص ٜٗٛٔالطبعة الثانية، 

 .ٖ٘ٔ( نفسو، ص ٖٙ
 .ٖ٘ٔ -ٖٗٔالسابؽ، ص  ( سيمور ىيرش: المرجعٗٙ
 .ٓٔ( محمود محارب: المرجع السابؽ، ص ٘ٙ

66) B: RJ. T. Mclaren, Eastern Department, Foreign office, to British 

Embassy Bonn, 22 June 1964. 
عينو ديفيد بف غوريوف  ٜٚٗٔ، وفي عاـ ٖٕٜٔ( ولد بيريس في بولندا في الثاني مف أغسطس ٚٙ

 عػػػػف صػػػػفقات األسػػػػمحة فػػػػي الميميشػػػػيات الصػػػػييونية التػػػػي ُعرفػػػػت باسػػػػـ رئػػػػيس الػػػػوزراء مسػػػػئواًل 
أوسػػػمو، وحصػػػؿ عمػػػى جػػػائزة نوبػػػؿ لمسػػػالـ بالشػػػراكة مػػػع عرفػػػات  "الياغانػػػاه"، وأدار مفاوضػػػات

 ولممزيد انظر: .ورابيف
Roger A. Gerber and Rael Jean Isaac: Shimon Peres in His Own Words, 

Published by Americans for a Safe Israel, New York, 2001, p.43. 

، ٕٓٚالعربػي، ع العربػي، المسػتقبؿ القػومي لامػف اإلسػرائيمي النػووي سػميماف: التيديػد محمػد (ٛٙ
 .ٓٓٔ، ص ٕٔٓٓلبناف، 

69) B: RJ. T. Mclaren, Eastern Department, Foreign office, to British 

Embassy Bonn, 22 June 1964.                                                                      
70( B: Alan, C. Goodison, Eastern Department, to C. J. Audland, British 

Embassy Buenos Aires, 21 August 1964; R. C. Treweeks, Defense 

Intelligence Staff, to Alan C. Goodison, Eastern Department, Foreign 

office, 26 August 1964.                                

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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71  ( B: U. S Embassy in Argentina airgram A-230 to Department of state, 

“Israeli Purchase of Argentine Uranium”, 2 September 1964.                     

.                                                    
72) B: U. S Embassy in Argentina Cable 578 to Department of state, 23 

October 1964. 
73) U. S Embassy in Argentina Cable 591 to Department of state, 27 

October 1964. 
74( F. R.U.S ,Volume XVIII . 1964- 1967 Memorandum From the 

Department of State's Executive Secretary (Read) to the President's 

Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) Washington, 

February 5, 1965.P.P 304-305.                           
أوضػػحوا فيػػو أنيػػـ لػػـ يجػػدوا دليػػؿ عمػػى وجػػود أسػػمحة  قػػدـ العممػػاء األمريكػػاف تقريػػر عػػف الزيػػارة (٘ٚ

ائيؿ، وفػػى نفػػس الوقػػت ألمحػػوا أنػػو ربمػػا تكػػوف إسػػرائيؿ خػػدعتيـ عػػف عمػػد ولممزيػػد نوويػػة فػػى إسػػر 
 حوؿ التقرير انظر: 

F. R.U.S ,Volume XVIII . 1964- 1967 , Memorandum From the Director of the 

Defense Intelligence Agency (Carroll) to Secretary of Defense McNamara, 

Washington, May 4, 1966.PP 582-583..                                           
ميًمػا فػي  كما لعػب دوًرا ،ٜٗٚٔ إلى ٜٙٙٔ مف شغؿ منصب وزير خارجية إسرائيؿ ( أبا إيباف: ٙٚ

 ، ولممزيدٖٜٚٔفي  ٖٖٛوقرار مجمس األمف  ٜٚٙٔ في عاـ ٕٕٗقرار مجمس األمف  صياغة
 عنو انظر:

Siniver Asaf:: Abba Eban: Diplomacy for the next century, Yale University 

Press, 1998. 

77( B: Department of state cable 1052 to U. S Embassy in Israel, 2 June 1966.                 

، وكػاف ٕٜٛٔف يوليػو وتػوفى فػى الحػادى والعشػريف مػ ٜٛٓٔ( بربور : ولد فى الرابع مف يونيو ٛٚ
 ، ولممزيد انظر:ٖٜٚٔإلى  ٜٔٙٔسفير الواليات المتحدة لدى إسرائيؿ في الفترة مف 

Karpin Michael: The Bomb in the Basement: How Israel Went Nuclear and 

What That Means for the World, New York : Simon & Schuster, 2006,  pp 

287.288. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_242
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_242
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_338
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_338
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79) B: U. S Embassy in Israel cable 1333 to Department of state, 15 June 1966. 
80) B: U. S Embassy in Israel cable 7 to Department of state, 1 July 1966. 

؛ سػػػػامي شػػػرؼ: المرجػػػػع السػػػػابؽ، ص ص ٕٔ-ٔٔ( محمػػػد السػػػػيد سػػػميـ: المرجػػػػع السػػػابؽ، صٔٛ
ٖٛٙ-ٖٜٛ. 

 .ٖٚ٘ص  ( محمد نبيؿ فؤاد: المرجع السابؽ،ص ٕٛ
انظػػر جػػاؾ كوبػػار: مػػف حػػرب  ٜٚٙٔ( ولممزيػػد حػػوؿ المػػؤامرة األمريكيػػة اإلسػػرائيمية عمػػى مصػػر ٖٛ

األيػػػاـ السػػػتة إلػػػى حػػػرب السػػػاعات السػػػتة، ترجمػػػة: كمػػػاؿ السػػػيد، الييئػػػة العامػػػة لالسػػػتعالمات، 
 ٜٛٗٔمحمود رياض: البحث عف السالـ والصػراع فػي الشػرؽ األوسػط ؛ ٚ٘-ٙ٘)د.ت(، ص 

 .ٕ٘ – ٓ٘بعة األولى، المؤسسة العربية لمدراسات، ص ص ، الطٜٛٚٔ –
 .ٜٙٚص  ،ٜٜٓٔ، حرب الثالثيف عاًما، مركز األىراـ، الطبعة األولى، ٜٚٙٔ( ىيكؿ: االنفجار،ٗٛ
( لممزيػػػػػد عػػػػػف حػػػػػرب االسػػػػػتنزاؼ انظػػػػػر: إنجػػػػػى محمػػػػػد جنيػػػػػدى: حػػػػػرب االسػػػػػتنزاؼ بػػػػػيف مصػػػػػر ٘ٛ

سػػػػػرائيؿ، ؛ رافاييػػػػػؿ إيتػػػػػاف: ٖٕٔٓو، القػػػػػاىرة، ، دار الكتػػػػػب والوثػػػػػائؽ القوميػػػػػٜٓٚٔ – ٜٚٙٔوا 
؛ ٕ٘، ص ٜٙٛٔمػػذكرات رافاييػػؿ إيتػػاف، ترجمػػة: غػػازى السػػعد، دار الجميػػؿ، الطبعػػة األولػػى، 

أحمد سػام" الخالػدي وآخػروف: حػرب االسػتنزاؼ، سمسػمة دراسػات تتنػاوؿ بالبحػث والمناقشػة أىػـ 
 . ٖٚ، دار القدس، ص ٘القضايا المعاصرة، رقـ 

86) F.R.U.S: Vol. I, Foundation of Foreign Policy 1969 – 1972, No. 59, 

Memorandum from the President’s Special Assistant Buchanan to President 

Nixon 1; F.R.U.S: Vol. XX, Telegram from the Department of state to 

Embassy in Israel, P. 192.                            
العربػي،  االستراتيجي األوسط، الفكر الشرؽ في النووي لمردع التقنية لشقاقي: المتطمبات( خميؿ ا ٚٛ

 .ٕٗلويس رينيو: المرجع السابؽ، ص  ؛ٕٔ، ص ٜٛٛٔ، لبناف، ٕٗ-ٖٕع 
88  ( NSF, Country File, Israel. Vol XI, JBJ Library, Negotiations with Israel 

– F4 and Advanced Weapons, 4 November 1968.                                 .                                                                                                      
وتقمػػػد ىػػذا المنصػػػب فػػػي فتػػػرتيف، كانػػػت األولػػػى  سػػػرائيؿ،إلرئػػػيس وزراء  خػػػامس: ( إسػػحاؽ رابػػػيفٜٛ

الرابع مف  انتيت برطالؽ الرصاص عميو ومقتمو في ٕٜٜٔ والثانية مف ٜٚٚٔ إلى ٜٗٚٔ مف
، ولممزيػػد انظػػر إسػػحاؽ رابػػيف: مػػذكرات إسػػحاؽ رابػػيف، القسػػـ األوؿ، شخصػػيات ٜٜ٘ٔنػػوفمبر 

 .ٕ٘ٔٓ، ترجمة دار الجميؿ، دار الجميؿ لمنشر،ٔٔصييونية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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