
הגרעין.אימת

קומאיאליהו
טכנ~וגיתסקירה

מזומוניםי.אלפדולה.גגרעינייםבתהליכיםהקשורהנרגיה,אהי
להשתמשמאפשרתזועובדה .כימיים·בתהליכיםהקשורה

מדלקשלוםלצרכיאנרגיהלהפקת-גרעיניותבריאקציותי
רגילה,.שריפהבתהלנכיהמקובלמהדלקבהרבהקטןשמשקלו

שלהימצאומקוםאלנשיאהברשיהי.הנפץמתקןז"א-פצצותלייצרוגם
 'הקונבנציונאליות.הפצצותמעצמתשעור 1לאיגדולהשעצמתן-האויב
בתהליךהביקוע.תהליךהואגרעיניתאנרגיההמשחררים'התהליכיםאחד
 'כיוסמשמש.זהתהליךיותר.קליםגרעיניםלשניכבדגרעיןמתבקעזה

שהוטלו _אלוגמת_דוגרעינוית,פצצותלייצור _וכןכח,י'בכורחשמללהפקת
הירו'?'ימההינפיותהעריםעלהשניתהעולםמלחמתבשלהיארהייבע"י .

 .-ונגסקי.
 . 5,000שלככח-ה-נפץבערךא.הופלוטוניוםאואורניוםפצצתשלהנפץכזר

בפיצוץנוצריםלכךבנוסףט.נ.ט.שלטונהמכילהמהןאחתשכלפצצות .
נזקיוגורמיםהפיצוץ .סביבת ·אתזרמזהמיםיביים.רדיו-אקטחומרים

 .במגע.-אתםהבאיםלאנשיםקרינה
ההיתוך'תהליךהואאנרג:הכמקורלשמשהיכולאחרגרעיניתהליך
נוצ-רכאש:י .יותר i:ךבלגרעיןקלים.גרעיניםשנישלבמיזוג ~כרוךאשר

למשקלםיחסיתאשראנרגיה'משתחררתמימןמגרעיני 4הליוםהגרעין
מזועשרהפיכמעטגדולההיאבתהליך,·המשתתפיםהגרעיניםשל

הביקוע.בתהליך_המשתחררת
פצצהכאשרהמימן'בפצצותהמתחוללתהליךהואההיתוךתהליך
פצצותשלהנפץכח .כג~ץכאןr.כשמשתהביקועעיקרוןעלהפועלתגועינית
 'עלהבנויותהגרעיניותהפצצותשלמזהמונים.אלפיעדמאותל-גדוהמימן
שלניצולואתהמאפשרתטכנולוגיהעדייוקיימתלאהביקוע..תהליך
 ,; . .כחבתחנותחשמלהפקתלשם _ההיתוךתהליך
הראשוןהשלב '.שלביםשנילעבורצריכ-הגרעינינשקלייצרהרוצהמדינה
שתהיהפצצהבנייתהואהשניוהשלבהגרעיני,ה-נפץחומרהשגתהוא

המטרה.-ל.אאותהשיאפשרו-לשאתומשקלמימדיםבעלת
ושניתןסבירים,במאמציםלהשיגםניתןאשרגרעיניםשנילמעשהקיימים

 235אורניוםוהםגרעינית,ביקועפצצתשלנפץכבחומרבהםלהשתמש
 .- . 239ופלוטוניום

שלבכמונך_אורניום,המכיליםבטבע,-במחצביםנמצא 2 ' 35אורניוםהגרעין
 235 .האורניוםאתלהפרידכדישבמחצב.האורניוםמכלל 0.7%

ההפרשעלהמבוססותפיזיקליותשיטותהיוםמקובלות , 238מהאורניום
- .הללוהגרעיניםשנישלהמסותשבין

 , 2 ~ 9פלוטוניוםהגרעיןאתלהפיקכדיבטבע.י"מצואיננופלוטוניוםהיסוד
 239אורניוםהגרעיןבנויטרונים. 238אורניוםהגרעיןאתמקרינים
התפרקותפעמיים-מתפרק 238אורניוםעייי'נויטרוןזג_בליעתהמתקבל

 _ . 239פלוטוניוםהגרעין.ומתקבלניטה
כ:ווכיםשהםהעובדההיא'לה_אכיווניםלשניהמשותפיםים.הדבראחד

משמשים 235אורניוםלהפקתמא..דמתוחכמיםאו 1וגדוליםבמתקנים
שהןאולטרה-צנטריפוגותאוהדיפוזיהתהליךעלהבנוייםענקייםמתקנים
מקורליצוריש , 239פלוטוניוםלהפקתמאד.ומדויקותמסובכותמערכות
 .~וד~מספיקגרעיניכורק"רלספקיכול.זהדברנויטרונים.שלעשירלשטף
המסהגרעינית.לפצצההדרןסוףאיננהעדייוהגרעיניהנפץחומרהשגת

שלה~א 239 .פלוטוניוםאו 235אורניוםשלפיצוץלשםהדרושההקריטית
מדינהיותר.-מוניםהרבהכבדותהן'הגרעיןפצצותואילוספורים,קייג

אתלפתחגםצריכהפצצה,לייצורהמספיקגרעינינפץחומךכברשהשיגה
באמצעים·אותהלשאת-ניתןאשרפצצהייצורשתאפשרהטכנולוגיה
גרעינימתקןלפוצץהצליחהאשרהודו,כיאומריםיש .לרשותההעומדים

 ..זובעיהעד~יופתרהלא ·מגדל,בראש
מדעניכיכאךלצייוכדאיההיתוך'תהליךעלהבנויות·לפצצותאשר

בפצצותלהשתמשמנת·עלספורותלשניםזקוקיםהיוהגדולותהמעצמות
 .מימןפצצותלייצרמנתעל ,-20ההמאהאמצעשלובטכנולוגיהביקוע

טכנולוגייםבמאמציםכרוכהגרעינינשקהשגתכימשתמעלעילמהאמור
הריהנסיברנi,ישתנולאשאםלהניחאפשרזאתלמרותביותר.גדולים
האנשיםאתשלהןהסטודנטים.המוניבקרבלמצואערבמדינותתוכלב-ה

הלגיעמנ!יעלהאדירים,הכספיים~משאביiרוולהשתמש pהמתאימי
 .לעיןהנראיתההיסטורית-בתקופהגרעינילנשק
הישראליתהמדי-ניותשל qאלטרנטיבייפעולהקריש.ללבחינה.שנעבורלנפי
שללהתקדמותה _ Pמליכמהנייחד.'התיכוןבמזרחהגרעיניהנשקשא.בנו ___________ . __ . 

 .הקרובבגליוןיופיעהנושאשלהפוליט~ההיבטעל /קומאיד"רשלנוסףמאמר
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שלייצורל-לכלישראלהגיעההאםאלה_הש .הגרעיניהנשקבכיווןישראל
סבורהעולםכיבהנחהכאןתפק.נסלכן ~כמוססודבחזקתהיאגרעינינשק

שלהפוקךבמשחקקלףספק .ללאזהו._ .הדבר.הואכךשכנראה
מדיניים\שונים.מהלכיםעלבאמצעותולהשפיעניתןולכן ,·ים >-rהפוליטיק

הביקוע,עיקרוןעלהבנויותהפצצותמסוגגרעיניתצה.ש!כ"לצההרסכוחעל
(על-הירושימהעלהגר"עיניתהפצצההטלתשלמהתוצאותללמודאפשר

השנייה).העולםמלחמתבשלהיאהבייבצבאידי
-80,000 ,;במקוםנהרגומהםאיש,-300,000כעתבאותה .היוה'בהירושימ

 • .הפצצהמ~שורתיותרמאוחרנפגעוים.נוספרבים .ו o , 000 _כ-ונפצעו

אהרונסוןשלמה
מדיניתוגמישותגרעיניתהרתעהבזכות שלזהבנושאוהפרקטיהתיאורטיבטיפולהגדוליםהקשיים·חד,א .

ה-אתנן-הגישההחוקריםעל-ידישקרוימההואגרעינינשק-
מאוהפשוטה_לשון-בשיקרה, 'מהמפניהחששכלומרצנטרית,

האתנוצנטריתבגישההדבקיםמני-זiים _זהחששבגלל .דןלגוש
יש-~אל.שללקיומהכזאתנה.סכלמנועדכיומראש,הכל,לעשותשצריך
כזהנשקהכנסתעל-ידילקבלשעשוייםערבים,עםענייולנויששהרי
כלישראל.עלכלייהלהמיטיכולאשרהיחידהאמצעיאתהתיכון,למזרח

צהייל,_של:כוחושונותהרתעהדרכינירינועדייוזה,אמצעינכנסשלאזמן·
 .ואףמעמדלהחזיקשלנוהגבוהההמוטיבציההתושייה!האילתור,יכולת·

טוענים,כךגרעיני,נשק·שבהכנסתהנוראהקושיהעליונה.וידינו'ועללצאת
 .ללחום,ה~ורךמןאותםהפוטרמכשיראזי:מצאהערביםשבידבכךהוא

כל ~לאלתרהצורךומןתושייהלהראותהצורךמןתקרב,בשדהבישראל
תופתמכןתנבידםתהיהאלהכלבמקום .עליהםעוליםאנובהןהתכונות
מצוייהזאתבטענההישר~לי.הקיוםלכלבבת-אrותקץלשים-שיכולה
כה,עדישראל,אתמלהשמידנמנעהערבישהצדמוקדמתהנחהכמובן
הכוחותשיחסיושכל-זמןצהייל,שלנציונאלי'הקונבההרתעהלכוחהודות

 .להשמידנולעולםבידויעלהלאקונבנציונאליים'יהיו
משום )ב;תרנוי'"דסתראשהןמכיוןא)האלה.ההנחותבכלכמובןפר'כואני
הן Iהעניואתבדקנוכאשרכלומרהמחקרית,במציאותאחיזהלהןאין·ש

הערביםשלהתגהגותםמבחונתוהךהערבי'לם Tבעהפרסומיםמבחינת
שלבאךתהר_לצייאנסה .הפוכה .נמעטהיאהנראיתהתמונהבסכסוך'

 . .שלב.אחרי
מראהמראשיתו,בקונפליקט,הערביתהתנהגותשלמדוקדקתבדיקה
נבנציונאליים'_קו·היוערבמדינותלביןי~ר~לביןהכוחותשיחסיזמןשכל
להשמידחובה,גםאלאעמוקהחנ:יושהק_רלאהערבי.בעולםקיימתחיתה

חסר·קטן,כגוףבעיניהםודימויינ-והפוליטיהמצבהעלבון,ישראל.את.
אנשיםשל_חבורה'מעיון)·הנiיכובמזרחלא(וודאיעצמומשלשורשים
סרטןפה·יצרולכןקרימינלית,כמעט ryבמוטיבציכ~ןשנתלקטונואשים,

יצורמבחוץ.סיועבלאמעמדלהחזיקמסוגלשאינוהתפשטותי,אופיבעל
שורשיםלושאיןס iמשבסיסית,חולשהאחת-תכונותבשתי 1מצטייזה

בלתיפוטנציאלבוטמוןאחרים'שלחם-שלי-והואהיות-והשניתמשלו
 _לכן,הערבית.האומהשלקיומהעצםעלשמאויםהתפשטות,שלפוסק

בסיסעל-וזאתהזה'הסרטןלחיסוללהתגייס'~ערביתהאומהבת-rייי
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ואלהיהודים,מיליון 3לביןערבים,מיליון 120-100שביוהכוחותיחסי
שלהסולידריותהקרבה,:אומץ,כמוערכיםכאןמתבטאיםשמאחוריהם.

ערכים ;למענםעצמואתלהקריבשלוהנכונות ,אתיו oעהערביהעם
יעמדולאה.בזמלוכדרצוןנגד .והפסיכולוגיההיסטוריהתרבותי'ור,במיש

היהודים.--לדעתם-
אניהפאן-ערביות,חוקריכלעל·אגבהמקובל-הזה,לניתוחערנותמתוך
התלהבות,רצון,גיוס _כגוןערכיםמולכאשרקורהמהלשאולמבקש

לשכמותםשאיוכמ(בן ?אטומיתפצצהעומדתבאלח,וכיוצאסולידריות
שלושה,לביןועשריםמאiרשביןהכוחותשיחסישבעוד_משוםערך,אז

מוללהתגייסהחובהואתהתחושהאתועשריסהמאהאצלמותירים
ועשריםמאהמוותריםכיצד :הלכישאלושאחרתמשום ;האלהשלושה

שורשיםלחסרילגזטימיים,לבלתינחשביםשהאחרוניםניחרדלשלושה,
ברגעמא,דקשהבמצבלדעתי,נמצאת,זאתמשוואה .אחיזהולחסרי

שלופטריות.·מעל(ת,מיליון 200שלטמפרטורותמולהשמעמידים
הבחינה.שמן .ואומרבניתוחלכתמרחיקאניכן,עליתרהירושימה.

מןלהיפטרזאתחובההסכסו,ךבלב.המונחתiךעיקרית, 'הפסיכולוגית
קשהענייוהערביותההנהגותלגבימראשיתהה?תההציוני'הסרטן
 .. . ..פומביתמחוייבותלגביהלהןשחיתהלמרותלביצוע,
שהוא(אוהגרעיניק-נש ·הישראליבצדמופיעכאשרזאת,·מבטמנקודנך

פסיכולוגית-בחינה_מניכ:-,ת,במידהפוטרהואראלי), !l'היבצדלקייםנחשב
אשרהזאתהמורכבתהמחוייבותמןבי-הערהצדאתיח,דגםופוליטית

נאצרשלמסוגומאודנבון_וכריזמאטיאדםושאפילובהלשלוטקשה
לגישהלחזורברצוניוכאן .-67ב .עליההשליטהאת .איבד Iבזמנו

דן, .גושעלחושבפעילשמאירכשםכלומר,בהיפוכה,אבלהאתנוצנטרית,
יחשובאחראימצרישמנהיגלהניחכדי ·טולרנטימספיקלהיותצריךהוא .

הערבוםבידיתינוואטומיתשפצצההזאתהטענ--הכלומר .שלודןגושעל
שמנקודנךבחשבון ·מביאהאינהישראל,להשמדתהסופיהאמצעיאת

בלתינזקלגרימתאמצעיאל-ישרבידי·נותנתאטומית ·פצצהערבית,ראות
ביןומקובלמצרים.כמולמדינהעם,-להשמדתבמימדגןהקרובנסבל,

מלחמהחיתהלמשל,הכיפורים,יוםשמלחמתבכ,ךהעוסקיםהחוקרים
הערביהדימויבגלל ,ישראלשבידיהשטחיםשלהשולייםעלמוגבלת,
צבאית.גרעיניתאופציה,ישישראלשבידי

הפךבעצמופעיליר }'2שמפרדוכס,גבימעלפרדוכסבינתייםנוצרואצכנו ·
אםשכן .קונבנציונאליבביטחון.הצורךבדברטענתובשללוימשחק

הואואםשטחים.להחזיראזלנואסורודאיזה,מסוגביטחוןאנוצריכים ..
יהיהשיקרהמהעצמה.שכן 'אתרת'סותעמדתושטחים,להחזירמציע

ואנחנווהיותערבית,אטומיתפצצהומול Iאסטרטגיעומקבלישנישאר
 .מניחיםשהםכפיומטורפים,ראציונליםלאאנשיםהםשהערביםמניחים .

שא~חנובעודהפצצה;אתיזרקושהםספקשוםאין.אזלגבינו,
לעולם.בעצמנוזאתנשעהלאהראציונלים,

פצית.האואתברצינותלקחה ,יחסיתהפרגמטית '-הערבית,המנהיגות .האם
האינדיקטורים,כלבידינויש ..כן:היאהתשובה-ישראל?שלהגרעינית

בויכוחפומביביטוילידיבאיםוהדבריםלכךוהאופרטיבייםומביים pה
בספר ,הייכלוחסנימוחמד'אותושמצטטכפיאפי'קדעםלנאצרשהיה
-לקהירבא )-69(בלשלטוןבעלותואפישקדנאמרשם . 11לרמאדן"הדרן
לצורךלרשות,ךש'ללובהמוגבליםהמשא:;~יםכלהנהגימל,אחי :ואמר

(על-י :נאצרלואמר .כולנועלהמקובלרעיוןזהישראל,שלהשמדתה
לשואהיביאשהדברמפניבחשבון'בא "לאישראלאתלהשמיד-הייכ)ל .

יחליפוהמעצמות ?גרעיניתשואהכוונתךמה :קדאפיהשיב .גרעינית
שאלואחייבהשתתקוקדאפילא.:נאצראמרגרעיניות?מהלומותביניהם
קדאפישלחואז .הצלחתיולאניסיתי .לא :נאצרלואמר ?לנוגםישהאם
 .הפצצהאתלקנותלפקידאלודיגאל-סאלם.:עבדממשלתו .ראשאת

עיראקמעמד-זושל ,אתלקדםעשויגרעיני .נשקהעיראקילווריאנטבאשר.
אצל'גםאבלהמר.פץ,מדינותכלפיגםהמחבלים,כלפיגםסוריה,כלפיגם.

מניחיםוחבריושפעילכיפגרעיני'בנשקשיומששלתפיסהאין.העיראקים
לגווןהקרוביםהערבים ·אףזאת..לעשותירוץאו.יעוטהערבישהצד

העולםשלחיותוועלשלהם,היחסיתהפגיעותעלמדברים ,·העיראקי
שלהמוגבלהמספרועלהשממה'בתוך ; iמדבנאותשלאוסףהערבי
'אםשכן ,הערביהעושרמקורותתשלות,הפגיעעלהערבי,בעולםמטרות

מימןפצצתשלהלםגל .קיימיםלאנפטשדותגםאזי 1מימןבפצצותבר.מדו
בעליהםמדוברשבהםהנשקכליפהשלמות.יבשותמכסה ;ליםשנזרקת
ישארולאהתיכוןהמזרחכלאתאתהלסחוףיכולהשבאמתהשמדעוצמת
 .אחדפלשתינילא.אףאוליהסיפור.אתלספראחדערבי
חראכלקודם· ,בזהנשתמשלאהרילעולםאנחנו :'ואומרפעילשבאוברגע
שללאמינותומתחתהקרקעאJךמשמיטשהואעל-ידי-כךלנו'נזק·גורם

 . .הערביבעולםמבחינתנובינתיים ·ים-חקיהאיום
היאהנשאלות,השאלותאחת ~כזאתעוצמתבעליבכלי-כשקמדובראם
קריטיתזובעייתנראיתלי .למימניהאטומי .המימדמןעברהישראלהאם
ישהאם :הנשאלתהשניתהשאלה-.הפורוזמבעייתמ.אשריותרהרבה

אםשנית'מכהלצורךהישרדותכושרלפתחישראלשלהטכניתביכולתה
חשובכזהכושרפיתוחבעיני .גרעיניבכשק 'שימושיעשההערביהצדאמכם
אחתמכלקצתרבות,לאומיותמטרותלהשיגהכסיונותמאשר-יותרהרבה

קונבנציוכאלילנשקע~ומההוצאהיש·,אםכלומראחת.ובעונהעת i:ו
בהתנחלויות,והשקעהמספיק,לאאבלהגרעינית,באופציהוהשקעה
שאףתהיההתוצאהועוד'ברווחהוהשקעהאוידו~,שלבכלכלהוהשקעה

בימי :iעתהמתרחשהדברשהואלחשושיש-ותושגלאמהמטרותאחת
 •שרון.

 .האטומיתהאנרגיהשל_שימושי'לניצולמתקןשלמשוערמבנה'

פעיל ·מאיר
עכשיו'לשלוםהגרעיניתהסיבה

. -
במזרחגרעיניאימהמאזן-שורר'בולמצבהגענוכינניחבה.ה

רכשוערבממדינותאחדותוגםישראלגם :אומרהווה .התיכון

אי ,האימהכי'?צבלהנ?חנמשיךהבה .אסטרטגיגרעיניחימושי
- .לשרדוממשיךלישראלהערביהעולםביוהשלום'-

פני ·עלמוחלטיתרוןהערבילעולםיהיההזה ..צב bבהערכתי,עניותלפי
והתחום-המדיני;:,תחום :תחומיםבשנינחותהתי~צאוישראלישראל,
הצבאי.

עיקרי ·אםהמדינית. Jברמההעימותתחוםהואהראשוןהתחום

 , . 1הערבי-ישראליבסכסוךפקדו'יתהאנושיהמיןשלוהתבונההפסיכולוגיה

לאיום,בוישתמשואלאגרעיני,חימושבחפזהיטילנלאהיריביםזים.הצד
-אימהיימאזן:'באנגליתשנקרא' _מהלטפחלהפחדה,להרתעה,

Balance of Teror . . . 
תוכללאגרעיני,חימושלהשיהיהככלישראליותר.יפחדמי'כבדוקהבה

משמעותי'נזקבגרימתלאייםתוכלהיא .הערביהעולם.בהכחדתלאיים
אםהראשונה,במכה ;היותרלכלערביות,מדינותשלוששתיים,לאחת,-

. l'{ ונואםהשכיח,במכהאוכיזום,נחנוrהראשונה,המכהלאחרנתקייםאנ
תתבטאהערביהעולםעלשלנוהגרעיניהאיוםיכולת .אויבינומצדשתבוא
בעוד .לכולןלאערב, nמארצולחלקמאוד'קשהמאוד'כבדנזקבגרימת

י'כולההערבים,אצל .א.שתמצקטנה,גםולומינימלית,גרעיניתשעוצמת-
 <עלגרעינייםנפץראשיארבעהשלושה .הציוניהמפעלקיוםעצםעללאיים .

הנשק.חילכלחייםשבקהציוניוהמפעלחיפה,אזורעליltנייםועוד·'דןגוש
הסכסוךשלבהיסטוריה ·ה-ראשונהפעם_ב.הערבילעולםיעניקתגרעינ-י

יעדישראל,שלקיומהעצם.עללאייםהאמצעה-יצבאי ·אתהערבי-ישראלי,
 .כל :מסקנה .קונבכציונאליים Dבאמצע?לממשוהיוםעדהצליחושלא

אימהמאזן _שלבנתוניםביותר,הקנאי-הלאומןגםולוישראלי,מנהיג
לגורליותרהרבהיחשוששהואבמצבעצמואתימצא ,במזהייתגרעינית
לגורליחששוהערבייםהמנהיגיםשלהקונצנזוסמאשרישראל

האימהשלהמעטהתחתהזה,הקיומימהחששכתוצאהארצותיהם.
בהןאשרבנסיבותהישראלית,הפוליטיתהמנ;ךיגותכלתימצאהגרעינית,

לההיהמאשרפוליטי'תימרוןוחופשפועלהחופש 'פחותהרבהלהיחיה
בסיועאותה'ו~תמרןישראלעלללחוץיותרקליהאהערבילעולם .היום

 .יהפוךהערבישהעולםסבירסיכוישוםשאיוגםמה .ובלעדיובינלאומי
כלפיהערביםביןתמידשיהיההפנימיובעימות'אחת,מלוכדתלמדי-כה
שלאלגייראולוב(דוגמתיותרהניציםילנרר'הקנאיםתמידכמעטישראל,
להםאכפתלאבתת:מודע,כאשריותר,הקובעיםהדומיננטים,יהיוהיום)

שניתבמכהתזרוק / 11פלישתיז:כעםנפשי"ותמותבמסגרתתסתבךשישראל
עלאוסוריהעלאומצריםעלגרעינייםנפץראשיכמהראשונה ,במכהאו

סעודיה.

וישראל,הערביהעולםביוהגרעיניהאימהמאזן'כישביםוהחמתוכנואלה
או ; i:לארהייברית-המועצותביןהמתחוללגרעיניאימהלמאזןדומהיה'יה
העולםלבין.שבינינובמציאות .חמורהטעותטועים--;לסיןמבריחייבין

הערבי'העולםשלהספיגהכושרלעומתישראלשלהספיגהכושרהערבי'
הגרעיןאימת .יותרגדוליהאהגרעיניערבי Hהאיוםכושרלכןקטנטן'הוא

מחופשהמוןיאבדוהםולכןגדולה'יותרהרבהתהאמנהיגינועלשתיפול
 • ' . .שלהםהפעולה
אתלהפציץישראלממשלתשללהחלטההביאהזומעיופאראנוייתאימה
ישלישראלרקכי ,שלנוהמנהיגיםסברו 1980עד .בגדדלידהגרעיניהכור

אצלגרעיניתאופציהלהסתמןמשהחלה :איןולערבים~ועיניתאופציה
המדיניתההנהגה'הבחינהעיראק,ואחייבפקיסטאןערב,במדינותמישהו
-גרעינילאיוםתשובהלנואךןבעצם .,גרעינינשקלנויהיהאםגםכישלנו
עצםעל'יחסיתבקלותלאייםיכוליהיהערביגרעיני ·איוםשהרי .ערבי

בגרימתרקים-לאייכולנגדי-ישראליגרעינישאיוםבעודישראל,של 'קיומה
פתאום .י'העיראקהכוראתלהפציץבשקיקהקפצולכן .לערביםחמורנזק .

הגרעיניתהאופציהחלוםושל ,דימונה~להפרוייקט .שכלהתברר
ערבית.גרעיניתלאופיצהמענהכלנותןאינוהישראלית
 'איננימשאבים.שלענקיבזבוזאיפוא,הוא,בדימונההכורשלהפרוייקט

 ~הוא.אםגרעינינשקלרכושהערביםשלהאמביציהאתהחישהואאםיודע
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מי Iגרעינילנשקחותריםהערביםסיוהכיבלאואם .מאדחבלאז-החיש .
לבנותיכוליםהיינובמקומו,אחד.אףמרתיע:שאינוהזההכוראתצריך .

 .דימונהשלהכורמאשרכדאייותרהרבההיהזהדומה.בתקציבכוח,כור
נפץחומרלייצרגםאפשרכר~,כורשמכלגםמהרנטבילי.לאודאישהוא

גרעיני.

והצבאבמאזןהיוםעד .הצבאיהשני'התחוםאתעתהננתחהבה
כושרלתפחישראלהצליחהוישראל,י-.הערבהעולםביןהקונבנציונלי,

שלקיומהאתלוודאצליח"שהומצטייןמעולה Iלי.קונבנציונצבאילחימה
הטמונהגדולהיותרהרבהית-חומרעוצמהנגדדורותשניבמשךישראל,
שבתקופותמקוריישראלייהודי,צבאי,ייחודנוצראפילוהערבי.בעולם

שריון'כוחותבתיפעולהתבטאהיחרדעיקר .מלחמהמנעגםממושכות,
התקפיותליות_קונבנציונבקומבינציותרגלים,חילצנחנים,מסוקים,אויר,

 'עלהמשוריינת·הפשיטהדוגמתוגדולות;קטנותפשיטותשלמצטיינות
מבצעיבסגנוןזומקפותושללאנטבה,והפשיטהסואץלמפרץמעבר

הכיפורים.יוםמלחמתשלההתקפי,השני,והחלקהימיtפש~תמלחמת
כאשרלחלוטיןתתערער Iהיוםעדעצמהאתשהוכיחהזו'צבאיתשיטה
יקרבוהאלהמהפעולותגדולחלק ·כיבמזהיית,גרעיניאומהמאזןיהיה
 ' .ערבית.גרעיניתתגובהשלסכנה
בשיטותלהשתמש.היכולנךאתמאתנואיפוא,ישלול,הרג.עיינהאימהמאזן

זן·מאעד.ישראל,בטחוןקידוםלשםהן j /שהשתמשנןביותרהמוצלחות
להסתפקאותן,להקטיןהפעולות,.אתלמr:יןנאלץהגרעינ~.האימה

טי:וור'לפעולותעצמנואתלחשוףכךידיועלקטנות,יותרהרבהבפשיטות
התגמוליכולתכיביודעוהערנוהצרמצדומתמשכותהולכות.גרילה ' ' . . 

נבאדכך .מאדקטנההיאגרעיו oאימתתחתלנושנותרההצבאיוהמניעה
 . . . . ·קודם.·ל~ושהיההצבאיתעה_ההרת 'מכו'?'רניכרחלק
ישראלמדינתתיכנסהתיכון,במזרחגרעיניאימהמאזןשישרורברגע
לקן .הצבאיבמישורוגםהפוליטיבמושורגםמאד'חמורסתוםלמבוי

ולאקום_ישלאהואישראל,מדינתשלהטווחארוךהבסיסיהאינטרס
העמוקהאינטרסי.התיכון;נ.מזרחגרעיניאימהמאזןישרורולאיהיה

המד?ניותהתיכון.במזרחגרעינינשקיהיהשלאהואישראלשלביותר
לפירוזנלאהבלתיבמאבק .איפוא;לדגול,"צריכהישראלשלהגרעייiת
שהפירוזלדרושצריכהישראל .גרעינימנשקהתיכוןהמזרחשלמוחלט

ישראל.ומדינתהערביות,המדינותכלבדבר,הנוגעותהמדינותכלעליחול
עלשהפיקוחלקבועוישואיראןטורקיהפאקיסטאג,אתלהוסיףנינרו

ונציגיםמדעניםעםיחד-העלמעצמות.,שלושאושתיבידיימצאהפירוז
כוריהאתלהעמידמוכנהתהאישראל .בדברהנוגעותהמדינותשל

ערביים .שנציגיםםגמוכנההיאמל~.לפיקוח. ·הגרעינ~ים. _ומיתקניה
במדינותבפיקוחישותפושלנושנציגיםרוצהגםוהיאבפיקוח,ישתתפו

בעיראקהכורהפצצתלאחראל.ישרשלהיחידההכפרה .והאיסלאםערב
עייפגרעינימנשקהמזהייתפירוזמכןלאחרמידמציעהחיתהאםחיתה
המזהייתפירוזלהציערוחניכוחהיהודיםלמדינתאיואםהנייל.הדגם
המזרחעלהפירוזאת·לכפותדדךימצאושהמעצמותמוטב"גרעיני,מנשק

מאד.הואבמזהיית .היריביםביושהמאבקבטענהזאת, .התיכון

רומנטייםדתיים,נ.פשייםסממניםבהמוןהט~וןרדיקלימאדיאולוגי,.איד
במלחמההנמצ~אזורהן~שהמזהיית_ומ~וםעליהם,להשתלטשקשה
הראוימןהד'?אנט,שלבמסגרת-הברית. ,ryארצו iב:יית-המועצותביןקרה

המזהיית.עלגרעיניפירוזתכפינהשמעצמות-העל
מבחינתאלום .כפויפירוזפניעלעדיףאותויוזמיםשאנחנוגרעיניפירוז

מאשרטוב.'יותרכפויאפילופירוז,בלישראל,שלהאוביקטיביהאינטרס
 . .גרעיניאימהמאזן,

ישראלבידיהעולםיפקידפיהעלשלישיתאפשרותשקוימתמאמיןלאאני
עודלנקוטנגסהאםהתיכון.המזרחשלהגרעיניהשוטרשלהתפקידאת

עלינושיכפוהמעצמותאתנביאבגדדשלהכורבשיטתפעם-פעמיים
כלפית.ערביותגמולבפעולות~הסתכן 'במקום'זאת ;ושקטפרוזפיקוח,
שמאאו .אחריםבמקומותאושורקבנחלהמחקרכוראובדימונההכור
ערבי??תגמוללאחרהפירוז~יכפה
ו-.עשתוךלמזהייתשיגיעסכנהישכפייה,תבוא .ולאיוזמהתבואלאאם

הייתיהזמנים,תחום ,זהואםהגרעיני.האימהמאזןשנים,חמש-עשרה

ז,וערבי-ישראליהסכסוךכאשרגרעיני'אימהמאזןשללמצבלהגיערוצה
להרעההגרעיניהאימהמאזןיגרוםיימשך'הסכסוךאםשהרי .מאחורינו

 'ליזוםל_ישראצריכהלכן .ישראלשלוהמיקוחהעמידהבכושרמשמעותית
- _למצבלמגיעלנסותכדישלום'~שייתשלנועזים _ P~וליטייפרוייקטים
להשתלבשהצליחההתיכון, ·במזרחמקובלתלמדינו~תהפוךשישראל
הגרעיני.האימהמאזןבואלפניטובותשניםמספרשכניהעםשלוםביחסי

ה''הזבכיווןישרלאית'ליוזמהיר-מכשאניביותרוהמהירההיחידה.הדרך .
מתורתהימים'ששתבמלחמתלכבוששזכינוהשטחיםאתלהציעהיא .

 .עכשיו'~ל"שלוםגרעיניתסיבהגםאיפאו,ישנה,שלום.
לאאם'שמחיםשtיייאלהעםנמנהאניהמוסרית.הבעיה :רון-אחרון·ואח
מסכמותשהמעצמותהקנסבכלתומךאני .בעולםגרעינינשקבכללהיה

גרעינייםוזים.פירבעדאני .הגרעיניהנשק_שלתפוצתואתלצמצםביניהן'
נוראהבחרדהעוקבאנימוסריות.סיבותנגללגרעינינשקתפוצתוצמצום

קרות'הפ.בכךרואהאני .הגרעיניהחימושבהפצתצרפתשלמעלליהאחר
שלבנושאעכשיועצמיאתמוצאאנירבה. "חומרהבזאתרואהאנינוראה.
המדיניתהתועלתשלהקרשהשיקולהתיכון'במזרחהגרעיניהנשק

עםבזהות,כמעטמאד,גבוהבמיתזיtםמצא·נישראל,מדינתשלוהצבאית
רברוחנ:יכוחלינבנרוזה Iגרעינינקשבנושאשליהמוסריותההשקפות
 • .ציונילהיותלהמשיך

ומכTנבים1וגובות

ולטוב-ירושלים
לשמוענעיםהיהולאי'ש,-ראל,"עלקטרוג'דבריהרכהשמעתילאץר,נחץרכשהייתי

כקבלהרעאתאקבלזה.כסגנוןעודאדברלא.לאץרכשאשובכלכי,אזחשכתיזאת,
 ..לעתידהפתרונותאתואשאירהטוב,את

הארוכיםהימיםאלה,כימינוגעיקרכזה,לעמודקלשלאמוצאתאניששבתימכיורן·
 .סיניפיכוי,מרעד ..אפרילועדמעתה

 .ומרככיםפיצוייםהמבקשיםאלהגורמים.שכיכידוע,יש,ימיתחבלעלכמערכה
לולעזוב,מוכניםואינםמאומהמכקשיםשאיכםואלהלמקרם,בתקשרוגםלףלעזוב,

כהם.דףכרשהרכהלראשונים,נניחכלל.אליוקשוריםאיכם.וכמקרםחדשיםהםגם
והלאהישובים.את·לעקור rשא .עיקרוןלייצגכדי·לכאןשכאוהאחרונים.עלנדבר

משלנר,היולאאלהאכלכן,ישובים?ואףאנשיםהרכהכארץ,חיינוכמשךנעקרו,
כעקירתמדוברכאןרדמוגראפיים.אסטרטג"יםביים,.מדישיקולים .מתוןכעשהוהדבר
 .תרפ~;כיםדאינםהאלההשיקוליםכלואזיהודיים,ישובים

ופעילות.יוזמה,מגליםהםאפריל,רביןה_עתכיןהאלה,הארוכיםכימים;בינתיים,
 ;וישפורים.שלעירהכהכשבט,ט"ונטיעותהכהעבודה,ימיתורמיםישיבותתלמידי

 .כני-מתחילים .הקהלכדעתתזוזהחלהקטניםמעשיםאותם·כלמשחתמודםשיל
נוחרת,חייעללוותרשמוכנ:םלהם,איכפתשכל-כךשים'אנשי 08 ,לו:זשרב,םדא

 ?עימם ·להשלים ?להםלוותרצריך ·לאהאם-ומכספםטםוחםמזמנםלתרום
קנאים,נחלתלהיותהופכיםוההתברכותהירדמהכאשרלעםהיאגדולהסכנה

 1קטניםמעשיםאותםכל.הריכי·מטעה.רכל-כךחמד",."ככל-כךזהדתיים.אולאומיים
עםההסכםאתלטרפדדמוקרטית,החלטהלהפר-גדולהמטרהלשםנעשים
שהואלדעתלפחותצריךכאןלוותרשמוכןומ~השלום.תקורת/אתלגדועמצרים.
ולתפיסהתקורה,עמהשאיןלאומיתלתפיסהתמיכהנותןהוא-הרכהעלמוכתר
 . ·:כלל-א-נרשיתהומאניותעמה.שאיך 'דתית

אשמהרגשי

שכקרבתקנדהפארקלידכשעכרו .שרידויוסיכרגענחוםכיןשיחהכ"דכר"קראתי
מקרםשזהכ.כרבעאמרהמשפחה.עםכרלכקרשיפהמקר-םשזהשריד.אמרילטרדן.
כרבע,לנחוםלך,גםשמותראמרי.שריד ~כעקרואשרערכייםכפריםשלושה·כושהיו
ואףמפתיע,זההיהשנעשו.מעשיםעלעתככללחשובמכליול:הנותכארץלטייל
תשרנהכהםאיןגםלו .שרידיוסישלמפיודווקאאלהדבריםלשמוע ,,מעודד

לשאלותי.
התאבדויותר,ואולימיפו,צעיריםעשרהכימככר,לא-התקשורת,ככליהודיעווהנה

חיתהומכאיכהקשהאישי.פחךוןוחוסריאוששלהרגשהמתוךהאחרונהכתקופה
אתמאשימיםאנושכהברוחלא;דאי ?עלינואשםמטילההיאהאם 'הזאת,ההודעה
הערכיםאתולייאשלכווןשמטרתהאידיארלוגיהשרםאצלנופעלהל.אכיהגרמנים,

והיתריוכעדי'פריותבתקציביםמתכטאחאשרזו .חיינושלכפראקטיקהאכל .כיפר
לאיש,דמאגוגית:הכללהלשםנאמרזהאיןהדבר.נתאפשראכןהשאר,רכלבנייה
הדבר,קרהכיפוזאתככל .ולרווחתןלקידומןסייענושאנוערכיותקהילותמעט

אשמהקיימתהאםהאשמה.הרגשתענייןהואמסוכךכן,'א ..וכעיריכעמיכזמני,,
 • .- . '?רמתיאיפה' .לינו_עחלההיאהאם ?קולקטיבית

לבביתרות

אלטרסאלון

-הביתריצפתעלחול
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