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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

- “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.

- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها، وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

1- أهمية »معاهدة حظر األســلحة النووية«:
ــة«  ــلحة النوويـ ــر األسـ ــدة حظـ ــرب »معاهـ تعتـ
 Treaty on prohibition of nuclear
ـــل  ـــة تحم ـــة دولي ـــي أول اتفاقي weapons ، ه
بحظر األســـلحة  القانـــوين  اإللـــزام  صفـــة 
ـــا  ـــم متريره ـــد ت ـــامل، وق ـــو ش ـــى نح النووية ع

ــام 2017.  ــو عـ يف 7 يوليـ

ـــم  ـــف ت ـــة: كي ـــلحة النووي ـــر األس ـــدة حظ ـــه »معاه ويف كتاب
ـــت«،  ـــندر كمين ـــفري »ألكس ـــرد الس ـــا«)1(، ي ـــا وأهميته تحقيقه
ـــار  ـــع االنتش ـــلحة ومن ـــة األس ـــاح ومراقب ـــزع الس ـــر إدارة ن مدي
والدوليـــة،  األوروبيـــة  للشـــؤون  النمســـاوية  الـــوزارة  يف 
قصـــة املبـــادرة اإلنســـانية التـــي كانـــت خلـــف متريـــر هـــذه 
ـــادرة.  ـــك املب ـــرح تل ـــت ط ـــي أعقب ـــات الت ـــدة، واملفاوض املعاه
إذ كان الســـفري»كمينت« أحـــد مهنـــديس هـــذه املبـــادرة 
ـــات الرئيســـية  ـــك حـــاول رسد األحـــداث والتحدي اإلنســـانية، لذل
ـــق  ـــتخدمة لتحقي ـــراتيجيات املُس ـــا، واالس ـــت مواجهته ـــي مت الت

النجـــاح الدبلومـــايس يف صياغـــة املعاهـــدة الجديـــدة.

يقــدم  البدايــة،  يف 
داخليــاً  وصفــاً  الكتــاب 
ــانية،  ــادرة اإلنس ــور املب لتط
وقيــام مجموعــة صغــرة من 
الــدول ونشــطاء املجتمــع 
ــن بإعــادة  املــدين واألكادميي
األســلحة  مســألة  صياغــة 
الســاح،  ونــزع  النوويــة 
باعتبارهــا قضيــة تتمحــور 
البــري.  األمــن  حــول 
وأشــار الســفر »كمينــت« 
البدايــة  نقطــة  أن  إىل 
املؤمتــر  نجــاح  يف  متثّلــت 
االســتعرايض ملعاهــدة عــدم 
انتشــار األســلحة النوويــة لعــام 2010 يف اعتــامد خطــة العمــل 
لهــذه املبــادرة، وألول مــرة تــم اإلعــراب عــن القلــق بشــأن 

النوويــة. األســلحة  الســتخدام  اإلنســانية  العواقــب 

وتطـــورت املبـــادرة فيـــام بعـــد، وركّـــزت أكـــر عـــى 
»العواقـــب اإلنســـانية« كـــرضورة محوريـــة لنـــزع الســـاح 
النـــووي. وأبـــرز الكتـــاب الـــدور املحـــوري الـــذي لعبتـــه الرنويـــج 
ـــا  ـــب النمس ـــانية، بجان ـــادرة اإلنس ـــل للمب ـــادة األوائ ـــد الق كأح
ــة  ــاء »مجموعـ ــل إنشـ ــن أجـ ــط مـ ــك للضغـ ــيك؛ وذلـ واملكسـ
 ،)OEWG(  2013 لعـــام  العضويـــة«  املفتوحـــة  العمـــل 
ـــددة  ـــووي املتع ـــاح الن ـــزع الس ـــات ن ـــاً يف مفاوض ـــي قُدم للُم

ــراف. األطـ

التـــي واجهتهـــا هـــذه  التحديـــات  الكتـــاب  ويناقـــش 
التحـــركات الدوليـــة، مبـــا يف ذلـــك معارضـــة الـــدول الحائـــزة 
ـــب  ـــادرة التغل ـــتطاعت املب ـــف اس ـــة، وكي ـــلحة النووي ـــى األس ع
ـــدول  ـــة ال ـــم غالبي ـــى دع ـــول ع ـــات والحص ـــذه التحدي ـــى ه ع

غـــر الحائـــزة عـــى األســـلحة النوويـــة.

وتحـــدث الكتـــاب عـــن أن املراحـــل األوىل للمفاوضـــات مل 
ـــياقها  ـــة يف س ـــلحة النووي ـــب األس ـــر وعواق ـــش مخاط ـــن تُناق تك
ـــانية،  ـــاد اإلنس ـــى األبع ـــزت ع ـــا رك ـــاد، ولكنه ـــايس املُعت الدبلوم
مثـــل التأثـــر املحتمـــل للتفجـــرات النوويـــة عـــى املنـــاخ 
والزراعـــة، وذلـــك يف ضـــوء الخـــربات التاريخيـــة. وارتـــكاز 
ـــن  ـــد م ـــدى العدي ـــدى ل ـــي ص ـــس لق ـــذه األس ـــى ه ـــاش ع النق
ـــاً  ـــن نشـــطة تقليدي ـــا مل تك ـــي رمب ـــك الت ـــك تل ـــا يف ذل ـــدول، مب ال

يف املحافـــل الدوليـــة ذات الصلـــة باملجـــال النـــووي.

كـــام اســـتعرضت األجـــزاء التاليـــة مـــن الكتـــاب الحجـــج 
التـــي طرحهـــا مؤيـــدو ومعارضـــو معاهـــدة حظـــر األســـلحة 
النوويـــة، وناقشـــت تأثـــر املعاهـــدة واملبـــادرة اإلنســـانية 
ــر  ــك التأثـ ــة، وكذلـ ــلحة النوويـ ــاب األسـ ــى خطـ ــل عـ بالفعـ
ـــار  ـــدم االنتش ـــام ع ـــأن نظ ـــل بش ـــدى الطوي ـــى امل ـــل ع املُحتم

الـــدويل.

وشـــّدد الكتـــاب، يف خامتتـــه، عـــى أنـــه عـــى الرغـــم مـــن 
ــلحة  ــار األسـ ــول انتشـ ــة حـ ــر العامليـ ــات النظـ ــاف وجهـ اختـ
ــاركة  ــاك مشـ ــون هنـ ــرضوري أن تكـ ــن الـ ــه مـ ــة، فإنـ النوويـ
ـــول  ـــوار ح ـــرى يف الح ـــة األخ ـــات الفاعل ـــدول والجه ـــتمرة لل مس

العواقـــب اإلنســـانية النتشـــار مثـــل هـــذه األســـلحة.

يســتعرض العــدد الـــ 15 مــن »رؤى عامليــة«، أبــرز الكتــب األجنبيــة الصــادرة يف الفــرة األخــرية، والتــي تناولــت قضيــة الحــد 
 TPNW »مــن التســلح النــووي مــن منظــورات مختلفــة؛ بدايــًة مــن الحديــث عــن أهميــة »معاهدة حظــر األســلحة النوويــة
التــي تــم متريرهــا يف عــام 2017، مــروراً باســتعراض تفاصيــل املفاوضــات األمريكيــة - الروســية لتوقيــع معاهــدة »ســتارت 
الجديــدة« يف عــام 2010 والــدروس املســتفادة منهــا، وكذلــك أبــرز مامــح التعامــل مــع »العــر النــووي الثالــث«، ومناقشــة 
تحديــات التمســك بـــ »الســام النــووي« يف العــر الحــايل، باإلضافــة إىل الجــدل حــول فشــل نظريــة »الثــورة النوويــة«، وفهــم 
التفكــري النــووي الصينــي، وأخــرياً بحــث مــدى إمكانيــة تحــول الــرق األوســط إىل منطقــة خاليــة من أســلحة الدمار الشــامل.
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2- الدروس المســتفادة من معاهدة 
»ستارت الجديدة«:

ــض   ــدة لتخفي ــي معاه ــدة« ه ــتارت الجدي »س
املتحــدة  الواليــات  بــن  النوويــة  األســلحة 
الرســمي:  باســمها  وتُعــرف  وروســيا، 
ــة  ــض األســلحة الهجومي ــادة تخفي ــر زي »تداب
تطــور  وهــي  منهــا«،  والحــد  االســراتيجية 
ملعاهــدات »ســتارت 1« و»ســتارت 2«، وقــد تــم 
.2010 أبريــل  يف  »بــراغ«  يف  الدولتــن  بــن  توقيعهــا 

ــر«، الدبلوماســية  ويف هــذا اإلطــار، تكشــف »روز جوتيمول
األمريكيــة والتــي كانــت مســؤولة عــن التفــاوض مــع الجانــب 
الــرويس بشــأن تلــك االتفاقيــة، يف كتابهــا »التفــاوض عــى 
ــات  ــاد املفاوض ــل وأبع ــدة«)2(، تفاصي ــتارت الجدي ــدة س معاه
ــدة  ــع معاه ــل توقي ــكو قب ــنطن وموس ــن واش ــرت ب ــي ج الت
»ســتارت الجديــدة«. وكانــت وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة 
الســابقة، هيــاري كلينتــون، يف عــام 2009، كانــت قــد كلّفــت 
»روز جوتيمولــر«، مبهمــة »مســتحيلة«، وهــي اإلرشاف عــى 

ــداً. ــاً واح ــدى عام ــي ال يتع ــار زمن ــات يف إط ــك املفاوض تل

»جوتيمولــر«  وتشــر 
إىل إحــدى أهــم تحديــات 
مهمتهــا تلــك، وهــي طبيعــة 
والــذي  الــروس،  نظرائهــا 
اســتعداد  عــى  كانــوا 
»األلعــاب  ملامرســة  دامئــاً 
العقليــة«، ويف بعــض األحيان 
املواقــف  عــن  يراجعــون 
الواليــات  اعتقــدت  التــي 
محســومة،  أنهــا  املتحــدة 
وكانــوا يف كثــر مــن األحيــان 
ــن  ــة وكاره ــديدي املركزي ش
هــذه  وكانــت  للنســاء. 
الخصائــص معروفــة جيــداً 
لـــ »جوتيمولــر«، التــي لديهــا 
الــروس وتتحــدث لغتهــم بطاقــة. عقــود مــن الخــربة مــع 

ــز الوفــد املفــاوض األمريــي  وتضيــف »جوتيمولــر« أن مــا ميّ
ــام  ــر م ــون الروســية، أك ــراً يتحدث ــدد أعضــاء كب ــه ع هــو امتاك
ــاء توقــع معاهــدات »ســتارت  ــل عقــود أثن ــه الوضــع قب كان علي
ــر يف التواصــل  1 و2«، وكان أعضــاء الوفــد يتمتعــون مبهــارات كب
مــع الــروس؛ اكتســبوها مــن خــال فــرق التفتيــش عــى مراقبــة 
األســلحة وقنــوات االتصــال املُوســعة بــن الواليــات املتحــدة 

ــاردة. ــا بعــد الحــرب الب ــرات م وروســيا، خــال ف

ــن  ــة م ــى مجموع ــاب ع ــن الكت ــر م ــل األخ ــوي الفص ويحت
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 تعقيــداً 
وتحديــاً، وســيحتاج الجانبــان األمريــي والــرويس إىل التعامــل مــع 

ــة  ــا املتعلق ــع القضاي ــتي، وم ــي الباليس ــاع الصاروخ ــألة الدف مس
بتســليح الفضــاء، والفضــاء اإللكــروين، وقضايــا الــذكاء االصطناعي.

ومــع زيــادة بكــن قواتهــا االســراتيجية، ســيكون مــن الرضوري 
تحديــد كيفيــة تأثــر ذلــك عــى املفاوضــات الثنائيــة بــن واشــنطن 
ــه أن تنضــم  ــه مــن املشــكوك في وموســكو. فعــى الرغــم مــن أن
الصــن قريبــاً 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 

األطــراف.

ــتعداداً  ــر اس ــون أك ــات املتحــدة أن تك ــى الوالي ــيتعن ع وس
لهــذه املفاوضــات، بــأن تدمــج خــرباء يف الفضــاء والفضاء الســيرباين 
وغرهــام مــن التخصصــات ضمــن فــرق التفــاوض يف القضايــا 
ــص الكتــاب رســالته يف الجملــة التالية: »عــى الرغم  النوويــة. ويُلخِّ
ــب أن  ــكو.. يج ــنطن وموس ــن واش ــة ب ــات العميق ــن االختاف م
نواصــل إحــراز تقــدم يف الســيطرة عــى األســلحة النوويــة والحــد 

منهــا. إنهــا مســؤوليتنا تجــاه اإلنســانية«.

3- تحديات التمســك بـ »السالم النووي«:
ــة  ــايب للغاي ــام إيج ــه ع ــى أن ــر إىل 2021 ع يُنظ
بالنســبة لقضايــا الحــد مــن التســلح، وذلــك 
مقارنــًة بالســنوات الخمــس املاضيــة. ففــي يناير 
2021، وافــق الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، 
ــد  ــن، عــى متدي ونظــره الــرويس، فادميــر بوت
معاهــدة »ســتارت الجديــدة«، املُوقعــة يف عــام 2010، 
ملــدة 5 ســنوات إضافيــة. وبعــد قمــة بينهــام يف يونيــو املــايض، التزم 
ــة »لوضــع األســاس لتدابــر  بايــدن وبوتــن بإجــراء حــوارات دوري
الحــد مــن األســلحة والحــد مــن املخاطــر يف املســتقبل«. وذلــك يف 
مقابــل ســنوات مضــت شــهدت تــآكاً مطــرداً التفاقيــات الحــد من 

ــة.  ــاكات الروســية واالنســحابات األمريكي التســلح بســبب االنته

ويثــري كل ذلك تســاؤالت 
حــول كيفيــة النظــر إىل هذه 
تاريــخ  ســياق  يف  الحقبــة 
ــف  الحــد مــن التســلح، وكي
ميكــن مواجهــة التحديــات 
الراهنــة املتعلقــة بـ »الســام 
النــووي«؟ كان هــذا موضوع 
وخســارة  »كســب  كتــاب 
صعــود  النــووي:  الســام 
الحــد  وإحيــاء  وانهيــار 
التســلح«)3(، للكاتــب  مــن 
واملحلــل الســيايس األمريــي 

»مايــكل كريبــون«.

ــرِد الكاتــب مســاحة  ويُف
كبــرة لتحليــل تاريــخ الواليــات املتحــدة النــووي، منذ نهايــة الحرب 
ــدة«،  ــتارت الجدي ــدة »س ــع معاه ــى توقي ــة، وحت ــة الثاني العاملي
وتجديدهــا اآلن. ويعتمــد الكتــاب يف رسدياتــه عــى مصــادر أصلية، 
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مبــا يف ذلــك عــرات املقابــات مــع صانعــي القــرار، بجانــب الخــربة 
ــاب  الشــخصية للمؤلــف يف هــذا املجــال، األمــر الــذي جعــل الكت

يُغطــي مســاحة غــر مســبوقة مــن تفاصيــل هــذا املوضــوع.

وإبــان اســتعراض املؤلــف تاريــخ الحــد مــن التســلح النــووي، 
اســتعرض بالتبعيــة العديــد مــن التحديــات، التــي تؤثــر بشــكل 
ــات  ــذه التحدي ــة. وأول ه ــذه القضي ــتقبل ه ــى مس ــح ع واض
هــو تأثــر السياســات املحليــة األمريكيــة عــى اتفاقيــات الحــد 
مــن األســلحة النوويــة، ويشــر هنــا تحديــداً إىل الــراع داخــل 
الكونجــرس بــن الحزبــن الكبريــن )الدميقراطــي والجمهــوري(، 
والــذي يعرقــل رضورات التفــاوض حــول الحــد مــن التســلح يف 

الكثــر مــن األحيــان.

الناشــئة«، مثــل  »التقنيــات  بـــ  الثــاين  التحــدي  ويرتبــط 
األســلحة الســيربانية والــذكاء االصطناعــي وفيزيــاء الكــم، وهــي 
ــة االســتقرار االســراتيجي  ــض حال ــادرة عــى تقوي ــات الق التقني
يف املجــال النــووي، وبالتــايل فهــي تفــرض عــى صانعــي القــرار 
تفكــراً جديــداً ملســتقبل الحــد مــن التســلح. فقــد كانــت 
األســلحة النوويــة - ذات يومــاً - تطــوراً جديــداً يتطلــب إعــادة 
التفكــر يف املشــهد االســراتيجي وإلهــام االتفاقــات األوىل للحــد 
مــن األســلحة. وهنــا يشــر املؤلــف إىل ماحظــة جوهريــة، وهــي 
ــي  ــي الت ــا ه ــب إيقافه ــي يج ــلح الت ــباقات التس ــهل س أن »أس
ــة  ــن الناحي ــاً م ــون صحيح ــد يك ــر ق ــذا أم ــد«. وه ــدأ بع مل تب
النظريــة، لكنــه لألســف مل يثبــت عــى املســتوى التاريخــي، 
فالــدول غالبــاً مــا تــردد يف وضــع قيــود عــى التقنيــات التــي مل 

ــد. ــل بع ــا بالكام ــا أو فهمه ــم تطويره يت

والتحــدي الثالــث يرتبــط بـــ »أهميــة الجغرافيــا السياســية«، 
الجغرافيــا  يعكــس  التســلح  مــن  الحــد  أن  الكتــاب  ويــرى 
السياســية أكــر مــاّم يُشــكِّلها. فغالبــاً 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 
ــى  ــيطرة ع ــتحيل للس ــبه مس ــدو ش ــت يب ــإن التوقي ــن، ف والص

ــارض. ــت الح ــلح يف الوق ــباقات التس س

4- الحد من التسلح في »العصر النووي الثالث«:
يف كتابـــه »الحـــد مـــن التســـلح يف العـــر 
ــاح  ــزع السـ ــن نـ ــا بـ ــث: مـ ــووي الثالـ النـ
ــر«،  ــد كوبـ ــرح »ديفيـ ــدون«)4(، يقـ وهرمجـ
الباحـــث يف العاقـــات الدوليـــة، إعـــادة تقييـــم 
نظريـــة الحـــد مـــن التســـلح الكاســـيكية، 
ـــزع  ـــة ن ـــات عملي ـــب أولوي ـــادة ترتي ويدعـــو إىل إع
الســـاح يف عـــر جديـــد مـــن التعدديـــة القطبيـــة النوويـــة.

وتواجـــه الواليـــات املتحـــدة حقبـــة جديـــدة مـــن ســـباق 
ــة  ــن الناحيـ ــه مـ ــتعدة لـ ــر مسـ ــي غـ ــووي وهـ ــلح النـ التسـ
املفاهيميـــة. إذ يبـــدو أن املنافســـة النوويـــة بـــن القـــوى 
ــر  ــارت أكـ ــاردة صـ ــرب البـ ــد الحـ ــا بعـ ــرة مـ ــى يف فـ العظمـ
ـــي  ـــن. فف ـــدم اليق ـــن ع ـــة م ـــة بحال ـــورة، وُمحاط ـــداً وخط تعقي

هـــذا العـــر النـــووي الثالـــث غـــر املســـتقر، تكـــون أدوات 
منـــع االنتشـــار ونـــزع الســـاح القدميـــة، واملُصممـــة لظـــروف 
ــات  ــض الديناميكيـ ــزة لرويـ ــر ُمجهَّـ ــن، غـ ــا الزمـ ــا عليهـ عفـ
املعقـــدة لســـباق التســـلح النـــووي متعـــدد األقطـــاب، والـــذي 
يتمحـــور حاليـــاً حـــول الواليـــات املتحـــدة وروســـيا والصـــن.

يف  »كوبـــر«  ويقـــرح 
ـــم  ـــادة تعل ـــه رضورة إع كتاب
وإحيـــاء وتكييـــف نظريـــة 
التســـلح  مـــن  الحـــد 
ومامرســـات  الكاســـيكية 
التفـــاوض، وذلـــك لتوجيـــه 
ـــد  ـــن تهدي ـــداً ع ـــامل بعي الع
ســـباقات التســـلح النوويـــة 
لاســـتقرار.  املُزعِزعـــة 
ذلـــك  »كوبـــر«  ويقـــرح 
وهـــو يســـتعرض يف كتابـــه 
الحـــد  جهـــود  تاريـــخ 
النوويـــة،  األســـلحة  مـــن 
ويُعيـــد النظـــر يف النظريـــة 
االســـراتيجية لديناميكيـــات 
املنافســـة النوويـــة، وقـــام كذلـــك بإجـــراء مقابـــات مـــع 
ــن  ــوا مـ ــواء كانـ ــة، سـ ــة األمريكيـ ــة النوويـ ــامريس السياسـ مـ

الحقبـــة املاضيـــة أو الناشـــئة.

ـــر«  ـــويص »كوب ـــث، يُ ـــووي الثال ـــر الن ـــذا الع ـــر له وللتحض
البـــاردة، وذلـــك  للحـــرب  الكاســـيي  النمـــوذج  بتكييـــف 
للتحكـــم يف أســـلحة الخصـــوم الحديثـــة. وبـــدالً مـــن إعطـــاء 
ـــج  ـــذا النه ـــإن ه ـــة، ف ـــلحة النووي ـــن األس ـــص م ـــة للتخل األولوي
الكاســـيي الجديـــد ســـوف يســـعى إىل اتفاقيـــات برجامتيـــة 
ـــن  ـــوم النووي ـــن الخص ـــردع ب ـــات ال ـــتقرار يف عاق ـــق االس لتحقي

اليـــوم.

ـــة الحـــد مـــن التســـلح،  ـــدرس قضي ـــذي ي ـــاب ال إن هـــذا الكت
م الكثـــر مـــن األمـــل ملســـتقبل  نظريـــاً وعمليـــاً، ال يُقـــدِّ
ــة  ــدة واملُتقلبـ ــة »املُعقـ ــر إىل الحالـ ــه يشـ ــة، لكنـ ــر ورديـ أكـ
ـــر  ـــة للتفك ـــر إىل الحاج ـــة، ويش ـــات العاملي ـــة« للسياس والعدائي
ــايض،  ــع يف املـ ــام كان الوضـ ــاً كـ ــس ثنائيـ ــايث وليـ ــكل ثـ بشـ
ـــات  ـــب الوالي ـــياً إىل جان ـــاً رئيس ـــن العب ـــت الص ـــد أن أصبح بع

املتحـــدة األمريكيـــة وروســـيا.

أّمـــا عـــى صعيـــد املفاوضـــات، يشـــر الكتـــاب إىل أهميـــة 
الجانـــب اإلجـــرايئ يف املســـرة التفاوضيـــة الدوليـــة، ولكنـــه يـــرى 
ـــر؛ ألن  ـــوح يف الجوه ـــروا بوض ـــرار أن يفك ـــي الق ـــى صانع أن ع
ـــر  ـــراتيجي تش ـــتقرار االس ـــوم االس ـــردع ومفه ـــة ال ـــة نظري دراس
ـــراف  ع األط ـــجِّ ـــادة تُش ـــز ج ـــج وحواف ـــم برام ـــوح إىل تصمي بوض
األخـــرى عـــى تقديـــم تنـــازالت. وأخـــراً، يـــرى الكتـــاب أنـــه 
باإلضافـــة إىل كل مـــا ســـبق، فـــإن نجـــاح جهـــود الحـــد مـــن 

التســـلح يحتـــاج إىل توفـــر ســـياق جيوســـيايس مائـــم.
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 رؤى عالمية

5- فشــل نظرية »الثورة النووية«:
ــة  ــلت: املنافسـ ــي فشـ ــورة التـ ــاب »الثـ يف كتـ
والحـــرب  التســـلح  وضبـــط  النوويـــة 
البـــاردة«)5(، يجـــادل »برينـــدان ريتنهـــاوس 
ـــوم السياســـية املســـاعد  ـــن«، أســـتاذ العل جري
بجامعـــة سينســـينايت، أن نظريـــة »الثـــورة 
النوويـــة« التـــي طرحهـــا »روبـــرت جريفيـــس« 
ـــا  ـــت وم ـــن، كان ـــارس« وآخري ـــارلز ج ـــز« و»تش ـــث والت و»كيني

ــة. ــت خاطئـ زالـ

يف  »جريـــن«  ويؤكـــد 
كتابـــه أنـــه مـــع اســـتحالة 
ــاحة  ــر يف سـ ــق النـ تحقيـ
ــارت  ــة، صـ ــارك النوويـ املعـ
ــكري  ــزان العسـ ــرة امليـ فكـ
فلـــم  الجـــدوى،  عدميـــة 
الـــدول  بإمـــكان  يعـــد 
مـــن  أقـــوى  تكـــون  أن 
أن  أو  البعـــض،  بعضهـــا 
تســـتغل قوتهـــا النســـبية 
الدوليـــة.  املســـاومة  يف 
ـــن  ـــد م ـــإن املزي ـــايل، ف وبالت
القـــدرات النوويـــة صـــار 

غـــر ُمجـــٍد.

ويّدعـــي الكتـــاب أن التاريـــخ مل يثبـــت صحـــة نظريـــة 
ـــن  ـــة ب ـــة الدولي ـــع املنافس ـــث تراج ـــن حي ـــة«، م ـــورة النووي »الث
القـــوى الكـــربى، ألن هـــذه املنافســـة مل تراجـــع، وقـــد ظهـــر 
ــوال  ــا وأنجـ ــلفادور وإثيوبيـ ــام، ويف السـ ــرب فيتنـ ــك يف حـ ذلـ
ـــن  ـــل كان م ـــردع، ب ـــق ال ـــة مل تحق ـــوى النووي ـــتان. فالق وأفغانس
املنطقـــي أن يكـــون ســـلوك األطـــراف الدوليـــة أكـــر عدائيـــة، 
ــرى، وأن  ــراف األخـ ــن األطـ ــوى مـ ــا أقـ ــدرِك أنهـ ــرد أن تُـ مبجـ

بإمكانهـــا احتـــواء الرضبـــة النوويـــة األوىل مـــن الخصـــم.

ـــا  ـــاً أن بإمكانه ـــل دامئ ـــت تتخيّ ـــربى كان ـــوى الك ـــام أن الق ك
ــزة  ــر ميـ ــأنها أن تُوفِـّ ــن شـ ــدة، مـ ــة جديـ ــى تقنيـ ــور عـ العثـ
كبـــرة لهـــا، وحينئـــذ مل تكـــن هـــذه القـــوى لتكتفـــي بالـــردع، 
ـــة.  ـــادرات هجومي ـــام مبب ـــجع للقي ـــن أن تتش ـــن املمك ـــل كان م ب
وهكـــذا، فـــإن ســـعي كل طـــرف للحصـــول عـــى مثـــل هـــذه 
ـــووي وال يُثبِّطـــه. ولكـــن  ـــز الســـباق الن ـــة كان يُحفِّ ـــا النووي املزاي
ـــت  ـــرك خّفض ـــل املش ـــز العم ـــية وحواف ـــح السياس ـــع املصال واق
ـــرة  ـــرب مدم ـــه إىل ح ـــت تحول ـــباق، ومنع ـــذا الس ـــدة ه ـــن ح م
ــل »جريـــن« عـــى ذلـــك بـــأن ســـباق التـــوازن  جديـــدة. ويُدلِـّ
ـــن واشـــنطن وموســـكو  ـــداً أداة للمســـاومة ب ـــن أب ـــووي مل يك الن

ـــاردة. ـــرب الب ـــان الح ـــة إب ـــم الخافي ـــم قضاياه يف معظ

أّمـــا بخصـــوص الحديـــث عـــن االســـتقرار النـــووي خـــال 
ــّره  ــدة يف ذلـــك، يفـ ــات املتحـ ــاردة، ودور الواليـ الحـــرب البـ
ـــات  ـــدو أن الوالي ـــي. إذ يب ـــن منظـــور الســـلوك األمري ـــاب م الكت

املتحـــدة أدركـــت يف وقـــت مبكـــر أن الســـباق النـــووي غـــر 
ُمجـــدي، بالرغـــم مـــن تفوقهـــا فيـــه، ناهيـــك عـــن الضغـــوط 
املؤسســـاتية التـــي كانـــت مُتـــارَس عـــى البيـــت األبيـــض 
اتجّهـــت  لذلـــك  التســـليح،  ميزانيـــات  لخفـــض  باســـتمرار 
ـــامل  ـــت الع ـــووي، ودع ـــلح الن ـــباق التس ـــم س ـــنطن إىل تحجي واش
ـــا  ـــا وأمواله ـــي قوته ـــت ه ـــام وّجه ـــك، بين ـــربى إىل ذل ـــواه الك وق
إىل أدوات القـــوة األخـــرى؛ الذكيـــة والتقنيـــة، والتـــي كانـــت 

تعلـــم أنهـــا ســـتحقق لهـــا الريـــادة يف املســـتقبل.

ـــى  ـــه ع ـــاب أن ـــرى الكت ـــة، ي ـــة الراهن ـــول إىل اللحظ وبالوص
ـــة عـــن نظرتهـــا  ـــة األمريكي الرغـــم مـــن تضخـــم القـــدرات النووي
ـــا الشـــاملية، فـــإن واشـــنطن غـــر قـــادرة عـــى  يف الصـــن أو كوري
ـــد ال  ـــكل تأكي ـــي ب ـــلوكهام، وه ـــر س ـــى تغي ـــام ع ـــار أي منه إجب

ـــووي. ـــرادع الن ـــبب ال ـــام بس ـــاً منه ـــة أي ـــتطيع مهاجم تس

6- فهــم التعزيزات النووية الصينية:
»الرســانة  كتــاب  يحتــوي 
الصينيــة:  االســراتيجية 
النظــرة العامليــة والعقيــدة 
واألنظمــة«)6(، والــذي حــّرره 
إم  »جيمــس  الباحثــان 
ســميث« و»بــول جيــه بولــت«، عــى مجموعــة من املســاهامت 
البحثيــة مــن جانــب مجموعــة مــن الخــراء البارزيــن. وال 
القــدرات  يف  التطــورات  أحــدث  بالطبــع  الكتــاب  يتضمــن 
مســتحيلة  مهمــة  فهــي   ،2021 عــام  يف  خاصــة  الصينيــة، 
م  نظــراً للتطــورات الريعــة لــدى بكــن. ومــع ذلــك، يُقــدِّ
الكتــاب نقــاش عميــق ودقيــق لألبعــاد الفنيــة والعقائديــة 
ــي،  ــووي الصين ــة الرئيســية للتفكــري الن والجيوسياســية والثقافي
ــه يحكــم سياســة بكــن الحاليــة واملســتقبلية. والــذي يبــدو أن

الرئيســية  الفرضيــة  إن 
ــة  لهــذا الكتــاب هــي محاول
الجهــود  وتفســر  فهــم 
النوويــة الصينيــة الحاليــة، 
وأول مــا ينفيــه الكتــاب هــو 
ــووي  ــز الن ــون التعزي أن يك
الصينــي الحــايل هــو رد فعل 
عــى تهديــد أمريــي ُمتصور 
ضــد بكــن، حيــث إن التطور 
النــووي يف الصــن حاليــاً ال 
ــه  ــة تحوالت ــه يف رسع يجاري
ــي،  ــووي األمري ــج الن الربنام
ــر  ــووي آخ ــج ن وال أي برنام

ــامل. ــول الع ح

ــع  ــن صوامـ ــات مـ ــن ملئـ ــاء الصـ ــر إىل بنـ ــر التقاريـ وتشـ
الصواريـــخ، وهـــذا مـــؤرش عـــن قلـــق صينـــي متزايـــد بشـــأن 
ـــاب  ـــاول الكت ـــة. ويح ـــة ُمحتمل ـــتباقية أمريكي ـــة اس ـــة نووي رضب
ــي  ــد األمريـ ــأن التهديـ ــي بشـ ــاد الصينـ ــذا االعتقـ ــر هـ تفسـ
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ــراط  ــتثمر بإفـ ــن تسـ ــرباء أن بكـ ــرى الخـ ــث يـ ــل، حيـ املُتخيّـ
يف ترســـاناتها النوويـــة، مبـــا يتجـــاوز قـــدر التهديـــد املطـــروح 

ــل. بالفعـ

»املشـــاريع  أن  إىل  الكتـــاب  تحليـــات  إحـــدى  وتشـــر 
املنطقيـــة  املظاهـــر  الصـــن هـــي  الرئيســـية يف  الدفاعيـــة 
لنظـــام لينينـــي ]يف إشـــارة إىل فادميـــر لينـــن[ شـــديد العـــزم، 
ـــد  ـــا تنتق ـــاً م ـــان«. إذ غالب ـــدم األم ـــديداً بع ـــاً ش ـــك إحساس ميتل
ـــة الســـلطة يف الصـــن، فضـــاً  ـــرب مركزي ـــات املتحـــدة والغ الوالي
عـــن انتقـــاد أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان والحكـــم الدميقراطـــي 
ــود  ــن أن جهـ ــرى بكـ ــايل، تـ ــاك. وبالتـ ــون هنـ ــيادة القانـ وسـ
ــد  ــر تهديـ ــل أخطـ ــادئ متثـ ــذه املبـ ــن هـ ــاع عـ ــرب للدفـ الغـ
ألمـــن الصـــن، وتـــرى أن هـــذه املواجهـــة األيديولوجيـــة هـــي 
خطـــر يجـــب تجـــاوزه رسيعـــاً، ويبـــدو أن قـــادة الحـــزب 
ـــيلة  ـــة وس ـــدرات النووي ـــة الق ـــرون يف تنمي ـــي ي ـــيوعي الصين الش
ـــول  ـــادل« وقب ـــراف بالضعـــف املتب ـــى »االع ـــار واشـــنطن ع إلجب

ــلمي. ــش السـ التعايـ

ــي  ــام الصين ــرأي الع ــادة ال ــادل ق ــر، يج ــتوى آخ ــى مس وع
ــّن  ــن، يتع ــي ضــد بك ــد األمري ــواء التهدي ــن أجــل احت ــه م بأن
ــا  ــن قدرته ــعاً م ــر توس ــرب وأك ــانة أك ــاء ترس ــرة بن ــى األخ ع
ــادة  ــة الق ــع رؤي ــة م ــامىش هــذه الرؤي ــة. وتت ــة الحالي التقليدي
السياســين، الذيــن يــرون أن الواليــات املتحــدة هــي »أكــرب 

ــوم«. ــامل الي ــوىض يف ع ــدر للف مص

ــه ميكــن  ــون أن ــادة الصيني ــد الق ــك، إذا اعتق ــاًء عــى ذل وبن
لألســلحة النوويــة أن تلعــب دوراً أكــرب يف مواجهــة الخطــر 
األمريــي املُتصــور، فــا شــك أن نهــج بكــن حــول »ضبــط 
السياســة النوويــة« ســيتاىش إىل غــر رجعــة. واألخطــر مــن 
ذلــك، أنــه إذا مل تنجــح الصــن – مــن خــال جهودهــا العســكري 
ــة،  ــتها الداخلي ــرام سياس ــى اح ــنطن ع ــار واش ــايل - يف إجب الح
ــد  ــا ق ــة، وهــو م ــزات النووي ــن التعزي ــد م ــا تتجــه إىل املزي رمب

ــوم. ــلح محم ــباق تس ــد وس ــر رصاع دويل جدي يُفجِّ

7- شرق أوسط خاٍل من أسلحة الدمار الشامل:
أوســط  »رشق  كتابهــام  يف 
خــاٍل مــن أســلحة الدمــار 
جديــد  نهــج  الشــامل: 
ملنــع االنتشــار«)7(، يناقــش 
املؤلفــان اإليرانيــان »ســيد 
حســن موســويان«، الرئيــس األســبق للجنــة الشــؤون الخارجيــة 
ــب  ــايئ«، الكات ــامد كي ــراين، و»ع ــي اإلي ــن القوم ــس األم مبجل
ــة  ــر رشك ــامل ومدي ــار الش ــلحة الدم ــال أس ــص يف مج املتخص
إمكانيــة  مــدى  السياســية؛  املخاطــر  مجــال  يف  استشــارات 
وجــود معاهــدة للحــد مــن أســلحة الدمــار الشــامل يف الــرق 

األوســط.

ــاول  ــئلة، يحـ ــن األسـ ــة مـ ــرح حزمـ ــاب يف طـ ــدأ الكتـ ويبـ
ــه،  ــياق حديثـ ــال سـ ــا خـ ــرب منهـ ــدر األكـ ــى القـ ــة عـ اإلجابـ
ــازع  ــوي واملتنـ ــط الفوضـ ــرق األوسـ ــن للـ ــل ميكـ ــا هـ ومنهـ

ـــار  ـــلحة الدم ـــن أس ـــة م ـــة خالي ـــح منطق ـــياً أن يصب ـــه سياس علي
الكيامويـــة والبيولوجيـــة  الشـــامل؟ وهـــل إدراج األســـلحة 
سيســـاعد أم ســـيرض يف إنشـــاء مثـــل هـــذه املنطقـــة؟ وهـــل 
ـــل  ـــووي عام ـــاق الن ـــدة إىل االتف ـــات املتح ـــران والوالي ـــودة إي ع
رضوري لنجـــاح مثـــل هـــذه الخطـــة؟ وهـــل ميكـــن اســـتخدام 
ـــذه  ـــل ه ـــة ملث ـــب النووي ـــاء الجوان ـــراين لبن ـــاق اإلي ـــكام االتف أح
ــدون  ــج بـ ــذا النهـ ــل هـ ــق مثـ ــن تحقيـ ــل ميكـ ــة؟ وهـ الخطـ
إرسائيـــل، رمبـــا كمرحلـــة أوىل مـــن مقاربـــة إقليميـــة شـــاملة؟

ـــاب لتذكـــر  ويعـــود الكت
ـــية  ـــادئ األساس ـــارئ باملب الق
ملثـــل هـــذا النهـــج، فيشـــر 
معاهـــدات حظـــر  أن  إىل 
هـــي  النـــووي  االنتشـــار 
ـــب أي  ـــاس لتجن ـــر األس حج
كارثـــة نوويـــة مســـتقبلية، 
وهـــو أمـــر يقـــوم عـــى 
نهـــج بســـيط: كلـــام زاد 
ـــك  ـــي متتل ـــدول الت ـــدد ال ع
زادت  نوويـــة،  أســـلحة 
فـــرص اســـتخدامها، ســـواء 
كانـــت بالخطـــأ أو كأمـــر 
ـــه. ـــن إيقاف ـــن ميك ـــووي، فل ـــزاع الن ـــدأ الن ـــريض. ومبجـــرد أن يب ع

ويـــرى مؤلفـــو الكتـــاب أن ُمـــي الـــرق األوســـط نحـــو 
أن يصبـــح منطقـــة خاليـــة مـــن أســـلحة الدمـــار الشـــامل، 

ــي: ــية، وهـ ــوات أساسـ ــتدعي 3 خطـ يسـ

ـــة  ـــة والبيولوجي ـــج األســـلحة الكياموي أ- الخطـــوة األوىل هـــي دم
ـــار  ـــلحة الدم ـــن أس ـــي ع ـــأن التخ ـــاً بش ـــع نطاق ـــة أوس يف اتفاقي
الشـــامل؛ وذلـــك يف ضـــوء أن هـــذه األســـلحة حاليـــاً تخضـــع 
التفاقيـــات عامليـــة منفصلـــة، وافقـــت عليهـــا بالفعـــل معظـــم 

ـــط. ـــرق األوس دول ال

ـــا  ـــان أنه ـــرى املؤلف ـــل، وي ـــق بإرسائي ـــة تتعل ـــوة الثاني ب- الخط
ـــل  ـــة مث ـــاً يف اتفاقي ـــاركاً كام ـــاً نشـــطاً وُمش ـــح طرف ـــد أن تصب الب
تلـــك؛ بالنظـــر إىل امتاكهـــا األســـلحة النوويـــة )بالرغـــم مـــن 
ــل يف  ــف إرسائيـ ــازال موقـ ــن مـ ــك(. ولكـ ــا بذلـ ــدم اعرافهـ عـ
ـــوع  ـــذا املوض ـــِرح ه ـــذ طُ ـــذا كان من ـــاً، وهك ـــأن ضبابي ـــذا الش ه

ـــاً. ـــن 30 عام ـــر م ـــذ أك من

ــدأ دول  ــأن تبـ ــراح بـ ــول اقـ ــدور حـ ــة تـ ــوة الثالثـ ج- الخطـ
املنطقـــة يف إنشـــاء ترتيـــب إقليمـــي أويل إلنشـــاء منطقـــة 
ـــى  ـــل، ع ـــتثناء إرسائي ـــامل، باس ـــار الش ـــلحة الدم ـــن أس ـــة م خالي
ـــاً، ومـــع رضورة أن يشـــمل هـــذا الرتيـــب  ـــا الحق ـــم إرشاكه أن يت

األّويل إيـــران والـــدول العربيـــة.

تُلبـــي  إقليميـــة  شـــبه  اتفاقيـــة  أن  الكتـــاب  ويوضـــح 
احتياجـــات املنطقـــة وتجمـــع املجتمـــع املـــدين واآلراء الدينيـــة 
وراءهـــا، ســـتجعل مـــن الســـهل عـــى إرسائيـــل االنضـــامم يف 
ـــامم  ـــة االنض ـــدول العربي ـــل ال ـــل تقب ـــن ه ـــاف. ولك ـــة املط نهاي

إىل مثـــل هـــذه االتفاقيـــة مـــن دون مشـــاركة تـــل أبيـــب؟
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وأخـــراً، يجـــادل الكتـــاب بأنـــه ســـيكون مـــن الـــرضوري 
ــتقبل،  ــران يف املسـ ــاق نـــووي مـــع إيـ ــاج بنـــود أي اتفـ إدمـ
ـــك  ـــج كل تل ـــم دم ـــورة، ليت ـــة املُتص ـــذه الخط ـــود ه ـــن بن ضم

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

الشـــامل.
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