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القاھرة ) (IDNمن المقرر أن تنتقل جھود تحرير الشرق األوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل بدءا
من األسلحة النووية إلي فنلندا في العام المقبل ،وذلك في أعقاب قرار حكومة ھلسنكي المفاجيء
بإستضافة المؤتمر الدولي المتفق عليه في السنة الماضية والذي من المقدر أن ينكب علي النظر في ھذه
القضية.
والواقع أن اإلعالن عن مكان إنعقاد ھذا المؤتمر -حسب بيان األمم المتحدة يوم  14أكتوبر  -2011قد
تزامن مع ذروة جديدة للربيع الجاري في العديد من الدول العربية وخاصة تونس ومصر وليبيا،
وإستمرار اإلنتفاضات الشعبية المريرة ضد األنظمة الديكتاتورية في اليمن وسوريا وغيرھما.
كما تزامن القرار أيضا مع موجة قوية ومتنامية من اإلحتجاجات الشعبية في بعض البلدان العربية ضد
إسرائيل ،وھي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط التي تحوز أسلحة نووية يقدر عددھا بما بين
 210و  250سالحا أي يعادل أكثر من ضعف الترسانات النووية الھندية والباكستانية مجتمعة.
وقد بلغت ھذه اإلحتجاجات الشعبية العربية ذروتھا في القاھرة في أواخر سبتمبر وأوائل اكتوبر من ھذا
العام ،مع الھجوم على السفارة اإلسرائيلية وحرق األعالم اإلسرائيلية ،فيما إنطلقت إحتجاجات أخرى في
تونس واألردن والمغرب وغيرھا.
وفي الوقت نفسه ،تصادف اإلعالن عن مقر ھذا المؤتمر الدولي مع إندالع حركة شعبية عارمة في
إسرائيل ذاتھا ،ضد السياسات االجتماعية وغالء المعيشة وإرتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف
الخدمات ،ناھيك عن معدالت البطالة الحالية ،وذلك إحتجاجا علي الحكومة اليمينية-اليمينية المتطرفة
برئاسة بنيامين نتنياھو.
مسألة الدولة الفلسطينية
وقبل ذلك بمجرد بضعة أسبابيع ،جاءت مساعي السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة لالمم المتحدة في
سبتمبر لطلب اإلعتراف الكامل بفلسطين بإعتبارھا دولة مستقلة ذات سيادة ،وذلك تمشيا مع قرارات ألمم
المتحدة ومجلس األمن المتكررة في ھذا اإلتجاه.
ھذه المساعي أدت إلى مزيد من التوتر في المنطقة في ضوء الرفض العنيد والعلني من جانب كل من
إسرائيل والواليات المتحدة ،وھي التي أعلنت بالفعل أنھا ستستخدم حق الفيتو )اإلعتراض( لوقف تمرير
أي قرار بھذا الشأن في مجلس األمن.

فصرح خبير مصري متقاعد في القضايا النووية ونزع السالح لھذا الكاتب شريطة عدم الكشف عن
ھويته أن "كل ھذه التوترات لن تساعد علي تسھيل مھمة فنلندا ،كدولة مستضيفة للمؤتمر الدولي ومشرفة
علي تنسيقه ،في مجال المضي قدما على طريق إخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية".
وأضاف الخبير الذي شارك في األعمال التحضيرية لمؤتمرات إستعراض معاھدة عدم إنتشار األسلحة
النووية التي إنعقدت في أعوام  2005 ،2000 ،1995و " : 2010ھناك اآلن سيناريو جديد في
المنطقة .األنظمة الديمقراطية الناشئة في بلدان مثل تونس ومصر -وقريبا نأمل أيضا في سورية واليمن-
لن تواصل اإلذعان إلي "صوت سيده" أي الواليات المتحدة كما دأبت أن تفعل النظم الديكتاتورية منذ
عقود طويلة".
ھذه المنطقة المضطربة والناھضة والغنية بالنفط -الشرق األوسط -ھي اإلقليم الرئيسي الكبير الوحيد
الذي ال يخلو من األسلحة النووية .فقد تحررت منھا عدة مناطق أخرى بما في ذلك قارات بأكملھا .ھذا
ھو الحال بالنسبة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وإقليم جنوب المحيط الھادئ وجنوب شرق
آسيا ،ومنطقة وسط آسيا ،والقارة األفريقية برمتھا.
المھمة الصعبة
يتبين مما سبق ،ومن غيره من القضايا األخري العديدة والمعقدة كما يذكر الحقا ،أن المھمة التي تقع علي
عاتق جاكو الجافا ،وكيل وزارة الخارجية الفنلندية الذي تم إختياره كوسيط ومنسق للمؤتمر الدولي
المقدر عقده في عام  ،2012لن تكون مھمة سھلة علي اإلطالق.
فقد واجه الطريق الذي أدي إلي ھذا المؤتمر سلسلة من العقبات الجمة قبل قرار عقده الذي أتخذ في
أعقاب مؤتمر إستعراض معاھدة حظر االنتشار النووي في نيويورك في الفترة  28 - 03مايو .2010
ويجوز القول بأن ھذا القرار جاء وليدة الجھود المضنية التي بذلتھا مصر بإعتبارھا صاحبة مبادرة
إعالن منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية وغيرھا من أسلحة الدمار الشامل منذ
أواخر الستينات ،والتي حظت بدعم الدول العربية ،وتركيا ،وحركة عدم االنحياز ،فضال عن بعض
الدول األوروبية وخاصة اإلسكندنافية.
وأكدت الدبلوماسية المصرية أثناء التحضير إلجتماع إستعراض معاھدة عدم االنتشار األخير في
نيويورك ،بل وفي مختلف المحافل ،مطالبتھا بتحرير منطقة الشرق األوسط من الترسانات النووية
وجميع أسلحة الدمار الشامل.
ھذه المبادرة المصرية ،التي أطلقت للمرة األولى في عام  1961وتبلورت على مدى العقود األربعة
الماضية ،تعكس موقف جميع الحكومات التي توالت علي البالد تجاه حتمية تطھير الشرق األوسط من
األسلحة النووية وكافة أسلحة العامة الدمار الشامل )النووية والبيولوجية والكيميائية(.
كما أكدت مصادر مصرية وثيقة اإلطالع علي أن ھذا الموقف لن يتغير مع تغير النظام أو الحكومات في
المستقبل.

مبادرة القاھرة
وزعت مصر علي جميع األطراف المشاركة في مؤتمر نيويورك  2010إلستعراض معاھدة حظر
االنتشار النووي ،ورقة عمل دعت من خاللھا المؤتمر للتعبير عن األسف لعدم إحراز أي تقدم علي
طريق تنفيذ قرار عام  ،1995الذي أكد قرارات سابقة لجعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة
النووية.
ھذا القرار األممي أرسي قاعدة صلبة للتفاوض حول إزالة األسلحة النووية وغيرھا من أسلحة الدمار
الشامل في المنطقة.
وقبل أيام قليلة من إجتماع نيويورك المذكور ،نادت وزارة الخارجية المصرية في  26أبريل 2010
جميع الدول اإلنضمام إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية ،علما بأن إسرائيل ھي الدولة الوحيدة في
المنطقة التي ترفض اإلنضمام لھذا المعاھدة.
وشددت دبلوماسية القاھرة علي إرادة مصر بضمان إنضمام جميع الدول إلى معاھدة عدم االنتشار،
مؤكدة أن عدم إنضمام إسرائيل إليھا يشكل خطرا علي األمن والسالم في المنطقة.
وحثت القاھرة مؤتمر إستعراض معاھدة حظر االنتشار النووي في نيويورك علي تنظيم مؤتمر لالمم
المتحدة بحلول عام  2011وبمشاركة جميع دول المنطقة ،سعيا للتوصل إلى إتفاق رسمي يضمن
التزامھا الفعلي بتحرير الشرق األوسط من األسلحة النووية.
ودعت القاھرة إلي عقد مثل ھذا المؤتمر تحت راية االمم المتحدة لضمان أن تكون قراراته ملزمة قانونا.
ولكن بدال من ذلك ،قرر مؤتمر إستعراض المعاھدة عقد "مؤتمر دولي" ،ما يعني أن تخرج عنه مجرد
توصيات غير ملزمة.
وبناء علي ھذا ،من المقدر أن يتحول مؤتمر فنلندا في العام المقبل للنظر في إخالء الشرق األوسط من
أسلحة الدمار الشامل إلي "نمر بال أسنان" ،حسب تعبير دبلوماسي آسيوي.
الرفض اإلسرائيلي
تتمسك إسرائيل-بدعم الدول األوروبية وتأييد الواليات المتحدة -بقرارھا بعدم الكشف عن ترسانتھا
النووية ألي جھة دولية ،وإصرارھا على إحاطة برنامجھا النووي العسكري بالسرية التامة ،في حين
تكرر رفضھا اإلنضمام إلى معاھدة عدم إنتشار األسلحة النووية.
وفي مؤشر واضح علي موقف إسرائيل بعرقلة مساعي تحرير الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل،
رفض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياھو المشاركة في قمة األمن النووي التي عقدھا الرئيس
األمريكي باراك أوباما في واشنطن يومي  13و 14أبريل  .2010كما قرر نتنياھو عدم المشاركة أيضا
في مؤتمر إستعراض معاھدة حظر االنتشار النووي في مايو من العام الماضي في نيويورك.

المتطلبات األساسية
أصدرت مصر وثيقة رسمية تشرح رؤيتھا لمتطلبات إخالء الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل،
وذلك قبل مجرد أسبوع من إنعقاد مؤتمر إستعراض معاھدة حظر االنتشار النووي في األخير.
وجاء في الوثيقة أن الرؤية المصرية لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة تنبني على مبادئ أساسية مثل
إقرار حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية وتنفيذ جميع القرارات المبنية على أساس الشرعية الدولية.
وشددت الوثيقة علي أن موقف مصر الذي ال لبس فيه ھو أن:
حيازة أسلحة الدمار الشامل ال تضمن األمن ألي دولة في منطقة الشرق األوسط ،بل ويتحقق ذلك منخالل إقرار سالم عادل وشامل،
عدم وجود "أي خطوة ايجابية" من جانب إسرائيل تجاه تحرير المنطقة من كافة األسلحة النووية ،إضافةإلي الموقف اإلسرائيلي المبني علي أساس "مذھب التفوق العسكري" ،سوف يسھم فقط في تفاقم حالة
إنعدام األمن اإلقليمي.
كذلك فقد أعربت مصر عن رفضھا ألي نوع من التفرقة أو التمييز أو التجزئة أو التنازل أو "اإلختيارية"
لصالح طرف واحد في مجال القضاء التام على جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
وشددت القاھرة أيضا علي حتمية أن تتم عملية نزع جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط
تحت إشراف دولي شامل ،ال سيما من جانب األمم المتحدة ووكاالتھا .وطالبت بتنفيذ كافة قرارات االمم
المتحدة الداعية في ھذا الصدد ،وبخاصة قرار مجلس األمن الدولي رقم  487لعام .1981
المظلة النووية األميركية
قبل أقل من عام واحد علي إنعقاد مؤتمر إستعراض معاھدة حظر اإلنتشار النووي  ،2010رفضت
القاھرة إقتراح الرئيس األميركي السابق جورج دبليو بوش بضمان الدفاع عن المنطقة ضد األسلحة
النووية كجزء من خطة سالم شامل في الشرق األوسط.
والمعروف أن مثل ھذه "المظلة النووية" المقترحة ضمنا عادة ما تستخدم لتحالفات الواليات المتحدة
األمنية مع دول غير نووية مثل اليابان ،وكوريا الجنوبية ،ومعظم دول أوروبا ،وتركيا ،وكندا ،
وأستراليا ،ونشأت جراء الحرب الباردة مع اإلتحاد السوفيتي آنذاك .وتعتبر مثل ھذا المظلة بديال إلمتالك
ھذه الدول أسلحة نووية.
ففي  18أغسطس  ،2009وأثناء زيارته األولى لواشنطن منذ خمس سنوات ،أصرت الدبلوماسية
المصرية علي لسان الرئيس المخلوع حسني مبارك ،علي أن ما يحتاجه الشرق األوسط ھو سالم وأمن
وإستقرار وتنمية ،وليس أسلحة نووية.

وأكدت مصر تعھدھا الكامل باإللتزام بإعالن الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية .وإستباقا
ألي نقاش حول ھذه المسألة ،نشرت صحيفة األھرام الحكومية المصرية مقابلة حصرية مع مبارك في
 17أغسطس  ،2009جاء فيھا أن مصر لن تكون جزءا من أي مظلة نووية أمريكية تھدف إلى حماية
دول الخليج.
وجاء أيضا أن مثل ھذه المظلة تعني ضمنا قبول قوات وخبراء أجانب "على أرضنا ونحن ال نقبل ذلك".
كذلك إن الشرق االوسط ليس في حاجة إلي قوى نووية" ،سواء كانت إيران أو إسرائيل ،وأن "كل ما
نحتاجه ھو السالم واألمن واالستقرار والتنمية".
وفي نفس اليوم ،علق المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فكرة المظلة النووية األميركية في المنطقة،
قائال "ليست ھذه ھي المرة األولى التي تثار فيھا مثل ھذه القضية ،فھي جزء من سياسة الدفاع
االميركية".
العامل اإليراني
وتعليقا علي خطط الواليات المتحدة النووية المزعومة في منطقة الشرق األوسط ،قال المتحدث المصري
أنھا غير مقبولة على اإلطالق ،سواء شكال أو مضمونا ،ويجب أن يتم التعامل مع الملف النووي اإليراني
بروح الحوار والمرونة من كال الجانبين ،الغرب وايران.
وقال أن إيران لھا الحق في اإلستفادة من االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،مثلھا مثل أي دولة أخرى
موقعة على معاھدة عدم إنتشار األسلحة النووية ،طالما تثبت أن برنامجھا النووية ھي ذات أغراض
سلمية.
وخالصة ،وفي ضوء كل ما سبق ،فقد إعترضت الطريق نحو اإلعالن عن عقد المؤتمر الدولي في فنلندا
في العام المقبل للنظر في تحرير الشرق االوسط من أسلحة الدمار الشامل ،سلسلة طويلة من العقبات من
بينھا عدم إستعداد أي دولة ال إلستضافته وال للقيام بدور الوسيط فيه .فھل تنجح فنلندا في تحقيق ما فشل
فيه غيرھا خالل عقود طويلة؟.
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