استراتيجيا

استراتيجيا

| المشهد النووي في المنطقة |

| المشهد النووي في المنطقة |

ما بين االمتناع اإلسرائيلي والغموض اإليراني

المشهد النووي في المنطقة..
هل يتغ ّير؟

بينما ترفض إسرائيل الدخول في المعاهدة الدولية لحظر االنتشار النووي ،وتستفيد في الوقت ذاته
من هذه المعاهدة وغيرها لمنع دول أخرى من تطوير برامجها الذريّة ،حتى إنّها باتت توصف بأنّها «الراكب المجاني»
للمعاهدة ،فإن إيران تبدو في المقابل كـ«الراكب الغائب» أو «المغيّب» ،الذي يتخلّف عن الحافلة ،إذ ال يوجد
إلى اآلن إطار إقليمي للتفاوض المثمر معها .هذا المشهد تكرّ س في نقاشات «المنتدى النووي» الذي عقد
يشكل فرصة للشروع
ّ
في القاهرة مؤخرًا .ومع ذلك فإن المؤتمر النووي المتوقع عقده عام  2012يمكن أن
في آلية عمل إقليمي تجبر إسرائيل على التعاون معها ،وتجذب إيران إلى مواقف أقل غموضًا.
أحمد جميل عزم *

ال يحتاج املراقب �إىل جهد كبري ليدرك �أنّ نتائج م�ؤمتر «مراجعة معاهدة منع
انت�شار ال�سالح النووي» ،الذي عقد يف نيويورك يف مايو�/أيار � ،2010أعطت
فر�صة لبدء ح��راك كبري بالن�سبة �إىل �أط��راف عربية ،و�إىل �أط��راف املجتمع
امل��دين ال��دويل امل�شتغلة بامللف ال�ن��ووي .وم��ع ذل��ك ،ال تتوافر �ضمانات تذكر
لتحقيق النجاح .كما �أن االتفاق يف نيويورك ال يعني بال�ضرورة �أن ثمّة اتفاق ًا
عاملي ًا على �آليات املرحلة املقبلة و�أولوياتها.
لقد �أق ّر م�ؤمتر نيويورك يف وثيقته اخلتامية التزام اتباع �إج��راءات نزع ت�سلّح
«�أحادية وثنائية ،و�إقليمية ،ومتعدّدة الأطراف» .وبقدر ما حتمل هذه ال�صيغة
من مرونة وحثّ على العمل لنزع الت�سلح ،بقدر ما قد تك�شف ،خا�صة �إذا ما
تعلّق الأمر مبنطقة ال�شرق الأو�سط ،عن �أجندة و�أهداف و�أولويات متباينة بني
الدول الأع�ضاء يف املعاهدة .ووفق تلك ال�صيغة بدا م�ؤمتر املراجعة الأخري كما
لو كان دعوة غري ملزمة �إىل �أن «يحاول ك ّل بطريقته» .وبالرغم من ذلك ف�إن
�إقرار عقد م�ؤمتر عام  ،2012يفرت�ض �أن ت�شارك فيه جميع دول املنطقة ،ولي�س
الدول الأع�ضاء يف معاهدة منع االنت�شار فح�سب ،ميثّل فر�صة للتدرّج يف تطبيق
ما اتفق عليه يف م�ؤمتر املراجعة عام ( 1995وهو بالتحديد �إن�شاء منطقة خالية
من ال�سالح النووي يف ال�شرق الأو�سط).
�إن م�ؤمتر  2012املزمع يبدو كما لو كان خُ طّ ط ملعاجلة م�س�ألة امتناع �إ�سرائيل
عن االن�ضمام �إىل معاهدة منع االنت�شار ،وبالتايل رف�ضها امل�شاركة يف م�ؤمترات
دول املعاهدة .ولكن �إيران متثّل من جهة �أخرى الطرف الذي ي�شكّل �أكرث من
غريه هاج�س ًا يف مو�ضوع منع االنت�شار .كما �أنّ �صيغة امل�ؤمتر لي�ست �سوى واحدة
من �آليات العمل املقرتحة للتعامل مع هذه التحدّيات.
جميع تلك الق�ضايا كانت حا�ضرة يف «منتدى حظر االنت�شار والأمن النووي يف
القاهرة» ،بني يومي  19و� 21أكتوبر/ت�شرين الأول الفائت) .(1ويقدّم هذا التقرير
خال�صة للم�شهد الذي متخ�ض عن املنتدى ،وذلك من خالل جمموعة مقابالت
�أجرتها «�آف��اق امل�ستقبل» على هام�شه .ويقدّم هذا التقرير خال�صة للم�شهد
الذي متخّ �ض عنه املنتدى ،وذلك من خالل جمموعة مقابالت �أجرتها «�آفاق
امل�ستقبل» على هام�شه.
«الراكب المجاني» لمعاهدة حظر االنتشار

يعترب ال�سفري حممد �شاكر ،رئي�س «املجل�س امل�صري لل�ش�ؤون اخلارجية»،
تو�صل �إىل �صيغة عمل «ذكية جداً» ،للتغلّب على
�أنّ «م�ؤمتر املراجعة» الأخري ّ
مع�ضالت ت�شكيل �إطار �إقليمي فاعل هدفه الو�صول �إىل منطقة �شرق �أو�سط
خالية من الأ�سلحة النووية� ،إذ �إنّ امل�ؤمتر �أوكل �إىل الأمني العام للأمم املتحدة
مهمّة الدعوة �إىل م�ؤمتر يف عام  2012ليناق�ش هذا الهدف ،ومن ثم تعيني
من�سّ ق م�س�ؤول عن امل�ؤمتر يف ما بعد .وبذلك ال يكون امل�ؤمتر املزمع خا�ص ًا
بالدول الأع�ضاء يف معاهدة منع االنت�شار فقط ،التي ترف�ض �إ�سرائيل دخولها،
بل �سيتباحث الأمني العام مع الدول النووية الأخرى والدول املعنية �أي�ضاً.
ريبيكا جون�سون ،املديرة وامل�ؤ�س�سة لـ«معهد �أك��رومن لدبلوما�سية نزع الت�سلّح»
يف لندن ،تقول �إنّ املبادرة التي قادتها م�صر تهدف �إىل جلب �إيران و�إ�سرائيل

للنقا�ش حول تطبيق ق��رارات عام  .1995وت�ؤكّد جون�سون �أنّ املن�سّ ق املقرتح
يجب �أن يكون من خارج املنطقة ،ولديه القدرة على العمل و�سيط ًا نزيه ًا يحظى
بثقة �سائر الأطراف ،على � اّأل ينتهي تكليفه عند �إعداد م�ؤمتر  2012وعقده ،بل
بغ�ض النظر عن م�ستوى جناح
ي�ستمر يف متابعة تو�صياته وتنفيذها بعد ذلكّ ،
امل�ؤمتر� ،أو ماهية القرارات التي �سيتبنّاها ،و�أن يتابع العمل يف املنطقة ا�ستعداد ًا
مل�ؤمتر املراجعة عام .2015
وت�شري جون�سون �إىل �أنّ موقف �إ�سرائيل حتى الآن هو �أنّها لي�ست ع�ضو ًا يف
معاهدة منع االنت�شار ،ولذلك فهي غري معنيّة بقرار «م�ؤمتر املراجعة» هذا.
ولكن برغم بقائها خارج نظام املعاهدة طويالً ،ف�إنها (�إ�سرائيل) كانت ت�ستفيد
منه ،ولطاملا و�صفت ب�أنّها «الراكب املجاين» للمعاهدة ،لكن هذا الو�ضع مهدّد
الآن .ففي ال�سابق كانت املعاهدة ت�ضمن عدم تطوير �أع�ضائها �سالح ًا نووياً،
بينما �إ�سرائيل تبقى خارج النظام وم�ستفيدة منه يف الوقت نف�سه .ولكن مع
م�شروع �إي��ران النووي ،ال��ذي يكاد املراقبون يتفقون على وج��ود مكوّنات فيه
طبيعتُها غري �سلميّة ،تبدو هذه املعادلة مهدّدة؛ فلي�س من م�صلحة �إ�سرائيل ر�ؤية
�صيغة معاهدة منع االنت�شار تنهار� ،أو �أن متتلك دولة �أو �أكرث يف املنطقة �أ�سلحة
نووية .ويف املقابل �أ�صبح هناك خيار �أمام تل �أبيب يف �أن تدخل �ضمن حراك
�إقليمي يجعل جميع دول املنطقة ،مبا فيها �إ�سرائيل ،تعمل ملنع ذلك ،وهو خيار
ت�أ�سي�س «منطقة خالية من ال�سالح النووي».
�إن ت�أ�سي�س «منطقة خالية من ال�سالح النووي» ،التي ين�شد حتقيقها م�ؤمتر
عام  ،2012يعني �إيجاد �آلية عمل �إقليمية ت�شمل ترتيبات وقواعد عمل وفرق
تفتي�ش خا�صة باملنطقة؛ وه��ذه �آلية ت�شجعها معاهدة حظر االنت�شار كذلك.
وثمّة اتفاقيات م�شابهة ملناطق خمتلفة ح��ول ال�ع��امل ،هي اتفاقية «�أمريكا
الالتينية والكاريبي ،»Tlateloco-واتفاقية «جنوب البا�سيفيكي،»)Rarotonga-
و«الأفريقية ،»Pelindaba-و«جنوب �شرق �آ�سيا– ،»Bangkokو«و�سط �آ�سيا–
.»Semipalatinsk
وترى جون�سون �أنّ منوذج «�أمريكا الالتينية والكاريبي» هو الأقرب للأخذ به
يف حالة ال�شرق الأو�سط .ففي حالة االتفاقية «الأفريقية»ّ ،مت �أو ًال التخلّ�ص من
الأ�سلحة ثم �أقيمت املنطقة� ،أمّا يف حالة «�أمريكا الالتينية والكاريبي» ،فقد
ان�ضمت الدول �إىل املنطقة ثم بد�أ احلوار يف كيفيّة التخلّ�ص من ال�سالح النووي
و�ضبط الربامج النووية للدول الأع�ضاء .وتلفت جون�سون هنا النظر �إىل �أنّ حل
امل�شكالت ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط �سي�ساعد كثري ًا يف جناح هذه الفكرة.
ثنائية إيران وإسرائيل

يُظهر حتليل مداخالت امل�شاركني من دول عربية و�إ�سالمية يف منتدى القاهرة
بو�ضوح �ضرورة الرتكيز على �إ�سرائيل باعتبارها اجلهة التي متلك ال�سالح
النووي يف املنطقة ،وترف�ض التعاون مع جهود نزع الت�سلّح؛ ولكن يالحظ �أن
الرتكيز كان �أقل و�سط اخلرباء الغربيني والأجانب حول هذا املو�ضوع (دون
�إهماله) ،مل�صلحة احلديث عن �إيران والفواعل غري الدول ومنظمات الإرهاب.
الدكتورة �أم�يرة ال�شنواين ،ع�ضو «جمل�س �إدارة املجل�س امل�صري لل�ش�ؤون

برغم بقائها خارج نظام المعاهدة طويالً ،فإن إسرائيل كانت تستفيد منه ،ولطالما
وصفت بأنها «الراكب المجاني» للمعاهدة ،لكن هذا الوضع مهدّ د اآلن
114

يناير /فبراير  - 2011العدد 09

آفاق المستقبل

يناير /فبراير  - 2011العدد 09

آفاق المستقبل

115

استراتيجيا

استراتيجيا

| المشهد النووي في المنطقة |

| المشهد النووي في المنطقة |

اخلارجية» ،عزت ذلك �إىل االنحياز ال��دويل يف التعامل مع �إ�سرائيل برغم
افتقارها �إىل ال�شفافية ،وعدم توقيعها �أي اتفاق للتخلّ�ص من �أ�سلحة الدمار
ال�شامل .وتق ّر ال�شنواين ب�أنّ ال�شارع العربي ي�ؤيّد حق �إيران يف امتالك م�شروع
نووي ،لأنّه من وجهة نظر هذا ال�شارع «لي�س معقو ًال �أن تظل �إ�سرائيل هي القوة
النووية الوحيدة يف املنطقة» ،م�شرية �إىل �أنّ �إ�صرار �إ�سرائيل على االحتفاظ
بقوتها النووية «�سوف يجعل الدول الأخرى يف املنطقة ،واحدة تلو الأخرى ت�سعى
�إىل امتالك قوة نووية ع�سكرية».
«�آف��اق امل�ستقبل» �س�ألت امل�شاركني يف امل�ؤمتر عن �آرائهم حول �ضرورة وجود
متابعة عربية حثيثة للربنامج النووي الإيراين ،على اعتبار �أنّ خطورة الربنامج
الإ�سرائيلي ،ال تعني التقليل من خطورة الربنامج الإيراين ،خا�صة يف منطقة
اخلليج العربية ،حيث القرب اجلغرايف بني �إيران والدول العربية يحمل �أخطار ًا
خمتلفة ،خا�صة مع اخلطاب الإيراين الذي ال يكون وديّـ ًا دائماً.
ترد ال�شنواين على هذه الفكرة مت�سائلةً ،فتقول «هل ميكن �أن نحارب م�شروع
�إيران النووي ونرتك �إ�سرائيل قوة نووية؟ �إ�سرائيل عدو ،بينما �إيران عدو حمتمل
قد ي�صبح غري ذلك ونتمنّى �أال يحدث هذا� .إن �إ�سرائيل هي العدو يف املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل».
كذلك يتبنّى حممد �شاكر وجهة النظر ذاتها تقريباً ،فيقول «كان هناك �أمل
�أنّه �إذا �أردت وقف �إيران فهذه فر�صة ذهبية لتوجيه الطلب ذاته �إىل �إ�سرائيل،
فمن ال�ضروري مقاي�ضة �شيء ب�شيء» .لكنه (رئي�س «املجل�س امل�صري لل�ش�ؤون
اخلارجية») يف الوقت نف�سه ال يخفي �أنّ هذا املوقف طموح للغاية و�أنّه على �أر�ض
الواقع يبدو �صعب التحقيق ،و�أنّ «الأطراف الغربية ال تزعجها الرت�سانة النووية
الإ�سرائيلية حقاً ،بل قد يكون من م�صلحتها وجود هذه الرت�سانة».
�أما ريبيكا جون�سون ،فرتى �أنّ «ال�شارع العربي ي�ست�سهل جد ًا توجيه اللوم �إىل
�إ�سرائيل يف كل �شيء يحدث يف املنطقة» ،وتقول �إنّها معار�ضة لربنامج الأ�سلحة
النووية الإ�سرائيلي ،وعملت يف ن�شاطات مدنية �ضده ،و�إنّها �ضد االحتالل
الإ�سرائيلي ،ولكن هذا ال يلغي �أ ّن��ه «من ال�سهل كثري ًا للدول العربية �أن تلوم
�إ�سرائيل ،بدل �أن تقوم مب�س�ؤولياتها لفعل ما يجب فعله لتحقيق �أمن دائم يف
املنطقة» .وترى �أنه يجدر باحلكومات العربية يف املنطقة «توليّ م�س�ؤوليات �أكرب
تو�ضح
لتو�ضيح �أنّ التكنولوجيا النووية لي�ست من م�صلحة هذه ال�شعوب» ،و�أن ّ
�أنّ «على �إي��ران م�س�ؤوليات يجب القيام بها»� .أما ت�أكيد طهران �أن برناجمها
النووي �سلمي الأهداف ،فرت ّد عليه جون�سون بقولها «�إن �إيران َبنَتْ وحدات يف
هذا امل�شروع تخدم تطوير �أ�سلحة نووية ،وهي (�أي �إي��ران) ال حتتاج �إىل هذه
الوحدات (يف امل�شروع ال�سلمي)».
وترف�ض جون�سون �أن يكون هناك �إحجام من قبل املجتمع الدويل عن مناق�شة
امللف النووي الإ�سرائيلي ،وتعتقد �أنّ خطة العمل التي �أقرّت يف م�ؤمتر عام 2010
ت�ساعد على �إيجاد �آلية لنقا�ش هذا امللف.
طهران غائبة أيض ًا

املفارقة التي ميكن تلمّ�سها �أنّه برغم احلر�ص العربي على تركيز ال�ضوء على
الرت�سانة النووية الإ�سرائيلية ،وهو ما يتعار�ض مع رغبة �أطراف دولية عديدة
تركّز اهتمامها على �إيران ،ف�إنّه ال حوار عربياً�-إيراني ًا فاع ًال حول امل�س�ألة
النووية ،وال توجد تفاهمات �أو تن�سيق لت�سوية امللف النووي� ،أو للتحرّك ب�ش�أن
ت�سويته .وميكن اال�ستنتاج �أنّ �صيغة ( )1+5التي جتمع حمادثات بني الدول
اخلم�س دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن الدويل و�أملانيا من جهة ،و�إيران من
جهة ثانية ،هي حمور الرهان يف اجلهد الدويل للتعامل مع �إيران ،دون �إطار
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عمل ي�ضمّ دو ًال عربية �أو �إقليمية �أخرى.
لقد �أعطى «منتدى القاهرة» الأخري مثا ًال على �أنّ ع�ضوية طهران يف «معاهدة
حظر االنت�شار» ال تعني �أنّها بال�ضرورة عن�صر فاعل يف احلوارات الإقليمية .ومل
يخف ال�سفري �شاكر �أنّ التوتر الدبلوما�سي بني م�صر و�إيران كان �سبب ًا م�ساهم ًا
يف عدم دعوة �أطراف �إيرانية �إىل احل�ضور ،خوف ًا من العقبات التي قد تكتنف
احل�صول على ت�أ�شريات دخول وما �إىل ذلك ،بالن�سبة �إىل الوفد الإيراين .وقال
�إنّ ح�ضور ًا �إيراني ًا «كان يتطلّب متهيد ًا دبلوما�سي ًا و�سيا�سياً ،وهذا �صعب ب�سبب
حالة العالقات بني م�صر و�إي��ران» .ولكنه لفت النظر �إىل م�شاركة م�س�ؤولني
�إيرانيني يف منتديات وندوات عقدت من قبل لل�ش�أن عينه يف م�صر.
الدكتورة ال�شنواين ت�شري �إىل �أنه برغم النيّات العربية الإيجابية �إزاء طهران،
ف�إنّها «تقوم يف كثري من الأحيان ب�أعمال فيها نوع من اال�ستفزاز لدول عربية،
خا�صة اخلليجية ،مثل احتفاظها باجلزر الإماراتية الثالث (طنب الكربى
وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى) ،وكذلك تدخّ لها يف ال�ش�ؤون الداخلية لبع�ض الدول
العربية ،ومنها م�صر» .وتعترب �أنّ «حل الق�ضايا العالقة» مع �إي��ران �ضروري
لتن�سيق اجلهود «لل�ضغط على �إ�سرائيل للتخلّي عن �سالحها النووي».
�أح��د الأ�سباب التي تقلّل ،حتى الآن ،من �أهميّة ح�ضور �إ�سرائيل و�إي��ران
للمنتديات اخلا�صة ب�إخالء ال�شرق الأو�سط من الأ�سلحة النووية ،هو �سيا�سة
ال�صمت التي يت�سم بها اجلانبان .وه��و ما الحظه نعيم �سالك ،امل�ست�شار
الأكادميي لـ«جامعة الدفاع الوطني» الباك�ستانية ،الذي عمل �سابق ًا مدير ًا
ل�ش�ؤون ال�سيطرة ونزع الت�سلّح يف وحدة التخطيط اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش
الباك�ستاين .ويتفق �شاكر مع �سالك على �أنّ �أفراد الوفود الإ�سرائيلية عندما
ي�شاركون ،ال ي�ساهمون يف النقا�ش ،رمبا با�ستثناء بع�ض الأكادمييني .ويتفقان
�أي�ض ًا على �أنّ الإيرانيني يفعلون ال�شيء ذاته� ،إذ ترتكّز م�ساهماتهم يف نقا�ش
ق�ضايا ثانوية بعيدة عن الق�ضايا الرئي�سية.
القانون الدولي والعقائد األمنية

ت��رى جون�سون �أنّ «م��ؤمت��ر املراجعة» الأخ�ير ف�شل يف حتقيق مهام� ،أبرزها
تقلي�ص دور الردع النووي يف ال�سيا�سات الأمنية ،وو�ضع ح ّد ل�سيا�سات الت�شارك
الأمني بني الأط��راف النووية والأط��راف غري النووية ،ومنع �إنتاج املزيد من
اليورانيوم عايل التخ�صيب .ولكنها ت�شري �إىل �أنه بجانب م�ؤمتر  2012هناك
�أفكار عدّة يجرى العمل عليها وتعزيزها حالياً .ومن �ضمنها فكرة نزع القيمة

حت�ضره �إيران و�إ�سرائيل ،ميكن �أن يكون مثمر ًا �أي�ضاً.
�أما جون�سون فتويل �أهميّة كبرية للرتكيز على املجتمع املدين يف املراحل املقبلة،
مبيّنة �أن ثمّة �شراكات قامت بني دول غري نووية ومنظمات املجتمع املدين منذ
مطلع الت�سعينيات كان لها ثمار �إيجابية ،مثل جعل الدول النووية تبد�أ املفاو�ضات
حول ق�ضايا معيّنة ،وتلتزمها ،كمنع التجارب الع�سكرية النووية .وتقول �إنّ
أحد األسباب التي تقلّل،
امل�ؤ�س�سات املدنية ميكن �أن تقيم �شراكة مع القوى احلكومية على امل�ستويات
حتى اآلن ،من أهميّة حضور إسرائيل
املتو�سطة ،و�أع�ضاء جمال�س النواب وغريهم من القوى ال�سيا�سية .وتقول �إنّ
وإيران للمنتديات الخاصة
ال�شراكة بني احلكومات وتلك املنظمات جنحت بالفعل يف الدفع باجتاه منع
بإخالء الشرق األوسط من األسلحة
�إنتاج �أنواع �أخرى من الأ�سلحة مثل الألغام ون�شرها وتهريبها .و�إذ ت�شري �إىل �أنّ
النووية ،هو سياسة الصمت التي يتسم املجتمع املدين خارج ال�شرق الأو�سط يف موقع �أقوى للعب دور فاعل ،ف�إنّها تلفت
بها الجانبان
النظر �إىل طابع خا�ص للمجتمع املدين يف املنطقة ،وتدرج فيه النواب املنتخبني،
و�أ�صحاب بع�ض املهن الرفيعة مثل املحامني والأطباء ،ممن ميكن �أن يزيدوا
الوعي العام ب�ضرورة �إعادة تقومي امل�صالح واال�سرتاتيجيات الأمنية .وتق ّر كذلك
بوجود «جماعة �صغرية مناه�ضة للربامج النووية» يف �إ�سرائيل ،وترى �أنّه يجب
الأمنية والردعية وال�سيا�سية للأ�سلحة النووية .وهذا ميكن �أن يتم من خالل ت�شجيع مثل هذه اجلماعات لتنمو.
جعل ا�ستخدام ال�سالح النووي «جرمية حرب» ،يحاكم كل من يتورّط فيها وفق ًا وبالن�سبة �إىل �إي��ران ،تقول جون�سون� ،إ ّن��ه وبرغم �أنّ الغالبية من الإيرانيني
للقانون الدويل ،باعتباره متهم ًا بارتكاب جرمية حرب وجرمية �ضد الإن�سانية؛ م�ؤيّدة لتطوير ق��درات نووية ،ف��إنّ م�ستويات �صنع القرار الإي��راين من �أعلى
و�أن ت�شمل املالحقة املزوّدين باملواد والإمكانات واخلربات الالزمة ملن ي�ستخدم م�ستوى �إىل �أدناه ت�ؤكّد �أنّها ال ت�سعى �إىل الت�سلّح النووي ،و�أنّها تعترب هذا ال�سالح
هذه الأ�سلحة� ،سواء �أكانوا دو ًال �أم �إرهابيني .وبر�أي جون�سون ف�إنّ م�س�ألة التغلّب ال�أخالقياً ،والقانونياً ،وخمالف ًا للإ�سالم .ل��ذا ف ��إنّ من حق املجتمع املدين
على فل�سفة امتالك ال�سالح النووي لأغرا�ض الردع ،ميكن حتقيقها ،بالإ�شارة الإيراين وم�س�ؤوليته �أن ي�سعى �إىل حفز قادته للحفاظ على هذه االلتزامات.
�إىل الأخطار التي ن�ش�أت عن فكرة الردع ذاتها ،مبا ي�شمل �سباق الت�سلّح ،و�سعي
�آخرين �إىل امتالك هذا ال�سالح.
التنسيق العربي والمجتمع المدني
يرى ال�سفري حممد �شاكر �أنّه ال ب ّد للدول العربية الرئي�سية ،مثل م�صر وال�سعودية
والإم��ارات ،التي ت�ستثمر يف الطاقة النووية ،من �أن تن�سّ ق يف ما بينها حتى �إن
دور المجتمع المدني والفواعل غير الدول
�إحدى الأفكار الرئي�سية الأخرى التي طرحت يف «منتدى القاهرة» هي �ضرورة مل يكن ذلك على امل�ستوى احلكومي ،بل عرب املنظمات غري احلكومية .ودعا
زي��ادة ال��دور الذي يقوم به املجتمع املدين يف منع االنت�شار النووي ،وحتديد ًا حتديد ًا �إىل الأخذ يف االعتبار م�شروعات مثل «التن�سيق والتفكري يف مو�ضوع
�إن�شاء دورة وقود نووي عربية ،وهذه الدورة تبد�أ من �إنتاج اليورانيوم ومعاجلته
ال�ضغط على الدول واحلكومات لهذا الغر�ض.
كينيث لونغو ،رئي�س منظمة «امل�شاركة من �أجل الأمن العاملي» وم�ؤ�سّ �سها� ،ش ّدد حتى التخلّ�ص من النفايات» .وذلك لأنّ االعتماد على الوقود النووي من اخلارج
يف هذا ال�ش�أن على �أهميّة دور املجتمع املدين ،م�ؤكّد ًا �أنّ م�ؤ�س�سته امل�شاركة يف قد ي�صطدم بحاالت ميكن �أن يرف�ض العامل فيها تزويد الدول العربية به ،فمثلما
تنظيم هذا املنتدى هي بح ّد ذاتها جزء من جهد هذا املجتمع ،وم�شري ًا �إىل �أنّ ا�ستخدم �سالح النفط العربي عام  ،1973فقد يحدث هذا ب�صورة معاك�سة يف
�إحدى �آليات العمل على امل�ستوى النووي ،تتعلّق مبالحقة مزوّدي املواد النووية ،الوقود النووي ،والتن�سيق العربي قد يقلّل هذه االحتمالية .و�أو�ضح �شاكر �أنّه
التو�صل �إىل
والت�أكّد من �أن املواد التي يجرى تداولها لأغرا�ض �سلميّة ال ت�ستخدم لأغرا�ض لي�س بال�ضرورة االتفاق على �إيجاد دورة وقود نووي عربي ،فقد يتم ّ
ع�سكرية ،و«�أال ت�ستخدم من قبل �أطراف غري دول� ،أو �إرهابيني» ،وبر�أيه �أنّ اتفاق على غري ذلك .ولكن عدم التن�سيق ،قد يعني �أن مت�ضي كل دولة عربية يف
هذا حت ّد ال يواجه دولة �أو �أخرى بعينها ،بل اجلميع ،وذلك يحتّم عليهم الت�أكّد برناجمها النووي وحيدة ،وهذا ي�ضعف موقفها اخلارجي.
من �أنّ املواد النووية ال تذهب يف االجتاه اخلط�أ .وواقع الأمر �أنّ ما ي�شري �إليه هذا التن�سيق العربي يخدم -ح�سب �شاكر� -إن�شاء منطقة خالية من ال�سالح
لونغو ميثّل �إحدى الآليات العاملية غري املبا�شرة ملنع االنت�شار .فبدل العمل النووي م�ستقبالً .ولكنه يرى �أن االجتماعات احلكومية العربية يغلب عليها
مع ال��دول املعنية وح�سب ،حلثها على عدم ت�صنيع �سالح ن��ووي� ،أو ل�ضمان الطابع ال�بروت��وك��ويل ،لذلك ف ��إن «احلديث ال ب� ّد من �أن يجرى على م�ستوى
�أمن من�ش�آتها يف وجه الإرهابيني �أو ع�صابات الإجرام ،ولعدم تزويد مثل هذه مراكز الفكر» حتى يكون النقا�ش بحريّة �أكرث ،ومن ثم تقدّم خال�صة النقا�شات
الأطراف مبواد �أو �أ�سلحة نووية ،ف�إنّ العمل يكون ب�شكل غري مبا�شر ملنع و�صول واحلوارات �إىل احلكومات.
هذه املواد من قبل م�صادر ودول ملتزمة االتفاقيات الدوليّة .وح�سب لونغو
ميكن لهذا �أن ّ
يو�ضح كيف �أنّ منتدى �شرق �أو�سطي حول الأ�سلحة النووية ال * من �أ�سرة «�آفاق امل�ستقبل»
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