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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

يســتعرض العــدد الـــ  15مــن «رؤى عامليــة» ،أبــرز الكتــب األجنبيــة الصــادرة يف الفــرة األخــرة ،والتــي تناولــت قضيــة الحــد
مــن التســلح النــووي مــن منظــورات مختلفــة؛ بدايـ ًة مــن الحديــث عــن أهميــة «معاهدة حظــر األســلحة النوويــة» TPNW
التــي تــم متريرهــا يف عــام  ،2017مــروراً باســتعراض تفاصيــل املفاوضــات األمريكيــة  -الروســية لتوقيــع معاهــدة «ســتارت
الجديــدة» يف عــام  2010والــدروس املســتفادة منهــا ،وكذلــك أبــرز مالمــح التعامــل مــع «العــر النــووي الثالــث» ،ومناقشــة
تحديــات التمســك بـــ «الســام النــووي» يف العــر الحــايل ،باإلضافــة إىل الجــدل حــول فشــل نظريــة «الثــورة النوويــة» ،وفهــم
التفكــر النــووي الصينــي ،وأخـراً بحــث مــدى إمكانيــة تحــول الــرق األوســط إىل منطقــة خاليــة من أســلحة الدمار الشــامل.
 -1أهمية «معاهدة حظر األســلحة النووية»:
تعتـــر «معاهـــدة حظـــر األســـلحة النوويـــة»
Treaty on prohibition of nuclear
weapons ،ه ــي أول اتفاقي ــة دولي ــة تحم ــل
صفـــة اإللـــزام القانـــوين بحظر األســـلحة
النووية ع ــى نح ــو ش ــامل ،وق ــد ت ــم متريره ــا
يف  7يوليـــو عـــام .2017
ويف كتاب ــه «معاه ــدة حظ ــر األس ــلحة النووي ــة :كي ــف ت ــم
تحقيقه ــا وأهميته ــا»( ،)1ي ــرد الس ــفري «ألكس ــندر كمين ــت»،
مدي ــر إدارة ن ــزع الس ــاح ومراقب ــة األس ــلحة ومن ــع االنتش ــار
يف الـــوزارة النمســـاوية للشـــؤون األوروبيـــة والدوليـــة،
قص ــة املب ــادرة اإلنس ــانية التـــي كان ــت خل ــف متري ــر ه ــذه
املعاه ــدة ،واملفاوض ــات الت ــي أعقب ــت ط ــرح تل ــك املب ــادرة.
إذ كان الســـفري«كمينت» أحـــد مهنـــديس هـــذه املبـــادرة
اإلنس ــانية ،لذل ــك ح ــاول رسد األح ــداث والتحدي ــات الرئيس ــية
الت ــي مت ــت مواجهته ــا ،واالس ــراتيجيات املُس ــتخدمة لتحقي ــق
النجـــاح الدبلومـــايس يف صياغـــة املعاهـــدة الجديـــدة.
يف البدايــة ،يقــدم
الكتــاب وصفــاً داخليــاً
لتطــور املبــادرة اإلنســانية،
وقيــام مجموعــة صغــرة من
الــدول ونشــطاء املجتمــع
املــدين واألكادمييــن بإعــادة
صياغــة مســألة األســلحة
النوويــة ونــزع الســاح،
باعتبارهــا قضيــة تتمحــور
حــول األمــن البــري.
وأشــار الســفري «كمينــت»
إىل أن نقطــة البدايــة
متثّلــت يف نجــاح املؤمتــر
االســتعرايض ملعاهــدة عــدم
انتشــار األســلحة النوويــة لعــام  2010يف اعتــاد خطــة العمــل
لهــذه املبــادرة ،وألول مــرة تــم اإلعــراب عــن القلــق بشــأن

العواقــب اإلنســانية الســتخدام األســلحة النوويــة.
وتطـــورت املبـــادرة فيـــا بعـــد ،وركّـــزت أكـــر عـــى
«العواقـــب اإلنســـانية» كـــرورة محوريـــة لنـــزع الســـاح
النــووي .وأبــرز الكتــاب الــدور املحــوري الــذي لعبتــه الرنويــج
كأح ــد الق ــادة األوائ ــل للمب ــادرة اإلنس ــانية ،بجان ــب النمس ــا
واملكســـيك؛ وذلـــك للضغـــط مـــن أجـــل إنشـــاء «مجموعـــة
العمـــل املفتوحـــة العضويـــة» لعـــام ،)OEWG( 2013
لل ُم ــي قُدمــاً يف مفاوض ــات ن ــزع الس ــاح الن ــووي املتع ــددة
األطـــراف.
ويناقـــش الكتـــاب التحديـــات التـــي واجهتهـــا هـــذه
التحـــركات الدوليـــة ،مبـــا يف ذلـــك معارضـــة الـــدول الحائـــزة
ع ــى األس ــلحة النووي ــة ،وكي ــف اس ــتطاعت املب ــادرة التغل ــب
ع ــى ه ــذه التحدي ــات والحص ــول ع ــى دع ــم غالبي ــة ال ــدول
غـــر الحائـــزة عـــى األســـلحة النوويـــة.
وتح ــدث الكت ــاب ع ــن أن املراح ــل األوىل للمفاوض ــات مل
تك ــن تُناق ــش مخاط ــر وعواق ــب األس ــلحة النووي ــة يف س ــياقها
الدبلوم ــايس امل ُعت ــاد ،ولكنه ــا رك ــزت ع ــى األبع ــاد اإلنس ــانية،
مثـــل التأثـــر املحتمـــل للتفجـــرات النوويـــة عـــى املنـــاخ
والزراعـــة ،وذلـــك يف ضـــوء الخـــرات التاريخيـــة .وارتـــكاز
النق ــاش ع ــى ه ــذه األس ــس لق ــي ص ــدى ل ــدى العدي ــد م ــن
ال ــدول ،مب ــا يف ذل ــك تل ــك الت ــي رمب ــا مل تك ــن نش ــطة تقليدي ـاً
يف املحافـــل الدوليـــة ذات الصلـــة باملجـــال النـــووي.
كـــا اســـتعرضت األجـــزاء التاليـــة مـــن الكتـــاب الحجـــج
التـــي طرحهـــا مؤيـــدو ومعارضـــو معاهـــدة حظـــر األســـلحة
النوويـــة ،وناقشـــت تأثـــر املعاهـــدة واملبـــادرة اإلنســـانية
بالفعـــل عـــى خطـــاب األســـلحة النوويـــة ،وكذلـــك التأثـــر
امل ُحتم ــل ع ــى امل ــدى الطوي ــل بش ــأن نظ ــام ع ــدم االنتش ــار
الـــدويل.
وشــ ّدد الكت ــاب ،يف خامتت ــه ،ع ــى أن ــه ع ــى الرغ ــم م ــن
اختـــاف وجهـــات النظـــر العامليـــة حـــول انتشـــار األســـلحة
النوويـــة ،فإنـــه مـــن الـــروري أن تكـــون هنـــاك مشـــاركة
مس ــتمرة لل ــدول والجه ــات الفاعل ــة األخ ــرى يف الح ــوار ح ــول
العواقـــب اإلنســـانية النتشـــار مثـــل هـــذه األســـلحة.

 “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” ،وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة،مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.
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 اآلراء 2الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها ،وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

رؤى عالمية

 -2الدروس المســتفادة من معاهدة
«ستارت الجديدة»:
«ســتارت الجديــدة» هــي معاهــدة لتخفيــض
األســلحة النوويــة بــن الواليــات املتحــدة
وروســيا ،وتُعــرف باســمها الرســمي:
«تدابــر زيــادة تخفيــض األســلحة الهجوميــة
االســراتيجية والحــد منهــا» ،وهــي تطــور
ملعاهــدات «ســتارت  »1و«ســتارت  ،»2وقــد تــم
توقيعهــا بــن الدولتــن يف «بــراغ» يف أبريــل .2010
ويف هــذا اإلطــار ،تكشــف «روز جوتيمولــر» ،الدبلوماســية
األمريكيــة والتــي كانــت مســؤولة عــن التفــاوض مــع الجانــب
الــرويس بشــأن تلــك االتفاقيــة ،يف كتابهــا «التفــاوض عــى
معاهــدة ســتارت الجديــدة»( ،)2تفاصيــل وأبعــاد املفاوضــات
التــي جــرت بــن واشــنطن وموســكو قبــل توقيــع معاهــدة
«ســتارت الجديــدة» .وكانــت وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة
الســابقة ،هيــاري كلينتــون ،يف عــام  ،2009كانــت قــد كلّفــت
«روز جوتيمولــر» ،مبهمــة «مســتحيلة» ،وهــي اإلرشاف عــى
تلــك املفاوضــات يف إطــار زمنــي ال يتعــدى عامــاً واحــداً.
وتشــر «جوتيمولــر»
إىل إحــدى أهــم تحديــات
مهمتهــا تلــك ،وهــي طبيعــة
نظرائهــا الــروس ،والــذي
كانــوا عــى اســتعداد
دامئــاً ملامرســة «األلعــاب
العقليــة» ،ويف بعــض األحيان
يرتاجعــون عــن املواقــف
التــي اعتقــدت الواليــات
املتحــدة أنهــا محســومة،
وكانــوا يف كثــر مــن األحيــان
شــديدي املركزيــة وكارهــن
للنســاء .وكانــت هــذه
الخصائــص معروفــة جيــدا ً
لـــ «جوتيمولــر» ،التــي لديهــا
عقــود مــن الخــرة مــع الــروس وتتحــدث لغتهــم بطالقــة.
وتضيــف «جوتيمولــر» أن مــا ميّــز الوفــد املفــاوض األمريــي
هــو امتالكــه عــدد أعضــاء كب ـرا ً يتحدثــون الروســية ،أكــر مــا
كان عليــه الوضــع قبــل عقــود أثنــاء توقــع معاهــدات «ســتارت
 1و ،»2وكان أعضــاء الوفــد يتمتعــون مبهــارات كبــر يف التواصــل
مــع الــروس؛ اكتســبوها مــن خــال فــرق التفتيــش عــى مراقبــة
األســلحة وقنــوات االتصــال امل ُوســعة بــن الواليــات املتحــدة
وروســيا ،خــال ف ـرات مــا بعــد الحــرب البــاردة.
ويحتــوي الفصــل األخــر مــن الكتــاب عــى مجموعــة مــن
الــدروس املســتفادة ،والتــي مــن املهــم االطــاع عليهــا قبــل
التفــاوض بشــأن أي معاهــدة ثنائيــة مســتقبلية للحــد من التســلح.
فــا شــك أن أي مفاوضــات مســتقبلية ســتكون أكــر تعقيــدا ً
وتحديـاً ،وســيحتاج الجانبــان األمريــي والــرويس إىل التعامــل مــع
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مســألة الدفــاع الصاروخــي الباليســتي ،ومــع القضايــا املتعلقــة
بتســليح الفضــاء ،والفضــاء اإللكــروين ،وقضايــا الــذكاء االصطناعي.
ومــع زيــادة بكــن قواتهــا االسـراتيجية ،ســيكون مــن الرضوري
تحديــد كيفيــة تأثــر ذلــك عــى املفاوضــات الثنائيــة بــن واشــنطن
وموســكو .فعــى الرغــم مــن أنــه مــن املشــكوك فيــه أن تنضــم
الصــن قريبـاً إىل الواليــات املتحــدة وروســيا يف مفاوضــات رســمية
للحــد مــن التســلح ،فــإن العديــد مــن املوضوعــات ،مبــا يف ذلــك
تســليح الفضــاء ،ينبغــي مناقشــتها يف مفاوضــات منفصلــة متعددة
األطـراف.
وســيتعني عــى الواليــات املتحــدة أن تكــون أكــر اســتعدادا ً
لهــذه املفاوضــات ،بــأن تدمــج خـراء يف الفضــاء والفضاء الســيرباين
وغريهــا مــن التخصصــات ضمــن فــرق التفــاوض يف القضايــا
النوويــة .ويُل ِّخــص الكتــاب رســالته يف الجملــة التالية« :عــى الرغم
مــن االختالفــات العميقــة بــن واشــنطن وموســكو ..يجــب أن
نواصــل إح ـراز تقــدم يف الســيطرة عــى األســلحة النوويــة والحــد
منهــا .إنهــا مســؤوليتنا تجــاه اإلنســانية».
 -3تحديات التمســك بـ «السالم النووي»:
يُنظــر إىل  2021عــى أنــه عــام إيجــايب للغايــة
بالنســبة لقضايــا الحــد مــن التســلح ،وذلــك
مقارنـ ًة بالســنوات الخمــس املاضيــة .ففــي يناير
 ،2021وافــق الرئيــس األمريــي ،جــو بايــدن،
ونظــره الــرويس ،فالدميــر بوتــن ،عــى متديــد
معاهــدة «ســتارت الجديــدة» ،امل ُوقعــة يف عــام ،2010
ملــدة  5ســنوات إضافيــة .وبعــد قمــة بينهــا يف يونيــو املــايض ،التزم
بايــدن وبوتــن بإج ـراء حــوارات دوريــة «لوضــع األســاس لتدابــر
الحــد مــن األســلحة والحــد مــن املخاطــر يف املســتقبل» .وذلــك يف
مقابــل ســنوات مضــت شــهدت تــآكالً مطــردا ً التفاقيــات الحــد من
التســلح بســبب االنتهــاكات الروســية واالنســحابات األمريكيــة.
ويثــر كل ذلك تســاؤالت
حــول كيفيــة النظــر إىل هذه
الحقبــة يف ســياق تاريــخ
الحــد مــن التســلح ،وكيــف
ميكــن مواجهــة التحديــات
الراهنــة املتعلقــة بـ «الســام
النــووي»؟ كان هــذا موضوع
كتــاب «كســب وخســارة
الســام النــووي :صعــود
وانهيــار وإحيــاء الحــد
مــن التســلح»( ،)3للكاتــب
واملحلــل الســيايس األمريــي
«مايــكل كريبــون».
ويُف ـرِد الكاتــب مســاحة
كبــرة لتحليــل تاريــخ الواليــات املتحــدة النــووي ،منذ نهايــة الحرب
العامليــة الثانيــة ،وحتــى توقيــع معاهــدة «ســتارت الجديــدة»،
وتجديدهــا اآلن .ويعتمــد الكتــاب يف رسدياتــه عــى مصــادر أصلية،
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مبــا يف ذلــك عـرات املقابــات مــع صانعــي القـرار ،بجانــب الخــرة
الشــخصية للمؤلــف يف هــذا املجــال ،األمــر الــذي جعــل الكتــاب
يُغطــي مســاحة غــر مســبوقة مــن تفاصيــل هــذا املوضــوع.
وإبــان اســتعراض املؤلــف تاريــخ الحــد مــن التســلح النــووي،
اســتعرض بالتبعيــة العديــد مــن التحديــات ،التــي تؤثــر بشــكل
واضــح عــى مســتقبل هــذه القضيــة .وأول هــذه التحديــات
هــو تأثــر السياســات املحليــة األمريكيــة عــى اتفاقيــات الحــد
مــن األســلحة النوويــة ،ويشــر هنــا تحديــدا ً إىل ال ـراع داخــل
الكونجــرس بــن الحزبــن الكبرييــن (الدميقراطــي والجمهــوري)،
والــذي يعرقــل رضورات التفــاوض حــول الحــد مــن التســلح يف
الكثــر مــن األحيــان.
ويرتبــط التحــدي الثــاين بـــ «التقنيــات الناشــئة» ،مثــل
األســلحة الســيربانية والــذكاء االصطناعــي وفيزيــاء الكــم ،وهــي
التقنيــات القــادرة عــى تقويــض حالــة االســتقرار االســراتيجي
يف املجــال النــووي ،وبالتــايل فهــي تفــرض عــى صانعــي الق ـرار
تفكــرا ً جديــدا ً ملســتقبل الحــد مــن التســلح .فقــد كانــت
األســلحة النوويــة  -ذات يوم ـاً  -تطــورا ً جديــدا ً يتطلــب إعــادة
التفكــر يف املشــهد االســراتيجي وإلهــام االتفاقــات األوىل للحــد
مــن األســلحة .وهنــا يشــر املؤلــف إىل مالحظــة جوهريــة ،وهــي
أن «أســهل ســباقات التســلح التــي يجــب إيقافهــا هــي التــي
مل تبــدأ بعــد» .وهــذا أمــر قــد يكــون صحيحــاً مــن الناحيــة
النظريــة ،لكنــه لألســف مل يثبــت عــى املســتوى التاريخــي،
فالــدول غالبـاً مــا تــردد يف وضــع قيــود عــى التقنيــات التــي مل
يتــم تطويرهــا أو فهمهــا بالكامــل بعــد.
والتحــدي الثالــث يرتبــط بـــ «أهميــة الجغرافيــا السياســية»،
ويــرى الكتــاب أن الحــد مــن التســلح يعكــس الجغرافيــا
السياســية أكــر مـ ّـا يُشـكِّلها .فغالبـاً مــا ترفــض الــدول املفاوضــة
التنــازل عــن أي يشء ذي قيمــة مــن أجــل الحصــول عــى
يشء ذي قيمــة معادلــة يف املســتقبل .وبالنظــر إىل التوتــرات
الجيوسياســية املتزايــدة ،الســيام بــن الواليــات املتحــدة وروســيا
والصــن ،فــإن التوقيــت يبــدو شــبه مســتحيل للســيطرة عــى
ســباقات التســلح يف الوقــت الحــارض.
 -4الحد من التسلح في «العصر النووي الثالث»:
يف كتابـــه «الحـــد مـــن التســـلح يف العـــر
النـــووي الثالـــث :مـــا بـــن نـــزع الســـاح
وهرمجـــدون»( ،)4يقـــرح «ديفيـــد كوبـــر»،
الباحــث يف العالقــات الدوليــة ،إعــادة تقييــم
نظريـــة الحـــد مـــن التســـلح الكالســـيكية،
ويدع ــو إىل إع ــادة ترتي ــب أولوي ــات عملي ــة ن ــزع
الســـاح يف عـــر جديـــد مـــن التعدديـــة القطبيـــة النوويـــة.
وتواجـــه الواليـــات املتحـــدة حقبـــة جديـــدة مـــن ســـباق
التســـلح النـــووي وهـــي غـــر مســـتعدة لـــه مـــن الناحيـــة
املفاهيميـــة .إذ يبـــدو أن املنافســـة النوويـــة بـــن القـــوى
العظمـــى يف فـــرة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة صـــارت أكـــر
تعقي ــدا ً وخط ــورة ،و ُمحاط ــة بحال ــة م ــن ع ــدم اليق ــن .فف ــي
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هـــذا العـــر النـــووي الثالـــث غـــر املســـتقر ،تكـــون أدوات
من ــع االنتش ــار ون ــزع الس ــاح القدمي ــة ،وامل ُصمم ــة لظ ــروف
عفـــا عليهـــا الزمـــن ،غـــر ُمج َّهـــزة لرتويـــض الديناميكيـــات
املعق ــدة لس ــباق التس ــلح الن ــووي متع ــدد األقط ــاب ،وال ــذي
يتمحـــور حاليـــاً حـــول الواليـــات املتحـــدة وروســـيا والصـــن.
ويقـــرح «كوبـــر» يف
كتاب ــه رضورة إع ــادة تعل ــم
وإحيـــاء وتكييـــف نظريـــة
الحـــد مـــن التســـلح
الكالســـيكية ومامرســـات
التف ــاوض ،وذل ــك لتوجيـــه
الع ــامل بعي ــدا ً ع ــن تهدي ــد
س ــباقات التس ــلح النووي ــة
امل ُزعزِعـــة لالســـتقرار.
ويقـــرح «كوبـــر» ذلـــك
وهـــو يســـتعرض يف كتابـــه
تاريـــخ جهـــود الحـــد
مـــن األســـلحة النوويـــة،
ويُعي ــد النظ ــر يف النظري ــة
االس ــراتيجية لديناميكي ــات
املنافســـة النوويـــة ،وقـــام كذلـــك بإجـــراء مقابـــات مـــع
مـــاريس السياســـة النوويـــة األمريكيـــة ،ســـواء كانـــوا مـــن
الحقبـــة املاضيـــة أو الناشـــئة.
وللتحض ــر له ــذا الع ــر الن ــووي الثال ــث ،يُ ــويص «كوب ــر»
بتكييـــف النمـــوذج الكالســـييك للحـــرب البـــاردة ،وذلـــك
للتحكـــم يف أســـلحة الخصـــوم الحديثـــة .وبـــدالً مـــن إعطـــاء
األولوي ــة للتخل ــص م ــن األس ــلحة النووي ــة ،ف ــإن ه ــذا النه ــج
الكالســـييك الجديـــد ســـوف يســـعى إىل اتفاقيـــات برجامتيـــة
لتحقي ــق االس ــتقرار يف عالق ــات ال ــردع ب ــن الخص ــوم النووي ــن
اليـــوم.
إن ه ــذا الكت ــاب ال ــذي ي ــدرس قضي ــة الح ــد م ــن التس ــلح،
نظريـــاً وعمليـــاً ،ال يُقـــ ِّدم الكثـــر مـــن األمـــل ملســـتقبل
أكـــر ورديـــة ،لكنـــه يشـــر إىل الحالـــة «امل ُعقـــدة وامل ُتقلبـــة
والعدائي ــة» للسياس ــات العاملي ــة ،ويش ــر إىل الحاج ــة للتفك ــر
بشـــكل ثـــايث وليـــس ثنائيـــاً كـــا كان الوضـــع يف املـــايض،
بع ــد أن أصبح ــت الص ــن العبــاً رئيس ــياً إىل جان ــب الوالي ــات
املتحـــدة األمريكيـــة وروســـيا.
أ ّم ــا ع ــى صعي ــد املفاوض ــات ،يش ــر الكت ــاب إىل أهمي ــة
الجانــب اإلجــرايئ يف املســرة التفاوضيــة الدوليــة ،ولكنــه يــرى
أن ع ــى صانع ــي الق ــرار أن يفك ــروا بوض ــوح يف الجوه ــر؛ ألن
دراس ــة نظري ــة ال ــردع ومفه ــوم االس ــتقرار االس ــراتيجي تش ــر
بوض ــوح إىل تصمي ــم برام ــج وحواف ــز ج ــادة ت ُشــ ِّجع األط ــراف
األخـــرى عـــى تقديـــم تنـــازالت .وأخـــرا ً ،يـــرى الكتـــاب أنـــه
باإلضافـــة إىل كل مـــا ســـبق ،فـــإن نجـــاح جهـــود الحـــد مـــن
التس ــلح يحت ــاج إىل توف ــر س ــياق جيوس ــيايس مالئ ــم.
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رؤى عالمية

 -5فشــل نظرية «الثورة النووية»:
يف كتـــاب «الثـــورة التـــي فشـــلت :املنافســـة
النوويـــة وضبـــط التســـلح والحـــرب
البـــاردة»( ،)5يجـــادل «برينـــدان ريتنهـــاوس
جري ــن» ،أس ــتاذ العل ــوم السياس ــية املس ــاعد
بجامعـــة سينســـينايت ،أن نظريـــة «الثـــورة
النوويـــة» التـــي طرحهـــا «روبـــرت جريفيـــس»
و«كيني ــث والت ــز» و«تش ــارلز ج ــارس» وآخري ــن ،كان ــت وم ــا
زالـــت خاطئـــة.
ويؤكـــد «جريـــن» يف
كتابـــه أنـــه مـــع اســـتحالة
تحقيـــق النـــر يف ســـاحة
املعـــارك النوويـــة ،صـــارت
فكـــرة امليـــزان العســـكري
عدميـــة الجـــدوى ،فلـــم
يعـــد بإمـــكان الـــدول
أن تكـــون أقـــوى مـــن
بعضهـــا البعـــض ،أو أن
تســـتغل قوتهـــا النســـبية
يف املســـاومة الدوليـــة.
وبالت ــايل ،ف ــإن املزي ــد م ــن
القـــدرات النوويـــة صـــار
غـــر ُم ٍ
جـــد.
وي ّدعـــي الكتـــاب أن التاريـــخ مل يثبـــت صحـــة نظريـــة
«الث ــورة النووي ــة» ،م ــن حي ــث تراج ــع املنافس ــة الدولي ــة ب ــن
القـــوى الكـــرى ،ألن هـــذه املنافســـة مل ترتاجـــع ،وقـــد ظهـــر
ذلـــك يف حـــرب فيتنـــام ،ويف الســـلفادور وإثيوبيـــا وأنجـــوال
وأفغانس ــتان .فالق ــوى النووي ــة مل تحق ــق ال ــردع ،ب ــل كان م ــن
املنطق ــي أن يك ــون س ــلوك األطــراف الدولي ــة أك ــر عدائي ــة،
مبجـــرد أن تُـــدرِك أنهـــا أقـــوى مـــن األطـــراف األخـــرى ،وأن
بإمكانهـــا احتـــواء الرضبـــة النوويـــة األوىل مـــن الخصـــم.
ك ــا أن الق ــوى الك ــرى كان ــت تتخيّ ــل دامئــاً أن بإمكانه ــا
العثـــور عـــى تقنيـــة جديـــدة ،مـــن شـــأنها أن تُوفِّـــر ميـــزة
كب ــرة له ــا ،وحينئ ــذ مل تك ــن ه ــذه الق ــوى لتكتف ــي بال ــردع،
ب ــل كان م ــن املمك ــن أن تتش ــجع للقي ــام مبب ــادرات هجومي ــة.
وهك ــذا ،ف ــإن س ــعي كل ط ــرف للحص ــول عـــى مث ــل ه ــذه
املزاي ــا النووي ــة كان يُح ِّف ــز الس ــباق الن ــووي وال يُث ِّبط ــه .ولك ــن
واق ــع املصال ــح السياس ــية وحواف ــز العم ــل املش ــرك خفّض ــت
م ــن ح ــدة ه ــذا الس ــباق ،ومنع ــت تحول ــه إىل ح ــرب مدم ــرة
جدي ــدة .ويُدلِّ ــل «جري ــن» ع ــى ذل ــك ب ــأن س ــباق الت ــوازن
الن ــووي مل يك ــن أب ــدا ً أداة للمس ــاومة ب ــن واش ــنطن وموس ــكو
يف معظ ــم قضاياه ــم الخالفي ــة إب ــان الح ــرب الب ــاردة.
أ ّمـــا بخصـــوص الحديـــث عـــن االســـتقرار النـــووي خـــال
يفـــره
الحـــرب البـــاردة ،ودور الواليـــات املتحـــدة يف ذلـــك،
ّ
الكت ــاب م ــن منظ ــور الس ــلوك األمري ــي .إذ يب ــدو أن الوالي ــات
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املتحـــدة أدركـــت يف وقـــت مبكـــر أن الســـباق النـــووي غـــر
ُمجـــدي ،بالرغـــم مـــن تفوقهـــا فيـــه ،ناهيـــك عـــن الضغـــوط
املؤسســـاتية التـــي كانـــت تُ ـــا َرس عـــى البيـــت األبيـــض
باســـتمرار لخفـــض ميزانيـــات التســـليح ،لذلـــك اتج ّهـــت
واش ــنطن إىل تحجي ــم س ــباق التس ــلح الن ــووي ،ودع ــت الع ــامل
وق ــواه الك ــرى إىل ذل ــك ،بين ــا و ّجه ــت ه ــي قوته ــا وأمواله ــا
إىل أدوات القـــوة األخـــرى؛ الذكيـــة والتقنيـــة ،والتـــي كانـــت
تعلـــم أنهـــا ســـتحقق لهـــا الريـــادة يف املســـتقبل.
وبالوص ــول إىل اللحظ ــة الراهن ــة ،ي ــرى الكت ــاب أن ــه ع ــى
الرغ ــم م ــن تضخ ــم الق ــدرات النووي ــة األمريكي ــة ع ــن نظريته ــا
يف الص ــن أو كوري ــا الش ــالية ،ف ــإن واش ــنطن غ ــر ق ــادرة ع ــى
إجب ــار أي منه ــا ع ــى تغي ــر س ــلوكهام ،وه ــي ب ــكل تأكي ــد ال
تس ــتطيع مهاجم ــة أيــاً منه ــا بس ــبب الــرادع الن ــووي.
 -6فهــم التعزيزات النووية الصينية:
يحتــوي كتــاب «الرتســانة
االســراتيجية الصينيــة:
النظــرة العامليــة والعقيــدة
واألنظمــة»( ،)6والــذي حـ ّرره
الباحثــان «جيمــس إم
ســميث» و«بــول جيــه بولــت» ،عــى مجموعــة من املســاهامت
البحثيــة مــن جانــب مجموعــة مــن الخــراء البارزيــن .وال
يتضمــن الكتــاب بالطبــع أحــدث التطــورات يف القــدرات
الصينيــة ،خاصــة يف عــام  ،2021فهــي مهمــة مســتحيلة
نظــراً للتطــورات الرسيعــة لــدى بكــن .ومــع ذلــكُ ،يقــدِّ م
الكتــاب نقــاش عميــق ودقيــق لألبعــاد الفنيــة والعقائديــة
والجيوسياســية والثقافيــة الرئيســية للتفكــر النــووي الصينــي،
والــذي يبــدو أنــه يحكــم سياســة بكــن الحاليــة واملســتقبلية.
إن الفرضيــة الرئيســية
لهــذا الكتــاب هــي محاولــة
فهــم وتفســر الجهــود
النوويــة الصينيــة الحاليــة،
وأول مــا ينفيــه الكتــاب هــو
أن يكــون التعزيــز النــووي
الصينــي الحــايل هــو رد فعل
عــى تهديــد أمريــي ُمتصور
ضــد بكــن ،حيــث إن التطور
النــووي يف الصــن حاليــاً ال
يجاريــه يف رسعــة تحوالتــه
الربنامــج النــووي األمريــي،
وال أي برنامــج نــووي آخــر
حــول العــامل.
وتشـــر التقاريـــر إىل بنـــاء الصـــن ملئـــات مـــن صوامـــع
الصواريـــخ ،وهـــذا مـــؤرش عـــن قلـــق صينـــي متزايـــد بشـــأن
رضب ــة نووي ــة اس ــتباقية أمريكي ــة ُمحتمل ــة .ويح ــاول الكت ــاب
تفســـر هـــذا االعتقـــاد الصينـــي بشـــأن التهديـــد األمريـــي
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امل ُتخ ّيـــل ،حيـــث يـــرى الخـــراء أن بكـــن تســـتثمر بإفـــراط
يف ترســـاناتها النوويـــة ،مبـــا يتجـــاوز قـــدر التهديـــد املطـــروح
بالفعـــل.
وتشـــر إحـــدى تحليـــات الكتـــاب إىل أن «املشـــاريع
الدفاعيـــة الرئيســـية يف الصـــن هـــي املظاهـــر املنطقيـــة
لنظ ــام لينين ــي [يف إش ــارة إىل فالدمي ــر لين ــن] ش ــديد الع ــزم،
ميتل ــك إحساســاً ش ــديدا ً بع ــدم األم ــان» .إذ غالبــاً م ــا تنتق ــد
الوالي ــات املتح ــدة والغ ــرب مركزي ــة الس ــلطة يف الص ــن ،فض ـاً
عـــن انتقـــاد أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان والحكـــم الدميقراطـــي
وســـيادة القانـــون هنـــاك .وبالتـــايل ،تـــرى بكـــن أن جهـــود
الغـــرب للدفـــاع عـــن هـــذه املبـــادئ متثـــل أخطـــر تهديـــد
ألم ــن الص ــن ،وت ــرى أن ه ــذه املواجه ــة األيديولوجي ــة ه ــي
خطـــر يجـــب تجـــاوزه رسيعـــاً ،ويبـــدو أن قـــادة الحـــزب
الش ــيوعي الصين ــي ي ــرون يف تنمي ــة الق ــدرات النووي ــة وس ــيلة
إلجب ــار واش ــنطن ع ــى «االع ــراف بالضع ــف املتب ــادل» وقب ــول
التعايـــش الســـلمي.
وعــى مســتوى آخــر ،يجــادل قــادة الــرأي العــام الصينــي
بأنــه مــن أجــل احتــواء التهديــد األمريــي ضــد بكــن ،يتعـ ّـن
عــى األخــرة بنــاء ترســانة أكــر وأكــر توســعاً مــن قدرتهــا
التقليديــة الحاليــة .وتتــاىش هــذه الرؤيــة مــع رؤيــة القــادة
السياســيني ،الذيــن يــرون أن الواليــات املتحــدة هــي «أكــر
مصــدر للفــوىض يف عــامل اليــوم».
وبنــا ًء عــى ذلــك ،إذا اعتقــد القــادة الصينيــون أنــه ميكــن
لألســلحة النوويــة أن تلعــب دورا ً أكــر يف مواجهــة الخطــر
األمريــي امل ُتصــور ،فــا شــك أن نهــج بكــن حــول «ضبــط
السياســة النوويــة» ســيتالىش إىل غــر رجعــة .واألخطــر مــن
ذلــك ،أنــه إذا مل تنجــح الصــن – مــن خــال جهودهــا العســكري
الحــايل  -يف إجبــار واشــنطن عــى احــرام سياســتها الداخليــة،
رمبــا تتجــه إىل املزيــد مــن التعزي ـزات النوويــة ،وهــو مــا قــد
يُف ِّجــر رصاع دويل جديــد وســباق تســلح محمــوم.
خال من أسلحة الدمار الشامل:
 -7شرق أوسط ٍ
يف كتابهــا «رشق أوســط
خــالٍ مــن أســلحة الدمــار
الشــامل :نهــج جديــد
ملنــع االنتشــار»( ،)7يناقــش
املؤلفــان اإليرانيــان «ســيد
حســن موســويان» ،الرئيــس األســبق للجنــة الشــؤون الخارجيــة
مبجلــس األمــن القومــي اإليــراين ،و«عــاد كيــايئ» ،الكاتــب
املتخصــص يف مجــال أســلحة الدمــار الشــامل ومديــر رشكــة
استشــارات يف مجــال املخاطــر السياســية؛ مــدى إمكانيــة
وجــود معاهــدة للحــد مــن أســلحة الدمــار الشــامل يف الــرق
األوســط.
ويبـــدأ الكتـــاب يف طـــرح حزمـــة مـــن األســـئلة ،يحـــاول
اإلجابـــة عـــى القـــدر األكـــر منهـــا خـــال ســـياق حديثـــه،
ومنهـــا هـــل ميكـــن للـــرق األوســـط الفوضـــوي واملتنـــازع
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علي ــه سياس ــياً أن يصب ــح منطق ــة خالي ــة م ــن أس ــلحة الدم ــار
الشـــامل؟ وهـــل إدراج األســـلحة الكيامويـــة والبيولوجيـــة
سيســـاعد أم ســـيرض يف إنشـــاء مثـــل هـــذه املنطقـــة؟ وهـــل
ع ــودة إيــران والوالي ــات املتح ــدة إىل االتف ــاق الن ــووي عام ــل
رضوري لنج ــاح مث ــل ه ــذه الخط ــة؟ وه ــل ميك ــن اس ــتخدام
أح ــكام االتف ــاق اإليــراين لبن ــاء الجوان ــب النووي ــة ملث ــل ه ــذه
الخطـــة؟ وهـــل ميكـــن تحقيـــق مثـــل هـــذا النهـــج بـــدون
إرسائي ــل ،رمب ــا كمرحل ــة أوىل م ــن مقارب ــة إقليمي ــة ش ــاملة؟
ويع ــود الكت ــاب لتذك ــر
الق ــارئ باملب ــادئ األساس ــية
ملث ــل ه ــذا النه ــج ،فيش ــر
إىل أن معاهـــدات حظـــر
االنتشـــار النـــووي هـــي
حج ــر األس ــاس لتجن ــب أي
كارثـــة نوويـــة مســـتقبلية،
وهـــو أمـــر يقـــوم عـــى
نهـــج بســـيط :كلـــا زاد
ع ــدد ال ــدول الت ــي متتل ــك
أســـلحة نوويـــة ،زادت
فـــرص اســـتخدامها ،ســـواء
كانـــت بالخطـــأ أو كأمـــر
ع ــريض .ومبج ــرد أن يب ــدأ الن ـزاع الن ــووي ،فل ــن ميك ــن إيقاف ــه.
ويـــرى مؤلفـــو الكتـــاب أن ُمـــي الـــرق األوســـط نحـــو
أن يصبـــح منطقـــة خاليـــة مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل،
يســـتدعي  3خطـــوات أساســـية ،وهـــي:
أ -الخط ــوة األوىل ه ــي دم ــج األس ــلحة الكياموي ــة والبيولوجي ــة
يف اتفاقي ــة أوس ــع نطاقــاً بش ــأن التخ ــي ع ــن أس ــلحة الدم ــار
الشـــامل؛ وذلـــك يف ضـــوء أن هـــذه األســـلحة حاليـــاً تخضـــع
التفاقي ــات عاملي ــة منفصل ــة ،وافق ــت عليه ــا بالفع ــل معظ ــم
دول ال ــرق األوس ــط.
ب -الخط ــوة الثاني ــة تتعل ــق بإرسائي ــل ،وي ــرى املؤلف ــان أنه ــا
الب ــد أن تصب ــح طرف ـاً نش ــطاً و ُمش ــاركاً كام ـاً يف اتفاقي ــة مث ــل
تلـــك؛ بالنظـــر إىل امتالكهـــا األســـلحة النوويـــة (بالرغـــم مـــن
عـــدم اعرتافهـــا بذلـــك) .ولكـــن مـــازال موقـــف إرسائيـــل يف
ه ــذا الش ــأن ضبابيــاً ،وهك ــذا كان من ــذ طُــرِح ه ــذا املوض ــوع
من ــذ أك ــر م ــن  30عامــاً.
ج -الخطـــوة الثالثـــة تـــدور حـــول اقـــراح بـــأن تبـــدأ دول
املنطقـــة يف إنشـــاء ترتيـــب إقليمـــي أويل إلنشـــاء منطقـــة
خالي ــة م ــن أس ــلحة الدم ــار الش ــامل ،باس ــتثناء إرسائي ــل ،ع ــى
أن يت ــم إرشاكه ــا الحق ـاً ،وم ــع رضورة أن يش ــمل ه ــذا الرتتي ــب
األ ّويل إيـــران والـــدول العربيـــة.
ويوضـــح الكتـــاب أن اتفاقيـــة شـــبه إقليميـــة ت ُلبـــي
احتياج ــات املنطق ــة وتجم ــع املجتم ــع امل ــدين واآلراء الديني ــة
وراءهـــا ،ســـتجعل مـــن الســـهل عـــى إرسائيـــل االنضـــام يف
نهاي ــة املط ــاف .ولك ــن ه ــل تقب ــل ال ــدول العربي ــة االنض ــام
إىل مثـــل هـــذه االتفاقيـــة مـــن دون مشـــاركة تـــل أبيـــب؟
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رؤى عالمية

الجهـــود يف نهـــج إقليمـــي تدريجـــي يصـــل مبنطقـــة الـــرق
 لتصبـــح خاليـــة مـــن أســـلحة الدمـــار،األوســـط إىل هدفهـــا
.الشـــامل

 يجـــادل الكتـــاب بأنـــه ســـيكون مـــن الـــروري،ً وأخـــرا
،إدمـــاج بنـــود أي اتفـــاق نـــووي مـــع إيـــران يف املســـتقبل
 ليت ــم دم ــج كل تل ــك،ضم ــن بن ــود ه ــذه الخط ــة امل ُتص ــورة
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