�أ�ضواء
ومورس عليها الضغوط الدولية إليقاف جتاربها،
مهم ��ا جلن ��وب
وتعتب ��ر إس ��رائيل منف ��ذً ا جتار ًي ��ا ًّ
أفريقيا لتهريب اليورانيوم.
 :1979كش ��ف قم � ٌ�ر صناع � ٌ�ي أمريك ��ي ع ��ن جتربة
نووي ��ة لقنبلة صغيرة إس ��رائيلية الصنع في مياه
احمليط الهندي ،وكانت إس ��رائيل ّ
تخطط لتجربة
ث�ل�اث قنابل نووي ��ة أخرى الس ��تخدامها كقذائف
مدفعية.
 :1981امتلكت إسرائيل  31قنبلة بلوتونيوم.
 :1986نش ��رت صحيف ��ة «صان ��داي تامي ��ز»
البريطاني ��ة وثائ ��ق س ��رية اس ��تخلصتها من أحد
العاملني في مفاعل دميونة و ُيدعى «فعانونو» بأن
إسرائيل متلك  200قنبلة نووية مصغّ رة ومتط ّورة،
حد
وأن ق ��درة مفاع ��ل دميون ��ة تط� � ّورت وزادت إلى ّ
إنت ��اج  12قنبل ��ة نووي ��ة س ��نو ًيا ،ولك ��ن املخاب ��رات
اإلس ��رائيلية اختطفت ��ه م ��ن روم ��ا ،وحكمت عليه
عاما ،متهمة إياه بالكذب.
بالسجن ً 18
 :1994صنعت إس ��رائيل مابني  64إلى  112قنبلة
ب ��رأس حرب ��ي ن ��ووي صغي ��ر ،كم ��ا تفي ��د التقارير
بأن إس ��رائيل متتلك ترس ��انة نووية تع � ّ�د من أكبر
األس ��لحة النووية تط� � ّو ًرا في العال ��م ،وجزء منها
مصمم الستخدامه في حروب الشرق األوسط.
ّ
الترسانة اإلسرائيلية العسكرية والنووية
من ��ذ  1966 -1950صرفت احلكومة اإلس ��رائيلية
املؤسس ��ة
حوالي  %9من ناجت الدخل القومي على ّ
العس ��كرية والتس� �لّح ،وخالل أعوام 1976 -1973
وص ��ل صرفها إلى  %10من ن ��اجت الدخل القومي،
وف ��ي س ��نة  1996وصل إلى  %21م ��ن ناجت الدخل
القوم ��ي ،ع ��دا ملي ��ارات ال ��دوالرات الت ��ي تأخذها
بحجة التس� �لّح
م ��ن ميزاني ��ة اخلزان ��ة األمريكية ّ
العس ��كري للدفاع عن نفسها ،إضافة للمساعدات
املالي ��ة من فرنس ��ا وأملاني ��ا وروس ��يا،غير ما يدفعه
يه ��ود الش ��تات ف ��ي العال ��م بش ��كل دائ ��م وس ��نوي
كضريبة إلزامية جتاه دولتهم إسرائيل.

وج ��اء عن وزارة الدفاع اإلس ��رائيلية ف ��ي تقريرها
املؤسس ��ة العس ��كرية حتت ��وي
لس ��نة 2004م أن
ّ
تتضم ��ن املجندين
�ا
�
م
ك
�ف،
�
ظ
مو
عل ��ى  168أل ��ف
ّ
( )107500م ��ن اجلن ��ود ،من ه ��ؤالء املوظفني في
اجلي ��ش النظامي  125ألف جندي ،وفي البحرية
 8000جندي ،وفي القوات اجل ّوية  35ألف جندي،
وبلغ ��ت التعبئ ��ة العام ��ة  576أل ��ف م ��ن الق� � ّوات
العسكرية كاملة بكل أقسامها ،وبإمكانها أن تنجز
متأهبني في
بس ��رعة احتياطيات  408000جندي ّ
الذروة القصوى استعدا ًدا حلرب مفاجئة.
مركز الترسانة العسكرية اإلسرائيلية
وتط ّورها بني دول العالم
يع � ّ�د اجلي ��ش اإلس ��رائيلي من اجلي ��وش املتط ّورة
عامل ًي ��ا م ��ن الناحي ��ة التكنولوجية ونوعي ��ة العتاد
العس ��كري ،فه ��ي متتل ��ك ترس ��انة أس ��لحة ثقيلة
متط� � ّورة ،وذل ��ك الحتوائها على أحدث األس ��لحة
األمريكي ��ة ،ومنه ��ا الت ��ي تتحكّ ��م به ��ا بواس ��طة
الكمبيوت ��ر :طائ ��رة أف 15وأف ،16والطائ ��رة
العامودية «أباتشي احلديثة».
 تعم ��د إس ��رائيل إل ��ى تطوي ��ر جمي ��ع األس ��لحةمؤسساتها الصناعية العسكرية.
األمريكية في ّ
 متل ��ك إس ��رائيل ش ��بكة صواري ��خ «آرو» املط� � ّورةعندها لتعترض الصواريخ البالستية.
 متل ��ك أنظم ��ة «باتري ��وت» ،وتعم ��ل عل ��ى تطويرأس ��لحة تعم ��ل باللي ��زر العت ��راض صواري ��خ ذات
املدى املتوسط.
 لدى إس ��رائيل القدرة عل ��ى إيصال قمر صناعيإل ��ى مداه الفضائي عن طريق صواريخها من نوع
«ش ��اميت» ،وه ��ذه اإلمكاني ��ة متوفّ ��رة فق ��ط لدى
ال ��دول الكبرى (روس ��يا ،والصني ،فرنس ��ا ،والهند،
واليابان ،وبالطبع أمريكا).
قدرة إسرائيل النووية
بعد أن استعرضنا كيفية امتالك إسرائيل للسالح

الن ��ووي ،وم ��دى قدرته ��ا عل ��ى إنتاج ��ه ،والفت ��رة
الت ��ي اس ��تهلكتها لتطويره لتصنع ترس ��انة قوية
تهدد منطقة الش ��رق الوس ��ط بأكملها رغم
من ��ه ّ
الغموض الذي يش ��وب مس ��ألة إنكاره ��ا امتالكه،
�ض نظ ��ر املف ّتش�ي�ن الدوليني عن مس ��اءلتها،
وغ � ّ
ووكال ��ة الطاق ��ة الذري ��ة ف ��ي التحقي ��ق بأهداف ��ه
وط ��رق اس ��تخدامه ،وصم ��ت الع ��رب املطبق عنه
وع ��ن اإلس ��راع للعم ��ل ف ��ي تصنيع ��ه وامتالك ��ه
خاصة بعد
للدف ��اع أقله عن أنفس ��هم ووجودهم! ّ
إطالق تصنيعه ف ��ي إيران وتهديدها هي األخرى
لبقائهم!
لنق ّيم سو ًيا قدرة إسرائيل النووية ،وهل هي
حقً ا خائفة من السالح النووي اإليراني؟
 متتل ��ك إس ��رائيل  200رأس ن ��ووي تص ��ل إل ��ىأه ��داف بعي ��دة ،إم ��ا ع ��ن طري ��ق الطائ ��رات أو
الصواري ��خ البالس ��تية أو الغواص ��ات ،وق ��د يصل
مداه ��ا إل ��ى أبعد من إي ��ران وأفغانس ��تان ،بل إلى
منتصف جمهورية روسيا االحتادية.
 يبل ��غ ع ��دد س ��كان إس ��رائيل  7مالي�ي�ن ونصفامللي ��ون نس ��مة ،وحتت ��ل املرتب ��ة اخلامس ��ة ب�ي�ن
الدول النووية ( :أمريكا -روس ��يا -أملانيا -فرنسا-
إسرائيل -بريطانيا -الصني -الهند -وغيرهم) إذ
متلك إس ��رائيل  200رأس ن ��ووي ،بينما بريطانيا
متتلك  185رأس نووي.
 «أفني ��ر توهني» مؤلف كتاب «إس ��رائيل والقنبلةالذري ��ة» ذك ��ر في ��ه أن هن ��اك ً
اتفاقا بني إس ��رائيل
عما متتلكه إسرائيل من
وأمريكا يوجب التس� �تّر ّ
رؤوس نووية ومصانعها للقنبلة الذرية.
 ص� � ّرح الكولوني ��ل األمريك ��ي املتقاع ��د «وورنف ��ارز» ال ��ذي عم ��ل كطبي ��ب ف ��ي إس ��رائيل ،بأنها
أجن ��زت مش ��روعها الن ��ووي ع ��ام 1995م ،وه ��ي
وألغام ��ا نووي ��ة،
متتل ��ك القناب ��ل النيوترنتي ��ة
ً
وقنابل احلقيبة ،وصواريخ تطلق من الغواصات،
والقناب ��ل الهيدروجيني ��ة املعقّ ��دة واملتط� � ّورة،
وقناب ��ل هيدروجيني ��ة تزيد ق ّوتها مائ ��ة ألف م ّرة
ع ��ن القنبلة النووية العادي ��ة ،باإلضافة إلى 200
جه ��از تفجير ن ��ووي قي ��د اخلدمة الفعلي ��ة ،كما
تؤ ّك ��د كالمه هذا «نش ��رة بوليتني أوف أوتوماتيك
س ��ايبتيس األمريكي ��ة» بأن إس ��رائيل متتلك من
احتياطي البلوتونيوم حوالي  500كلغ.

العامـل

املؤسسات الصناعية العسكرية اإلسرائيلية
ّ
أهم ّ
املؤسس ��ات اجل ّوي ��ة ( :)IAIتأسس ��ت س ��نة
أوالّ :
1945م ،لصيان ��ة وإص�ل�اح الطائ ��رات املدني ��ة
وتصدر  %60من إنتاجها العس ��كري
والعس ��كرية،
ّ
اجل� � ّوي للخارج ،ويبلغ متوس ��ط دخلها الس ��نوي
 2-1مليار دوالر ..وإنتاجها من املقاتالت اجل ّوية:
كفي ��ر ،الف ��ي ،فانتوم  ،2000والطائ ��رات املروحية
(وست وند).
ثان ًي ��ا :ف ��ي مج ��ال اإللكتروني ��ات :ش ��ركة ألف ��ا
املتخصص ��ة ف ��ي صناع ��ة ال ��رادارات،
ALPHA
ّ
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