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مصطفى زين

ھديدات الموجھة إلى إيران كي تتخلى عن الت معاھدة الحد من انتشار ا1سلحة النووية، قد يلبي طموحات بعض العرب الذين يتساءلون وزيرة الخارجية ا1ميركية روز غوتمولر إسرائيل والھند وباكستان، بالتوقيع على مطالبة مساعدة 
.ا�سرائيلية المؤكدة عن برنامجھا النووي وغض النظر عن الترسانة

لمصر  ، قبل زيارته»لعقول والقلوبكسب ا«العWقات العامة �دارة الرئيس باراك أوباما لـ  في سياسة الوSيات المتحدة، ووْقُعه في إسرائيل، توضح أنه مجرد جزء من حملة ولكن قراءة ھادئة للتصريح الذي اعتبره بعضھم نقلة نوعية
.ا1وسط لمخاطبة العرب والمسلمين وإقناعھم بأنه يعمل من أجل سWم عادل في الشرق

ة تطالب أوباما بالمحافظة على أمن مجلسي النواب والشيوخ عريض 1ن البيت ا1بيض لن يجرؤ على مواجھة الكونغرس الذي وقّع أربعمئة من أعضائه في SمباSة. استقبل التصريح في إسرائيل بنوع من اSستخفاف والWمباSة
المعاھدة لم يمنع الدول الموقعة  يعاضطرت إلى توقيع معاھدة الحظر، S شيء يجبرھا على التخلي عن ترسانتھا، فتوق وا1ھم من ذلك أن إسرائيل النووية، حتى لو. يتعدى تصريحات لمساعدة وزيرة الخارجية و1ن ا1مر S. إسرائيل

.معاھدة لمنع انتشار ھذه ا1سلحة وليست لنزعھا من مالكيھا ھي. عليھا من اSحتفاظ بأسلحتھا وتطويرھا أيضاً 

. ن استند في تصريحه إلى تاريخ العWقة بين البلدينليبيرما .»ا�دارة ا1ميركية ستتبنى أي سياسة تمليھا عليھا إسرائيل«قال إن . ليبيرمان التصريح ا1ميركي باستخفاف فعّبر عنه وزير خارجية إسرائيل المتمدن جداً أفيغدور أما استقبال
.للضغوط ا1ميركية ضخعلى السير في طريق السWم، وقدرة حزبه من المھاجرين الروس على إسقاط أي حكومة تر في الكونغرس وخارجه على الوقوف في وجه أي محاولة �جبار حكومته» ا1صدقاء«بقدرة  وإلى اقتناعه الكامل

لى إ كي تتحول مصانعھا وآلتھا الحربية) بليون دوSر منذ إنشائھا 150أكثر من (العسكرية  يكفي أن تحجب عنھا الھبات والمساعدات. تُْكِره إسرائيل على السير في طريق السWم باستطاعة الوSيات المتحدة، إذا أرادت، ان. دعونا نحلم
ازر وا1خطاء التي ارتكبتھا بديموقراطية، وS تكرر المج حلم بإمبراطورية أميركية تدير العالم. لكن ھذا مجرد حلم. الWديموقراطيين» الزعران« عندھا ستضطر إسرائيل إلى الرضوخ والعيش بسWم مع العرب. ركام S قيمة له

.S يجرؤ عليه أوباما اليقظ دائماً، المتحفز لما يدور حوله حلم. ا�مبراطوريات السابقة

أو ھي . رق ا1وسط من ھذه ا1سلحةإخWء الش وللتحايل على دعوات عربية، تتزعمھا مصر، إلى. التشدد حيال إيران بمسحة أخWقية إسرائيل إلى الموافقة على حظر انتشار ا1سلحة النووية ليست سوى محاولة لتغطية دعوة واشنطن
.العنصريين في إسرائيل مزحة أميركية سمجة S يضحك لھا أحد سوى
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