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متهيد

األسلحة بتطوير املتعلقة — وتكراًرا شيوًعا وأكثرها — األسئلة أهمَّ سيتناول الكتاب هذا
فرضية عىل املناقشة هذه وترتكز عنها. تمخضت التي السياسات جانب إىل النووية،
النووية األسلحة أن صحيح مهمة. تزال ال النووية األسلحة أن مفادها: واحدة منطقية
هريوشيما من كلٍّ عىل الذريتان القنبلتان أُْلِقيَت أن منذ الحرب أعمال يف تُستخَدم لم
استخدام إمكانية بشأن الواقعية املخاوف أن إال عاًما، ستني من أكثر منذ وناجازاكي
— أسبن ليزيل َ عربَّ وقد العاملي. املرسح عىل َجِيلٍّ نحو عىل حارضًة ظلَّْت األسلحة هذه
«لقد بقوله: مالئم نحو عىل األمر عن — كلينتون بيل الرئيس إدارة يف دفاع وزير أول
يعني ال تأكيد بكل لكن رجعة. غري إىل السوفييتي االتحاد وذهب الباردة، الحرب انَْقَضت
املبذولة الجهود كلِّ فرغم األخرى.» هي ولَّت قد النووية الحقبة أن الباردة الحرب انقضاء
القنابل ستظلُّ املنظور املستقبل يف فإنه الصفر، إىل النووية األسلحة مخزون لتقليص
النووية القنابل وجود مع التعايش فيها كان التي األيام ولَّت فربما موجودة. النووية
«كنا أننا — أولربايت مادلني السابقة األمريكية الخارجية وزيرة كلمات حسب — يعني
ينتهي أن املمكن من — ما فهٍم سوء بسبب ربما — دقائق غضون يف أنه ليلة كل نعلم
الخطر هذا فإن نووية، حرب نشوب خطر تراجع رغم لكن النهار.» ضوء نرى وال عاملنا
النووية األسلحة من الخايل العالم فكرُة تتعدَّ لم املبذولة الجهود فرغم تماًما. يتالَش لم
لجنة أَْجَرتْه النوويني الخرباء آلراء استطالع ووفق الواقع، يف بل جميل. حلم مجرد كونَها
العالم يشهد أن احتمال فإن ،٢٠٠٥ عام يف األمريكي الشيوخ بمجلس الخارجية العالقات
اإلجماع هذا يخالف وال .٪٢٩ إىل يصل القادمة العرش السنوات غضون يف نووية رضبة

قليلون. إال الرأي يف
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يلوح كما الدول، من العديد بني العالقات يف أساسيٍّا جزءًا النووية التهديدات تظل
التسبب األرجح عىل شأنه من سيكون النووية األسلحة وانتشار األهمية. يف تزداد أن خطر
نووية، أسلحة عىل اإلرهابيني حصول احتمال يف أوالهما تتمثل مشئومتني؛ نتيجتني يف
بطبيعة سبتمرب. عرشمن الحادي أحداث أعقاب يف بوضوح برأسه أطلَّ الذي التهديد وهو
املحللني تقارير وفق لكن نووي، هجوٍم َشنِّ يف بعُد الدن بن أسامة أتباع ينجح لم الحال
املخصب، اليورانيوم من صغرية كمية فباستخدام هذا. عن عجزهم هو السبب ليس
اإلرهابيني من صغري وفريق اإلنرتنت، عرب املتاحة العسكرية التجهيزات من قليل ومقدار
قالئل، أشهر غضون يف نووية قنبلة تجميع يمكنهم الغرض، لهذا جهودهم املكرِّسني
أو الحديدية السكك أو البحر أو الجو طريق عن إما املقصودة؛ وجهتها إىل توصيلها ثم
رهيبًا لندن أو نيويورك قلب يف جرى إذا الهجوم هذا مثِل تأثريُ وسيكون الربية. الطرق

تُصدَّق. ال درجة إىل
باستخدامها، التهديدات ازدياد يف ستتمثل النووية األسلحة النتشار الثانية النتيجة
جوانب من العسري من وسيكون العاملي، األمن تحقيَق عظيم نحو عىل سيُِعيق ما وهو
وضعها بغرضتحسني النووي النادي إىل الدول من املزيد انضمام فمع فيه. الرتاجع عدة
أن الدول هذه عىل سيتعنيَّ لديها، تراها التي األمن انعدام مواطن عىل التغلُّب أو الدويل
تُبيِّنه ما وهو النجاح، مضمونة غري عملية وهي بها، الخاص النووي التعلم بمنحنى تمرَّ
عىل مؤسفة أحداث وقوع واحتماالت املاضية. الستني األعوام عرب النووية الدول خربة لنا

مؤكدة. شبه الطريق َمرِّ
الختامية املراحل يف ١٩٤٥ عام أغسطسمن يف اليابان عىل الذرية القنبلة أُلِقيت حني
وحسب جديًدا فعاًال سالًحا تكن لم أنها الفور عىل الجيل من كان الثانية، العاملية للحرب
جوية غارة ألف من فعالية أكثر أنها الذرية القنبلة أثبتت إذ بالفعل؛ كذلك كانت (وإن
اللحظات نوعية من هريوشيما عىل الذرية القنبلة إلقاء يكن لم ة، ِعدَّ نواٍح فمن تقليدية).
إذ مستقبيل؛ منظور من إليها بالنظر إال استيعابها يمكن ال التي الفاصلة التاريخية
لقوة «تسخري بأنه املشدوه للعالم وقتها الحدث ذلك ترومان إس هاري الرئيس وصف

املؤثِّرون. الذرة علماء واسع نحو عىل اعتنقه الذي الرأي وهو األساسية»، الكون
حني النووية ترسانتها املتحدة الواليات عضدت — ١٩٥٢ عام — سنوات سبع بعد
«مايك» املسماة — القنبلة قوة بلغت الهادي. املحيط يف حرارية نووية قنبلة أول َرْت فجَّ
جزيرة محو إىل انفجارها وأدى هريوشيما، عىل أُْلِقيَْت التي القنبلة قوة َقْدَر مرة ٥٠٠ —
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الهيدروجينية القنبلة بدَّلت الخريطة. من عليها القنبلة رت ُفجِّ التي النووية التجارب
عن ترششل ونستون عربَّ وقد ذاتها. والسالم الحرب طبيعة ت وغريَّ تماًما، اللعبة قواعد
البرشية السيطرة نطاق عن تُْخِرجنا لم — أهوالها بكل — الذرية القنبلة «إن بقوله: األمر
لكن الحرب. أو السالم يف الفعل، أو الفكر ناحية من سواءٌ فيها، للتحكم القابلة األحداث أو
يف عارمة.» ثورة اإلنساني للشأن الكامل األساس شهد الهيدروجينية، القنبلة وجود يف …

وجميًال. جديًدا َعامًلا ذلك كان الحقيقة،
جدية تذِكرة األحداث هذه تََلْت التي النووية الحقبة عن اإلحصائيات بعض تمنحنا
املاضية، الستني السنوات خالل نووي سالح ألف ١٢٨ نحو أُنِتج فقد املشكلة؛ بحجم
التسعة األعضاء يزال وال السوفييتي. واالتحاد املتحدة الواليات بواسطة منها ٪٩٨
والهند وفرنسا العظمى وبريطانيا وروسيا املتحدة الواليات — النووي للنادي الحاليون
نووي سالح ألف ٢٧ نحو يملكون — الشمالية وكوريا وإرسائيل والصني وباكستان
التخصيب عايل اليورانيوم من يكفي ما دولة ١٥ عن يقل ال ما وتملك لالستخدام. جاهز

نووي. سالح لصنع
عن األسلحة وكيفتختلفهذه النووية، األسلحة سنستعرضعلم السياق، هذا ضمن
املحاوالت وتاريخ النازيني، العلماء قبل الذرية القنبلة تصنيع وسباق التقليدية، األسلحة
يف األوىل الذرية لقنبلته السوفييتي االتحاد بتفجري مروًرا — القنبلة عىل للسيطرة املبكرة
تبعات، من القنبلة لهذه وما الهيدروجينية القنبلة تصنيع وسباق — ١٩٤٩ أغسطس
من املتغري، الدويل املشهد خلفية عىل وذلك — التسلح من والحد النووي الردع وتاريخ
نهاية من — الصاروخي الدفاع ووعود وتوقعات — الحارض وقتنا إىل الباردة الحرب
هجوم أي من املتحدة الواليات أرايض بحماية ريجان بحلم مروًرا الثانية، العاملية الحرب
تواضًعا األكثر والهدف الدفاعية)، النجوم» «حرب (منظومة شديد سوفييتي صاروخي
الصاروخي (الدرع البالستية الصواريخ من صغري عدد صد يف واملتمثل الحالية لإلدارة
الذي التهديد باستعراض سننتهي وأخريًا — املارقة الدول من أي تطلقه قد القومي)

اإلرهاب». «عرص عليه يُطَلق ما عىل وتأثرياتها النووية األسلحة تمثِّله
التالية وزمالئي ألصدقائي عرفاني أسجل أن أود والتقدير، الشكر سبيل وعىل
ا جدٍّ قصرية مقدمة سلسلة إىل انتباهي جذبه أجل من ستيجر؛ مانفريد أسماؤهم:
جامعة بمطبعة الكتب ورشاء اختيار عن األوىل املسئولة — مينون والثا أكسفورد، من
وريتشارد املتواني، غري ولتشجيعها الكتاب هذا لتأليف يل دعوتها أجل من — أكسفورد
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ونزع التسلح من بالحد املتعلقة معرفته مشاركة يف سخائه أجل من برينز؛ دين
وصياغة النووي الردع بخصوص الالمعة أفكاره أجل من كوملان؛ جي وديفيد السالح،
الذي لإللهام كثريًا الكتاب هذا يَِدين الشخيص، املستوى وعىل الدولية. االسرتاتيجيات
الذي املضطرب العالم ذلك ورثوا الذين — وجوزيف وتينا هانا — أطفايل من يتُه تلقَّ
هذا لها أُهدي التي كانديس، لزوجتي، بالكثري أَِدين وبالطبع العرشون، القرن لنا خلَّفه

الكتاب. هذا يحويها قد أخطاء أي عن املسئول وحدي أنني القول نافلة ومن الكتاب.
سرياكوسا إم جوزيف بروفيسور
الدولية الدراسات قسم مدير
ملبورن يف للتكنولوجيا امللكي املعهد
أسرتاليا ملبورن،
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األول الفصل

النووية؟ األسلحة ما

ذلك يف العهد حديثة — األمريكية الفيدرالية املدني الدفاع إدارة أرشفت ١٩٥١ عام يف
كانت نووي. هجوم وقوع حال االستجابة كيفية األطفال يعلِّم فيلم إنتاج عىل — الوقت
مدارس ُعِرضيف دقائق تسع مدته فيلم وهو واختبئ»؛ رأسك «اخفض فيلم هي النتيجة
الرئيسية الفيلم شخصية كانت بعده. وما الخمسينيات َعقد خالل املتحدة الواليات
وتعلم للغاية «يقظة بأنها تتسم وكانت السلحفاة»، «بريت ى تُسمَّ كارتونية شخصية
أو اإلنذار صفارة صوت ينبعث إن وما وتختبئ». رأسها تخفض أن فعله: يجب ما جيًدا
جسدها تخفي السلحفاة بريت شخصية كانت نووي، هجوم لوقوع املشري الساطع الضوء

السلحفاة. تلك الكل وأحب بسيًطا، األمر بدا ترسها. داخل الفور عىل
«نظام إنشاء إىل الخمسينيات أوائل يف املدني الدفاع إلدارة أخرى مبادرات أدَّْت
الخاصة القنابل ومخابئ املدني، الدفاع وصفوف الطعام، ومخازن الطوارئ»، إذاعة
املدني، الدفاع عن أخرى أفالم إنتاج عىل أيًضا املدني الدفاع إدارة أرشفت والحكومية.
٢٠٠٤ عام يف إنه بل النوع. هذا أفالم أشهر صار واختبئ» رأسك «اخفض فيلم لكن
األهمية ذات لألفالم الوطنية» األفالم «سجل ضمن الفيلم هذا الكونجرس مكتبة أدرجت
سينمائية أفالم مع الفيلم هذا يتقاسمه رشف وهو الجمالية»، أو التاريخية أو «الثقافية
وحني شندلر». و«قائمة و«كازابالنكا»، أمة»، «مولد فيلم مثل: الكالسيكيات؛ من أخرى
أوائل يف — واختبئ» رأسك «اخفض فيلم فيها رأيت التي األوىل املرة إىل بذاكرتي أعود
من الشمايل الجانب يف االبتدائية باملدرسة دراستي إبان — العرشين القرن خمسينيات
أُْدِرك — طويل لوقت االفرتايض النووي والهدف األمريكية املدن كربى ثالث — شيكاجو
بقدر جمالية أو تاريخية أو ثقافية أهمية ذا ليس بريت السلحفاة فيلم أن الحال بطبيعة
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املدارس أطفال يعرف لن نووي، هجوم وقوع فحال دعائية. بأغراض مرتبط هو ما
أصابهم. ما األمريكان

النووية األسلحة علم

وهذه النووية. واألسلحة النووية املفاعالت من لكل الطاقة مصدر هي الذرية الطاقة
ولَِفْهم النووي). (االندماج اتحادها أو الذري) (االنشطار الذرات انقسام عن تنشأ الطاقة

نفسها. للذرة املعقدة البنية تقدير أوًال علينا الطاقة هذه مصدر
نََمْت وقد العنرص. لهذا املميزة الخصائص يحمل العنرص من جزء أصغر هي الذرة
الفتوح أحد ق تحقَّ ثم العرشين، القرن من األول العقد قبل فيما ببطء الذرة عن معرفتنا
يف مرتكزة الذرة كتلة أن أثبت حني ١٩١١ عام يف رذرفورد إرنست سري يد عىل األوىل
الشحنة. سالبة بإلكرتونات محاطة وأنها موجبة، شحنة للنواة أن أيًضا وافرتض نواتها،
الفيزيائي يد عىل الذري بالرتكيب الخاصة النظرية هذه استُكِمَلْت سنوات بعدة بعدها
محددة. كمية مستويات أو أغلفة يف اإللكرتونات موضع عنيَّ الذي بور، نيلز الدنماركي
يف موجودة الشحنة سالبة اإللكرتونات من معقدة تركيبة عن عبارة الذرة تكون وبهذا
من األكرب القدر عىل تحتوي — بدورها — والنواة الشحنة. موجبة نواة حول محددة أغلفة
الشائع الهيدروجني عنرص ذرة (خال ونيوترونات بروتونات من تتألف وهي الذرة، كتلة
تقريبًا. َعيْنُه الحجم لها الذرات وجميع وحسب). وحيد بروتون عىل تحتوي التي وجوده،
الطاقة أغلفة داخل عشوائيٍّا نمًطا الشحنة سالبة اإللكرتونات تتبع ذلك، عىل عالوة
املوجودة اإللكرتونات عدد عىل مبنيَّة الذرة خواص وأغلب النواة. حول املوجودة املحددة
وهو الذرة، نواة داخل املوجوَديِْن الجسيمات نوَعي أحد هو الربوتون وترتيبها. بها
لشحنة — معاكسة لكنها — مقدارها يف مكافئة شحنة للربوتون الشحنة. موجب جسيم
العنرصالكيميائي نوع يُحدِّد ما هو الذرة نواة داخل الربوتونات وعدد السالبة، اإللكرتون
اكتُِشف وقد النيوترون. هو النواة داخل املوجود اآلخر الجسيم الذرة. له تنتمي الذي
متعادل وهو ،١٩٣٢ عام شادويك جيمس سري الربيطاني الفيزيائي يد عىل النيوترون
الشحنة عديم النيوترون ألن ونظًرا الربوتون. لكتلة مساوية كتلة ويملك الكهربية الشحنة
أداة منه يجعل ما وهو النواة، شحنة أو اإللكرتونات سحابة شحنة مع يتنافر ال فإنه
مكونة داخلية، بنية املنفردة والنيوترونات للربوتونات الذرة. بنية الستكشاف مفيدة
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الربوتونات تؤلف ونيوترونات. وبروتونات إلكرتونات من الذرة تتكون :1-1 شكل
متناثرة سحابة يشبه فيما اإللكرتونات تتجمع فيما الكثيفة الذرة نواة والنيوترونات

بالنواة. تحيط

تحريرها يمكن ال الذرية دون الجسيمات هذه أن بيد الكواركات، ى تُسمَّ جسيمات من
مستقل. نحو عىل ودراستها

الذرة تحويه ما عدد وفق يتحدد وهو الذري، عددها للذرة األساسية الخصائص من
العدد أما الذري، عددها بواسطة للذرة الكيميائية الخصائص تتحدد بروتونات. من
عدد ى فيُسمَّ الذرة داخل والنيوترونات) (الربوتونات النيوكليونات ى يُسمَّ ملا اإلجمايل
عدد حيث من تتباين لكنها َعيْنِه، الذري العدد يف تشرتك التي والذرات الذري. الكتلة
وللنظائر نظائر. ى تُسمَّ — الذري الكتلة عدد حيث من تتباين ثم ومن — النيوترونات
املثال، سبيل عىل مختلفة. نووية خصائص لها أن بيد متطابقة، كيميائية خصائص
الثالث النظري لكن ني)، ُمِشعَّ (غري مستقران منها اثنان للهيدروجني؛ نظائر ثالثة هناك
أغلب مستقر. غري النيوترونات) من واثنني واحد بروتون من يتألف الذي (الرتيتيوم
العنارص. من للعديد املشعة النظائر معالجة املمكن ومن مستقرة، نظائر لها العنارص
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٢٣٥)؛ = ١٤٣ + ٩٢) نيوترونًا و١٤٣ بروتونًا ٩٢ تتألفمن ٢٣٥ عنرصاليورانيوم ونواة
.«٢٣٥ «يورانيوم التسمية جاءت هنا ومن

املؤلفة والنيوترونات الربوتونات ُكتَل مجموع عن املائة يف ١ بنحو النواة كتلة تقل
عند املنبعثة الطاقة عن ينشأ وهو الكتلة»، «نقص ى يُسمَّ الكتلة يف الفارق وهذا لها.
ى تُسمَّ الطاقة هذه النواة. لتكوين مًعا والنيوترونات) (الربوتونات النيوكليونات اتحاد
التفاعل يف املنبعث الطاقة ومقدار مستقر النوى أي تُحدِّد بدورها وهي االرتباط»، «طاقة
أن يعني وهذا منخفضة، ارتباط طاقات ا جدٍّ الخفيفة والنوى ا جدٍّ الثقيلة للنوى النووي.
الخفيفتني النواتني وأن النووي)، (االنشطار تنقسم عندما طاقة ستبعث الثقيلة النواة
الشهرية أينشتاين معادلة وتربط النووي). (االندماج تتحدان عندما طاقة ستبعثان

االرتباط. وطاقة الكتلة نقص بني الضوء) رسعة مربع يف مرضوبة الكتلة = (الطاقة
أنه تبعاتها إحدى وكانت الخاصة، النسبية نظرية أينشتاين ر طوَّ ١٩٠٥ عام
باإلمكان أنه عىل املعادلة هذه وتنصُّ بالعكس. والعكس طاقة إىل املادة تحويل باإلمكان
وألن الضوء. رسعة مربع يف رضبها بعد وذلك الطاقة، من هائل مقدار إىل الكتلة تحويل
كبري َرْقم الضوء رسعة مربع فإن الثانية) يف ميل ألف ١٨٦) للغاية كبرية الضوء رسعة
إن الطاقة. من هائل مقدار إىل الكتلة من يسرٍي مقدار أي تحويل يمكن ثم ومن ا؛ جدٍّ
تفاعل استُخِدم النووية. واملفاعالت النووية األسلحة قوة مفتاح هي أينشتاين معادلة
تفاعل أما النووية، املفاعالت يف يُستخَدم يزال وال ذرية قنبلة أول يف النووي االنشطار
تطوير ويف الحرارية النووية األسلحة يف ا مهمٍّ دوًرا يلعب صار فقد النووي االندماج

النووية. املفاعالت
إن أسلحة؟ من سبقها عما تختلف وفيَم إذن؟ النووية لألسلحة العملية األهمية ما
االنفجار أن هو — ببساطة — التقليدي والسالح النووي السالح بني الجوهري الفارق
التقليدية. االنفجارات أكرب من املرات ماليني) (أو بآالف أعتى يكون أن يمكن النووي
أن إال الصدمة، موجة أو لالنفجار املدمرة القوة عىل كالهما النوعان يعتمد الحال بطبيعة
االنفجار عن الناتجة نظريتها من بكثري أعىل النووي االنفجار إليها يصل التي الحرارة
ضوء صورة عىل تنبعث النووي االنفجار عن الناتجة الطاقة من كبرية ونسبة التقليدي،
حروق يف التسبب عىل قادرة الحرارة هذه الحرارية. بالطاقة إليها يُشار ما وعادة وحرارة،
عن الناجم الرضر الواقع، يف بل واسعة. مساحات يف النريان إشعال وعىل شديدة جلدية
تأثريات من دماًرا أشدَّ يكون أن يمكن النووي االنفجار يُْحِدثها التي النارية العاصفة

املعروفة. التقليدية االنفجارات
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ويظل ثواٍن، بضع يدوم ، ُمِشعٍّ ذرِّي بغبار أيًضا مصحوبة تكون النووية االنفجارات
االنفجارات تتفرد الواقع، ويف أعوام. إىل تصل قد الزمن، من ممتدة فرتة عرب خطًرا يمثِّل
النووية االنفجارات من باملائة ٨٥ فنحو إشعاًعا. تطلق التي الوحيدة بأنها النووية
طاقة من املتبقية باملائة ١٥ ال نسبة أما حرارية، وطاقة (وصدمة) هوائيٍّا انفجاًرا تُنِتج
اإلشعاع تمثِّل املائة يف ٥ منها اإلشعاع، من مختلفة أنواع صورة عىل فتنبعث االنفجار
وقوع من ذلك نحو أو دقيقة غضون يف ينتج الذي اإلشعاع ذلك — املبدئي النووي
املتبقية باملائة ١٠ ال نسبة أما قوي. جاما إشعاع من أغلبه يف ن يتكوَّ الذي — االنفجار
باألساس يرجع وهذا املتأخر). (أو املتبقي النووي اإلشعاع فتمثِّل االنشطار طاقة من
السالح بقايا يف املوجودة النووي االنشطار منتجات به تتسم الذي اإلشعاعي النشاط إىل

االنفجار. عن املتخلِّف الذري الغبار وإىل الحطام، أو النووي،
النووي، السالح ينتجها التي االنفجارية الطاقة هناك األهمية من مساٍو قدر وعىل
املتفجرات كمية حيث من تتحدد االنفجار وقوة االنفجار». «قوة بمسمى تُقاس ما وعادة
انفجارها. لدى الطاقة من َعيْنَه الَقْدَر تُولِّد أن شأنها من التي تي، إن تي مادة أو التقليدية،
مقدار نفس يُنِتج الذي السالح ذلك هو كيلوطن ١ بقوة النووي السالح فإن هذا وعىل
١ بقوة النووي السالح وباملثل، تي، إن تي مادة من طن ألف انفجار ينتجها التي الطاقة

تي. إن تي مادة من طن مليون النفجار مساوية طاقة له ميجاطن
يف هريوشيما مدينة َرْت دمَّ التي اليورانيوم عنرص عىل القائمة الذرية القنبلة إن
بلَغْت — الذرات (انشطار) انقسام عن ناتجة طاقتها وكانت — ١٩٤٥ أغسطس
— الحرارية النووية القنبلة أما تي، إن تي مادة من طن ألف ٢٠ التفجريية قوَّتُها
أكتوبر يف الهادي املحيط يف املتحدة الواليات بواسطة اختُربت التي — الهيدروجينية أو
التفجريية قوَّتها بلغت فقد — الذرات (اندماج) اتحاد عن ناتجة طاقتها وكانت — ١٩٥٢
غبار إنتاج جانب إىل تي، إن تي مادة من طن ماليني ٧ يعادل ما أي ميجاطن؛ ٧ نحو
حرارية نووية لقنبلة تجربة السوفييتي االتحاد أجرى جاما. أشعة من قاتل ُمِشعٍّ ذري
نووي سباق نحو العظميني الباردة الحرب قوتَي دفع ما وهو ،١٩٥٣ أغسطس يف مماثلة

.١٩٩١ ديسمرب يف السوفييتي االتحاد أفول حتى استمر مميت
النووية التهديدات نهايَة الباردة للحرب السلمية النهايُة تَْعِن لم لألسف لكن
معرض يف الربيطاني الوزراء رئيس بلري توني قاله ما نقتبس وهنا العاملي. لألمن
واستبدالها «ترايدنت» النووية األسلحة منظومة لتحديث الحكومة خطط عن دفاعه
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دول من آتيًا كبريًا خطًرا يسبب قد جديد تهديد أيًضا «هناك السابع): الفصل (انظر
تخرق التي إيران أو نووية، أسلحة َرْت طوَّ أنها بالفعل تزعم التي الشمالية كوريا مثل
الدول هذه بني املحتملة «الصلة عن ناهيك النووي.» االنتشار بمنع املتعلقة التزاماتها
معينة؛ بدولة املحدودة غري اإلرهابيَة املنظماِت هذا إىل أضفنا وإذا الدويل». واإلرهاب
املوردين من السوداء السوق وشبكات الجماعي، للقتل وسائل عىل للحصول تسعى التي
النووية، األسلحة إىل تُفيض التي الفنية والخربات املواد يف لإلتجار املستعدِّين املارقني
التعرض عن الناتج الكابوس د يتجسَّ أن املمكن ومن وضوًحا. أكثر الصورة فستكون
عىل والنظام القانون بحفظ املتعلقة وتلك واللوجستية اإلنسانية النووي التفجري لتبعات
عرش الحادي أحداث جواره إىل تتضاءل بحيث كربى، مدينة أي يف متوقع، غري مؤثر نحو

سبتمرب. من

نيويورك مدينة سيناريو

حدود يف تفجريية قوة ذات قنبلة — صغري نووي لسالح املمكن من املثال، سبيل عىل
يف ستيت اإلمباير مبنى أسفل مانهاتن، قلب يف روه وفجَّ إرهابيون —صنعه كيلوطنٍّا ١٥٠
االنفجار، من األوىل الثانية فبنهاية كارثية. تبعات له يكون أن صاٍف، ربيعي يوم ظهرية
رطًال ٢٠ مقداره املحيط الجوي الضغط يف مفاجئ تغريُّ يف الصدمة موجة ستتسبب
املعالم ر وتُدمِّ االنفجار، نقطة من امليل أعشار أربعة َقْدرها مسافة عرب مربعة بوصة لكل
جاردن، سكوير ماديسون وقاعة ستيت، اإلمباير مبنى مثل ملانهاتن، العظيمة البارزة
التي املادة أغلب لها. نظري ال التي نيويورك ومكتبة ستيشن، سنرتال رود بني ومحطة
مكانها، يف األقدام مئات ارتفاع حتى وترتاكم موجودة ستظل املعالم تلك منها تتألف
خارج الواقعون األشخاص تمييزه. املمكن من سيكون الحلقة هذه داخل يشء ال لكن
حادٍّ تََلف من فيها بما لالنفجار، الكاملة للتأثريات معرضني سيكونون االنفجار دائرة
املدى يف الواقعون األشخاص أما املتطاير. للحطام التعرض عىل عالوة واألذن، بالرئة
أولئك سيموت بينما الفور، عىل ويُقتَلون الحرارية للموجة فسيتعرضون لالنفجار املبارش
وتقريبًا فوقهم؛ املباني انهيار جرَّاءَ والحرارة االنفجار تأثريات بعض من امُلْحتَمون
عرشة الخمس الثواني وخالل الطُُّرق. بهذه نيويورك أبناء من شخص ألف ٧٥ سيموت
سيتسبَّب ما تقريبًا؛ أميال أربعة مسافة حتى النارية والعاصفة االنفجار سيمتد التالية
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إال هذه وما غريهم. ألف ٩٠٠ نحو إصابة جانب إىل آخرين شخص ألف ٧٥٠ مقتل يف
نيويورك. ملدينة وَحْسب املتاعب بداية

عىل الطبية املؤسسة قدرة نطاق عن خارجة باملصابني االعتناء مهمة ستكون
مستشفيات فجميع األساس. من رها تََصوُّ نطاق خارج تكون ربما بل تماًما، االستجابة
وليس بالكامل. مدمرة وستكون االنفجار منطقة داخل تقع واحدة، عدا الكربى، مانهاتن
أكثر حتى الستقبال ونيوجرييس نيويورك أنحاء كل يف املتاحة ة األرسَّ من يكفي ما هناك
بأكملها الدولة يف الحروق مراكز يف املوجودة ة األرسَّ عدد إن خطورة. اإلصابة حاالت
ذاته، الوقت يف الطبية. الرعاية نقص من اآلالف وسيموت رسير، آالف ٣ عن يزيد ال
صحي. رصف أو مياه أو غاز أو كهرباء دون نيويورك من األعظم السواد سيكون
ومعدات وأشخاص مؤن من رضوري هو ما وإحضار املصابني نقل عمليات ستكون
أفراد مهمة وستواجه مأوى، دون نيويورك أبناء من اآلالف مئات وسيصري للغاية، عسرية
املستحيل من يكون قد مشكالٍت خطري نحو عىل مشعة تظل التي املناطق يف الطوارئ

تخطِّيها.
الذي املقدار من أكرب املشع الذري الغبار من مقدار يف اإلرهابي االنفجار سيتسبَّب
االنفجار أن هو هذا وسبب األرض؛ النار كرة خالله تمس لم انفجار عن ينجم أن يمكن
النووي السالح من اآلتية تلك عىل عالوة األرض من مشعة جسيمات يُنِتج السطحي
مشكًِّال السائد، الريح اتجاه حسب األرض عىل املبكر الذري الغبار سيتساقط نفسه.
الرياح وألن آيالند. لونج إىل وصوًال االنفجار نقطة من تمتدُّ الشكل بيضاوية أنماًطا
االنفجار رشقي مانهاتن، منطقة يف مرتكًزا الذري الغبار سيكون نسبيٍّا، خفيفة ستكون
ذلك يف بما لإلشعاع، الخطرية التأثريات من نيويورك أبناء من اآلالف سيعاني مبارشة.
هذه جراء الكثريون سيموت والنزيف. واألمعاء، العظام نخاع وتدمري الكروموسومات تلف
من االنفجار من ناٍج شخص وكل االنفجار. عىل التالية واألسابيع األيام خالل اإلصابات
احتمالية عىل عالوة الرسطان، أنواع من نوع أي جراء يموت أن باملائة ٢٠ بنسبة املنتظر
التأثري وسيأتي العدوى. أو القلب كمرض أخرى أسباب جراء يموت أن باملائة ٨٠ قدرها

خلقية. وعيوب وراثية أمراض صورة يف التايل الجيل منه سيعاني الذي
الساعة عقارب القيامة» يوم «ساعة عىل املرشفون العلماء حرَّك ٢٠٠٧ يناير يف
القائمون حرك فقد الحضارة. لفناء النهائي الرمز الليل، منتصف نحو دقيقتني بمقدار
١٩٤٧ عام يف الساعة هذه استحدثت التي املجلة وهي — الذرة» علماء «نرشة مجلة عىل
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منتصف قبل دقائق خمس حتى الساعَة — النووية األسلحة مخاطر من التحذير أجل من
ثاٍن.» نووي عرص شفا عىل نقف «إننا لها: بيان يف الذرة علماء مجموعة وقالت الليل.
النووية، إيران وطموحات ،٢٠٠٦ النووييف للسالح الشمالية تجاربكوريا أوىل إىل مشرية
التي النووية واألسلحة املحصنة»، النووية للمخابئ «املخرتقة القنابل عىل أمريكا وتجارب
ذكَّرنا نووي. سالح ألف ٢٧ عددها والبالغ النووي، النادي يف األعضاء الدول تمتلكها
تقتل أن يمكن اليوم املوجودة األسلحة من فقط نوويٍّا سالًحا ٥٠ بأن أيًضا العلماء هؤالء

شخص. مليون ٢٠٠ إىل يصل ما
دقائق سبع عىل ١٩٤٧ عام إنشائها لدى القيامة يوم ساعة عقارب ُضِبَطْت أن منذ
الدهشة يثري ال ومما مرة. عرشة ثماني العقارب هذه تحريك جرى الليل منتصف قبل
الليل منتصف قبل دقيقتان — النووي الليل ملنتصف العقارب لهذه موضع أقرب أن
الهيدروجينية للقنبلة الناجح األمريكي االختبار أعقاب يف ،١٩٥٣ عام أوائل يف كان —
من القنبلة عليها َرْت ُفجِّ التي الجزيرة محو يف تسبََّب الذي االختبار ذلك «مايك»؛ املسماة
السلحفاة بريت شخصية مرة ألول فيه شاهدت الذي الوقت هو تقريبًا ذلك كان الخريطة.

الوقت. ذلك منذ الكثري يتغري ولم واختبئ». رأسك «اخفض القاتم وتحذيرها
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القنبلة بناء

أعنف ذ تنفِّ «بي-٢٩» طراز من املدى طويلة األمريكية والقاذفات ١٩٤٤ عام أواخر منذ
القنابل من طن ألف ١٦٠ نحو الحرب بنهاية أُْلِقَي وإجماًال، التاريخ. يف جوي هجوم
من وعدًدا طوكيو مدينة وسط دمرت التي النارية القنابل غارات ذلك يف بما اليابان، عىل
الجنود من ألًفا ٣٣٣ مقتل يف وحدها الغارات هذه تسببت األخرى. اليابانية املدن كربى

آخرين. مليون نصف وجرحت اليابانيني، واملدنيني
فحتى املسبوق. غري باألمر واملمتلكات األرواح يف الفادحة الخسائر هذه مثل تكن لم
٧٫٥ د وُرشِّ املدنيني، من أغلبهم أملاني، ألف ٦٣٥ ُقِتل ،١٩٤٥ مايو يف النازيني استسالم
كان وبلدة. مدينة ١٣١ عىل واألمريكية الربيطانية القنابل إلقاء مع منازلهم من ماليني
الحلفاء لقصف دراسته يف فريدريتش يورج التنقيحي املؤرخ علَّق وكما بسيًطا. املربر
املعنوية وروحها وإنتاجها املدن أن هي «الفكرة فإن الثانية؛ العاملية الحرب خالل ألملانيا
هي بل وحسب، الجيش عىل مقترصة الحرب تكن لم وبهذا الحرب. يف تسهم كانت
مستباًحا. هدًفا يصري شخص وكل يشء كل الشاملة، الحرب ويف بأرسها.» الدولة واجب
مقاله يف يذكرنا الذي أورويل، جورج مثل الفرتة تلك أبناء عىل الجديد باألمر هذا يكن لم
«يطري األملاني: القصف تحت ١٩٤١ فرباير يف كتبه الذي لك» هي «إنجلرتا بعنوان الرائع

قتيل.» يحاولون التحرض، فائقو برش رأيس فوق
ومع تدمري، أشد مدمًرا الياباني الحرب اقتصاد كان هتلر. حلفاء عىل الدَّْور حلَّ
أدركوا اليابانية الحكومة أعضاء بعض أن ورغم االستسالم. اليابان رفضت فقد ذلك
هي كما استمرت للحلفاء الرسمية السياسة فإن الحرب، خرسوا أنهم طويل وقت منذ
إىل — اليابانيون املدنيون القادة كان بينما لذا، املرشوط. غري اليابان باستسالم ُمطاِلبًة
رأسهم وعىل — العسكريون كان السالم، طلب لون يُفضِّ — هريوهيتو اإلمرباطور جانب



النووية األسلحة

أن األمريكية األركان هيئة َرْت قدَّ العنيفة، املقاومة هذه وجه ويف يقاومون. — الجيش
جنود من جندي املليون عن تَِقلَّ لن الرئيسية اليابانية الجزر لغزو البرشية الخسائر
الرئيس بدأ املؤرِّق، االحتمال هذا من انزعاجه ة ولشدَّ الحلفاء. ودول املتحدة الواليات
فرانكلني لسلفه املفاجئة الوفاة بعد الرئاسة سدة اعتىل الذي — ترومان إس هاري

بدائل. عن البحث يف — ١٩٤٥ أبريل من عرش الثاني يف روزفلت ديالنو
بتبعات تفصيًال ترومان الرئيَس ستيمسون إل هنري الحربية وزيُر أَْعَلَم جانبه، من
ففي الرسية. فائق مانهاتن مرشوع يف تطويره يتم الذي املدمر الجديد السالح ذلك
املرشوع مدير — جروفز ليزيل والجنرال ستيمسون أعطى أبريل من والعرشين الثالث
القنبلة باسم اآلن نعرفه ِبتْنا الذي الجديد السالح عن وافيًا تقريًرا الجديد الرئيَس —
الراهنة، وحالته الذرية القنبلة مرشوع منشأ عن جروفز تحدَّث الجلسة هذه ويف الذرية.
تناول الدولية. العالقات يخص فيما القنبلة تلك تأثري ترشح مذكرًة ستيمسون قدَّم بينما
أشهر أربعة غضون «يف قائًال: الرئيس ونصح الجديد، للسالح املرعبة القوة ستيمسون
قنبلة ترويًعا؛ البرشيُة عرَفتْه سالح أكثر تصنيع من مؤكَّد نحو عىل انتهينا قد سنكون
بها أذن التي املخاطر إىل ذلك بعد أَْلَمح ثم بأكملها.» مدينة تدمري باستطاعتها واحدة

عليه. للسيطرة واقعي نظام بناء صعوبة إىل مشريًا وتطويره، السالح هذا اكتشاف
َقْدَر الذرية القنبلة المتالك الجيوسياسية التبعات عىل كثريًا ركَّز ترومان أن يَبُْد لم
ويُرَوى املخيف. السالح هذا باستخدام الترصيح يف املتمثِّل الشخيص العبء عىل ركَّز ما
غادر أن بعد مبارشة رآه الذي الشخص وكان األبيض، بالبيت موظف إىل تحدَّث أنه
شخص أي يضطر لم قراًرا أتخذ أن عيلَّ «سيكون قائًال: مكتبه، وجروفز ستيمسون
فيما أفكر أن املرعب من أنه بيد القرار، أتخذ سوف مثله. يتخذ أن إىل التاريخ يف آخر
عىل يبنِه لم ربما قرار وهو قراره، ترومان اتخذ الوقت، ومع أقرره.» أن عيلَّ سيكون

يديه. بني املتوفرة واملعلومات الحربية خربته عىل بل املتأنِّي، التفكري من الكثري

مانهاتن مرشوع بدايات

أغلب فإن األمريكية، الذرية القنبلة مرشوع إنشاء إىل وحيد قرار يُفِض لم أنه رغم
علماء أشهر إليه َهه وجَّ لخطاب روزفلت الرئيس بمناقشة تبدأ األمر ذلك عن الروايات
تقابل ١٩٣٩ أكتوبر من عرش الحادي ففي أينشتاين. ألربت قاطبة، العرشين القرن
فرانكلني للرئيس الرسمي غري واملستشار سرتيت وول اقتصادي — ساكس ألكسندر
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الثاني يف أينشتاين ألربت كتبه خطاب ملناقشة روزفلت الرئيس مع — روزفلت ديالنو
… ح املرجَّ «من جعلت قد األبحاث أحدث أن روزفلت ُمعِلًما أينشتاين كتب أغسطس. من
وبواسطة اليورانيوم، من كبرية كتلة يف متسلسل نووي تفاعل إنشاء املمكن من يكون أن
العنارص من كبرية وكميات الطاقة من هائلة مقادير توليد املمكن من التفاعل هذا
وإن — املتصور ومن قنابل، بناء «إىل يؤدي أن شأنه من ما وهو بالراديوم.» الشبيهة
إىل استناًدا القنابل من للغاية قوي جديد نوع يُبنى أن — ترجيًحا أقل نحو عىل كان

العاجل». املستقبل «يف يحدث أن املرجح من هذا وكل هذا.»
األبحاث نَِشط نحو عىل تدعم كانت النازية الحكومة أن — ا محقٍّ — أينشتاين آمن
ساكس قرأ حذوها. تحذو أن عىل املتحدة الواليات حكومة وحثَّ املجال، هذا يف القائمة
نها يتضمَّ التي الرئيسية بالنقاط روزفلت وأعلم أعدَّه قد كان توضيحي خطاب من جزءًا
التمويل توافر بشأن مخاوفه عن وعربَّ مرتدًدا روزفلت كان البداية يف أينشتاين. خطاب
بقيمة مقتنًعا روزفلت صار التايل اليوم يف اإلفطار عىل ُعِقد الحق اجتماع يف لكن الالزم،

آخر. خياًرا يتخذ أن له كان وما الذرية. الطاقة استكشاف
أملع أحد زيالرد، ليو املجري املهاجر بمساعدة الشهري خطابه أينشتاين خطَّ
هربًا العرشين القرن ثالثينيات يف املتحدة الواليات إىل فروا الذين األوروبيني الفيزيائيني
برنامج تدشني إىل الداعني أبرز من زيالرد كان والفاشستي. النازي االضطهاد من
أتراب آمن وقد النووية. والفيزياء الكيمياء يف الحديثة النتائج إىل استناًدا القنابل لتطوير
من بأن — ويجنر ويوجني تيلر إدوارد الفارون املجريون الفيزيائيون رفاقه — زيالرد
بناء بسباق األملان العلماء فوز احتمالية إىل املتحدة الواليات تنبيه األخالقية مسئوليتهم
هذا مثل استخدام يف رغبة أيما راغبًا سيكون هتلر أن من والتحذير الذرية، القنبلة
ساكس لقاء يف تأخر — أوروبا يف الدائرة باألحداث املنشغل — روزفلت لكن السالح.
روزفلت استجابَة ورفاقه زيالرد فرسَّ وقد أينشتاين. تحذيَر يه تلقِّ بعد شهرين من أكثر
مأَخذَ النووية الحرب تهديد تأخذ لم املتحدة الواليات أن عىل دليل أنها عىل املتأخرة

مخطئني. كانوا لكنهم الجد.
أنشأ بأنه إياه معِلًما ١٩٣٩ أكتوبر من عرش التاسع يف أينشتاين إىل روزفلت كتب
دراسة أجل من والبحرية الجيش عن وممثلني ساكس من تتكوَّن استكشافية لجنة
مساره. يُحدِّد إن ما الفعل عن يتوانى ال كان روزفلت أن األحداث أثبتت وقد اليورانيوم.
أكتوبر يف اليورانيوم عىل األبحاث إجراء يف البدء عىل روزفلت موافقة كانت الواقع، يف
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لهتلر تسمح بأن تخاطر أن تستطيع ال املتحدة الواليات بأن اعتقاده عىل بناءً — ١٩٣٩
القرارات من مجموعة بني من األوَل القراَر هي — للغاية» قوية «قنابل وحده يمتلك بأن
الحرب يف الذرية القنبلة لبناء الناجح الوحيد الجهد تأسيس إىل النهاية يف أَْفَضْت التي

الثانية. العاملية
الحلفاء دول يف العلماء بني متزايد خوف هناك كان الثانية العاملية الحرب بداية مع
كانت النووي. االنشطار عىل تعتمد قنابل لتطوير سبيلها يف تكون قد النازية أملانيا أن من
السبائك مرشوع من كجزء برلني، يف بدأت ما أول بدأت قد املجال هذا يف املنظمة األبحاث
باألسلحة املتعلقة لألبحاث التمويل من يسري قدٌر ُقدِّم املتحدة الواليات ويف النفقية،
َليمان برئاسة اليورانيوم بلجنة ١٩٣٩ عام يف البداية وكانت اليورانيوم، عىل املعتمدة
تشري حاسمة حسابات أجروا الذين — الربيطانيني العلماء من بإلحاح لكن بريجز. جيه
املرشوع انتقل — سنوات بضع غضون يف الذري االنشطار عىل قائم سالح أول اكتمال إىل
جمع مانهاتن. مرشوع من جزءًا صار ١٩٤٢ عام ويف أكفأ، بريوقراطية أيٍد إىل بصعوبة
أوروبا من الفارين من العديد فيهم بمن الوقت، ذلك يف العلمية العقول أبرع املرشوع
هو وحيد هدف أجل من وذلك األمريكية؛ للصناعة اإلنتاجية القوة إىل إضافة النازية،
عىل وواشنطن لندن وافقت األملان. ينتجها أن قبل الذري االنشطار عىل قائمة قنبلة إنتاج
تحت السوفييتي االتحاد — اآلخر الرئيس الحليف لكن ومعلوماتهما، مواردهما حشد

الصورة. خارج ظل — ستالني زعامة

والقنبلة وطوكيو، برلني،

عام أواخر ففي ذلك. يف أسبابهم ولهم كثريًا، برلني يخشون الحلفاء دول علماء كان
الذري. االنشطار ظاهرَة شرتاسمان وفريتز هان وأوتو مايتنر ليز اكتشفت ١٩٣٨
هربًا السويد إىل فرَّْت حتى وشرتاسمان، هان الفيزيائينْي برفقة أملانيا يف مايتنر عملت
٢٣٥ اليورانيوم نواة أن مايتنر عرفت أملانيا يف عملها خالل ومن النازي. القمع من
الجسيمات مجموع وأن النيوترونات، بأحد قصفها عند أخف نواتني إىل (تنشطر) تنقسم
ذلك، عىل عالوة األصلية. النواة كتلة كتلته يف يساوي ال االنشطار عملية عن الناتجة
مليون مائة أعظم طاقة منطلقة؛ طاقة شكل عىل يخرج الفارق ذلك أن مايتنر نَْت خمَّ
يناير ويف ذرتني. بني الكيميائي التفاعل من العادية األحوال يف املنطلقة تلك من مرة
ذلك — مايتنر مع — وَحَسَب النتائج، هذه — فريش أوتو — أختها ابن أثبت ١٩٣٩
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املأخوذ «انشطار»، املصطلح فريش استخدم املنطلقة. الطاقة من املسبوق غري املقداَر
أبحر قصري بوقت هذا بعد العملية. هذه تسمية يف للخلية، البيولوجي االنقسام من
أغسطس، ويف االكتشاف. عن وأعلن املتحدة الواليات إىل بور نيلز الدنماركي الفيزيائي
تقيض التي نظريتهما برينستون، بجامعة عملهما إبان ويلر، إيه وجون بور من كل نرش
كان ،٢٣٨ اليورانيوم داخل ضئيلة بكميات املوجود ،«٢٣٥ «يورانيوم املسمى النظري بأن
األبحاث تركيز محور هو يكون أن ينبغي لذا ٢٣٨؛ اليورانيوم من لالنقسام قابلية أكثر
يحمل ال — اليورانيوم عىل تاليًا عنًرصا أن أيًضا افرتضا وقد اليورانيوم. عىل العاملة
ويُنتَج االشتعال»، «شديد بأنه مالئم نحو عىل ويُوَصف بعد، يُرَصد ولم علميٍّا ى مسمٍّ
ما رسعان كبرية. بدرجة لالنشطار قابًال سيكون — ٢٣٨ اليورانيوم ذرة انشطار أثناء
يف يتسبب أن شأنه من األول االنشطار أو االنقسام أن زيالرد وليو فريمي إنريكو أدرك
هندسية. بمتوالية تتزايد املتسلسل التفاعل من سلسلة يف دواليك، وهكذا تاٍل، انشطار
بأن أينشتاين الذرة علماء من وزمالؤه زيالرد فيها أقنع التي اللحظة هي هذه وكانت

روزفلت. إىل يكتب
املتسلسل التفاعل تطويع أمكن لو أنه مكان كل يف الفيزيائيون أدرك ما رسعان
هو مطلوبًا كان ما كل للطاقة. واعد جديد مصدر إىل االنشطار يؤدي أن املمكن فمن
بحيث اإلشعاعي، التحلل عملية من املنبعثة النيوترونات طاقة «تلطيف» يمكنها مادة
املرشحة املواد أبرز هو الثقيل املاء وكان تقتنصها، أن لالنشطار قابلة أخرى لذرة يمكن
كورت النازيُّ الفيزيائي طلب الذري، االنشطار عملية اكتشاف بعد املهمة. هذه ألداء
يف يعمل أن — نوبل جائزة عىل الحاصل األملاني الفيزيائي — هايزنربج فرينر من ديبنر
قيادة تحت األمريكان اختار وبينما .١٩٣٩ سبتمرب يف املتسلسل بالتفاعل خاص مفاعل
انشطار عن الناتجة النيوترونات إبطاء أجل من (الجرافيت) الطريَّ الكربون فريمي
يف االنشطار عمليات من املزيد يف التسبب يمكنها بحيث تلطيفها أو ٢٣٥ اليورانيوم
الالزمة الحرجة الكتلة هايزنربج حسب وقد الثقيل. املاء هايزنربج اختار متسلسل، تفاعل
وقد األملانية. التسليح إدارة إىل ١٩٣٩ ديسمرب من السادس يف أرسله تقرير يف للقنبلة
كتلة إىل — الوقت ذلك يف املفرتضة النووية املؤرشات قيم ظل يف — معادلته خلصت
تحقيق أجل من «تقريبًا» الخالص ٢٣٥ اليورانيوم من األطنان مئات َقْدُرها حرجة
عما البعد كل بعيًدا هذا كان الوقت. ذلك يف للقنبلة هايزنربج نموذج وهو متفجر؛ تفاعل
األملان اتَّجه املطلوب، اليورانيوم عىل الحصول استحالة ظل ويف إنتاجه. األملان يستطيع
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اليورانيوم تحويل أجل من نووي مفاعل بناء يعني كان ما وهو البلوتونيوم؛ صوب
برنامج يستطع لم األمريكي، مانهاتن مرشوع عكس عىل لكن بلوتونيوم. إىل الطبيعي
من الرغم عىل وذلك الحرجة، للكتلة نووي مفاعل إنتاَج قط األملاني النووية الفيزياء
وغري واهنة نووي سالح لبناء النازيني محاولة بدت الواقع يف بل وديبنر. هايزنربج جهود
لم الحلفاء لكن األساس. من وجود لها يكن فلم نووي سالح لبناء جهودهم أما منظمة،

نووي. سالح لبناء اليابان جهود عن الكثري يعلموا لم كما بهذا، يعلموا
القنبلة بناء أن إىل الياباني الجيش خلص — ١٩٤٠ عام خريف — طوكيو ففي
أو — والنووية الفيزيائية األبحاث معهد إىل باملرشوع ُعِهد وقد ممكن. أَْمٌر النووية
عىل اجتهاد يف اإلمرباطورية البحرية عملت أيًضا نيشينا. يوشيو إدارة تحت — «ريكني»
حيث .No؛ F (أو F-Go ي ُسمِّ مرشوع يف وذلك بها، الخاصة الخارقة» «القنبلة بناء
وذلك أركاتسو، بونساكو ترأسه «انشطار»)، بمعنى fission لكلمة اختصار F الحرف
يكن لم ذلك، ومع .١٩٤٢ عام يف للنور F-Go برنامج ظهر وقد .١٩٤٥ عام نهاية قرب
ذرية قنبلة لبناء اليابانية الجهوُد ق تُحقِّ ولم املالئمة، باملوارد مدعوًما العسكري االلتزام

الحرب. بنهاية يسرٍي تقدُّم سوى
غارة أَتَْلَفْت حني ١٩٤٥ عام من أبريل يف النووية اليابانية الجهود تعطَّلت وقد
التقارير بعض تزعم بنيشينا. الخاص الحراري التوزيع جهاَز «بي-٢٩» قاذفات من
كوريا من جزء اآلن وهي هونجنام، إىل النووية عملياتهم نقلوا هذا بسبب اليابانيني أن
تصنيع أجل من املنشأة هذه استخدموا قد اليابانيون يكون أن املحتمل ومن الشمالية؛
نهاية مع املنشأة هذه عىل السوفييتية القوات استولت وقد الثقيل. املاء من صغرية كميات
اآلخر بعد شهًرا ُجمعت قد هونجنام منشأة منتجات أن التقارير بعض وتزعم الحرب،
السوفييتي النووية الطاقة برنامج من جزءًا بوصفها السوفييتية، الغواصات بواسطة

الرابع). الفصل (انظر
هناك كان وأنه إجماًال، يُعتَقد مما أكرب كان الياباني الربنامج أن عىل مؤرشات ثمة
فالغواصة الحربية. للمواد الرسي التبادل ذلك يف بما املحور، قوات بني وثيق تعاون
٥٦٠ تحمل كانت ١٩٤٥ مايو يف األمريكية للقوات استسلمت التي «يو-٢٣٤» النازية
األكسيد هذا احتوى وقد الياباني. الذري للربنامج املوجه اليورانيوم أكسيد من كيلوجراًما
اليورانيوم كمية إجمايل ُخمس يعادل ما وهو ٢٣٥؛ اليورانيوم من كيلوجرامات ٣٫٥ عىل
عثرت ،١٩٤٥ أغسطس يف اليابان استسلمت أن وبعد واحدة. قنبلة لبناء املطلوبة ٢٣٥
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فصل يف استخدامها املمكن من دورانية معجالت خمسة عىل األمريكي الجيش قوات
املعجالت هذه األمريكان حطَّم وقد العادي. اليورانيوم عن لالنشطار القابل اليورانيوم

طوكيو. ميناء يف وأغرقوها

ترينيتي إىل الطريق

٦٥ به عمل الذي الضخم الصناعي العلمي املرشوع ذلك — مانهاتن مرشوع َضمَّ
ومن والتطويرية. العلمية املناحي يف العالم فيزيائيي أعظَم جنباته بني — شخص ألف
هذا أجل من الحرب أبحاث يف مسبوق غري استثماًرا املتحدة الواليات استثمرت جانبها،
وكندا. املتحدة الواليات من كل يف موقًعا ٣٠ عرب امتدَّ الذي املرشوع وهو املرشوع،
بوالية — أالموس لوس يف رسي مخترب يف يرتكز لألسلحة الفعيل والبناء التصميم كان
املخترب بدأ وقد يف. سانتا من بالقرب ريفيًة مدرسًة السابق يف كان — نيومكسيكو
مع ١٩٤٢ عام ربيع يف النهائي شكله يأخذ وصنَّعها الذرية القنابل أوىل م صمَّ الذي
سبل يف والجيش والبحثي» العلمي للتطوير األمريكي «املكتب من كل ينظر بأن التوصية
كانت سبتمرب يف املرشوع إدارة جروفز الجنرال توىلَّ وحني القنبلة. تطوير عملية تعزيز
َّس تََرأ قصري بوقت بعدها للقنبلة. العسكرية التطبيقات لدراسة لجنة بإنشاء أوامر لديه
الساطعة النجوم أسماهم النظريني الفيزيائيني من مجموعة أوبنهايمر روبرت جيه
عاونه بينما — سيرب وروبرت تيلر، وإدوارد بيته، وهانز بلوش، فيليكس نت تضمَّ —
عىل البالد أنحاء جميع يف تجري التي األبحاث بني التنسيق طريق عن مانيل إتش جون
يف السبائك علوم مخترب من اآلتية والقياسات املعدات دراسات وكذا النووي، االنشطار
(حيث بريكيل يف اآلراء كانت التجارب، من اآلتية النتائج اتِّساق عدم ورغم شيكاجو.
بنحو يزيد لالنشطار القابلة املادة من املطلوب املقدار أن عىل تُْجِمع العلماء) أغلب أُِعري
وجهة ضوء يف خاصة مقلًقا، أمًرا ذلك كان أشهر. ستة قبل ُقدِّر الذي ذلك عن الضعف
االنتصار أجل من واحدة قنبلة من ألكثر حاجة ثمة أن ترى كانت التي العسكرية النظر

الحرب. يف
أي يف يحدث ملا مشابه نحو عىل مانهاتن مرشوع يف العمل سار عدة، بطرق
لعقود مناقصات وأجرى زها، وجهَّ العمل مواقع املرشوع فاشرتى كربى. إنشاءات رشكة
عىل وقام الخدمية واملنشآت املساكن وبنى الباطن، ومقاويل املوظفني وعنيَّ العمل،
س وأسَّ واإلدارية، املحاسبية اإلجراءات ر وطوَّ الخام، املواد من طلباته وقدَّم صيانتها،
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نحو أنفقوا قد لديه والعاملون جروفز الجنرال كان الحرب، وبنهاية التواصل. شبكات
ونيومكسيكو، وواشنطن تينييس واليات يف ومدنها اإلنتاج منشآت عىل دوالر مليار ٢٫٢
كولومبيا، جامعة من كل يف الجامعية املختربات يف تجري التي األبحاث عىل وأيًضا
لكن لإلنفاق. أخرى أوجه عىل عالوة بريكيل، يف كاليفورنيا وجامعة نيويورك، ومدينة
أنه هو مشابهة وظائف تؤدي رشكة أي عن بوضوح مختلًفا مانهاتن مرشوع جعل ما
يف الدوالرات من املاليني مئات املرشوع استثمر فقد برسعة، التحرك إىل الحاجة بسبب
نحٍو عىل هذا كلَّ وفعل الوقت، ذلك حتى صحتها تثبت لم وأخرى معروفة غري عمليات

مانهاتن. مرشوع شعار هما والرسية الرسعة كانت فقد بالكامل. يٍّ ِرسِّ
وتطلَّبت نائية، مواقع يف العمل اقتَضت أنها فرغم مفيًدا! أمًرا الرسية كانت وكم
األكاديميني للعلماء دائم إزعاج مصدر وشكَّلت واملوارد، العمالة عىل الحصول عند التمويه
القرارات اتخاذ من مكَّنَْت أنها وهي طاغية؛ مزية ذات كانت أنها إال باملرشوع، العاملني
َحِظَي طاملا أنه يعلم جروفز كان السلم. وقت السائدة باالعتبارات يُذَكر اهتمام دون
املرشوع. إلدارة بالكامل طاقته تكريس وسيُمِكنه متاحة األموال فستكون الرئيس بدعم
كانوا ما يعلموا لم باملرشوع العاملني من العديد أن لدرجة كاملة الرسية كانت وقد

املذياع. عىل هريوشيما بقصف سمعوا أن إىل عليه يعملون
سمًة وصارت األولويات، توضيح يف الرسعة إىل الحاجة تسبَّبت ذلك، عىل عالوة
مثبت غري عمليات ثالث عىل منتهية غري أبحاث استخدام تعنيَّ فقد القرار. صنع لعملية
أن معرفة رغم حتى اإلنتاج، منشآت أجل من التصميمات خطط تشكيل يف صحتها
التصنيع ممارسات لجميع خرق ويف التغيريات. بعض عمل ستحتِّم الالحقة النتائج
عمليات إىل أدى ما وهو بالكامل، االستطالعية املرحلة عن التغايض تَمَّ عليها املتعارف
اإلنتاج. منشآت يف األوىل التجارب خالل املشكالت لحل النهائية وعمليات مؤقتة ف توقُّ
مناخ خلق يف الكامل واإلنتاج املخترب بني املراحل ضغط يف الكامنة املشكالت تسببت وقد

. ُمحريِّ تناوب يف واإلحباط التفاؤل بني املشاعر فيه تقلَّبت انفعاليٍّا، مشحون
عام بحلول إنتاجها املمكن من سيكون الذرية القنبلة أن جروفز تأكيدات ورغم
ِعَظم مدى اإلدراك تماَم أدركوا باملرشوع الصلة ذوي املدراء وكبار هو فإنه ،١٩٤٥
تنقل أن كربى مؤسسة تستطيع أن عظيم صناعي َإلنجاز وإنه تنتظرهم. التي املهمة
فرتة يف املنتج تسليم ثم العمل، ثم البناء، ثم التصميم، مرحلة إىل املختربات أبحاث
قدرة عن السؤال كان .(١٩٤٥ أغسطس إىل ١٩٤٣ (من العام ونصف عامان قوامها
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سؤاًال الثانية العاملية الحرب نتيجة عىل تؤثِّر بحيث القنابل إنتاج عىل مانهاتن مرشوع
أنه نتذكر أن ينبغي اآلن، أمامنا األمر وضوح ورغم .١٩٤٣ عام مطلع مع باملرة مختلًفا
األطراف َمن أو ،١٩٤٥ عام يف ستنتهي الحرب أن يعلم كان الوقت ذلك يف أحد من ما
جاهزة الذرية القنبلة تصبح عندما — األهمية يف املساوي األمر وهو — املتبقية املتناحرة

األساس. من لالستخدام جاهزة أصبحت إن هذا لالستخدام،

البدين». «الرجل قنبلة من نسخة :1-2 شكل

يوليو من عرش السادس املوافق االثنني يوم صبيحة والنصف الخامسة تمام ويف
التفجري وأوبنهايمر جروفز قيادة تحت والعلماء املسئولني من مجموعة شهدت ،١٩٤٥
ملرشوع التابع االختبار ملوقع الكودي االسم وهو «ترينيتي»؛ يف وذلك الذرية، للقنبلة األول
الضوء من سهٌم شقَّ فقد مذهًال! عرًضا كان وَلَكْم بنيومكسيكو. أالموجوردو يف مانهاتن
رمل إىل القاعدة حول األسفلت وُمِحيًال الربج ًرا ُمبخِّ نيومكسيكو، صحراء ظلمَة الساطع
تي مادة من طن ألف ١٩ نحو مقدارها تفجرييًة قوًة القنبلُة أطلَقِت منصهر. أخرض
عانى ة. عدَّ شموس من سطوًعا أشدَّ نيومكسيكو سماء صارت مباغت نحو وعىل تي، إن
زجاج عرب الساطع الضوء إىل ينظرون كانوا أنهم رغم ت مؤقَّ عًمى من املراقبني بعض
عرب املتقدة الحرارة أطلقت هائلة، انفجارية موجة حلَّْت بثواٍن االنفجار وبعد ُمعِتم.
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أُطيح كما ياردة. ١٠٠٠ بعد عىل الواقفني املراقبني ببعض أرًضا وأطاحت الصحراء،
أرًضا االنفجار نقطة من امليل نصف بعد عىل تقف طن ٢٠٠ وزنها الصلب من بحاوية
وانترشت، واألصفر الربتقايل اللونني ذات النار كرة َدْت تمدَّ وبينما منها. جزء وتمزََّق
الغراب، عيش سحابة صورة عىل وتسطَّح عاليًا — السابق من أرفع — آخر عامود ارتفع
أطلق وقد البرشي. الوعي يف اللحظة تلك منذ محفوًرا صار رمًزا الذري للعرص مقدًما
وليد». عاَلم رصخات «أوىل االنفجار عىل — تايمز نيويورك مراسل — لورانس ويليام

ضوء أيِّ من أعظَم ترينيتي موقع يف املنبعث الضوء كان الثانية، من ولكرس
الضوء َخَفَت وبينما آخر. كوكب من رؤيته املمكن من وكان األرض، عىل قبل من أُنِتج
الهندويس جيتا بهاجافاد نص من شطًرا أوبنهايمر تذكَّر الغراب، عيش سحابة وارتفَعْت
األكثر لكن اقتباًسا األقل التعليق أما العالم.» املوت/مدمر أصبحت «أنا يقول: املقدس
ألوبنهايمر: قال الذي برينربيدج كينيث املوقع مدير تعليَق فكان الذاكرة؛ يف رسوًخا
لألسلحة املرعبة املدمرة القوة شبح ظلَّ وقد عاهرات.» أبناء جميًعا رصنا اآلن «أوبي،
لبقية مانهاتن مرشوع علماء من العديد يطارد فيه األسلحة هذه تُستخَدم قد وما الذرية

حياتهم.

الصغري». «الولد قنبلة من نسخة :2-2 شكل
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القنابل من مختلفني نوعني أَنتَج قد مانهاتن مرشوع كان يوليو، شهر بنهاية
الرجل قنبلة كانت الصغري». و«الولد البدين» «الرجل الكوديني االسمني حمال الذرية،
والبالغ بالبصلة الشبيه الشكل ذات القنبلة هذه كانت تعقيًدا. القنبلتني أكثر هي البدين
محاطًة الُكَرة هذه وكانت ،٢٣٩ البلوتونيوم من كرة عىل تحتوي أقدام عرشة طولها
الدقة. عايلَ متناظًرا داخليٍّا انفجاًرا تنتج بحيث مة ُمصمَّ االنفجار شديدة مادة من بكتل
الحرجة، الكثافة إىل تصل حتى البلوتونيوم كرة يضغط أن الداخيل االنفجار هذا شأن من
تصميم من واثقني أالموس لوس يف العلماء يكن لم متسلسل. نووي تفاعل يبدأ ثم ومن
قنبلة أما ترينيتي. موقع يف القنبلة اختبار إىل الحاجة كانت هنا ومن البلوتونيوم، قنبلة
قنبلة كانت البدين. الرجل قنبلة من بكثري أبسط تصميم ذات فكانت الصغري الولد
قطعة إطالق طريق عن — داخليٍّا انفجاًرا ال — نوويٍّا انفجاًرا تطلق الصغري الولد
،٢٣٥ اليورانيوم من كاٍف قدر يتجمع وحني أخرى. قطعة صوب ٢٣٥ اليورانيوم من
الرضوري من لكن نوويٍّا. انفجاًرا يُنِتج أن الناتج النووي االنشطار تفاعل يستطيع
التفاعل بدء عند املنطلقة الحرارة ستتسبب وإال شديدة، رسعة يف الحرجة الكتلة تجميع
االنفجار هذا وملنع التفاعل. يف معظمها يدخل أن قبل بعيًدا اليورانيوم بأجزاء اإلطاحة يف
٢٣٥ اليورانيوم من واحدة قطعة إلطالق مسدًسا القنبلة استخدمت أوانه عىل السابق
القنبلة شكل أن املعتقد من كان ذلك، عىل عالوة أخرى. قطعة صوب ماسورة داخل
االختبار فكرة استُبِعَدْت بحيث عظيمة درجة إىل به موثوق البندقية بماسورة األشبه
أي عىل القنبلة هذه الختبار فرصة هناك تكن لم أنه لالهتمام املثري ومن التجريبي.
حتى املنتجة ٢٣٥ اليورانيوم كمية كل استنفد الصغري الولد قنبلة إنتاج ألن وذلك حال؛
االنشطار اكتشاف ينقل أن استطاع مانهاتن مرشوع أن يف شك من ما لكن الحني. ذلك

املعركة. ميدان إىل املخترب من النووي

هريوشيما عىل القنبلة إلقاء قرار

ستيمسون، الحرب لوزير املعاون الضابط إىل التجربة خرب جروفز الجنرال نقل ما رسعان
لم الصباح. هذا عليها العمل «جرى مبهمة: بطريقة الوزير إىل الخرب نقل بدوره الذي
ذلك بعد بالفعل.» توقعاتنا وتَُفوق ُمْرضية تبدو النتائج لكن بعد، التشخيص يكتمل
الرئيس عودة بعد املساء، يف مبدئيٍّا تقريًرا ترومان — باإلثارة املفعم — ستيمسون أعطى
أزال القنبلة نجاح أن ورغم بوتسدام. مؤتمر يف يزال ال وهو برلني يف جولته من ترومان
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إذا ما اللحظة تلك حتى قرر قد يكن لم الذي — ترومان فإن عاتقه، عن كبريًا عبئًا
عىل ستالني أخرب — اليابانيني عىل اإلجهاز أجل من السوفييت مساعدة سيحتاج كان
التدمري». عىل عادية غري قدرة ذا جديًدا سالًحا «تملك املتحدة الواليات بأن عارض نحو
أن يأمل إنه بقوله — نيومكسيكو يف نشطون جواسيس له كان الذي — ستالني وردَّ
الواليات حكومة رأت ترينيتي، تجربة نجاح مع وبالتأكيد، استخدامه. األمريكان يُْحِسن
من ترومان ه وجَّ ثم ومن الروس؛ من مساعدة دون الحرب إنهاء عىل قادرة أنها املتحدة
ستواجه فإنها وإال رشط، أو قيد دون الفوري باالستسالم طوكيو إىل إنذاًرا بوتسدام

وشامًال». فوريٍّا «دماًرا
من مثيل له ليس سالًحا ترسانتها يف تملك املتحدة الواليات صارت حال، أي عىل
جديدة «عالقة يخلق أن شأنه من السالح هذا أن اقرتح ستيمسون إن بل التدمري، حيث
إنهاء عىل قادرة الذرية القنبلة أن عىل ترومان مستشارو اتفق والكون». اإلنسان بني
تكمن وهنا الستخدامها. السبل أفضل حول اختلفوا لكنهم الهادي، املحيط يف الحرب
وشعروا النازيني، ضد استخدامها يريدون كانوا القنبلة طوروا الذين فالعلماء املفارقة؛
قدرات إظهار البعض اقرتح وقد اليابان. ضد ستُستخَدم أنها علموا حني الشديد بالجزع
أن يجب بأنها آخرون نادى فيما مأهولة، غري منطقة يف تفجريها خالل من القنبلة
اليابانية، املدن ضد مطلًقا استخدامها ينبغي وال اليابانية البحرية القوات ضد تُستخَدم
«الدبلوماسية توظيف هو ما بقدر اليابان هزيمة ليس املقصد أن إىل البعض وذهب بل
رشقي يف معه التعامل تيسري أجل من املثل ورضب السوفييتي، االتحاد ضد الذرية»

الحرب. انتهاء بعد أوروبا ووسط
زمن لتقصري الوحيد السبيل أن إىل ترومان خلص املتعددة، املقرتحات تدارس وبعد
اليابانية. املدن ضد القنبلة استخدام هو — اليابان غزو تجنُّب ذاته الوقت ويف — الحرب
ألَقْت ،١٩٤٥ أغسطس من السادس يوم صبيحة بقليل والربع الثامنة الساعة وبعد
مدينة فوق الصغري الولد قنبلَة جاي» «إينوال تُدَعى «بي-٢٩» طراز من وحيدة قاذفة
يف والعسكرية الصناعية املراكز أهم ثاني نسمة)، ألف ٣٥٠ سكانها (عدد هريوشيما
إصابات وإلحاق شخص، ألف و١٤٠ ٨٠ بني ما مقتل يف الفور عىل تسبب مما اليابان؛
القنبلة (تلك ٢٣٥ يورانيوم قنبلة أول تلك كانت أكثر. أو آخرين ألف بمائة خطرية
مادة من طن ألف ٢٠ مقدارها تفجريية قوة ذات وكانت قط)، قبل من تُختَرب لم التي
الالحقة. الحرارية النووية القنابل بمعايري مقارنة بدائية تافهة قدرة وهي تي، إن تي
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أميال ٤ أي هريوشيما؛ مدينة من باملائة ٦٠ ر ُدمِّ الرهيبة، اللحظة تلك يف ذلك، ومع
بأكثر االنفجار حرارة ُقدِّرت نيويورك. مدينة مساحة ثُمن تَُعادل مساحة وهي مربعة،
نحو قطرها نارية كرة وشكَّل املحيط الهواء أضاء ما وهو مئوية، درجة مليون من
االنفجار سطوع بأن أميال خمسة من أكثر يبعدون عيان شهود أفاد وقد قدًما. ٨٤٠
أكثر تهدَّم ميًال. ٣٧ بعد عىل باالنفجار الناس وشعر مرات، بعرش الشمس سطوع فاق
الحرارية واملوجة املشتعلة الحرائق مئات وتسببت هريوشيما، مدينة مباني ثلثْي من
محيطها مساحة يف موجوًدا كان ما كل أحرقت نارية عاصفة إنتاج يف مجتمعة لالنفجار
فائر زبد تحت هريوشيما واختفت رماد. إىل إياه ُمِحيلًة االنفجار مركز من أميال ٤٫٤

والدخان. اللهيب من

هريوشيما. فوق ترتفع الغراب عيش سحابة :3-2 شكل

طراز من أخرى وحيدة قاذفة ألَقْت أغسطس، من التاسع ويف أيام، بثالثة بعدها
موقع يف اختبارها جرى التي (القنبلة البدين الرجل قنبلة كار» «بوكس تُدَعى «بي-٢٩»
مصنعني تضم التي نسمة)، ألف ٢٥٣ سكانها (عدد ناجازاكي مدينة عىل ترينيتي)
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٢٤ مقتل يف الفور عىل تسبب مما أوراكامي؛ نهر عىل ميتسوبييش لرشكة كبريين حربيني
مقدارها تفجريية قوة البلوتونيوم قنبلة لقوة كان آخرين. ألًفا ٢٣ وإصابة شخص ألف
قاذفة آالف ألربعة املجتمعة الحمولة يعادل ما وهو تي، إن تي مادة من طن ألف ٢٢
أشدَّ السابق يف كان ملا االنفجارية القوة من مرة بألفْي أقوى أو «بي-٢٩»، طراز من
تحسينًا تُمثِّل التي القنبلة تلك الربيطانية، الساحقة» «الرضبة قنبلة تدمريًا؛ العالم قنابل
هامبورج من كلٍّ قصف خالل الحلفاء ره طوَّ املدن قصف اسرتاتيجية يف تكنولوجيٍّا
املرة. هذه نارية عاصفة هناك تكن لم هريوشيما، من العكس عىل لكن ودريسدن.
الطبيعة بسبب وذلك املبارشة؛ املحيطة للمنطقة تدمريًا أشد االنفجار كان هذا، ورغم
بالتَِّالل املليئة الجبلية شبه املنطقة أن إال البدين. الرجل لقنبلة األعتى والقوة الطبوغرافية
فادحة األرواح يف الخسائر تكن ولم هريوشيما، من أقل هو ملا الدمار مساحة من حدَّْت
العديد أن وراء السبب تفسري عىل اليابانيني األطباء قدرة عدم ظل ويف هريوشيما. كحال
الوفيات حصيلة ارتفعت املوت؛ حتى يذوون باتوا يُصابوا لم الذين املدنيني املرىض من

باإلشعاع. املرتبطة لألمراض ضحايا يََقُعون السكان بدأ بينما املدينتني، كلتا يف
كي الغربية الصحف وجاهدت اليابانية. الجزر وراء فيما الصدمة بموجات ُشِعر
آالف تمكَّن كيف — نفسه الوقت يف واملتحري باالنتصار املنتيش — للجمهور ترشح
هذا مثل ق تُحقِّ بحيث الشمس قوة تسخري من والكنديني والربيطانيني األمريكان العلماء
الواليات بها استطاعت التي الكيفية تفسري أيًضا اليسري من يكن ولم القاتل. التأثري
الدرجة بهذه وطوله مانهاتن مرشوع بحجم وعسكري علمي برنامج تنفيذ املتحدة
الجمهور الستجابة مطابقة الحكومي لإلنجاز املتناقضة النظرة كانت وقد الرسية. من
يفرضها التي املسئوليات ِعَظم ملدى املتزايد اإلدراك ف خفَّ إذ ذاتها؛ للقنبلة األمريكي
وذهب الفوري. السالم تحقيق بإمكانية االبتهاج من القوي السالح هذا مثل امتالك
إىل النظر يمكن تقدير أفضل عىل أنه إىل بالكيت إم بي الربيطاني العالم مثل املنتقدون
الختامي الفصل وليسا الباردة الحرب من األول الفصل بوصفهما وناجازاكي هريوشيما
للطاقة املعارضة اآلراء ظهرت تقريبًا الفور عىل القنبلة بناء وبعد الثانية. العاملية للحرب
ع واملوقَّ ،١٩٤٥ يونيو من عرش الحادي يف الصادر — فرانك» «تقرير حذَّر وقد النووية.
أن من ستيمسون الحربية وزيَر — مانهاتن بمرشوع العاملني العلماء من عدد من عليه
تجاهل تم أنه بيد تسلُّح. سباق إىل يفيض أن شأنه من بتحذير مسبوق غري هجوم أي

عليه. عني املوقِّ والعلماء التقرير
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تطويره جرى التي والعلمية العسكرية الدوائر وراء ما إىل الجديد السالح تأثري امتدَّ
عيش سحابة صور صارت بينما العامة، خيال إىل ب يترسَّ بدأ مسبوق غري حدٍّ وإىل فيها،
التاريخ» يف علمية مقامرة «أعظم إن املكتشفة. الجديدة التدمريية للقدرة رمًزا الغراب
وصلنا أننا يف شك ثمة يكن ولم ساحقة، بفعالية نجحت قد — ترومان وصف حسب —
وهو — «القنبلة» صارت الحقيقة، يف املعارص. العالم تاريخ يف تحوُّل نقطة إىل بها
العاملية الحرب بعد ما لعالم املميز امللمَح — عليها أُْطِلق ما رسعان الذي املخترص االسم

الثانية.
أراد لو بأنه السوفييتي االتحاد من وإدراًكا لليابان، الوشيك االستسالم ظل ويف
االتحاد أعلن برسعة؛ الحرب يدخل أن عليه فإن الحرب بعد ما آسيا يف دوًرا يلعب أن
الذي املوعد من أسبوع قبل وذلك أغسطس، من الثامن يف اليابان عىل الحرب السوفييتي
شنَّ اإلعالن هذا من دقائق تسع وبعد فيه. الحرب بإعالن بوتسدام مؤتمر يف ستالني د تعهَّ
هجوًما السوفييتي الجيش من األقىص الرشق لجناح التابعان الجوية والقوات الجيش
جزر احتالل شكَّل كما الكورية. الجزيرة وشبه منشوريا يف اليابانية القوات عىل ضخًما
تسبَّب وقد اآلسيوية. بالقارة السوفييتية الحملة من جزءًا سخالني وجنوبْي الكوريل
كوانتونج جيش صفوف يف الضحايا من كبري عدد إيقاع يف الضاري السوفييتي الهجوم
يف جريًحا و٢٢٢٦٤ قتيًال ٨٢١٩ مقابل (يف ياباني جندي ألف ٨٠ ُقِتل إذ الياباني؛

اآلزفة. أَِزَفت لقد أسبوع. من أقل يف السوفييت) صفوف
بمستشاريه مدعوًما — هريوهيتو اإلمرباطور تمكَّن املوقف، لحقيقة مستسلًما
يف بالده باستسالم وأمر العسكريني، طبقة عىل كلمته فرض من أخريًا — املدنيني
النظام عىل اإلبقاء عىل املتحدة الواليات وافقت جانبها، ومن أغسطس. من عرش الرابع
األمريكي لالحتالل خاضًعا يكون وأن األلوهية، مزاعم عن يتخىل أن عىل اإلمرباطوري،
بعد يُعَرف صار ما وهو سبتمرب، من الثاني ويف آرثر. ماك دوجالس الجنرال بقيادة
متن وعىل طوكيو. خليج إىل للحلفاء كبري أسطول أبَْحَر اليابان»، عىل النرص «يوم ب ذلك
قوات عن نيابة الياباني االستسالم آرثر ماك الجنرال َقِبَل ميزوري، إس إس يو السفينة

الثانية. العاملية الحرب فصول آخر أُْغِلَق بسيط، احتفال ويف الحلفاء.
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الثالث الفصل

والقاتل» بنيالرسيع «االختيار

الحرب انتهاء عقب بها املتعلقة والقضايا النووي السالح نزع عملية أصول نتدبَّر حني
يكن لم النووي العرص بداية يف أنه حسباننا يف نضع أن علينا مبارشة، الثانية العاملية
ملفهوم وجود وال النووي، االنتشار بمنع خاصة ملعايري وجود وال قواعد، ألي وجود هناك
الحرب يخص فيما حمراء خطوط ألي وجود هناك يكن لم وتحديًدا النووي، الردع
إزهاق إىل أدَّى رصاع عقب جدِّية يف يسريُ واضح، تسلح سباق هناك كان لكن النووية.
آماًال النووية الطاقة مجال يف التطورات حملت َعيْنِه، الوقت يف روح. مليون ٦٠ نحو
تُِمدَّ أن إمكانية مثل السلمية؛ األغراض أجل من الطاقة هذه استخدام يف مستقبلية
املرتبطة العمليات أن األمر يف واملهم الطاقة. من ينضب ال بمصدر العالَم النووية الطاقُة

تقريبًا. واحدًة كانت الذرية للطاقة واملدنية العسكرية باالستخدامات
يحدث ما شأن الدويل، املستوى عىل املعلومات ملشاركة جهود هناك كانت تقليديٍّا،
الذرية للقنبلة جيًدا املعروفة التدمريية القدرة بسبب لكن العلمية. التطورات أغلب يف
مستعدَّة املتحدة الواليات تكن لم تملكها؛ التي للدولة القنبلة هذه تمنحها التي والقوة
والتوفيق الوقت ذلك ومنذ ال. فعَّ دويل ضبط نظام غياب يف النووية أرسارها عن لإلفصاح
للسيطرة الحاجة وبني حديثًا رة املسخَّ القوة لهذه السلمية الفوائد َجنْي يف الرغبة بني

عويصة. مشكلة يمثِّل املمكنة التدمريية قدراتها عىل
بني وساَوْت الدولية، االتفاقات خالل من املشكلة مجابهة عىل املبكرة الجهود ركََّزت
هريوشيما رضب عىل شهران يَُمرُّ يََكْد فلم النووي. السالح ونزع النووي االنتشار عدم
الحضارة «أمل بأن الكونجرس ترومان إس هاري الرئيس أخرب حتى الذرية بالقنبلة
الذرية القنبلة تطوير عن التخيل إىل — أمكن إن — الساعية الدولية االتفاقات يف يكمن
وقد النظر. وجهة نفس يحملون البارزين الذرة علماء من العديد كان واستخدامها.»
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١٩٤٥ يونيو يف أصدرته، التي اللجنة رئيس اسم عىل املسمى فرانك»، «تقرير أوىص
املستحيل من سيكون ألنه نظًرا بأنه — اليابان عىل الذرية القنبلة تُلَقى أن وقبل —
يتحقق أن الرضوري فمن دائم، بشكل النووي السالح تحتكر أن املتحدة الواليات عىل

الدولية. االتفاقات خالل من النووية األسلحة من التخلص
عىل السيطرة فيه يمكن عمل إطار تأسيَس عديدة سياسيٌة تحركاٌت استهدفت
بني وذلك الثالث»، الدول بني عليه املتفق «اإلعالن إىل التوصل تمَّ وقد النووية. الطاقة
القنبلة. تطوير يف املتعاونني الحرب رشكاء وكندا، العظمى وبريطانيا املتحدة الواليات
أن نيتها عن الثالث الدول أعلنت — واشنطن يف — ١٩٤٥ نوفمرب من عرش الخامس ويف
األغراض أجل من الذرية بالطاقة املرتبطة العلمية املعلومات الدول جميع مع تتشارك
والسلمية التدمريية القوتني بني التوفيق يف املتمثلة للمعضلة وإدراًكا املدنية. أو السلمية
الضمانات تُوَضع أن إىل املعلومات هذه نرش عن االمتناع إىل اإلعالن دعا الذرية؛ للطاقة
أجل من لجنة تأسيس إىل املتحدة األمَم اإلعالُن دعا ذلك وبعد التنفيذ. قيَد املالئمة

الذرية. الطاقة عىل للسيطرة عاملي بنظام التوصية
من والعرشين السابع يف موسكو يف انعقد الذي الوزراء» «مؤتمر اجتماع ويف
بيان وهو موسكو»؛ «إعالن يف املبادئ هذه عىل السوفييتي االتحاد وافق ،١٩٤٥ ديسمرب
من املتحدة لألمم مقرتح بقرار ا خاصٍّ ا نصٍّ أيًضا اإلعالن ضم أمريكي. إنجليزي سوفييتي
والصني فرنسا اإلعالن دعا وقد الذرية، الطاقة عىل بالسيطرة معنية لجنة تأسيس أجل
أوىل خالل باإلجماع القرار عىل املوافقة تمت وبالفعل القرار، رعاية يف للمشاركة وكندا

.١٩٤٦ يناير من والعرشين الرابع يف املتحدة لألمم العامة الجمعية جلسات
كل من اللجنة وتكوَّنَت الذرية». للطاقة املتحدة األمم «لجنة ست تأسَّ الطريقة، بهذه
وهولندا، واملكسيك، وفرنسا، ومرص، والصني، والربازيل، (أسرتاليا، األمن مجلس أعضاء
أي كندا؛ إىل إضافة املتحدة)، والواليات املتحدة، واململكة السوفييتي، واالتحاد وبولندا،
تَُهيِْمن األمن، ملجلس تابعة لجنة إنشاء إىل القرار دعا وقد دولة. عرشة اثنتا مجموعه ما
التي — الخطوة وهذه السوفييتي. واالتحاد والصني وبريطانيا املتحدة الواليات عليها
خاضعة ستكون الذرية املعرفة يف التشارك جهود أن كيف بيَّنت — موسكو اقرتحتها
النقض حقَّ األمن بمجلس العضوية دائمة الدول امتلكت وقد األمن. مجلس العتبارات
— النقض حق لعب وقد اإلجرائية. ال املوضوعية القضايا يخص فيما وذلك (الفيتو)،

الذرية. الطاقة عىل السيطرة جهود يف ا مهمٍّ دوًرا — يزال وال
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— تضمنت ما بني من — الذرية للطاقة املتحدة األمم لجنة مسئوليات نت تضمَّ
والسيطرة السلمية، األغراض أجل من األساسية العلمية املعلومات تبادل عىل اإلرشاَف
األسلحة وإزالة وحسب، السلمية لألغراض استخدامها ضمان أجل من الذرية الطاقة عىل
من وغريه التفتيش طريق عن الفعالة والضمانات الدول، أسلحة ترسانات من النووية

والتهرب. االنتهاك مخاطر من امللتزمة الدول حماية أجل من الوسائل
لدراسة لجنًة برينز إف جيمس األمريكي الخارجية وزير شكَّل َعيْنِه، الوقت يف
املفاوضات. خالل وذلك املتحدة، الواليات حماية أجل من والضمانات السيطرة طرق
— أتشيسون دين الخارجية وزير مساعد بقيادة — للمجموعة الخمسة األعضاء جاء
أتشيسون لجنة نظرت القنبلة. تطوير بعملية صلة ذات وسياسية عسكرية دوائر من
كان الذرية. للطاقة الفنية بالجوانب للمعرفة مصدًرا بوصفه الخرباء» من «مجلس إىل
ثالثة وضم — فايل تينييس هيئة رئيس — ليلينثال ديفيد رئاسة تحت املجلس هذا
مرشوع يف كبريًا دوًرا لعب الذي الفيزيائي أوبنهايمر، روبرت جيه أبرزهم آخرين علماء

مانهاتن.
الدولية السيطرة عن «تقرير بعنوان وثيقة عن املجموعتني هاتني جهود ضت تمخَّ
أتشيسون-ليلينثال». «تقرير باسم الفور عىل يُعَرف صار والذي الذرية»، الطاقة عىل
التي الفنية الخصائَص — ١٩٤٦ عام من مارس أواخر يف الصادر — التقرير هذا يُِربز
أن ذلك من واألهم الذرية. الطاقة عىل الدويل السيطرة نظام طبيعة تُحدِّد أن شأنها من
نهائية. خطة وليس للمناقشة أساًسا نتائج من إليه خلص فيما رأوا إعداده يف املشاركني
اعتماًدا الذرية للطاقة املتحدة األمم لجنة بتأسيس املتحدة الواليات مقرتح اعتمد وقد
للسيطرة نظام إرساء أجل من أتشيسون-ليلينثال تقرير يف الواردة األفكار عىل شديًدا

الدولية.

باروخ خطة

يونيو يف املتحدة األمم إىل امُلقدَّمة األمريكية املقرتحات وراء الكامنة الخلفية هي هذه
مفاوضيها كبري باسم واملسماة — باروخ» «خطة باسم املعروفة الخطة وكانت .١٩٤٦
متعددة وظائف يف أمريكيني رؤساء مع عمل الذي العجوز الدولة رجل باروخ؛ برنارد
خالل من ظاهريٍّا النووية، األسلحة انتشار منع إىل تهدف — األوىل العاملية الحرب منذ
حديثة املتحدة األمم عىل السيطرة طريق عن وذلك الذرية، واملواد التكنولوجيا تأمني
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عىل السيطرة عىل ترشف أن املتحدة لألمم تابعة هيئة شأن من الخطة، هذه وفق املولد.
عمليات أي عن مسئولة تكون وأن النووية األسلحة يف املستخدمة الخام املواد مناجم
أسلحتها عن املتحدة الواليات تتخىل سوف — الخطة هذه بموجب — أيًضا إنتاج.

مرحلية. انتقال عملية عرب النووية ومنشآتها
استعاَن ،١٩٤٦ يوليو من عرش الرابع يف املتحدة األمم عىل الخطة عرض وخالل
«نحن قائًال: املتوحش الغرب فرتة أيام املتحدة الواليات ملايض ميلودرامي بتلميح باروخ
رجل كل عىل حكمنا قد فسنكون فشلنا، إذا … والقاتل الرسيع بني خياًرا نتَِّخذ كْي هنا
أو العاملي» «السالم نختار أن إما علينا أنفسنا؛ نخدع ال َدُعونا للخوف. عبًدا يكون أن
للجمهور يمكن بحيث يكفي بما بسيطة باروخ خطة أسس كانت العاملي».» «الدمار
حكم فرتة إبان الحربية الصناعات ملجلس السابق الرئيس — باروخ واقرتح استيعابها،
اإلرشاف الوحيد واجبها يكون الذري» للتطوير دولية «هيئة إنشاءَ — ويلسون وودرو
عمل نجاح مفتاح يكون أن عىل استخدامها، وعىل الذرية الطاقة تطوير مراحل كل عىل
ألنه الذرية؛ بالطاقة املتعلِّقة األنشطة عىل والتفتيش السيطرة يف فعاليتها هو الهيئة هذه
األسلحة تصنيع عن للتوقف مستعدة املتحدة الواليات ستكون — عندئٍذ وفقط — عندئٍذ

األسلحة. هذه من مخزونها عن التخيل وكذلك النووية
املواد امتالك وهي: إجرامية؛ أنشطة اعتبارها املمكن من متنوعة أنشطًة باروخ عدَّد
ممتلكات عىل واالستيالء فصلها، أو الذرية القنابل يف لالستخدام املناسبة الذرية الخام
يف االنخراط وأخريًا الهيئة، أعمال يف والتدخل الهيئة، بها رخصت أو للهيئة مملوكة
أضاف ثم الهيئة. من ترخيص دون تتم أو الهيئة عمل تتعارضمع «خطرية» مرشوعات
هذه مثل يف تنخرط التي الدول عىل شديدة عقوبات توقيع إىل داعيًا املميز إسهامه باروخ
يخص فيما إنه قال فإنه األمن، مجلس ألعمال النقض حق بأهمية إقراره ورغم األعمال.
اتفاقاتهم يخرقون الذين أولئك يحمي نقض حق هناك يكون أال «يجب الذرية الطاقة

تدمريية.» ألغراض الذرية الطاقة يستخدموا أو روا يُطوِّ بأال القاضية الرسمية
ونستون امتدح الخطبة، قراءة فبعد واسًعا. تباينًا الخطة حيال األفعال ردود تباينت
البغيضة املشكالت تلك مثل زمام يتوىل أن ُل أفضِّ رجل من «ما قائًال: باروخ ترششل
مما أكثر عن تتخىل ألنها الخطة هذه البعض عارض وبينما باروخ.» برنارد خالف
عمليات وقف إىل ودعوا السوفييتي، لالتحاد ُمنِْصفة غري ألنها آخرون عارضها ينبغي،
الخطة إن الشيوخ مجلس أعضاء من ٣٠ نحو قال وقد فوًرا. الذرية القنابل تصنيع
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الشيوخ بمجلس الخارجية العالقات لجنة رئيس قال بينما العميل، للتنفيذ قابلة ليست
حدث آخر يشء أي من العالم لسالم «أهم كانت الخطة إن فاندنربج آرثر األمريكي
الجمهور من باملائة ٧٨ بأن للرأي استطالع أفاد سبتمرب، شهر وبحلول نيويورك». يف

الخطة. يؤيد األمريكي
الصحفي الكاتب اتُِّهم وقد ناقدة. وأخرى مؤيِّدة تعليقاٍت النقض حق قضيُة أثارت
وجود ظل يف مسدود طريق إىل املتحدة الواليات يَُقود بأنه باروخ ليبمان والرت الشهري
مقرتَح — دوجالس أو ويليام — العليا املحكمة قايض دعم بينما النقض، حق رشط
وقد الذرية. الشئون يخص فيما النقض حق من األمن مجلس لتجريد الداعي باروخ
إلغاء يف األمريكي الشيوعي الحزب بلسان الناطقة األمريكية ووركر» «دييل صحيفة رأت
السوفييتي، االتحاد عىل السبق» َقَصَب «تحرزا كي ولندن لواشنطن فرصًة النقض حق
رد جاء وقد جديدة». افرتاس جولة يف األمريكي النرس انطالق «يُمثِّل اإللغاء هذا وأن
خطاب يف — يونيو من عرش التاسع يف — أيام بخمسة بعدها باروخ خطة عىل الكرملني

جروميكو. أندريه السوفييتي الخارجية وزير نائب ألقاه

جروميكو خطة

هذا من وبدًال الذري، بالسالم املتعلقة األمريكية ة الُحجَّ حديثه يف جروميكو تحاىش
الوقت ويف واستخدامها، النووية األسلحة إنتاج حظر إىل يهدف دويل مؤتمر إىل دعا
ولتحقيق اتفاق. أي عىل سابق كرشط النووي املتحدة الواليات سالح بنزع طالب ذاته
استخدام حظر إىل املؤتمر يدعو أولهما قرارين؛ بإصدار جروميكو نادى املقصد، هذا
الوقت ويف أشهر، ثالثة غضون يف املوجودة األسلحة وتدمري وإنتاجها، الذرية القنابل
القرار أما املخالفني، ملعاقبة بالدهم داخل قوانني إصدار املسئولني من يطلب نفسه
السبل إليجاد واألخرى العلمية املعلومات لتبادل واحدة لجنتني؛ تشكيل إىل فيدعو الثاني

الرشوط. بهذه االلتزام لضمان
إللغاء معارضة صورة يف باروخ خطة عىل الوحيد املبارش السوفييتي الرد جاء
ميثاق أرساها التي املبادئ، تقويض محاوالت «إن التايل: النحو عىل وذلك النقض، حق
ال — الجوهرية القضايا تقرير عند املجلس أعضاء إجماع ذلك يف بما — األمن مجلس
يقول أن املرجح من يكن لم تُرَفض.» أن يجب [و] … املتحدة األمم مصالح مع تتفق

هيئتها. تتخذ الباردة الحرب بدأت وقد خاصة ذلك، غري ستالني جوزيف ممثل
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الوفد أعضاء أحد قال صحفي مؤتمر ويف متحفًظا. الرسمي واشنطن فعل رد كان
وليس للنقاش «مفتوح بأنه السوفييتي املقرتح ووصف باليأس، يشعر ال إنه األمريكي
من املبكرة املرحلة هذه يف رصيح شقاق يف التسبب ولتجنُّب نهائيٍّا». سوفييتيٍّا موقًفا
عن يعلن كي بأسماء مصحوبة غري صحفية إفادات األمريكي الوفد م قدَّ املفاوضات،
مصدر به ح رصَّ ملا وفًقا بأنه تايمز» نيويورك «ذا صحيفة أفادت ثم، ومن موقفه.
يف األقل عىل جروميكو، خطة تقبل أن بوسعها يكن لم املتحدة الواليات فإن موثوق
مصدر عن املتحدة الواليات تخيل يعني هذا ألن باروخ؛ اقرتحها التي الضمانات غياب

العسكرية. قوتها
وتتحوَّل عمَلها تُوِقف أن عىل الذرية للطاقة املتحدة األمم لجنة وافقت البداية، يف
أجل من اقُرتحت التي األفكار كل تضم خطة تصيغ لكي وذلك عاملة؛ جامعة لجنة إىل
الذي الدعم مستوى الحظت التي — واشنطن من كلٌّ أعادت وقد الدولية. السيطرة هيئة
التأخري من َقْدر وبعد السابَقنْي. موقفيهما عىل التأكيَد وموسكو — مقرتحها به حظي
الفرعية «اللجنة يَت ُسمِّ — أصغر مجموعة تشكَّلت االسم، بسبب جروميكو جانب من
األعضاء الدول وكانت السيطرة، خطة تملكها قد التي املمكنة املالمح لصياغة — األوىل»
السوفييتي. واالتحاد املتحدة، والواليات وبريطانيا، واملكسيك، فرنسا، هي: اللجنة بهذه
الواليات تجربة من واحد يوم بعد يوليو، من األول يف األوىل الفرعية اللجنة اجتمعت
املتحدة الواليات أن عىل دليًال البعض رآه ما وهو بيكيني، جزيرة يف ذرية قنبلة املتحدة
الذرية التجارب استمرار منح وقد للقنبلة. احتكارها عن للتخيل نية أي لديها ليس
مسعاهم يواصلوا كي بالحافز أمدَّهم أنه عن ناهيك دعائيٍّا، نًرصا للسوفييت األمريكية
تجربة املتحدة الواليات أَْجَرت يوليو من والعرشين الخامس ويف الصدد. هذا يف الخاص
١٩٤٧ مارس يف بها القيام املقرر — التالية التجربة ترومان ل أجَّ سبتمرب، يف لكن أخرى.

لذلك. دعته التي األسباب أحد الجارية للمفاوضات احرتامه وكان —
الرئيسية الخالفات من بعًضا األوىل الفرعية اللجنة يف َجَرْت التي املناقشات أبرزت
القانون، بحكم الذرية األسلحة تجريم عىل البداية يف جروميكو أرصَّ فقد الجانبني. بني
سيطرة بنظام األمريكان طالب جانبهم، ومن السيطرة. بنظام كبري بقدر ا مهتمٍّ يكن ولم
مسألة بشأن للدولتني املتعارضني املوقفني أن كما أسلحتهم. عن يتخلوا أن قبل مالئم
املذكرة تقديم من األمريكان هدف أن ورغم بينهما. الشقاق حدة من زاد النقض حق
بموقفه. تشبَّث جروميكو فإن السوفييت، من تحديًدا أكثر استجابات عىل الحصول كان
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إيفات، هربرت األسرتايل الخارجية شئون وزير األوىل، الفرعية اللجنة رئيس أدرك
ثالث تشكيَل بأرسها اللجنة عىل واقرتح املفاوضات، إليه وصلت الذي املسدود الطريَق
جانبًا؛ السياسية املسائل تنحية مع الفنية، القضايا تناول أجل من جامعة فرعية لجان
تشكيل عىل اللجنة وافقت األغلبية وبموافقة مشرتكة. أرضية عىل العثور أمل عىل وذلك
السوفييت دعم التي الوحيدة اللجنة وهي — والعلمية» الفنية و«اللجنة الثانية» «اللجنة

الفنية. اللجنة داخل األهم العمل جرى وقد قانونية». «لجنة إىل إضافة — تشكيلها
شهدتها التي الخالفات تجاوز عن عجزت أنها بيد أوًال، الثانية اللجنة اجتمعت
رصح وقد باروخ. لخطة الرصيح لرفضجروميكو منتدى وصارت األوىل، الفرعية اللجنة
أن املستحيل «من اختصاًرا إنه قائًال ١٩٤٦ يوليو من والعرشين الرابع يف جروميكو
تفصيًال.» أو إجماًال اإلطالق، عىل الحالية صيغتها يف األمريكية املقرتحات السوفييت يَْقبَل
عملية مستحًرضا جروميكو، شدد وقد النقض. حق إلغاء لفكرة اإلذعاَن بامِلثْل رفض كما
جروميكو أشار وقد مداوالته. يف القومية السيادة قضية أهمية عىل املتحدة، األمم تأسيس
فقد ثم، ومن قومية. ال دولية، أهمية ذا شأنًا الذرية الطاقة تَعترب باروخ خطة أن إىل
املتحدة؛ األمم ميثاق من الثاني البند من السابعة للفقرة خرًقا بوصفه املبدأ هذا إىل نظر

األعضاء. للدول الداخلية الشئون يف التدخل عدم إىل تدعو والتي
الذي اإلطار وكان يوليو، عرشمن التاسع يف اجتماعاتها والعلمية الفنية اللجنة بدأت
العلماء، من رسمية غري مجموعة اللجنة شكلت عظيًما. نجاًحا ناجًحا داخله األعضاء عمل
الجوانب يستكشفون هم بل دولهم، يمثِّلون ال املجموعة هذه أعضاء أن عىل ووافقت
إىل تُحال أن شأنها من إليها سيتوصلون نتائج وأي أفراًدا، بوصفهم للضمانات الفنية
أتشيسون-ليلينثال، تقرير يف الواردة الفنية املعلومات إىل وباإلضافة الرئيسية. اللجنة
يف الذرية للطاقة املفيد االستخدام تخصُّ وأخرى عامة معلومات املتحدة الواليات قدمت
يف تقريرها الفنية اللجنة أكملت تكليفها، ألمر واستجابة مختلفة. أطروحة عرش أحد
من متاح هو فيما أساس «أي تجد أن عليها تعذَّر أنه إىل وخلصت سبتمرب، من الثالث
التكنولوجية». الناحية من ممكنة غري الفعالة السيطرة بأن االفرتاض يدعم علمية حقائق

السياسية. املشكلة الدوام؛ عىل حارضة أخرى مشكلة ستظل لكن
إىل خطابًا يكتب أن باروخ قرَّر اللجنة، أعمال شهدته الذي الشديد للتأخري نظًرا
داخل تصويت فرض برضورة تقيض األوىل توصيتني؛ عىل املوافقة فيه يطلب ترومان
تتغريَّ حني ،١٩٤٧ يناير قبل ل ويُفضَّ مبكر، موعد يف الذرية للطاقة املتحدة األمم لجنة
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الذرية، الطاقة مجال يف العسكري للتأهب تقيضبالدعوة والثانية باللجنة، األعضاء الدول
اللجنة. لعمل — املرجح — الفشل حالة يف

من عرش الثامن يف خطابه تسليم أجل من األبيض البيت إىل باروخ زيارة َجَرْت
الذي واالس، هنري التجارة وزير آلراء الواسعة الصحفية التغطية من خلفية عىل سبتمرب
واسًعا قبوًال القت التي — واالس مالحظات رضبت وقد باروخ. لخطة معارًضا كان
بالغ. نحو عىل العامة بصورته ت وأرضَّ الصميم، يف باروَخ — الليربايل الجمهور من
تتخىل أن عىل األمريكي اإلرصار كان باروخ لخطة األساسية العيوب أحد إن واالس قال
تسلم وأن النووية، الطاقة استخدامات استكشاف يف حقها عن األخرى الدول جميع
تتأكد أن إىل أسلحتها عن املتحدة الواليات تتخىل لن بينما دولية، هيئة إىل الخام املواد
هذه بمثل ِلتَْقبَل تكن لم املتحدة الواليات أن يرى واالس وكان كهذا. نظام إرساء من

املفاوضات. طاولة من اآلخر الطرف عىل كانت أنها لو الصفقة
القادم التصويت أثر تقويض إىل إال يؤدي لن الشقاق هذا مثل أن باروخ رأى
إف جيمس الخارجية وزير تقدَّم الخارجية، لوزراء للسالم باريس مؤتمر ويف باللجنة.
ثم ومن هناك. موقفه قوة يف فتَّْت قد واالس ترصيحات أن زاعًما مماثلة، بشكوى برينز
هذه ضوء ويف ترصيحاته. عن واالس يرتاجع لم ما باالستقالة وبرينز باروخ من كلٌّ هدد
سبتمرب. من العرشين يف منه اها تلقَّ وبالفعل االستقالة؛ واالس من ترومان طلب األزمة
تصويت إىل أخريًا السوفييت دعا الصحافة، يف واالس-باروخ قضية تواصلت وبينما
لصالح السوفييتي بالتصويت املجموعة سعدت وقد والعلمية. الفنية اللجنة تقرير عىل
صوته بأن السوفييتي املندوب ح رصَّ إذ األجل؛ قصرية سعادة كانت أنها بيد التقرير،
كانت التقرير نتائج عليها بُنِيَْت التي املعلومات أن حقيقة عىل مبنيٍّ ظ بتحفُّ مصحوب
اللجنة َقِبَلِت ومرشوطة. مفرتضة معلومات اعتبارها ينبغي ثم ومن كاملة؛ غري معلومات
سماع يف وبدأت أكتوبر، من الثاني يف والعلمية الفنية اللجنة تقرير رسمي بشكل الثانية

املجال. خرباء من عدد شهادة
السوفييتية األفعال بعض أوضحت سلس، نحو عىل الثانية اللجنة أعمال سري ورغم
َعيْنِه الوقت يف االختالف. أشدَّ مختلفني كانا الطرفني أن بجالء ١٩٤٦ أكتوبر شهر خالل
سبتمرب شهر يف له أرسله الذي الخطاب عىل ردٍّ ي تلقِّ أجل من ترومان عىل باروخ َضَغَط
بنهاية التصويت بفرض اإلذَن نوفمرب يف باروخ ى تلقَّ وحني مبكر. تصويت إىل فيه ودعا
لهجمات عرضة ُسْمعتُه وصارت تقريبًا، بالكامل ُرِفَضْت قد باروخ خطة كانت العام،

املتحدة. األمم يف السوفييت جانب من رشسة
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الصورة تدخل الباردة الحرب

بالطاقة املعِنيَّة املتحدة األمم للجنة عام اجتماع أول يف نوفمرب، من عرش الثالث يف
مجلس إىل وتوصياتها نتائجها اللجنة تسليم رضورة عىل التصويت نتيجُة كانت الذرية،
دولتني امتناع مقابل دول عرش موافقَة ١٩٤٦ ديسمرب من والثالثني الحادي قبل األمن
للتأخري، الهادفة السوفييت تحركات ورغم التصويت. عن وبولندا) السوفييتي (االتحاد
من الخامس ويف خطته. عىل مبكِّر تصويت عمل يف املتمثِّل هدفه من باروخ اقرتب
األبيض البيت من اه تلقَّ الذي الدعم بفضل موقفه تعزَّز الذي — باروخ اقرتح ديسمرب
يُِرصَّ لم أنه بَيَْد األمن، مجلس إىل كتوصية اسمه تحمل التي الخطة تبنِّي يتمَّ أن —
للطاقة املتحدة األمم لجنة رفضت ديسمرب من العرشين ويف اليوم. ذلك يف التصويت عىل
إحالة البولندي الوفد اقرتح فيما أسبوع، ملدة التصويت بتأجيل سوفييتيٍّا ُمقرتًحا الذرية
عند املتحدة. لألمم العامة للجمعية التابعة واالجتماعية السياسية اللجنة إىل باروخ خطة
نهاية حتى املوقف هذا عىل واستمر املشاركة، يف االستمرار رفضجروميكو النقطة، هذه

العام.
تقريَرها الثانية اللجنة أقرَّت ديسمرب، من والعرشين السادس ويف أيام، ة بعدَّ بعدها
فقرة باروخ خطة التايل اليوم يف ناقشت التي العاملة، اللجنة إىل ورفَعتْه الضمانات، عن
األمر نقل عىل املجموعة وافقت النقض. حق وحيدة: خالف نقطة هناك كانت بفقرة.
ي، املتبقِّ الخالف ترشح إحالة رسالة مع الكاملة الذرية للطاقة املتحدة األمم لجنة إىل
للطاقة املتحدة األمم للجنة األخري االجتماع ويف السوفييت. مشاركة بعدم تفيد وملحوظة
الخاص باروخ مقرتح عىل املجموعة وافقت ديسمرب، من الثالثني يف جرى والذي الذرية،
باألغلبية، املوافقة كانت التايل. اليوم األمن مجلس إىل وتقديمه العاملة اللجنة تقرير بتبنِّي
املستقبيل كونيتيَكت سيناتور اه سمَّ ما إىل أفىض ما وهو السوفييت، موافقة دون لكن

املتحدة. للواليات زائًفا» «نًرصا ليربمان، آي جوزيف
ملندوب مكانه تارًكا — التصويت بَُعيَْد — عليه متفًقا كان كما باروخ، استقال
املركز تقوية به يُفرتَض ما وهو أوستن، وارن املتحدة، األمم لدى املتحدة الواليات
ناقش واحد. شخص يف واملندوب املفاوض منصبَي بني الجمع خالل من األمريكي
بإحالة قراًرا أصدر حني ،١٩٤٧ مارس حتى كبري نجاح دون التقرير األمن مجلس
املتحدة األمم لجنة َمْت قدَّ الذرية. للطاقة املتحدة األمم لجنة إىل ثانية مرة املناقشات
سوفييتيٍّا تعديًال عرش اثنْي املداوالُت نَت وتضمَّ سبتمرب، يف الثاني تقريَرها الذرية للطاقة
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للجنة، الثاني التقرير األمن مجلس يناقش لم جميعها. ُرِفَضْت للجنة، األول التقرير عىل
أن إىل للجنة الثالث التقرير خلص .١٩٤٨ عام ربيع خالل عملها يف اللجنة واستمرَّت
صيف ويف املداوالت. تعليق األمن مجلس من وطلب مسدود، طريق إىل وصلت املجموعة
باملوافقة يقيض األمن بمجلس قرار ضد النقض حق السوفييت استخدم ١٩٤٨ عام
عن صادر ُملِزم غري قرار وافق بينما الذرية، للطاقة املتحدة األمم لجنة تقارير كل عىل
لجنة تجد أن أمل عىل األغلبية، أقرَّتْها التي الخطة عىل املتحدة لألمم العامة الجمعية
لكن السيطرة. تحت النووية األسلحة لوضع سبيًال ما يوًما الذرية للطاقة املتحدة األمم
أعمال تعليق عىل العامة الجمعية وافقت حني ١٩٤٩ نوفمرب يف يبدو ما عىل َد تبدَّ األمل

الذرية. للطاقة املتحدة األمم لجنة
الذرية األسلحة مع للتعامل املبدئيَّ املتحدة الواليات مقرتَح باروخ برنارد قدَّم حني
الباَب َفتََح ،١٩٤٦ يونيو يف الذرية بالطاقة املعنيَّة املتحدة األمم لجنة عمل بدء مع
بشأن األطراف ومتعددة األطراف ثنائية املناقشات — آالف يكن لم إن — مئات أمام
تهدف باروخ خطة كانت التالية. الستة العقود مدار عىل التسلح عىل السيطرة إجراءات
املرتبطة األنشطة جميع عىل السيطرة أجل من الذري»؛ للتطوير دولية «هيئة إنشاء إىل
جميع عىل والتفتيش العسكرية، التطبيقات إىل الخام املواد من بداية الذرية، بالطاقة
املقرتَح أخرى، دول ومندوبو السوفييتي، املندوب عارض وقد األخرى. االستخدامات
الذي الوقت يف النووية، ترسانتها عن تتخلَّ لم املتحدة الواليات ألن نظًرا ؛ األمريكيَّ
مخطئني يكونوا ولم ترساناتها. تطوير عن تتخىل أن األخرى الدول من فيه تنتظر
تريد ما عىل الحصول تستطيع «أمريكا أن عىل ١٩٤٦ ديسمرب يف باروخ أكَّد فقد تماًما.
هم، وليسوا الذرية القنبلة نملك من نحن املطاف نهاية ففي ذلك، عىل ْت أرصَّ أنها لو
إذ النقطتني؛ كلتا يف مخطئًا كان أنه بيد قادمة.» طويلة لفرتة كذلك الوضع وسيستمر

الرابع). الفصل (انظر الذرية قنابلهم أنتجوا ما ورسعان ُخطَّتَه، السوفييت رفض
وال املتحدة الواليات تكن «لم بقوله: املوقَف برينشتاين بارتون املؤرخ ص لخَّ
يطلبها التي املخاطر لتقبُّل ١٩٤٦ عام أو ١٩٤٥ عام يف مستعدَّيْن السوفييتي االتحاد
وصلت الذي املسدود الطريق كان املعنى، وبهذا التفاق. الوصول أجل من اآلخر الطرف
العالقاِت شاَب الذي املتبادل الثقة النعدام رمًزا الذرية الطاقة موضوع مناقشات إليه
— باروخ بخطة بداية — املتواصُل واشنطن إرصاُر َلِعَب وقد األمريكية.» السوفييتية
رآه والذي — باملعاهدات االلتزام من التحقق أجل من التدخيل التفتيش أنظمة فرض عىل
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للسيطرة املستقبلية املساعي جعل يف بارًزا دوًرا — واضًحا تجسًسا السوفييتي االتحاد
مختلف نحو عىل األمر سار لو نندهش أن لنا وليس مسدود. طريق إىل تَِصل التسلح عىل
السابق الرئيس بها تحدَّث التي الكلمات حسب ذاتها» البرشية روح أجل من «رصاع يف

صلة. ذا كان وإن مختلف سياق يف عدَّة بسنوات ذلك بعد بوش دبليو جورج
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الرابع الفصل

اهليدروجينية القنبلة تطوير سباق

آتيل كليمنت الربيطاني الوزراء رئيس وقف ،١٩٤٩ سبتمرب من والعرشين الثالث ظهرية
«إن فيه: جاء مختًرصا بيانًا وقرأ داوننج، شارع ١٠ يف الرسمي اإلقامة مقر درجات عىل
ذرِّيٌّ تفجريٌ َوَقَع املاضية القليلة األسابيع غضون يف أنه عىل أدلة تملك جاللته حكومة
عىل الدولية السيطرة نحو التعاون من ملزيد الدعوة وباستثناء السوفييتي.» االتحاد يف
التفجري وقوع وقت البيان د يُحدِّ لم أخرى. معلومات أيَّ البياُن م يُقدِّ لم الذرية األسلحة
الشهر قرابة مرور بعد أُلِقَي البيان أن الحًقا اتضح أنه رغم رصده، كيفية أو ومكانه
التاسع يف أُْجِرَي البلوتونيوم من لقنبلة تجريبي تفجري وهو — الفعيل التفجري عىل
تجسس طائرة بواسطة بالفعل وقوعه بعد رصده تم الذي — أغسطس من والعرشين
وحني الوقت. ذلك يف أهمية له هذا من أي يكن لم لكن الهواء. من عينات تأخذ كانت
املسئولني جانب من مماثًال تكتًما وجدوا القصة إثراءَ املتحمسون الصحفيون حاول
هيئة استهلَّت وحني الفت. نحو عىل فاتًرا للخرب الجماهريي االستقبال كان الحكوميني.
محايدة بلهجة التقرير تحدَّث الخرب، بهذا املسائية أخبارها نرشة الربيطانية اإلذاعة
مماثًال بيانًا ترومان هاري الرئيس أصدر األطليس، من اآلخر الجانب وعىل تقليدية.
بَيَْد التفاصيل، من القليل سوى اآلخر هو البيان هذا يُقدِّم ولم تقريبًا، َعيْنِه الوقت يف
تطوير حتمية أن عىل التأكيد خالل من الداخيل السيايس االحتجاج تلطيف إىل عمَد أنَّه
كانت الوقت». طوال اعتبارنا يف موضوعة «كانت ما يوًما للقنبلة السوفييتي االتحاد
األمريكي الذري االحتكار انتهى فقد كذلك؛ كانت الرسالة لكن واضحة غري األمر تبعات
مثَّل الربيطاني، للشعب بالنسبة ية. جدِّ املراقبني أكثُر َعه توقَّ ا عمَّ للغاية مبكِّر وقت يف
للسالح خطري نحو عىل معرضًة كانت السكان كثيفَة الصغرية ُجُزره بأن له تذِكرة األمر
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كان فقد — واملوقع الوقت بعامَيل املحميِّ — األمريكي للشعب بالنسبة أما الجديد.
الدوام. عىل إلحاًحا أقلَّ الوشيك الخطر إحساس

عىل فاترًة الذرية للقنبلة السوفييتي االتحاد إتقان خرب من الجماهري دهشة كانت
أن بيد تقريبًا، الجميع توقعه عما مبكر وقت يف القنبلة تطوير جاء لقد الفت. نحو
الذي الوقت بشأن التوقعات كانت للصدمة. مصدًرا ذاتها حد يف تكن لم القدرة هذه
ما وهو كبرية، بدرجة متباينًة الذري العرص دخول من السوفييتي االتحاد فيه سيتمكَّن
التقديرات أول تنبَّأ وقد السوفييتي. الذري بالربنامج املتعلقة امللموسة األدلة ندرة يعكس
والثالثني الحادي تاريخه وكان — األمريكية املركزية االستخبارات وكالة عن الصادرة
بني ما وقت «يف القنبلة إنتاج عىل قادرين سيكونون السوفييت أن — ١٩٤٦ أكتوبر من
الفرتة لهذه الثاني الحد عىل أكرب تشديًدا الحقة تقديرات شددت و١٩٥٣». ١٩٥٠ عاَمْي
وكالة كانت وَحْسب أيام بخمسة األوىل قنبلتَه السوفييتيُّ االتحاُد ر يُفجِّ أن وقبل الزمنية.
السوفييتي االتحاد فيه سيكون ممكن» موعد «أقرب بأن تنبَّأت قد املركزية االستخبارات
ترجيًحا» األكثر «املوعد كان وإن ،١٩٥٠ عام منتصف سيكون القنبلة تطوير عىل قادًرا
األمر. هذا بشأن بتخميناتهم السياسات صناع من العديد أسهم .١٩٥٣ عام منتصف هو
وكالَة الحًقا ََّس ترأ الذي — سميث بيدل والرت موسكو، يف األمريكي السفري أخرب فمثًال
عام من سبتمرب يف برلني حصار ذروة إبان فورستال جيمس — املركزية االستخبارات
وقد القنبلة. ر يُطوِّ كي أعوام خمسة عن يقل ال ما سيحتاج السوفييتي االتحاد أن ١٩٤٨
يملكون ال أنَّهم بَيَْد األمر، هذا بشأن النظرية املعرفة يملكون «ربما قائًال: فورستال أخرب
هنري سري أما فعلية.» أسلحة إىل املجردة املعرفة هذه لرتجمة دة املعقَّ الصناعية القدرات
عام هو املتوقع املوعد أن رأى فقد — الربيطاني الذرية الطاقة برنامج رئيس — تيزارد
آخرون رأى فيما هذا، عن متأخًرا سيكون املوعد أن إىل البعض ذهب .١٩٥٨ أو ١٩٥٧
تحفُّ التي التكنولوجية الصعوبات عىل مطلًقا التغلب يستطيع لن السوفييتي االتحاد أن
داخل مجموعات رته تصوَّ والذي — تشاؤًما السيناريوهات أكثر وحتى العملية. هذه

.١٩٥٣ أو ١٩٥٢ عام هو ح املرجَّ املوعد أن رأى فقد — األمريكية الجوية القوات
الفعل ردُّ كان إجماًال لكن العاملية، الصحافة يف ُمكثَّفة بتغطية اإلعالن حظي
أجل من التفصيلية املعلومات غياب استغلَّ البعض إن بل نسبيٍّا. هادئًا الجماهريي
اإلعالناُت رفضت لقد األساس. من َوَقَع قد السوفييتي التفجري كان إذا فيما التشكيك
ما وهو التفجري، بها ُرِصَد التي الكيفية عن معلومات أي َمنَْح القنبلة عن العامة
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السيناتور مثل بالكونجرس، املتشددين االنعزال دعاة من اآلتية املزاعَم بدوره أَْشَعَل
االتحاد بأن القائلة مني) والية عن الشيوخ بمجلس الجمهوري (العضو بروسرت أوين
الِحٍق إعالٍن أي غياُب ساعد وقد ذرية. قنبلة يملك لم — األمر واقع يف — السوفييتي
السوفييتي االتحاد يخترب ولم املتشككني. هؤالء موقف تعزيز عىل السوفييت جانب من
التقطت ،١٩٥١ سبتمرب من والعرشين الرابع ففي تاليني. عامني بعد إال الثانية قنبلتَه
نحو عىل شديدًة صوتيًة إشاراٍت الجوية للقوات التابعة الذرية الطاقة كشف منظومة
ذرِّيٌّ تفجري أنه عىل التأكيد الحًقا تمَّ وقد السوفييتي، االتحاد داخل من آتية معتاد غري

آخر.
األخبار هذه ضوء يف السوفييتية النووية القدرات تقييم إعادة عمليات كشفت وقد
إىل شهريٍّا قنبلتني معدل من سريتفع الذرية القنابل من السوفييتي املخزون أن عن
االستخبارات تقديرات ووفق .١٩٥٠ عام بنهاية شهريٍّا أكثر أو قنابل خمس إجمايل
يمتلكها أن املرجح من كان التي الحصيلة نمو إىل يؤدي أن هذا شأن من األمريكية
١٠ ب يقدر ما من ١٩٥٠ عام منتصف بحلول الذرية القنابل من السوفييتي االتحاد
من نوًعا الرقم هذا شكَّل .١٩٥٤ عام منتصف بحلول قنبلة ٢٠٠ نحو إىل قنبلة ٢٠ إىل
التخطيط عىل القائمون قرر إذ األمريكي؛ العسكري التخطيط منظور من الحرجة العتبة
ذرية قنبلة ٢٠٠ نحو إلقاء عىل القدرة السوفييت يملك إن ما أنه األمريكي العسكري
األهداف أهم من الكثري تدمري عىل قادرين فسيكونون املتحدة، الواليات داخل أهداف عىل

األمريكية. الحربية للقدرة قاصمة رضبات يوجهون وبذا األمريكية؛

األمريكي الذري االحتكار

سياسة صياغة أجل من األوىل األيام هذه يف الدهشة يثري ببطء املتحدة الواليات تحركت
تمتعت لقد الخارجية. السياسة بأهداف العسكري التخطيط تربط متماسكة اسرتاتيجية
فشلت الفرتة، تلك وخالل . ذرِّيٍّ باحتكار بقليل سنوات أربع عىل يربو ملا املتحدة الواليات
العظمى بريطانيا وخصوًصا األطليس، من اآلخر الجانب عىل حلفاؤها ومعها — واشنطن
السياسة خدمة يف الذرية لألسلحة الرهيبة القوة تجعل متماسكة عقيدة صياغة يف —
من حرب يف كان الغرب أن عىل الرأي يف اإلجماع تصاعد مع حتى الغربية، الخارجية
توجيهه بمقدورهم كان ما كل السوفييتي. االتحاد يف الشيوعي النظام مع جديد نوع
الدفاع وزير شكا وقد متفرقة. موضوعات بشأن نسبيٍّا الفارغة التهديدات من نوًعا كان
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أن وبعد مشتت». «جهد بأنه إياه واصًفا النهج هذا من فورستال جيمس األمريكي
،١٩٤٨ نوفمرب أواخر يف السوفييتي االتحاد «احتواء» مفهوم تبنِّي رسميٍّ نحٍو عىل جرى
الذري االحتكار أن — أملوا باألحرى أو — ترومان بإدارة السياسات صناع أغلب افرتض

شاملة. حرب يف التسبب مخافة السالم خرق عن السوفييت سريدع األمريكي
من كان لقد تنجح. لم أنها فيبدو بالفعل، ترومان نية هذه كانت لو أنه بَيَْد
الواضح من كان ١٩٤٨ عام بحلول لكن الرابح»، «السالح هي القنبلة تكون أن املفرتض
تحدي من موسكو ملنع أو الباردة الحرب لربح طريقه يف يكن لم الغرب أن بجالء
كل عىل املبادرة زمام يملكون السوفييت أن وبدا متكرر، نحو عىل الغربية املصالح
١٩٥٤ عام يف آرون ريمون الفرنيس االسرتاتيجي املحلل كتب وقد األهمية. ذات الجبهات
الصعب من هريوشيما، قصف أعقبت التي الكاملَة الفرتَة املرءُ يستعرض «حني إنه قائًال
املكسَب؛ ال الخسارَة املتحدة للواليات سبََّب الشهري الذري االحتكار بأن االنطباع مقاومة
السياسية األزمات استمرت الباردة.» الحرب خالل فائدة أي االحتكار لهذا يكن لم إذ
الجدل ارتكز وقد وأملانيا. وفرنسا وإيطاليا واليونان وإيران يوغوسالفيا يف التالحق: يف
كان إذا ما وهو أهم؛ سؤال عىل ال أم ستُستخَدم الذرية القنبلة كانت إذا ما بشأن

الذرية. القنبلة استخدام األساس من «ممكنًا»
السياسية الضغوط أدَّت وقد حقيقية. يَّة ذرِّ قدرة بناء إىل اآلن االنتباه ل تحوَّ لقد
اقتصاد من ِلس السَّ ل التحوُّ عىل عالوة الوطن أرض إىل املحاربة القوات بإعادة املطالبة
الحرب أعقاب يف األمريكي الجيش من ضخمة ترسيح عملية إىل السلم اقتصاد إىل الحرب
ويف أخرى، لحرب االستعداد عملية تَْسِبق محلِّية أولويات هناك كانت الثانية. العاملية
التهديد من الَقِلقون أولئك رأى وقد الغذاء. انترص والغذاء السالح بني األزيل الجدل
الحدَّ تجاوزت الترسيح عملية أن — فورستال جيمس مثل — السوفييتي لالتحاد البازغ
الترسيح عملية أن من األمريكيني العسكريني املخططني نفوس يف القلق تغلغل املقبول.
وأنه الحالية، بالتزاماتها الوفاء عىل بالكاد قادرة املتحدة الواليات جعلت الحرب تََلت التي
يكفي ما هناك يكون فلن آخر، مرسح يف عسكري عمل عىل السوفييت أَْقَدَم أن حدث لو
فعىل لوجستية. أو اقتصادية وليست سياسية، القيود كانت لدرئه. الغربية القوات من
الثانية العاملية الحرب من املتحدة الواليات خرجت األخرى، العظمى القوى من النقيض
لرضر. املجتمعي نسيجها أو أراضيها تتعرض ولم متني، اقتصادي أساس عىل مرتكزة
كان ترومان إدارة فرضتها التي املنخفضة الدفاعي اإلنفاق حدود منتقدي منظور ومن

ذلك. لعمل السياسية اإلرادة هو األمريكي املوقف تدهور لوقف األمر يتطلبه ما كل
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الذري الربنامج ف توقُّ كان الحرب أعقبت التي الترسيح لعملية الجانبية النواتج أحد
بالقنبلة هريوشيما قصف أعلن حني ترومان الرئيس كان تام. شبه بشكل األمريكي
«هذه قال: إذ وساق؛ قدم عىل تَِسريُ الذرية القنابل إنتاج عملية أن إىل أْلَمَح قد الذرية
ورغم قوة.» أشد أخرى أنواع تطوير يتم كما الحالية، صورتها يف اإلنتاج قيد القنابل
كانت الواقع، يف عمد. عن مضلًال كان فإنه الشكلية، الناحية من ً خطأ ليس قاله ما أن
الحرب من املبكرة املراحل وإبان الوقت ذلك يف القنابل من قليلة حفنة األمريكيني لدى
قيود أي بسبب وليس واشنطن اتخذتها سياسية لقرارات نتاًجا كان وهذا الباردة،
وبنهاية يَّة، ذرِّ قنابل ستَّ بَنَْت قد املتحدة الواليات كانت ١٩٤٥ عام فبنهاية لوجستية.
إىل ١٩٤٨ عام بنهاية القنابل عدد وصل فيما فقط، قنبلة ٣٢ تملك كانت ١٩٤٧ عام
كانت الذرية، قنابله أوىل السوفييتي االتحاد ر فجَّ حني ،١٩٤٩ عام وبنهاية قنابل. ١١٠
أرسع نحو عىل الذرية القنابل مخزون نما ثم ذرية. قنبلة ٢٣٥ تملك املتحدة الواليات
الحرب خلفية عىل العسكرية القوة بتعزيز ترومان أمر حني ،١٩٥٠ عام بعد بكثري

الكورية.
نووية عقيدة تطوير دون الكثري ق ليحقِّ الذرية القنابل من املزيد بناء يكن لم
تؤكِّد الباردة الحرب أزمات من أزمة أول كانت وقد للتطبيق. قابلتني إشهار وسياسة
التي الحقيقية النووية األزمات أوىل تَُعدُّ والتي ،١٩٤٨ عام برلني أزمة هي هذا عىل
هذه أرستها التي السابقة ضوء يف أنه املراقبني أحد ويزعم الباردة. الحرب شهدتها
حارص وحني الباردة.» الحرب أزمات أخطر كانت أنها شك أدنى دون الجيل «من األزمة،
تفتقر كانت الذي امللموس الدليل م يقدِّ هذا أن بدا ١٩٤٨ عام منتصف يف برلني ستالني
مصالح يملك ال السوفييتي االتحاد أن من وغريه فورستال تحذيرات الوقت ذلك حتى إليه
عىل العمل عن يتورَّع لن أيًضا إنه بل وحسب، املتحدة الواليات مصالح مع متعارضة
عىل بالحفاظ رصيًحا التزاًما ترومان التزم الحصار هذا عىل ا ردٍّ املصالح. هذه تحقيق
وكانت هذا. تحقيق كيفية عن فكرة أدنى يملك يكن لم أنه رغم برلني، يف الغربي الوجود
البارع الجهد ذلك برلني، إىل الجوي الجرس هو التحدي هذا عىل الفعل ردود أشهر
بَيَْد جوٍّا. املدينة من الغربي بالقطاع القاطنني شخص للمليونْي املؤن لتوصيل الهادف

للمماطلة. وسيلة محض من أكثَر الجوي الجرس يف يَر لم ترومان أنَّ
من هناك يكن لم أنه الشك يقبل ال بما أوضحت قد املشرتكة األركان هيئة كانت
الخطط بعض أن ورغم األحمر. الجيش ضد أوروبا يف تقليدية حرب يف للفوز سبيل
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الكيفية ظلت فقد الذرية، القنابل استخدام حاولت الرسية شديدة الحربية األمريكية
أمل وقد واضحة. غري الحربي الجهد يف الجديد السالح هذا بها يسهم أن يمكن التي
االتحاد ضد الحرب يف متفردة» «مزية الذرية القنبلة تكون أن العسكريون املخططون
لالتحاد الجغرافية والبنية الطبيعة أن َعيْنِه الوقت يف يدركون كانوا بينما السوفييتي،
استهداف كان العالية. القيمة ذات األهداف من القليل بوجود إال تسمح ال السوفييتي
دون كثرية مضار يف سيتسبب كان أنه بيد ممكنًا، أمًرا ولينينجراد موسكو مثل مدن
العاملية الحرب يف أبنائه من مليونًا ٢٧ نحو خرس بلد نظر يف إنه إذ مماثلة؛ فوائد
النرص. يف الخطوة هذه تسهم أن املرجح غري ومن كبرية قيمة للصدمة تكون لن الثانية
القوة بواسطة للعدو الحربية املنشآت استهداف قيمة الثانية العاملية الحرب بيَّنت لقد
أو اليابان عن كبريًا اختالًفا يختلف السوفييتي االتحاد كان لكن االسرتاتيجية، الجوية
الرتوس «أهم بأنه العسكريون املخططون وصفه الذي السوفييتي، النقل فنظام أملانيا.
سوى يحوي أن دون شاسعة مسافات عرب يمتد كان السوفييتية»، الحرب ماكينة يف
للعدد ممكنًا هدًفا يُمثِّل أن يستحيل بحيث االنتشار شديد كان وقد قليلة، تجميع محاور
كانت الفرتة. تلك يف املتحدة الواليات تملكه كانت الذي الذرية القنابل من نسبيٍّا القليل
املصادر ووحدها األخرى، هي كبرية بدرجة ُموزَّعة السوفييتية العسكرية الصناعات
القومي األمن مجلس يََر ولم للقصف. ممكنًا هدًفا مثَّلت التي هي للدولة البرتولية
االتحاد ضد حاسمة» «رضبة تنفيذ عىل القدرة تملك املتحدة الواليات أن األمريكي

.١٩٥٦ عام يف إال السوفييتي
العمليَة الخياراِت خطرٍي نحٍو عىل الحرب أعقبت التي الترسيح عمليُة استنزفت
املحيطة الشديدة الرسية أعاقت كما ، الذرِّيِّ االحتكار الستغالل الرئيس أمام املتاحة
لم نفسه فالرئيس أكرب؛ بدرجة الخيارات هذه الذرية باألسلحة املرتبطة باملعلومات
املخزون يف املوجودة األسلحة عدد حول مبارشة إجابة عىل يحصل أن عىل قادًرا يكن
كشف الذي الواضح العسكري العجز مواجهة ويف تفعله. أن يمكنها وما األمريكي
املشرتكة األركان هيئة عملت برلني، حصار مع للتعامل جيدة خيارات أي غياب عنه
استغلَّ وقد النووية. باالسرتاتيجية بداية املتحدة، للواليات الدفاعي الوضع مراجعة عىل
ميزانيات ملعارضة الهادفة مساعيهم يف الحصاَر املشرتكة األركان وهيئة فورستال
ر تصوُّ محض عىل االعتماد بأن للقول الفرصة واستغلوا الشحيحة، الدفاعية ترومان
ذروة ويف ملموسة. عسكرية بقدرات مدعوًما يكون أن بد وال الكايف، باألمر يكن لم للقوة
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كانت إذا «ما مسألة حسم يف ترومان تردُّد أحبطه وقد — فورستال خوَّل برلني، حصار
بأن املشرتكة األركان هيئَة نفسه تلقاء من — ال» أم الحرب يف ستُستخَدم الذرية القنبلة

بالفعل. سيُستخَدم النووي السالح بأن االفرتاض عىل للحرب تخطيَطها تَبْنِي
حني األمريكية النووية االسرتاتيجية كفاءة عدَم الحصاُر أْظَهَر ذلك، عىل عالوة
«الذرية» القاذفات إرسال طريق عن الذري الردع من نوع ارتجال عىل واشنطن أُجربت

خداع. محض ذلك كل وكان وأملانيا. بريطانيا إىل «بي-٢٩» طراز من
اقرتح وقد ذرية. حرب بها ستَُشن التي الكيفية يف فكروا من هم فقط قليلون
السوفييتية القوات ترتاجع لم ما بأنه د يُهدِّ للسوفييت إنذار توجيه ترششل ونستون
فإن البولندية؛ الحدود حتى وترتاجع الرشقية، أملانيا من وتنسحب برلني، حصار عن
القوات قائد اتخذ وقد الوجود. من السوفييتية املدن ستمحو األمريكية الذرية القاذفات
«لن أنه فورستال وأخرب مشابًها موقًفا كالي، دي لوشيوس الجنرال أملانيا، يف األمريكية
وزير كان كما أوًال.» ولينينجراد موسكو وسيرضب الذرية القنبلة استخدام يف يرتدَّد
فيما جادُّون «أننا موسكو يُرَي كي اآلخر هو متحمًسا بيفن إرنست الربيطاني الخارجية

نقول».
تعبري حد فعىل تمهل. يف تخطو واشنطن كانت موسكو، عىل الهجوم إغراء رغم
«لدغة الغرب يُضيف أن فيه املشكوك من بدا الرسمية، الربيطانية الحكومية السياسة
يف األمريكان السياسات واضعو به أقرَّ ما وهو النووية، التهديدات تلك إىل العقرب»
األول، املقام يف استفزازية خطوة يف برلني حصار عىل ستالني إقدام محض إن هدوء.
وأن بد ال الردع أن عىل واضًحا دليًال ذاته حد يف كان األمريكي، الذري االحتكار رغم
عىل عالوة الكايف. باألمر ليس ذاته حد يف الذرية األسلحة وجود وأن جليٍّا، ظاهًرا يكون
تَُفوق التزامات نفسها عىل قطعت قد املتحدة الواليات تكون أن من الكثريون خيش ذلك،

العسكرية. قدراتها

السوفييتية القنبلة

الواسعة بالفجوة نذيًرا هذا كان وقد للقنبلة. الرادع بالتأثري اكرتاثه عدم ستالني أظهر
ترسخت التي الفجوة وهي النووي، الردع ملفهوم األمريكي والفهم السوفييتي الفهم بني
سبتمرب يف «برافدا» صحيفة نرشتها تعليقات يف ستالني رصح وكما التالية، العقود يف
تعجز لكنها الضعيفة، األعصاب ذوي إخافة منها مقصود الذرية «القنبلة فإن ١٩٤٦
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العوامل أسماه ما بأن الراسخ إيمانه عن عربَّ ذلك عن عوًضا الحرب.» مصري تحديد عن
حدث كما مستقبلية، حرب أي يف السوفييتي االتحاد ق تفوُّ تضمن أن شأنها من الدائمة

املاضية. الحرب يف
أمًرا كان لقد اسرتاتيجية. مناورًة ستالني جانب من املحسوب االكرتاث عدُم كان
عمد. عن الحقيقة يُخفي كان أنَّه بَيَْد والدبلوماسية، السياسية الناحيتني من مالئًما
فهم عن وتوجيهاته الخاصة ستالني تعليقات كشفت الزائف، العام املظهر هذا فخلف
حذَّروه قد أنفسهم علماؤه كان الدولية. العالقات عىل الذرية للقنبلة املحتمل للتأثري أدق
أجل من مشرتك نحو عىل يعملون ربما واألمريكيني الربيطانيني أن من ١٩٤٢ مايو يف
به يعلم أن قبل مانهاتن مرشوع بشأن َعِلَم األمر واقع يف إنه بل — الذرية القنبلة بناء
كان فقد بطيئًا. كان الجديد السالح ذلك ملعنى استيعابه لكن — نفسه ترومان هاري
االستخبارات مدير أَْعَلَمه وحني ا، مهمٍّ يكون قد السالح هذا مثل أن يف البداية يف متشكًكا
القنبلة بناء أجل من يتعاونون واألمريكيني الربيطانيني بأن تُِفيد التقارير بعض بأن
ما لكن د. متعمَّ تضليل برنامج من جزءًا هذا كون من شكوكه عن ستالني َ عربَّ الذرية،
املريب الغياب طريق عن املفارقة سبيل عىل جرى ما وهو — باألمر ستالني اقتنع إن
أمريكية األنجلو الحكومية الجهود إطار يف وذلك الدوريات، من العلمية للمعلومات
القنبلة. أهمية أدرك حتى — إيجابي تأكيد أي طريق عن ال األملان، عن املعلومات لحجب
أحد اقرتح حني أنه — سابق سوفييتي جاسوس وهو — سودوبالتوف بافل ويزعم
عن وترششل روزفلت يسأل أن ١٩٤٢ أكتوبر يف ستالني عىل السوفييت العلماء كبار
سيطلعانني أنهما تعتقد أن السياسية السذاجة من «ستكون قائًال: ستالني ردَّ الربنامج،
االهتمام؛ مثري تعليق وهو املستقبل.» يف العالم عىل ستهيمن أسلحة بشأن معلومات عىل

الذرية. للقنبلة الثورية بالقدرة إقراره يُبنيِّ كما حلفائه يف الواضح شكَّه يبنيِّ ألنه
إىل األملان ل يتوصَّ أن من خوًفا ١٩٤٣ عام الذرية القنبلة برنامَج السوفييت بدأ
العديد وجود بسبب الوقت مع تفاوتت األمر لهذا املخصصة املوارد أن بَيَْد أوًال، القنبلة
وحدها إذ ُمكلِّفة؛ ضخمة مخاطرة تلك كانت حال، أي عىل ة. امُلِلحَّ األخرى القضايا من
كي دوالر ومليارْي الطبيعية واملوارد اإلقليمي األمن رفاهية تملك كانت املتحدة الواليات
هريوشيما. قصف بعد إال األولويات قمَة الذرية األسلحة تحتلَّ ولم الربنامج. عىل تنفقها
هذا يُسبِّبه الذي الدمار مقدار قيمة بخس قد ستالني وكأن بدا الوقت، هذا قبل
لليابان. املأساوي الذري القصف بعد شك دون تغريَّ قد هذا كان وإن الجديد، السالح
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الدولية السياسة موازين قلب عىل القنبلة قدرة أدرك ستالني أن عىل األكرب الدليل ويتضح
السوفييت الذرة علماء وكبري برييا، الفرينتي السوفييتي األمن جهاز رئيس إىل أوامره من
«عىل السوفييتي القنبلة برنامج تقوية سبيل يف موارد أي يدخرا بأال خرشاتوف إيجور
غري حرية السوفييت الذرة علماء بمنح ستالني وعد وقد بروسيا». يليق الذي املستوى
علماءه أخرب وقد تقديمه. الدولة تستطيع الذي املادي الدعم وكل عملهم يف مسبوقة
يدرأ فسوف القنبلة؛ ابنوا التوازن. اختل لقد بأرسه. العالَم هريوشيما زلزلت «لقد قائًال:
قطاع تطوير عىل النطاق واسعة تأثريات القرار لهذا كان وقد العظيم.» الخطر عنَّا هذا
برنامج امتالك أجل من لخلفائه الطريَق فعليٍّا َد ومهَّ حديث، سوفييتي عسكري صناعي
عقدين غضون يف الغرب مع عمليٍّا اسرتاتيجيٍّا تكافًؤا يُوِجد أن شأنه من ضخم نووي

الزمان. من

بعد االتحادية نيويورك مدينة محكمة يغادران وهما روزنربج وإيثيل جوليوس :1-4 شكل
وأُْعِدما. التجسس بتهمة الحًقا الزوجان أُِديَن وقد لهما. الرسمي االتهام توجيه
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أغلب كرَّس مانهاتن مرشوع أن فرغم ا. مهمٍّ دوًرا السوفييت الجواسيس لعب
تيار من السوفييت استفاد األملاني، التجسس من املرشوع حماية سبيل يف األمنية موارده
من هرَّبَها — ُمحدَّدة أصلية تصميمات ذلك يف بما — التفصيلية املعلومات من ثابت
وجوليوس جرينجالس، وديفيد فوش كالوس مثل: والعمالء؛ املتعاطفني بعُض الربنامج

.(١٩٥٣ عام الخيانة بتهمة األخريان (أُْعِدَم روزنربج وإيثيل
عقد أوائل يف للعلن متاحة صارت التي السوفييتية األرشيفات لنا وترسم
وهي — فينونا» «وثائق عليه يُطَلق عما ية ِّ الرسِّ صفة نزع إىل إضافة التسعينيات،
السوفييتية االستخبارات ومحطات موسكو بني أُْرِسَلْت رسالة آالف ثالثة لنحو ترجمات
السوفييتي. للتجسس الذهبي للعرص صورًة — األربعينيات عقد يف املتحدة الواليات يف
طريق عن السوفييت العلماء إىل مبارشة توجيهها يتم كان — بدورها — املعلومات هذه
هذه أن يف يشكُّون َمْن قلَّ — الباردة الحرب بواكري — الوقت ذلك ويف برييا. منظمة

السوفييتي. الذرية القنبلة برنامج عمل من مبارش نحو عىل عت رسَّ املعلومات
باألساس السوفييتية العسكرية العقيدة تجاهلت ستالني، حكم سنوات خالل
ضد للدفاع نشطة جهود هناك كانت لكن هجومية. أسلحة بوصفها النووية األسلحة
١٩٤٨ عام ونحو ذرِّية. بقنابل ُمسلَّحة تكون قد التي املدى طويلة األمريكية القاذفات
َعيْنِه الوقت يف وذلك القصوى، األولوية للطائرات املضادة الدفاعية املنظومات احتلت
تكنولوجيا يف البحث يف السوفييتية الدفاع ووزارة السوفييت العلماء فيه بدأ الذي تقريبًا
للصواريخ املضادة الدفاعية واملنظومات للقارات العابرة (القوسية) البالستية الصواريخ

البالستية.
الشديدة الرسية مع التغريُّ هذا وبجمع تدريجيٍّا. الذرية القنبلة يف ستالني آراء َْت تغريَّ
الزعيم كان إذا ما لتحديد الهادفة الجهود فإن السوفييتي، النظام جانب من املفروضة
ذهب وقد كبرية. تعقيدات تواجه األمريكية القنبلة بفعل بالردع شعر قد السوفييتي
أن إىل — السوفييتية الخارجية السياسة يف الباحثني كبار من وهو — زوبوك فالديسالف
اآلخرين النووي النادي زعماء أغلب شأن شأنه — النووية القضايا بشأن ستالني تفكري

زوبوك: ويقول الوقت. مع ر تطوَّ قد —

ثانية ومرة ١٩٤٥ عام هريوشيما قصف بعد ستالني سأل قد أحًدا أن لو
تُؤثِّر سوف القنبلة بأن يؤمن كان إذا ا عمَّ ١٩٥٢ عام أواخر يف وفاته ُقْرَب
إجابتني عىل يحصل أن املحتمل فمن املستقبل، يف الحرب نشوب احتمالية عىل
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االحتكار إن بقوله األرجح عىل سريدُّ ستالني كان ١٩٤٥ عام ففي مختلفتني.
العالم، عىل للسيطرة مسعاها يف املتحدة الواليات ع يُشجِّ كان األمريكي الذري
عام بدايات يف لكن ترجيًحا. أكثر أمًرا الحرب نشوب احتمالية جعل وإنه
استعداد عىل ستالني كان الذرية، للقنبلة سوفييتي اختبار أول وبعد ،١٩٥٠
والسالم. االشرتاكية قوى صالح إىل مجدًدا َل تحوَّ القوى ميزان إن يقول أن

املدِّ ضد الوحيد الحائل كانت األمريكية الذرية القنبلة أن عىل أرصَّ فقد ترششل أما
وبني أوروبا بني يَُحول يشء «ال قائًال: ١٩٤٨ عام ويلز يف جمهوره أخرب وقد الشيوعي.
يكثر وكان األمريكيون.» يملكها التي الذرية القنبلة إال الشيوعي للطاغية التام الخضوع

املقولة. هذه ترديد من

الضائعة؟ الفرصة» «سنوات ا حقٍّ أهي

العالم يف الوحيدة الذرية القوة أن للدهشة املثري من الحايل، منظورنا من لألمر بالنظر
تطوير من الدول من غريها ملنع حزًما أكثر تحركات عىل تُْقِدم لم — املتحدة الواليات —
خضعت إذ للنقاش؛ تخضع لم الوقائية الحرب فكرة أن هذا يعني ال الذرية. القنبلة
قد املتحدة الواليات أن إىل البعض ذهب وقد رسية. دوائر داخل ل ُمطوَّ لنقاش بالفعل
قد األعظم األمريكية العسكرية القوة مصدر وأن بها، تتمتع كانت التي املزية أضاعت
فورستال جيمس كتب وقد كارثية. تبعات له يكون أن يمكن كان قرار وهو هباءً، أُِضيع
عمر امتد مهما — االحتكار عمر من املتبقية السنوات إن يقول ١٩٤٧ عام أواخر يف
١٩٤٦ عام يناير إىل يرجع مبكر وقت ومنذ الفرصة». «سنوات هي ستكون — االحتكار
أشد واقعيني كنا «إذا مانهاتن: ملرشوع العسكري القائد — جروفز ليزيل الجنرال قال
تصنِّع بأن … وثيق تحالف عالقة بها تربطنا ال خارجية قوة ألي نسمح فلن الواقعية،
قدرتها فسندمر الذرية األسلحة تصنيع يف كتلك دولة بدأت وإذا تمتلكها. أو ذرية أسلحة
تتبنَّ لم هذا، ومع لنا.» تهديًدا تُمثِّل بحيث كاٍف نحو عىل تتقدم أن قبل تصنيعها عىل
الحكوميني املسئولني أكثُر يدعم ولم الوقائية، للحرب اسرتاتيجية أي املتحدة الواليات

الفكرَة. نفوذًا
يفعله أن يمكن ما حيال السياسات صناعة دوائر ظهرانْي بني السوء هاجس شاع
كان التوصيات. من واسع نطاق إىل أدى ما وهو القنبلة، امتلكوا أنهم لو السوفييت
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يف ذروتها وصلت االهتمام من مسحة حمل وقد للجدل، مثريًا الوقائية الحرب عن الحديث
الثورة وسط خبا ما رسعان االهتمام هذا أنَّ بَيَْد الخمسينيات، وأوائل األربعينيات أواخر

املدى. بعيدة البالستية والصواريخ الهيدروجينية الحربية للرءوس الحرارية النووية
إذ — الوقائية الحرب فكرَة األمريكي الجمهور به قابل الذي الواضح الفتور ورغم
الوقائية للحرب املؤيدين نسبة أن الخمسينيات أوائل يف للرأي ٌة ِعدَّ استطالعاٌت أظهرت
قبل السوفييت عىل حرب شن فكرة فإن — باملائة ١٥ إىل ١٠ بني ترتاوح السوفييت ضد
الفت، نحو عىل عريض بدعم تمتعت الكبرية الذرية ترسانته بناء من ستالني يتمكَّن أن
عىل موسكو وكانت — واشنطن يف الرسمية األوساط يف — الدعاية عن بمنأًى كان وإن

متوقًعا. أمًرا منه جزء يف هذا وكان بذلك. علم
مؤيَِّديْن وَظالَّ الوقائية، الحرب فكرة منبَع راند ومؤسسُة الجوية القواُت كانت
وأوائل األربعينيات أواخر يف لكن األخرى. الدوائر يف رفضها بعد طويلة لفرتة لها
من الوقائية الحرب دعم جاء موجودة، تزال ال الفرصة نافذة كانت حني الخمسينيات،
الوقائية للحرب دعمه زيالرد ليو الكبري الذرة عالم عن نُِقل فقد ترجيًحا. أقل مصادر
بالشأن املختص وزميله كينان جورج وجد كما .١٩٤٥ أكتوبر إىل يَُعود ُمبكِّر وقت منذ
السياسة يخص فيما املعتدلني من وكالهما — بولن تشارلز الخارجية بوزارة السوفييتي

وجاهته. له الوقائية الحرب منطق أن — الباردة للحرب العسكرية
راجًعا األمر كان بدء، ذا بادئ الرأي. ذلك انتصار عدم إىل األسباب من عدٌد أدَّى
فبعد الحروب. شن عىل معتادة املتحدة الواليات تكن فلم الوطنية؛ الشخصية طبيعة إىل
السياسات صانعو وضع هاربر، بريل يف مباغت هجوم صورة عىل األوىل الرضبة يها تلقِّ
الواليات أن ورغم إكبار. موضع األمريكية الخارجية السياسَة — األمريكي والجمهور —
عىل ذلك تنفيذ فإن وقائي، عسكري فعل اتخاذ يف بالحق لنفسها احتفظت املتحدة
ليس الحروب شنَّ أن مفادها عميقة قومية قناعات عىل يتغلَّب أن عليه كان الواقع أرض

الدولية. الساحة عىل للترصف األفضل بالسبيل
أن شأنها من السوفييتي االتحاد ضد الوقائية الحرب أن يف الشك هو ذلك من األهم
القدرات عىل شديدة قيوًدا الحرب أعقبت التي الترسيح عملية وضعت لقد نجاًحا. ق تُحقِّ
تقديم من يُمكِّنهم موضع يف الغربية أوروبا يف الحلفاء يكن ولم األمريكية، العسكرية
السوفييتي األحمر الجيش أمام ممهًدا الطريق وسيكون معنى. ذي عسكري إسهام أي
حتى — «الردع» يف الخاصة وسيلته بوصفه ضخمة بأعداد عليه ستالني حافظ الذي —
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هل الة، فعَّ الوقائية الحرب تكون كي أولهما: سؤالني؛ أثار بدوره هذا اإلنجليزي. القنال
الواليات تكون ألن والثاني: الذرية؟ بالقنابل جوية رضبات من أكثر هو ما ستحتاج
الحقيقة كانت روسيا؟ قلب يف أراٍض الحتالل أرضية قوات إلرسال مضطرة املتحدة
السوفييتي االتحاد ضد وقائية حرب شن عىل قادرة تكن لم املتحدة الواليات أن الواضحة

لذلك. ميَّالة وال الشيوعية القنبلة ملنع

الهيدروجينية القنبلة قرار

اآلن أما األمريكي. الذري االحتكار بسبب بالرتويع تشعر لم موسكو أن الجيل من
سيصريون السوفييت بأن مقتنعني املراقبني من العديد بات االحتكار، هذا تحطَّم وقد
أن — االستخبارات مجتمع بينها ومن — امُلطَّلعة املصادر أدركت وقد خطورة. أشد
من لالستخدام قابًال مخزونًا يطور حتى الوقت بعض سيستغرق السوفييتي االتحاد
مقارنة ذرية قنابل ٥ نحو ١٩٥٠ عام بحلول يملكون السوفييت كان إذ الذرية؛ القنابل
هو األول طريقان؛ املتحدة الواليات أمام كان املتحدة. الواليات تملكها قنبلة ٣٦٩ ب
عارضوا قد السوفييت كان الطرفني. سالح نزع أجل من والضغط الفرصة استغالل
الحق سيسلبهم هذا أن أساس عىل الذرية األسلحة عىل الدولية للسيطرة املبكرة الجهود
وقد اآلن أما برتسانتها. محتفظة املتحدة الواليات ستظل بينما الذرية قدراتهم تطوير يف
متبادلة. تضحية عملية حقيقته يف األمر فسيكون الذرية، القنبلة تملكان القوتان صارت
األسباب من ولِعدٍد شاملني. تسلح وسباق منافسة يف االنخراط فكان الثاني الطريق أما
الثاني. الطريَق األمريكية اإلدارة اختارت — الباردة الحرب عقلية من نابع أغلبها —

فاصلة. نقطة تلك وكانت
تنفيذ أجل من الضغط يف األمريكية الحكومة داخل الصقور استمرَّ هذا، ومع
التي املنخفضة امليزانية أسقف أن من طويًال شكا قد فورستال جيمس كان أهدافهم.
ال األدنى، حدِّها يف «اسرتاتيجية وجود تفرض كانت ترومان الرئيس إدارة فرضتها
األيديولوجية الناحية من ميَّاًال جونسون، لويس خَلُفه، كان وقد مالئمة». اسرتاتيجية
القائد له يُحدِّدها التي امليزانية توجيهات تحدي إىل يَِميل يكن ولم املايل، االنضباط نحو
الذري االختبار وخصوًصا — الباردة الحرب إخفاقات من سلسلة بسبب لكن األعىل.
حدث وكالهما الشيوعي، تونج تيس ماو حزب لصالح الصني و«خسارة» السوفييتي
النظر إعادة عىل املطاف نهاية يف ترومان السياسية الضغوط أجربت — ١٩٤٩ عام
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اإلنفاق زاد العملية، هذه وبنهاية معه. تتماىش التي واالسرتاتيجية الدفاعي اإلنفاق يف
وارتفع املايل، ١٩٥١ عام بميزانية مقارنة املايل ١٩٥٢ عام بنهاية ٪٤٥٨ بنسبة الدفاعي
ماليني. ٥ نحو إىل ١٩٥١ عام مليون ٢٫٢ نحو من الدفاع وزارة يف العاملة القوة عدد

ودوائر العلمية الدوائر يف الرسية عايل نقاٌش استََعَر ،١٩٤٩-١٩٥٠ شتاء خالل
املنطلقة الطاقة يستغل األسلحة من جديد جيل يف االستمرار إمكانية حول الدفاع وزارة
حمل الذرية. القنبلة يف الحال كما الذري االنشطار وليس الهيدروجني، ذرات اندماج عند
إىل إشارة يف «الخارقة»، القنبلة اسَم رسمي غري نحو عىل القنابل من الجديد النوع هذا
مثل أخرى أسماء عدة حمل كما الذرية، للقنبلة التفجريية بالقوة مقارنة الفائقة قدرته
أُْجِريَت وحسب. النووية القنبلة أو الحرارية، النووية القنبلة أو الهيدروجينية القنبلة
بقيادة العلماء من فريق يد عىل مانهاتن مرشوع داخل السالح هذا عىل األولية األبحاث
امليزانيات وتقلُّص فوري نجاح تحقيق يف األمل انعدام مع لكن تيلر. إدوارد الفيزيائي
بيانات إىل واستناًدا األبحاث. فت توقَّ الحرب، بعد ملا االقتصادية البيئة ظل يف العسكرية
بمئات هريوشيما قنبلَة قوتها يف ستُفوق الهيدروجينية القنبلة بأن تيلر تنبَّأ نظرية،
انتشار مع املربعة، األميال من مئات قدرها مساحة تدمري عىل قادرة وستكون املرات،

لإلشعاع. أكرب
أخالقية مدى وحول السالح، هذا ملثل حاجة هناك كانت إذا ما حول النقاش تركَّز
من جو إشاعة يف النقاش تسبب موسكو. مع العالقات عىل تطويره أثر وحول تصنيعه،
صفوف يف بل السياسات، صناع صفوف يف فقط ليس انقسام إىل أدى النهاية ويف املرارة،
— أتشيسون دين برئاسة وفًدا ترومان استقبل ١٩٥٠ يناير ويف أنفسهم. الذرة علماء
سبع استمر اجتماع وبعد الهيدروجينية. القنبلة لتطوير مؤيًدا — وقتها الخارجية وزير
عىل ملموسة أدلة وجود عدم رغم األبحاث، يف االستمرار الرئيس قرر وحسب، دقائق
العلماء من عدًدا أن ورغم بالفعل، بناؤها يتم أن املؤكد من الهيدروجينية القنبلة أن
وجيه كونانت جيمس بينهم من غريهم، كثريون ونادى بل بناؤها. يستحيل أنه زعم
مانهاتن مرشوع خالل أالموس لوس فريق َّس ترأ الذي الفيزيائي — أوبنهايمر روبرت
القنبلة تطوير عارض أينشتاين ألربت إن بل رضوري. غري أمر القنبلة هذه بناء بأن —

قائًال: عالنية الهيدروجينية

الراهنة الحالة ظل يف — هي القومي التسليح طريق عن األمن تحقيق فكرة إن
املتحدة الواليات بني التسلُّح سباق وإن … ر ُمدمِّ وهٌم — العسكرية لألساليب
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بات — وقائيٍّا إجراءً يكون أن أساًسا به املفرتض — السوفييتي واالتحاد
هيستريية. طبيعة يحمل

القنبلة أن عىل الذرية الطاقة للجنة التابعة االستشارية اللجنة أكدت وقد
آخر: يشء وال الجماعية، اإلبادة يف تُستخَدم أن منها الهدف الهيدروجينية

األرواح من يُحَىص ال عدد إزهاق يف يتسبب أن السالح هذا استخدام شأن من
ذات املادية املنشآت تدمري يف فقط استخدامه يُمِكن سالًحا ليس فهو البرشية؛
سياسة يُعزِّز استخدامه فإن ثم ومن العسكرية. نصف أو العسكرية األغراض
نفسها. الذرية القنبلة تفعل مما بكثري أكثر املدنية السكانية التجمعات إبادة

الذي الجدال عن توجيهاته عن خالله من أفصح الذي ترومان بيان يكشف لم
ن تضمَّ مخترص هزيل بيان ففي الكواليس. يف َجَرْت التي الرسية عالية املناقشات شاَب

أنه: ترومان أعلن الذرية األسلحة عىل الدولية السيطرة من ملزيد الدعوة

يكون أن عىل أحرص أن املسلحة للقوات األعىل القائد بوصفي مسئولياتي من
أصدرُت فقد ثم، ومن محتمل. معتٍد أي ضد نفسه عن الدفاع عىل قادًرا بلدنا
األسلحة أشكال كل عىل عملها تُواِصل بأن الذرية الطاقة للجنة توجيهاتي
وشأن الخارقة. القنبلة أو الهيدروجينية القنبلة ى يُسمَّ ما ذلك يف بما الذرية،
عىل ومستقبًال اآلن العمل يتم الذرية، األسلحة مجال يف األخرى األعمال كل

بنا. الخاص واألمن السلم لربنامج الشاملة األهداف مع يتفق أساس

الذي التسلح وسباق الحرارية النووية للثورة الطريق يعبِّد جلًال، قراًرا كان
صاَحبَها.

إعالن من قليلة أسابيع بعد لذا برسعة. َف الترصُّ القصوى الرضورة إحساُس أمىل
الفوري «التنفيذ — املشرتكة األركان هيئة من بتشجيع — جونسون لويس طلب ترومان،
مارس بداية ومع وإلقائها». إنتاجها ووسائل الهيدروجينية للقنابل شاملة تطوير لعملية
األولوية ذات «األمور مرتبة إىل الحرارية النووية األسلحة برنامج ارتقى ١٩٥٠ عام من

القصوى».
أيًضا أعطى الهيدروجينية، القنبلة بتطوير ترومان فيه أمر الذي َعيْنِه اليوم ويف
القدرة ضوء يف السوفييتي التهديد بتقييم جونسون ولويس أتشيسون من لكل تعليماته

63



النووية األسلحة

إتش بول توجيه وتحت األخرية. الباردة الحرب وتطورات الوليدة السوفييتية الذرية
صاغت الخارجية، بوزارة السياسات تخطيط هيئة مدير منصب يف كينان َخَلِف نيتز،
القومي لألمن السرتاتيجية شامًال بيانًا والخارجية الدفاع وزارتَي مسئويل من مجموعٌة
باسمها ُعِرَفْت التي — الوثيقة هذه .١٩٥٠ عام أبريل أوائل يف الرئيس إىل َمتْه وقدَّ
وبرامجها املتحدة الواليات «أهداف ٦٨ رقم القومي األمن مجلس تقرير البريوقراطي:
وإىل للموارد ضخم حشد إىل ودَعْت متعمد، نحو عىل املخاوف أثارت — القومي» لألمن
الجافة السياسية وتوصياتها ة امُلِلحَّ وبلهجتها معه. يتماىش بما خشونة أكثر اسرتاتيجية
املتبعة، السياسات حيث من االتجاه يف ًا تغريُّ الوثيقة هذه عكست الصقور، بطابع امُلتَّسمة
ظلَّْت التي اآلراء تلك بواشنطن، السياسات صناع من الكثريين آراء عن عربَّ جوهرها لكن

الوقت. من لفرتة تختمر
الدمار «أسلحة بمشكلة باألساس ا مهتمٍّ ٦٨ رقم القومي األمن مجلس تقرير كان
وقد بالسياسات). الخاصة الوثائق يف املصطلح هذا يستخدم تقرير أول (وهو الشامل»
القدرَة السوفييتي االتحاد سيُحوز القادمة األربع السنوات غضون «يف أنه التقريُر َر قدَّ
الرضبة ه يُوجِّ أن رشيطة املتحدة، الواليات داخل حيوية بمراكز بالغ رضر إلحاق عىل
وقد حاليٍّا.» نملك مما فعالية أكثر برد الرضبة تواَجه ال أن أيًضا ورشيطة األوىل،
مفاجئ هجوم لشن كافية ذرية «قدرة السوفييتي االتحاد يملك إن ما أنه التقريُر حذَّر
قد حاسم، نحو عىل صالحه يف عسكري موقف وإنشاء الذري، تفوُّقنا ودحض علينا،
الظروف، هذه يف رسية.» وبطريقة رسيعة رضبة توجيه إغراء فريسة الكرملني يقع
يكون أن املتوقع من ليس الذرية الطاقة عىل الدولية السيطرة إجراءات أن ضوء ويف
خال تقريبًا آخر خياًرا تملك ال املتحدة الواليات أن ورفاقه نيتز رأى يُذَكر، وجود لها
زيادة ينبغي يُمِكنُها. ما بأرسع وذلك أمكن، إن الحرارية والنووية الذرية قدراتها زيادة
الهيدروجينية القنبلة برنامج يف االستمرار وينبغي برسعة، الذرية األسلحة مخزون

وأرسع. أرسع بوترية
االتحاد يستطيع بموجبه الذي التدريجي» «العدوان مخاطر من أيًضا التقريُر حذََّر
فمن مبارشة. عسكرية مواجهة إىل اللجوء دون األمريكية املصالح تهديد السوفييتي
لهجوم تتعرض لم ما الذرية أسلحتها الستخدام واشنطن استعداد عدم استغالل خالل
ما وهو إبهاًما، أكثر أخرى طرق خالل من عسكريٍّا تهديًدا موسكو تمثِّل ربما مبارش،
عليه يكون قد الذي املحدود التأثري ويتجاوز بالبلبلة، األمريكية الدفاع سياسَة يُِصيب قد
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والعرشين الخامس يف الجنوبية كوريا الشمالية كوريا قواُت دخلت وحني الذري. الردع
األمن مجلس تقرير بشأن األمريكية اإلدارة داخل حاٍم نقاش ذروة يف ،١٩٥٠ يونيو من
يكن لم إذ جديًدا؛ تحديًا عدة جوانب يف كان ما الخطوة هذه طرحت ،٦٨ رقم القومي
املحلل كلمات وحسب الحالية. الغربية االسرتاتيجية جانب من متوقًعا السيناريو هذا
هناك أن العالم زعماءَ علََّمْت الكورية «الحرب فإن آرون ريمون الفرنيس االسرتاتيجي
ق التفوُّ طرح وقد النماذج.» يف موجود هو مما أكثر واألرض السماوات يف األشياء من
مرجحة انشطارية «قدرة ضمَّ والذي — التقليدية العسكرية القوة حيث من السوفييتي
تفسريه. يف العسكريون املخططون جاَهَد خطريًا تحديًا — ممكنة» حرارية نووية وقدرة
األمريكي، القومي األمن الفرتاضات شاملة تقييم إعادة عمليَة األمُر هذا استحثَّ ثم، ومن
.٦٨ رقم القومي األمن مجلس تقرير يف ورد ما لتبنِّي الداعية اآلراء كفة ح يُرجِّ أنه وبدا

املنطق عالم وراء ما

السياسة وعىل النووية األسلحة تطوير عملية عىل عميقة آثار الفور عىل للقرار كان
والتكنولوجيا العلم انخراط مع جديًدا، تعزيًزا الذرية الرتسانة ت تلقَّ فقد النووية.
نرش من األمريكي الجيش مكَّنت وأرخص أصغر ذرية رءوس إنتاج يف األمريكيني
والتطوير البحث عمليتا تعززت كما املعركة. ميدان عىل التكتيكية الذرية األسلحة آالف
وخالل العمل. يف املشاركة يف املسلحة القوات فروع من فرع كل رغبة بفعل النوويتان
متوسطة فوق األرضية البالستية الصواريخ نحو تركيَزه الجيُش ل حوَّ الخمسينيات عقد
ثم الطائرات، حامالت من املنطلقة الذرية القاذفات عىل أوًال البحرية ركَّزت فيما املدى،
قاذفات لكن النووية. بالرءوس واملسلحة النووية بالطاقة العاملة الغواصات إىل ذلك بعد
األمريكية. االسرتاتيجية للقوات األساسية الدعامة ظلَّت االسرتاتيجية الجوية القيادة
الحادي ويف ترسيعه، جرى الهيدروجينية القنبلة مرشوع عىل العمل أن ذلك من واألهم
الحرارية النووية قنابلها أوىل املتحدة الواليات رت فجَّ ١٩٥٢ أكتوبر من والثالثني

الهادي. املحيط يف (الهيدروجينية)
عىل للحفاظ ترومان الرئيس إدارة جانب من استثنائي جهد ذروة التفجري مثَّل
يخص فيما ل تحوُّ نقطة أيًضا ومثَّل النووي، املجال يف السوفييتي االتحاد عىل تفوُّقها
ملموًسا، واقًعا الحرارية النووية للثورة االفتتاحية املراحل صارت وقد أما الردع.
تلك فيه ستتسبب الذي الدمار نطاق لفهم محاولة يف السياسات صانعو جاهد فقد
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سيكون الجديد السالح بأن ١٩٤٧ عام يف تيلر إدوارد تنبَّأ لقد الجديدة. التكنولوجيا
ملسافة سينتقل اإلشعاع وأن مربع، ميل ٤٠٠ أو ٣٠٠ َقْدُرها مساحة تدمري عىل قادًرا
نحو عىل اإلقليمي النطاُق هذا َ غريَّ العسكرية، االسرتاتيجية منظور ومن ذلك. من أبعد
مثل أن مفهوًما صار حتى طويل وقت يمر لم أنه بَيَْد ككل. السالح طبيعة من جيل
«إن ترششل: قال وكما نفسيهما. والسالم الحرب طبيعة يُغريِّ أن شأنه من السالح هذا
األحداث أو البرشية السيطرة نطاق عن تُخرجنا لم — أهوالها بكل — الذرية القنبلة
[يف … لكن الحرب. أو السالم يف الفعل، أو الفكر ناحية من سواء فيها، للتحكم القابلة

عارمة.» ثورة اإلنساني للشأن الكامل األساس شهد الهيدروجينية، القنبلة وجود]
والنرص االسرتاتيجية األسلحة بني املتعاظمة املعنوية الفجوة هذه إدراك أن ورغم
فإن العقد، ونصف العقد عن يقل ال ملا استمرَّ االسرتاتيجي للفكر حاد تركيز عىل حفز
إلحاًحا. أكثر مستوى عىل تبعاته مع التعامل عىل أُجِربوا األمريكيني السياسات صناع
قابلة حرارية نووية أسلحة وجود يف أنه أيزنهاور املخرضم العسكري القائد أعلن فقد
نجح النقطة، لهذه وإثباتًا اإلطالق». عىل باملنطق تتسم الحرب تَُعد «لم لالستخدام
الثاني يف عام، من أقل بعد الحرارية النووية قنابله أوىل تفجري يف السوفييتي االتحاد
نظريه من مرة ٢٥ بنحو أقل محدوًدا انفجاًرا كان وقد ،١٩٥٣ عام أغسطس من عرش
بقدرة جوٍّا، هيدروجينية قنبلة إلقاء يف السوفييت نجح ١٩٥٥ نوفمرب ويف األمريكي.

ميجاطن. ١٫٦ تدمريية
بتفجري ،١٩٥٢ أكتوبر من الثالث يف النووي للنادي العظمى بريطانيا انضمت
يف الحراري النووي وللنادي أسرتاليا، ساحل قبالة بيلو مونت جزر قرب ناجح ذرِّي
٢٠٠ بني ترتاوح بقوة هيدروجينية قنبلة فجرت حني ١٩٥٧ مايو من عرش الخامس
اللصيق اإلرشاف وتحت الهادي. املحيط يف امليالد عيد جزر يف وذلك كيلوطن، ٣٠٠ إىل
يف الكربى الصحراء يف ذريٍّا تفجريًا وأَْجَرْت النووية ُقوَّتَها فرنسا بَنَْت ديجول، لشارل
الهادي املحيط جنوبي أتول فاناجاتاوفا جزر يف نووي آخُر تَِبَعُه ١٩٦٠ عام الجزائر
— للهند واملرتقبة العظميني القوتني من املتوجسة — الصني انضمت كما .١٩٦٨ عام
عىل أُلِقيَْت بقنبلة وذلك ،١٩٦٧ عام الحراري النووي والنادي ١٩٦٤ عام النووي للنادي

التجريبي. نور لوب موقع
بريين، لفرانسيس املبدئي اإلرشاف تحت — إرسائيُل صارت الستينيات عقد وخالل
— النووية لألبحاث ديمونة منشأة شيَّد الذي الفرنسية الذرية للقنبلة الروحي» «األب
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وقد لذلك. اإلرسائيلية الحكومة إنكار رغم النووية، األسلحة إنتاج عىل قادرة دولة سادَس
اللتني والثامنة، السابعة النوويتني الدولتني (١٩٩٨) وباكستان (١٩٧٤) الهند صارت
الشمالية كوريا انضمت كما آسيا. جنوب يف بينهما الحامي الرصاع عىل االنتباه ركزتا

السابع). الفصل (انظر ٢٠٠٦ عام أكتوبر يف النووي النادي إىل
برنامًجا أفريقيا بجنوب الذرية الطاقة مجلُس ن دشَّ السبعينيات، عقد خالل
ويف اليورانيوم. بتخصيب قام بعيد حدٍّ إىل مفتوحة موارد وباستخدام النووية، لألسلحة
لجنوب التابع التجريبي التفجري موقَع سوفييتي صناعي قمر اكتشف ،١٩٧٧ أغسطس
واالتحاد املتحدة الواليات جانب من ضغوط تحت لكن كاالهاري، صحراء يف أفريقيا
ذلك وبحلول ،١٩٨٢ عام حتى ُخَطَطها مؤقتًا أفريقيا جنوُب أرجأت وفرنسا السوفييتي
خاصة وألسباب — ذلك وبعد املكتملة. النووية قنابلها أوىل َرْت طوَّ قد كانت الوقت
عام النووية منشآتها وفككت النووي برنامجها أفريقيا جنوُب أَنَْهْت — يَُظن كما بها
الفصل (انظر النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة إىل ْت انضمَّ بعامني وبعدها .١٩٨٩

السابع).
الذرية، القنبلة بناء من قصري وقت بعد ظهرت النووية الطاقة معارضة أن ورغم
وقد العرشين. القرن خمسينيات يف إال تظهر لم النووية لألسلحة امللموسة املعارضة فإن
العالم جعل يف ١٩٥٤ مارس يف بيكيني جزيرة يف الهيدروجينية القنبلة تفجريُ تسبََّب
عن الناجم الذري الغبار انهمر فقد األوىل. للمرة املشع الذري للغبار حادٍّ بشكل متيقًظا
«الكي تُدَعى لها حول ال يابانية صيد سفينة وعىل مارشال جزيرة ساكني عىل االنفجار
عىل للضغط حملًة بلندن املنازل ربَّات من مجموعة بدأت قصري، بوقت بعدها دراجون».
حظر لحركة بدايًة هذه وصارت النووية، تجاربها وقف أجل من األمريكية الحكومة
النووية للتجارب الشامل الحظر ملعاهدة واألساس الدعم َرت وفَّ التي النووية التجارب
السالح لنزع القومية «الحملة ى يُسمَّ املبدئي اعرتاضهن صار والحًقا عقود. بأربعة بعدها
لها. الروحي املرشد راسل برتراند الربيطاني والريايض الفيلسوف كان التي النووي»

النووية. األسلحة تجارب من للمزيد كذلك معنى من فما معنى، للحرب يَُعْد لم فإذا
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التسلح من واحلد النووي الردع

الرهيبة التدمريية «القوة أن — السبعينيات نهاية يف — إليزابيث امللكة أعلنت حني
والثالثني الخمسة األعوام مدار عىل عظمى حرب من العالم حفظت قد النووي للسالح
كما الباردة، الحرب حقبة إبان الدولة رجال أغلب يعتنقه رأيًا تعكس كانت املنرصمة»
إىل جاديس لويس جون املؤرخ نظر والحًقا، بالتبعية. األكاديميني من العديد اعتنقه
نظًرا الطويل»؛ السالم «فرتة بوصفها عاًما وأربعني لخمس امتدت التي الباردة الحرب
ذهب وقد خاللها. السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات بني مبارشة نشوبرصاعات لعدم
استثناءات وخال — الفرتة تلك «قبل ألنه مسبوق؛ غري إنجاًزا كان هذا أن إىل جاديس
من تُقلِّل أن دون الحروب خوض تكاليف من األسلحة يف التحسيناُت زادت — قليلة
أطلقت إذ العظيم؛ بالزلزال أشبه النووية الثورة كانت إذن، املعنى، بهذا خوضها.» نزعة

السيايس. النظام أرجاء يف تدريجيٍّا طريَقها ْت شقَّ الصدمة موجات من سلسلة
النووية األسلحة أن البعض اقرتح فقد الرأي. هذا عىل املراقبني جميع يتفْق لم لكن
األسلحة هذه غياب يف حتى ألنه السالم؛ حفظ بعملية باألساس» لها صلة «ال كانت
قيادة أي يمنع بما للغاية مكلفة ستصري جديدة عاملية حرب أي كانت املدمرة الجديدة
جارثوف إل ريموند السابق الخارجية وزارة مسئول أقرَّ وقد فيها. االنخراط من رشيدة
مقيد «تأثري شك دون له كان العظميني القوتني كلتا أيدي يف النووية األسلحة وجود بأن
بدرجة املرجح «فمن موجودة تكن لم النووية األسلحة أن لو أنه إىل وخلص رادع».
وكان بالعكس، والعكس السوفييتي االتحاد لتهاجم املتحدة الواليات تكن لم أنه كبرية
أفعاًال لرتتكب أيهما تكن لم أنه — تأكيًدا أقل بدرجة كان وإن — أيًضا املرجح من

العظميني.» القوتني بني شاملة حرب نشوب يف تتسبب بدرجة االستفزاز من حربية
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املدمرة القوة بأن القائل العام االفرتاض مع الجميع يتفق أن ضعيف احتمال ثمة
مهم استدراك ثمة لكْن العظميني. القوتني بني نسبي سالم عىل حافظت النووية لألسلحة
األمني — كارينجتون اللورد َح رصَّ املثال، سبيل عىل ١٩٨٥ عام ففي هنا. وضعه ينبغي
أن وحسب أظن «ال قائًال: الردع قيمة يف برأيه — (الناتو) األطليس شمال لحلف العام
توجد و[ال] … عاًما أربعني طيلة حرب تنشب فلم يقينًا. هذا أعلم بل نجح، قد الردع
«حفظ بعبارة يقصد كان وقد العالم.» يف السالم لحفظ الحايل وقتنا يف أخرى وسيلة
يف استمرت النووية غري الدول ألن نظًرا نووية؛ حرب أي وقوع عدم العالم» يف السالم
هذه بمثل األمر عىل تُقِدم لم النووية الدول كانت وإن ِبُحرِّية، التقليدية الحروب شن

الُحرِّية.
الحرب خالل شائًعا أمًرا التقليدية األسلحة فيها استُخِدمت التي الحروب كانت
الدول كانت بينما تُذَكر، قيود دون تخوضها أن النووية غري الدول بإمكان وكان الباردة،
البعض. بعضها محاربة عن امتنعت لكنها تقليدية، حروب خوض عىل قادرة النووية
قاعدتني وجود عن الباردة الحرب رصاعات عىل أُجِريَْت التي الحالَة دراساٌت كشفت وقد
ضد العسكرية القوة تستخدم أن نووية لدولة يحق ال أنه األوىل: مكتوبتني؛ غري راسختني
دولة ضد العسكرية القوة النووية الدولة تستخدم حني أنه والثانية: أخرى، نووية دولة
يكن لم ذلك، عىل عالوة ضدها. النووية األسلحة استخدام لها يحق ال فإنه نووية غري
تحت واقعة دول عىل الحروب شن عن النووية غري الدول يردع نووية أسلحة امتالك
وفيتنام. كوريا حربْي يف املتحدة الواليات عليه شهدت ما وهو النووية، الدول حماية

النووي الردع ر تطوُّ

والجمود الردع حالة لخلق كافينَْي الخطر، هذا وإدراك النووية، األسلحة خطر يصبح لم
اختار وقد النووي. العرص من الثاني العقد حلول مع إال الباردة الحرب سادت التي
ملولد تاريًخا ١٩٥٦ العاَم — الذرة» علماء «نرشة مجلة محرر — روبينوفيتش يوجني
العاَم آخرون َد حدَّ كما للردع». األول «العام اسم العام هذا عىل وأطلق الردع»، «عرص
هاوس «رانَدم قاموس اختار وقد .١٩٥٧ أو ١٩٥٥ أو ١٩٥٤ األعوام يف للردع األول
وعرَّف النووي، الردع ظهور عام بوصفه ١٩٥٥ العام (١٩٨٧ عام (طبعة ِدكِشناري»
هجوم أي بدء عىل دولة تُْقِدم ال بحيث الدول بني النووية األسلحة «توزيع بأنه: الردع
الذي املسمى وهو الرعب»، «توازن باسم الحالة هذه ُعِرَفْت أيًضا االنتقامي.» الردِّ مخافَة
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كبرية لدرجة صارًخا كان أنَّه بَيَْد ترششل، ونستون لسان عىل ورد حني شهريًا صار
استيعابًا. أسهل فكان «الردع» مصطلح أما له، العامة استيعاب من بَْت صعَّ

النووي السالح تطوير مراحل

عرشة من أكثر إىل اثنني أو عام بني ما تستغرق قد املرحلة وهذه والتطوير: األبحاث مرحلة
األساسية. التكنولوجية واألَْوُجه املفاهيم تُستكَشف الفرتة هذه وخالل أعوام،

التصنيعية العمليات هندسة مرحلة تحتاج أن يمكن التصنيع: وتطوير الهندسة مرحلة
أكثر. أو أعوام خمسة التجميع ومنظومة وتطويرها

من التصنيع؛ وتطوير والهندسة والتطوير األبحاث مرحلتَي عرب هذا ويتم التطويري: االختبار
التكنولوجيات هذه تطبيق أجل ومن الجديدة، للمنظومة والضعف القوة نقاط عىل التعرف أجل

عسكرية. بيئة يف

واقعية؛ تشغيلية بيئة يف اإلنتاج معدات باستخدام االختبار هذا ويتم التشغييل: االختبار مرحلة
واقعية. مضادة إجراءات ضد أو سيئ، طقس يف أو الليل، يف

الناجح التشغييل االختبار بعد — والحًقا صغرية بكميات اإلنتاج يكون البداية يف اإلنتاج: مرحلة
الشامل». «اإلنتاج مرحلَة املنظومُة تَْدُخل قد —

الوحدات يف — كبرية أو صغرية بكميات — الجديد النظام نرش مرحلة وهي النرش: مرحلة
إذا الجديدة املنظومة باستخدام الخاصة واإلجراءات واألساليب الطرق تطوير أجل من العسكرية

التطوير. مرحلة خالل بالفعل جرى قد هذا يكن لم

كويل إي فيليب

،٣٢ املجلد توداي»، كنرتول «آرمز مجلة
٥ صفحة ،(٢٠٠٢ (مايو ٤ العدد

الصواريخ واستحداث املشهد (الهيدروجينية) الحرارية النووية القنابل دخول ومع
مفهوم اكتسب الخمسينيات، أواخر يف النووية للرءوس الحاملة املدى طويلة البالستية
العرشين، القرن ستينيات يف النووية الرتسانة توسع ومع واسًعا. رواًجا النووي الردع
لطيفة كتعبريات الردع» و«اسرتاتيجية الردع» «سياسة مثل مصطلحات استُخِدَمْت
و«االسرتاتيجية النووية») األسلحة «سياسة ل (اختصاًرا النووية» «السياسة عن عوًضا
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ال»، و«الفعَّ به»، «املوثوق مثل: نعوتًا؛ االسرتاتيجيون امُلنظِّرون ألحق وتدريجيٍّا النووية».
النووي. الردع أو النووي التوازن بمفهوم و«املتبادل» و«املستقر»،

النووية الرتسانات استخدام طرق بشأن تخميناتهم أيًضا امُلنظِّرون هؤالء َم قدَّ
تملك أنها ما دولة تعتقد حني أوىل» نووية «رضبة تحدث أن املمكن فمن فيها. والتوسع
مفهوم أما النرص. لها يتحقق ثم ومن العدو، عىل للتغلب يكفي ما النووية القوة من
تتوقع حني نووية رضبة شن ويعني املعنى، هذا من قريب فهو االستباقية» «الرضبة
أو االنتقامية» «الرضبة مصطلح ويشري نووية. هجمة لشن العدة يُِعدُّ عدوها أن الدولة
يكفي بما واالحتفاظ أوىل نووية رضبة امتصاص عىل الدولة قدرة إىل الثانية» «الرضبة
بالدولة — مقبول غري أنه تأمل أو — مقبول غري رضًرا تُوِقع كي النووية األسلحة من

املعتدية.
بني الواضحة الفروق هذه مثل رأوا ما نادًرا والجمهور السياسات ُصنَّاع أن إال
وال عسكرية اسرتاتيجية بوصفه ال الردع مفهوم ظهر فقد وعليه، االسرتاتيجيات.
حكومتا رأت وحني واقع. أمر أنه عىل وَحْسُب تقبُّلُه جرى بل سياسية، اسرتاتيجية
عىل قادرتان العسكريتني دولتيهما ُقوَّتَْي أن السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات
رضبات لشن تكفي قوة عىل ذاته الوقت يف الحفاظ مع أوىل نووية رضبة امتصاص
حتى واقًعا، أمًرا املتبادل الردع صار — الستينيات عقد بنهاية حدث ما وهو — انتقامية

رسمية. سياسة صورة عىل يكن لم إن
العظميني القوتني رات تصوُّ فإن تدريجي، نحو عىل َق تحقَّ املتبادل الردع أن ورغم
نظاماهما أوجد وقد الباردة. الحرب مطلع منذ كبريًا تباينًا شهدت وسياساتهما
وجيوسياسية واقتصادية سياسية طموحات عىل املبنيان — االجتماعيان السياسيان
ونواياه. منهما كلٍّ مقاصد بشأن حقيقيًة مخاوَف — االختالف يف آخذة وأيديولوجية
ظلَِّت عقود أربعة من «ألكثر قائًال: تايم ملجلة حديثه يف تالبوت سرتوب تحرسَّ وقد
أراد، لو السوفييتي االتحاد يفعله أن يمكن ملا ُمفِزعة ُمبالغة عىل مبنيًة الغربية السياسة
ذلك.» عىل ا ردٍّ له ا مستعدٍّ يكون أن الغرب عىل يجب ما ثم ومن يفعله، قد ما ثم ومن
يف السوفييتية. القدرات بشأن للغاية فيها مباَلغ متشائمة افرتاضات إىل هذا أدَّى وقد
العسكرية النزعة تسلُّل مع املتحدة الواليات داخل الحدوث يف ُمقِلق تغريُّ بدأ ذاته، الوقت
أرشد الذي التشكك ذلك والجيش، السالح حيال التشكك وبدأ األمريكية. الحياة إىل
الليرباليني من — السياسيون القادة وصار االختفاء. يف تأسيسه، منذ األمريكي املجتمع
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يف السوفييتي السفري أقرَّ وقد العسكرية. بالقوة مغرمني — سواء حدٍّ عىل واملحافظني
كانت الباردة الحرب إبان موسكو سياسات بأن مذكراته يف دوبرينني أناتويل واشنطن
ويف متواصلة. مواجهة إىل هذا وأدَّى األيديولوجي، بالفكر عقالني غري نحو عىل محكومة
مكانيهما يف رتا تسمَّ العظميني القوتني أن إىل جورباتشوف ميخائيل خلص الحق وقت

األيديولوجية. الخرافات بفعل
لتجنُّب مختلفة اسرتاتيجيات تبنِّي إىل ْت أدَّ والسياسية األيديولوجية التوترات هذه
بالكامل الحرب منع مشكلة مع املتحدة الواليات تعاملت وبالتبعية، نووي. صدام أي
مشكلة مع السوفييتي االتحاد تعامل جانبه، ومن العسكرية. القدرات طريق عن تقريبًا
املختلف للرتكيز كان وقد السياسية. واملقاصد الحوافز طريق عن باألساس الحرب منع

منهما. لكل العسكرية والقوات العقيدة عىل مهمة تأثريات للقوتني
نهاية يف ثبت نوويًة اسرتاتيجيًة األمريكان الرؤساء تبنَّى الباردة الحرب فرتة خالل
— مقتنًعا ترومان إس هاري الرئيس كان املثال، سبيل عىل متناقضة. كانت أنها املطاف
الديمقراطي العالم عن الدفاع يف رئيًسا دوًرا لعبت النووية األسلحة بأن — ناحية من
فيها تُستخَدم التي الحرب تؤدي أن يخىش كان أخرى ناحية من لكنه أعدائه، ضد
الذي الوداع خطاب ويف الحديثة. والحضارة املتحدة الواليات دمار إىل النووية األسلحة
فيه يفكر أن املتصور غري من أمر نووية حرب «بدء إن ترومان قال ١٩٥٣ يناير يف ألقاه
املدنيني عىل تؤثِّر النووية الحرب أن هو هذا «سبب أن الحًقا َح رصَّ وقد عاقل.» رجل أي
باستخدام الحرب أن يرى أيزنهاور دي دوايت الرئيس كان وقد بالجملة.» وتقتلهم
إدارته إقرار رغم لكن سخافته». فرط من مستحيل «أمر الحرارية النووية األسلحة
وقادة السياسيني القادة فإن متصور»، غري «أمر النووية الحرب بأن الالحقة واإلدارات
أهدافهم د تعضِّ قد التي النووية الرتسانات لبناء سعيهم واصلوا األمريكيني الجيش

محدودية. األكثر السياسية
لالحتواء جديدة سياسة لفرض بطريقة الردع فكرة ربط إىل ترومان إدارة َسَعْت
للهيمنة املبارش وغري املبارش التوسع — تراجع النهاية ويف — منع ورائها من يُقَصد كان
فقط ليس لإلدارة األساسية القومية االحتواء اسرتاتيجية َسَعت وقد السوفييتيني. والنفوذ
خال الوسائل «بكل هذا يتم أن أيًضا وإنما السوفييتية»، للقوة توسع أي «وقف إىل
إلغاء بغرض … ونفوذه الكرملني سيطرة تقهقر عىل «الحث أجل من وذلك الحرب»؛
احتكارها يتسبب أن واشنطن أملت وقد وإبطاله». العالم عىل للهيمنة الكرملني دافع
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بحيث املتحدة) الواليات عىل نووي هجوم أي (منع الردع نظرية يف التوسع يف الذري
الرشقية). أوروبا من االنسحاب عىل السوفييت إجبار (بمعنى «اإلجبار» إمكانية تشمل
الزعيم حفز أنه إال موسكو، عىل طفيف رادع تأثري سوى هريوشيما لتدمري يكن لم
أجل من النووي السالح روسيا تملك أن عىل اإلرصار عىل ستالني جوزيف السوفييتي
السوفييتي التوسع إىل مختلف نحو عىل نظر ستالني أن كما القوى. توازن عىل الحفاظ
عىل عالوة مستقبلية، أملانية طموحات أي ضد حاجًزا بوصفه رآه إذ الرشقية؛ أوروبا يف

لروسيا. التاريخية الحدود استعادة عىل ساعد أنه
الواليات جانب من الجهود بعض بُذلت الباردة، الحرب من املبكرة املراحل خالل
أكَّد وقد املوقف. الستدراك محاولة يف وذلك الذري»؛ «اإلجبار تطبيق أجل من املتحدة
موسكو عىل الضغط يف تسبََّب األمريكي الذري االحتكار أن مذكراته يف ترومان الرئيس
بأن أفادت الالحقة الوثائق أن بَيَْد .١٩٤٦ مارس يف أذربيجان شمايل من انسحبت حتى

بتهديداته. يتأثروا لم السوفييت
و١٩٥٥ ١٩٥٣ عاَمْي بني وقعت التي األزمات خالل َجَرْت ية رسِّ مناقشات ويف
باألمر «ليس الذرية األسلحة استخدام أن عىل أيزنهاور دي دوايت األمريكي الرئيس أرصَّ
التقليدية القوتني الستخدام استعداده إىل أيزنهاور أملح وحني املُجدي»، أو املتصور
الصينية بالهند الخاصة وتلك الكورية، الهدنة عىل املرتتبة القضايا حل يف والنووية
لن موسكو بأن مقتنًعا كان فإنه الصينيون، القوميون يحكمها التي الصينية والجزر
مواجهة بإشعال يخاطر إقليمي موقف تصعيد يف تتسبب أو الصني ملساعدة تتدخل
أيزنهاور من محاولة ويف حجًما. أكرب نووية قوى تملك التي املتحدة الواليات مع
املمنوح التمويل قلَّص الذي الجديدة» «النظرة برنامج أطلق فقد ملموس، تأثري إلحداث
الجوية القيادة يف للتوسع املخصصة األموال من زاد ذاته الوقت ويف والبحرية، للجيش

األمريكية. النووية الرتسانة وزيادة االسرتاتيجية
بمجلة الشهري مقاله يف داالس فوسرت جون األمريكي الخارجية وزير أسهب وقد
«اإلجبار بشأن األمريكية اإلدارة جهود وصف يف الجرأة» «سياسة بعنوان ١٩٥٤ عام تايم
انتقامية «قوة بواسطة اإلقليميني الحلفاء دعم يجب أنه إىل داالس ذهب وقد الذري».
للرد ا مستعدٍّ الحر املجتمع يكون أن هي العدوان ردع «سبيل أن إىل ذهب كما ضخمة».
يختارها.» التي وبالوسائل يختارها التي األماكن يف وهذا — ذلك عىل وقادًرا — بقوة
القرار اتخاذ سياسات من َْت غريَّ قد التهديدات هذه مثل تكون أن الواضح من ليس
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السياسة جمهور من الكثريين مضاجَع ت أقضَّ بالتأكيد لكنها الصينية، أو السوفييتية
يف محدود تأثري سوى لها ليس الكربى الشيوعية األنظمة أن إىل أشاروا الذين الخارجية

الصينية. الهند يف الرصاع مثل املحلية، الرصاعات من العديد
وشكلت األمريكي، الشعب قلق إثارة يف ثالثة تطورات تسبَّبت الحق، وقت يف
فاجأ ،١٩٥٥ نوفمرب من والعرشين الثاني ففي الدفاعية. أيزنهاور لسياسات تحديًا
١٩٥٧ أغسطس ويف األوىل، الهيدروجينية قنبلتهم بتفجري األمريكيَة اإلدارَة السوفييُت
أذهل ذاته العام من أكتوبر ويف للقارات، عابًرا بالستيٍّا صاروًخا السوفييت اخترب
أقنع األرض. حول يدور صناعي قمر أول ،١ سبوتنك أطلقوا حني العالم السوفييت
ضعف مدى تقييم بهدف جايثر روان برئاسة لجنة بتشكيل الرئيَس الشعبيُّ القلُق
السابع يف النووي» العرص يف والبقاء «الردع بعنوان جايثر تقرير صدر وبالفعل األمة.
بالستية صواريخ عرشة يَُفوق ما سيملكون السوفييت أن فيه وجاء ،١٩٥٧ نوفمرب من
إىل عامني بني ما املتحدة الواليات ستحتاج بينما العام، غضون يف للقارات عابرة عاملة
أدرك ما (ورسعان صواريخ». «فجوة سيخلق ما وهو بالسوفييت، للحاق أعوام ثالثة

صواريخ».) «فجوة يواجهون من هم السوفييت أن كينيدي إف جون الرئيس
السيناريو يف مقلقان: سيناريوهان أيزنهاور الرئيس عىل ُعِرض ١٩٥٨ يوليو يف
ويف الدولة، اقتصاَد ر وتُدمِّ األمريكية الحكومَة سوفييتية نووية رضبٌة «تمحو» األول
ويلحقون االسرتاتيجية الجوية القيادة قواعد جميَع السوفييُت ر يُدمِّ الثاني السيناريو
بالغة أرضاًرا األمريكي االنتقامي الرد جراء السوفييت يعاني سوف بالدولة. بالًغا رضًرا
فادحة خسائر ستتكبَّد املتحدة الواليات أن بَيَْد األمريكية، األرضار أضعاف ثالثة تناهز
ُصِدم نسمة. مليون ١٧٨ نحو عددهم البالغ السكان من باملائة ٦٥ نحو إىل تصل
الحرب يف أنه إىل أشار وقد — جذريٍّا آراؤه وتغريت السيناريوهني، هذين من أيزنهاور
الحرارية النووية األسلحة استخدام أجاز ثم ومن — رابح طرف يوجد ال الشاملة

وحسب. الردع ألغراض

املتبادل املؤكد الدمار

محلها وحل النطاق، واسع االنتقام سياسة عن رسميٍّا التخيل جرى ١٩٦٧ سبتمرب يف
نظريه من يقرتب كان السوفييتي النووي املخزون بأن ماكنمارا روبرت الدفاع وزير إقرار
كلمة برينان دونالد الناقد (أضاف املؤكد» «الدمار من موقًفا يخلق ما وهو األمريكي،
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األمريكان العسكريني القادة لدى قبوًال املؤكد املتبادل الدمار فكرة تلَق لم «املتبادل»).
باورز بي توماس الجنرال كتب وقد السالم. لفرض طريًقا القوة يف يرون كانوا الذي
تحقيق عىل بها موثوق قدرة عىل الحفاظ هو الردع مبادئ من مبدأ «أول أن ١٩٦٥ عام
جنرال وهو — ليماي كريتس أكد وقد ظروف.» أو أحوال أي تحت العسكري النرص
قدراتنا استنزفت حاليٍّا نتبعها التي الردع «فلسفة أن عىل — الجوية بالقوات ساخط

العسكرية.»
األمريكي الجيُش َر طوَّ للخطر، له املخصصة امليزانيات تعرض ضوء يف هذا، ومع
فالقوات اسرتاتيجية؛ بوظيفة فروعه من فرع كل أمدَّت الجوانب) (ثالثية صيغًة
العابرة النووية الرءوس ذات البالستية والصواريخ االسرتاتيجية القاذفات تملك الجوية
يملك فيما الغواصات، من امُلطلقة البالستية الصواريخ البحرية تملك بينما للقارات،
عىل عالوة النووية، واأللغام واملدفعية املدى متوسطة فوق البالستية الصواريخ الجيش
األقل عىل — هذا النووي الثالوث قلََّل نظريٍّا، للصواريخ. املضادة الدفاعية املنظومات
يف الدولة تملكها التي النووية القوى جميع تدمري من عدو أي يتمكن أن فرص من —
مدمرة. انتقامية رضبة توجيه عىل املتحدة الواليات قدرة يضمن ما وهو أوىل، هجمة

النووية الصواريخ أساسيات

تعتمد املسافة وهذه تَْقَطعها، أن تستطيع التي القصوى املسافة وفق النووية الصواريخ تُصنَّف
إىل املسافة من املزيد وإلضافة للصاروخ. الحربي الرأس ووزن الصاروخ محرك قوة من كلٍّ عىل

«املراحل». باسم يُعَرف ترتيب يف بعضها فوق الصواريخ تَُصف الصاروخ، مدى

وهي: البالستية، للصواريخ عامة تصنيفات أربعة هناك

تقريبًا). ميًال ٦٢٠) كيلومرت ١٠٠٠ من أقل وتقطع املدى: قصرية البالستية الصواريخ •
–٦٢٠) كيلومرت و٣٠٠٠ كيلومرت ١٠٠٠ بني وتقطع املدى: متوسطة البالستية الصواريخ •

تقريبًا). ميًال ١٨٦٠
كيلومرت و٥٥٠٠ كيلومرت ٣٠٠٠ بني وتقطع املدى: متوسطة فوق البالستية الصواريخ •

تقريبًا). أميال ١٨٦٠–٣٤١٠)
كيلومرت. ٥٥٠٠ من أكثر وتقطع للقارات: العابرة البالستية الصواريخ •

العمليات مرسح صواريخ باسم املدى ومتوسطة املدى قصرية البالستية الصواريخ إىل يُشار
البالستية بالصواريخ للقارات العابرة البالستية الصواريخ تُوَصف فيما التعبوية)، (الصواريخ

االسرتاتيجية.
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ومتوسطة املدى قصرية البالستية (الصواريخ طريان مراحل ثالث البالستية الصواريخ لجميع
الصاروخ عن بها الحربي الرأس ينفصل ال وقد لألرض، الجوي الغالف من تخرج ال قد املدى

الدافع): األسايس

االشتعال عن الصاروخ محرك يتوقف حتى وتستمر الصاروخ، إطالق مع وتبدأ الدفع: مرحلة •
ثالث بني ما املرحلة هذه تستمر الصاروخ نوع عىل اعتماًدا األرض. عن بعيًدا الصاروخ ودفع
لكنه نسبيٍّا، بطيئة برسعة الصاروخ يطري الوقت هذا من األعظم السواد وخالل دقائق. وخمس
ألف ٢٤ عن تزيد رسعات إىل للقارات العابرة الصواريخ تصل أن يمكن املرحلة هذه نهاية قرب

املرحلة. هذه خالل واحدة قطعة الصاروخ يظل الساعة. يف كيلومرت
الصاروخ ويكون االشتعال، من الدافعة الصواريخ تنتهي أن بعد وتبدأ الوسيطة: املرحلة •
وتستمر الصاروخ، رحلة مراحل أطول هي هذه هدفه. نحو (قويس) بالستي مسار يف األسايس
الوسيطة املرحلة من األول الجزء وخالل للقارات. العابرة الصواريخ حالة يف دقيقة ٢٠ نحو إىل
نحو الصاروخ يهبط الثاني الجزء خالل لكن الذروة، نقطة نحو متجًها يعلو الصاروخ يزال ال
عن — الخداعية الرءوس وكذلك — حربية رءوس أي تنفصل املرحلة هذه وخالل األرض.

الناقل. الصاروخ
وتستمر لألرض، الجوي الغالف دخول الحربي الرأس يعاود حني وتبدأ النهائية: املرحلة •
الرءوس حالة يف دقيقة من أقل املرحلة هذه تستغرق ينفجر. أو بهدفه الرأس يصطدم أن إىل

الساعة. يف كيلومرت ٣٢٠٠ عن تزيد برسعات تتحرك أن يمكن والتي االسرتاتيجية، الحربية

(٢٠٠٢ (يوليو/أغسطس ٣١–٣٤ توداي»، كنرتول «آرمز مجلة

واالكتفاء التساوي لفكرة بُْغِضهم من بدافع — الدفاع وزارة محللو سعى وقد
يدفعهم سبب عىل العثور وكذلك النووية األسلحة لتوظيف سبيل عىل العثور إىل —
حرب شن كيفية بشأن أفكار َة ِعدَّ هؤالء تدبََّر قصرية وللحظات ترساناتهم. يف للتوسع
وإطالق األسايس»، و«التكافؤ التدريجي»، و«الردع املحدودة، النووية كالحرب — نووية
ما رسعان لكنهم — إلخ … االستباقية والرضبات إنذار، صدور فور النووية األسلحة
إيكونومست مجلة وجدت املثال، سبيل عىل األفكار. هذه من فكرة كل ينبذون كانوا
يفقد قد الرادع السالح «أن هو األول: أساسيان؛ عيبان له التدريجي» «الردع أن اللندنية
الواقع.» العدوان ملستوى وفًقا استخدامه درجة تغريُّ بسبب الردع عىل قدرته من بعًضا
النفس ضبط إىل يُنَظر ال فقد محدودة، بطريقة الرادع» «السالح استُخِدم لو أنه والثاني:

للنفس. ضبًطا بوصفه
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يكن ولم ،١٩٥٤ عام حتى نووية أسلحة أيَّ يتلقَّ لم السوفييتي الجيش أن وبما
النووي. الردع عىل موسكو تعتمد لم تالية، سنوات لعدة الكافية التوصيل منظومات يملك
النقيض وعىل باألساس. سياسيٍّا نهًجا الحرب لتجنُّب السوفييتي النهج كان ثم ومن
وسياستها، املتحدة الواليات اسرتاتيجية جوهر بوصفه الردع عىل األمريكي الرتكيز من
اسرتاتيجياتهم تعديل خالل من النووية للحقبة استجابوا املتوالني السوفييت القادة فإن

الحرب. ملنع القصوى األولوية منح أجل من أيديولوجياتهم، وحتى بل وسياساتهم،
أن يعتقد ستالني يكن لم الثانية العاملية الحرب عىل مبارشة التالية السنوات يف
من يستطيع بأنه وآَمَن عسكرية، فتوحات يف االنخراط ينوون والربيطانيني األمريكيني
يف أخطأ أنه بَيَْد شاملة. حرب إثارة دون الغربي العزم عضد يف يَُفتَّ أن آلخر حني
إىل سعى وحني الجنوبية جارتها عىل بالهجوم الشمالية لكوريا سمح حني حساباته
السابقة السنوات هذه فخالل هذا ومع برلني. من االنسحاب أجل من الغرب عىل الضغط
دفاعية خطط وكأنها السوفييتية العسكرية الخطط بََدت السوفييتية النووية الحقبة عىل

باألساس.
من الخمسينيات منتصف منذ اعتباراتهم ضمن الردع ستالني خلفاء وضع
ويف املؤقتة، الحقيقية القدرة ناحية من الستينيات منتصف ومنذ النظرية، الناحية
السوفييت ر فجَّ أن وبعد التقريبي. التكافؤ ناحية من ومنتصفها السبعينيات أوائل
أول مالينكوف جورجي السوفييتي الوزراء رئيس كان األوىل الهيدروجينية قنبلتهم
تعرَّض وقد املتحرض. العالم نهاية ستعني النووية الحرب أن من يحذر سوفييتي زعيم
كرر ألنه — خروشوف نيكيتا مثل — السياسيني خصومه جانب من للشجب مالينكوف
ما رسعان الحكم سدة يف خلفوه حني أنفسهم املنتقدين هؤالء لكن أيزنهاور، تحذير

َعيْنَها. الرسالة ردَّدوا
بأسلحتها التلويح إىل موسكو عمدت الستينيات وأوائل الخمسينيات أواخر يف
الصدد. هذا يف نسبي موقف أضعف يف كانت الوقت ذلك يف أنها واملفارقة النووية،
١٩٦٢ أكتوبر يف الكوبية الصواريخ أزمة إىل وصوًال ١٩٥٦ عام السويس أزمة من وبدءًا
عن سياسية، قوة إىل بل رادعة، قوة إىل السوفييتي الضعف يقلب أن خروشوف حاول
الصواريخ نرش خروشوف قرر وحني النووية. لقدراته املخادع الصارخ التضخيم طريق
تكتيكية، نووية وأسلحة املدى، متوسطة وفوق املدى متوسطة السوفييتية البالستية
ستكون حيث — كوبا يف ا رسٍّ نووية رءوس حمل عىل قادرة املدى متوسطة وقاذفات
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كان — دقائق غضون يف األمريكية القارة من األعظم السواد رضب أجل من هة ُموجَّ
حول اليوم وإىل الوقت ذلك منذ الباحثون اختلف وقد السوفييتية. الردع قوة دعم هدفه
وما دفاعي. أم هجومي نحو عىل هذه الردع قوة استخدام ينتوي خروشوف كان إذا ما
للتحدي كينيدي إف جون الرئيس استجاب حتى هذه الصواريخ نرش عملية اكتُشفت إن
تَُزل لم ما عسكري بعمل والتهديد كوبا جزيرة عىل بحري حصار فرض طريق عن
القيادة قوات خالله ُوِضَعْت — املتأزِّم املوقف هذا عىل أسبوع وبعد والقاذفات. الصواريخ
الصواريخ، إزالة عىل السوفييتي الزعيم واَفَق — استنفار حالة يف االسرتاتيجية الجوية
عن موسكو توقفت الذريع الفشل هذا وبعد القاذفات. إزالة عىل واَفَق بشهر وبعدها
حتى إنه بل الهامشية. النووية ترسانتها عىل استناًدا سياسية مكاسب تحقيق محاولة
ومع والسبعينيات، الستينيات يف الحقيقية النووية لقوته السوفييتي االتحاد بناء أثناء
فإنه — النووي الردع عىل قدرته عزََّز ما وهو — الثمانينيات يف التكافؤ لنقطة وصوله
القوة. باستخدام بالتهديد حتى أو بالقوة، النووي التوازن تعويض مجدًدا يحاول لم

خالل (واألمريكي) السوفييتي الحربي التخطيط عن املعروف اليسري الَقْدُر يُِشري
ففي الردع. فشل إذا ما حالة يف هيمنتها لفرض املسلحة القوات سعي إىل الباردة الحرب
من السوفييتية النووية العقيدة يف تحوًال روتميسرتوف بافل املارشال أحدث ١٩٥٥ عام
وذلك انتقامية؛ رضبة شن عىل السوفييت قدرة شل من مفاجئ هجوم أي منع أجل
سنوات خمس بعد التحول هذا (وجاء استباقية رضبة شن عىل التصديق طريق عن
وقد وشيك. معاٍد نووي هجوم أي رصد عند َعيْنِه) للمفهوم ترومان إدارة تبني عىل
أن فكرة عىل — للقاذفات فيها الهيمنة كانت التي الحقبة تلك يف — روتميسرتوف شدَّد
وقائية حرب أو مفاجئ لهجوم غطاءً األحوال من حال بأي ليست االستباقية الرضبة
من مفاجئ هجوم بأي السماح عدم هو السوفييتية املسلحة القوات واجب «إن قائًال:
فقط ليس قواتنا واجب فإن الهجوم عىل العدو إقدام حالة ويف بالدنا، عىل العدو جانب
أو الهجوم مع متزامنة مباغتة رضبات للعدو ه تُوجِّ أن أيًضا بل بنجاح، الهجوم درء
الستينيات ويف ساحقة.» طاغية قوة ذات الرضبات هذه تكون أن عىل تَْسِبقه، حتى
التعرض حال الصواريخ بإطالق تقيض أخرى عقيدة االستباقية العقيدة هذه محل حلَّ
هجوم. أي عىل انتقامي كردٍّ الصواريخ إطالق عقيدة تبني جرى الثمانينيات ويف لهجوم.
السوفييت كان إذا ما حول الباردة الحرب فرتة طيلة النقاش استمر واشنطن، ويف
أجل من واالسرتاتيجيات األسلحة يطورون كانوا أم الردع فكرة لتقبل ا حقٍّ مستعدين
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بوصفه األمريكي الردع إىل ينظروا لم السوفييت الزعماء أن بيد «الدفاعي». الردع تجاوز
األمريكي الردع أن رأوا وإنما واشنطن)، له تنظر كانت (كما دفاعيٍّا أو حميًدا ردًعا

وترهيب. تهديد مصدر وأنه هجومي،
َح رصَّ الكايف؟ الردع مقدار ما نفسه: يطرح سؤال ثمة الردع لعملية استعراضنا مع
بحكومة الخارجية ووزير الربيطاني العمال لحزب املنتمي السيايس — هايل دينيس
كانت املوجودة النووية الرءوس من فقط باملائة ٥ بأن — الثمانينيات أوائل يف الظل
منها الهدف فكان املتبقية باملائة ٩٥ ال نسبة أما موسكو، لردع الواقع يف رضورية
الذرة» علماء «نرشة مجلة هت وجَّ ١٩٩٢ مايو يف الصادر عددها ويف العامة. طمأنة
باألسلحة فعله يجب الذي ما التايل: السؤال النووي الشأن يف املتخصصني من ملجموعة
الحالية النووية بالرتسانات املوجودة األسلحة أعداد تخفيض جميعهم أراد وقد النووية؟
[مطلوب] قدر «أقل عىل تحافظ أن عليها الدول أن عىل أغلبهم واتفق كبريًا»، «تخفيًضا
نحو يبلغ به االحتفاظ يُحبَّذ الذي األسلحة عدد أن أغلبهم رأى وقد الردع». أجل من
ردع مسمى تحت الدول بذلته الذي الجهد أغلب أن الواضح من لكن فقط. سالح ١٠٠

وحلفائها. الدول هذه شعوب طمأنة إىل يهدف الحقيقة يف كان مرتقب عدو
وهي — النووية» األسلحة من بالتخلص املعنية كانبريا «لجنة خلصت ١٩٩٦ عام
مفادها نتيجة إىل — األسرتالية الحكومة أقامتها بارزين أفراد من مكونة دولية لجنة
هذا ومع وبيئتهم، أجمعني للبرش يُحتَمل ال تهديًدا تمثِّل تزال] [ال النووية «األسلحة أن
فيه ساد وقت يف بُنِيَْت ترسانات يف موجودة تزال ال األسلحة هذه من اآلالف فعرشات
التأكيدات تتواصل هذا ومع وانقىض، الوقت هذا وىلَّ لقد استثنائي. نحو عىل عميق عداء
يف التخفيض من قدر جرى أن بعد ،٢٠٠٧ عام يف وحتى األسلحة.» لهذه الحاجة عىل
القضاء التدمريية قوتها تستطيع نووية أسلحة تمتلك روسيا ظلت النووية، الرتسانات
عىل للقضاء يكفي ما األسلحة من املتحدة الواليات تمتلك فيما مرة، ٢٩ البرشية عىل

مرة. ١٨ البرشية
جاء إنما نووية حرب نشوب عن عوًضا سلمي نحو عىل الباردة الحرب انتهاء إن
الخالفات لحل جادة جهود أي غياب ويف املتبادلة. والحصافة السعيد للحظ نتيجة
من الحد اتفاقات بشأن املستمرة املفاوضات فإن العظميني، القوتني بني السياسية
األخرى املرشوعات من العديد ضمت التي — العسكري لالستخدام املوجه التسلح
عظيم نحو عىل ساعدت — أعاله املذكورة تلك بخالف واملمارسات باألسلحة املتعلقة
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بالتزام — كثريًا املستخدم االستفزازي الخطاب رغم — وواشنطن موسكو إقناع يف
ما حقبة يف يستمرَّا أن املتبادلة والحصافة السعيد الحظ لهذا يمكن هل لكن الحرص.

الباردة. الحرب بعد

التسلح من والحد النووي االستقرار

الخارجية، السياسات تعارضأهداف نتيجة جاءت التسلح سباقات أن عليه املتعارف من
األساس ذات املقولة هذه أن بيد الدولية. السياسية التوترات قلة مع تخبو سوف وأنها
البالستية الصواريخ قلبت حني الستينيات، عقد يف قيمتها من الكثري فقدت التاريخي
تدعم أن من فبدًال عقب. عىل رأًسا الفرضية هذه النووية الرءوس ذات للقارات العابرة
الرئيسية األهداف أحد النووية األسلحة إدارة باتت الخارجية، السياسَة العسكرية القوُة
كان ما كثريًا ١٩٤٥ عام تلت التي التسلح من الحد مفاوضات إن الخارجية. للسياسة
ا، مهمٍّ دوًرا لعبت الواقع يف أنها بيد جدوى، ذات غري رسية مناقشات أنها عىل لها يُنَظر
من الحد مفاوضات صارت الباردة الحرب فخالل التغايضعنه. جرى ما كثريًا كان وإن
واصلت التوتر أوقات يف وحتى األمريكية، السوفييتية للعالقات الرئيسية القناة التسلح

بآخر. أو بشكل املتعثر طريَقها املفاوضاُت هذه
كبري بدعم الباردة الحرب خالل السالح ونزع التسلح من الحد سياسات حظيت
العام الرأي يف والتأثري العسكري، اإلنفاق وتقليل الدولة، أمن تحسني منها أسباب: لعدة
دفع الذي الطاغي السبب أن إال البالد. داخل حزبية سياسية بأفضلية والفوز الدويل،
رضورة كان االتفاقات من العديد إىل أدت ممتدة مفاوضات يف لالنخراط العظمى القوى

النووية. الحقبة إبان مستقرة دولية بيئة عىل الحفاظ
األسلحة مع التعامل إىل هدفت التي بالنجاح املكللة غري باروخ برنارد جهود كانت
ناقشناها (والتي ١٩٤٦ يونيو يف الذرية للطاقة املتحدة األمم لجنة تدشني مع النووية
ثنائية املناقشات — آالف يكن لم إن — مئات الحًقا صار ملا بدايًة الثالث) الفصل يف
عقود أربعة امتداد عىل التسلح من الحد إجراءات بشأن األطراف ومتعددة األطراف
التدخيل التفتيش عمليات إجراء عىل الوقت ذلك منذ املتواصل واشنطن إرصار إن تالية.
تجسس عملية بوصفه موسكو رأته ما وهو — باملعاهدات االلتزام من التحقق أجل من
طريق إىل التسلح من للحد املستقبلية املساعي وصول يف بارًزا دوًرا لعب — رسمية
قضايا أن إىل — ذلك يف املعقولة مربراتهم ولهم — املنتقدين بعض ذهب وقد مسدود.
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من الحد مفاوضات يف ينبغي مما أكرب مكانة احتلَّت باملعاهدات االلتزام من التحقق
تُِعيق إما بحيث عمد عن مصممة كانت املتحدة الواليات مطالب أن إىل ذهبوا كما التسلح،
املوافقة تم إذا عامة معلومات جمع يف كثريًا ُفرَصها ن تُحسِّ أو املفاوضات هذه َم تقدُّ

عليها.
عقد يف محدودية أكثر فنية أهداف صوب التسلح من الحد أنشطة تحوَّلت
النووية التجارب بفعل املتساقط املشع الذري الغبار إثارة مع وذلك الخمسينيات،
أيزنهاور الرئيس طلب وقد التجارب. هذه لوقف هادفة عاملية جهوًدا الجوي الغالف يف
متوقعة غري نتائج لها كان خطوة وهي للتحقق، نظاًما يطوروا أن الفنيني الخرباء من
تصري حتى عليها يعملون التي القضايا دون يَُعقِّ ما عادة الخرباء ألن نظًرا املدى؛ بعيدة
أنواع جميع وبني الزالزل بني للتمييز سبًال الخرباء ر طوَّ أن وبعد الحل. عىل مستعصية
نسبة لتقليل سعيًا عملهم واصلوا تقريبًا، األرض تحت تتم التي النووية التفجريات
للتجارب شامل حظر عىل التفاوض املستحيل من صار وقد بالفعل. املنخفضة الخطأ
عدم من تامة ثقة واثًقا يكون أن املرء بوسع ليس أنه إىل ذهبوا املنتقدين ألن النووية؛
يف الفنية التفاصيل عىل فيه املبالغ التأكيد هذا تسبَّب األمر واقع ويف خرق. أي حدوث
التحقق نظام ألن متزايد؛ نحو عىل صعوبة أكثر التجارب حظر من التحقق مسألة جعل
التي — الزلزالية األنشطة عىل الرتكيز شديدو األمريكيون السياسيون به طالب الذي
يمكن ال لدرجة التدخل شديد السوفييت نظر يف كان — النووية التجارب فيها تتسبب

قبولها.
دخل وحسب، النووية للتجارب مؤقت وقف عىل الحصول يف أيزنهاور نجح بينما
النووية. للتجارب شامل حظر حول التفاوض عىل عازم وهو الرئاسية فرتته كينيدي
حظر إلتمام موسكو إىل ١٩٦٣ يوليو يف هاريمان أفريل دبليو السفري ذهب وحني
الكوبية الصواريخ أزمة حل عىل املرتتبة النتائج كأحد جاء ما وهو — النووية التجارب
مؤكًدا التفاوض، فريق عن إقصاءهم د تعمَّ أنه بيد العلميني، مستشاريه معه اصطحب —
الحق، وقت يف أوضح وكما سيايس. شأن باألساس هي التسلح من الحد مفاوضات أن
السياسيني الزعماء دور لكن … واملخاطر الصعوبات كل يوضح أن الخبري «دور فإن
هذه توازن أن وغريها والنفسية السياسية للمكاسب املمكن من كان إذا ما يقرروا أن
شاملة معاهدة إتمام أن املؤكد من كان الوقت ذلك بحلول لكن وجودها.» حال املخاطر
موافقة عىل الشاملة املعاهدة هذه مثل حصول تعذُّر إىل فباإلضافة املنال. بعيد أمر كهذه
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هذه تقتضيه ما عىل اعرتاضاته خروشوف كرر ما كثريًا األمريكي، الشيوخ مجلس
السوفييتي االتحاد يكن لم إذ النووية؛ التجارب مواقع داخل تفتيش عمليات من املعاهدة

األطليس». شمال حلف لجواسيس أبوابه «فتح عىل ليُْقِدم
لحظر — جزئية أو — محدودة معاهدة لعقد مستعد أنه إىل أشار خروشوف أن إال
وأرشف تابعها التي الشاقة املفاوضات من أيام عرشة وبعد عليه، وبناءً النووية. التجارب
تجارب حظر «معاهدة عىل األوىل باألحرف التوقيع تَمَّ بنفسه، كينيدي الرئيس عليها
بمعاهدة يُعَرف ما — املاء» سطح وتحت الخارجي الفضاء ويف الجو يف النووية األسلحة
وذلك التفاوض، فريقي رئيَيسْ جانب من موسكو يف — النووية للتجارب الجزئي الحظر

.١٩٦٣ يوليو من والعرشين الخامس يف
أواخر يف االسرتاتيجية األسلحة يف تقريبيٍّا تكافًؤا السوفييتي االتحاد حقق حني
من مكثفة جهود بذل إىل واشنطن األمريكيون الباردة الحرب صقور دعا الستينيات،
سواءٌ — التسلح من الحد منارصو ذهب ذاته، الوقت يف العسكري. التفوق تحقيق أجل
عليها التفاوض تَمَّ التي القيود أن إىل — خارجها أو األمريكية اإلدارة داخل املوجودون
مما أكثر الطويل املدى عىل األمن إىل تؤدِّي أن ح املرجَّ من كان التسلح سباق بشأن
مؤقتة. عسكرية مزية عىل الحصول أجل من طرف كل جاهد لو الحال عليه سيكون
طرحتها التي «املشكلة إن قائًال ذلك عىل يورك هربرت والدبلومايس الفيزيائي أكَّد وقد
لكال القومي األمن يف املطرد والنقصان العسكرية القوة يف املطردة الزيادة معضلة

سيايس. حلٍّ إىل بحاجة األمر بل فني» حل لها ليس الطرفني
جديد «عرص عن ١٩٦٩ عام ألقاه الذي االفتتاحي خطابه يف نيكسون تحدَّث
عبء تقليل «إىل — العظمى القوى خاصة — كافة الدول فيه تسعى املفاوضات» من
تحقيقه يمكن هذا أن نيكسون ورأى السالم». «هيكل تجديد إىل ذاته الوقت ويف التسلح»
إدارته، يف القومي األمن ومستشار هو كان وقد الوفاق. أو «للتواصل» برنامج خالل من
مناقشة يف السابقة اإلدارة إليه مضت مما أبعد إىل للميضِّ مستعدين كيسنجر، هنري
انتظرا لكنهما السوفييتي، االتحاد مع التجارة وقضايا االسرتاتيجية األسلحة من الحد
أفريقيا يف القائمة الرصاعات حل يف املساعدة طريق عن باملثل يتعامل أن الكرملني من

آسيا. رشق وجنوب األوسط والرشق
من الحد بشأن ثنائية محادثات العظميني القوتني وفدا بدأ ١٩٦٩ نوفمرب ويف
البالستية الصواريخ وتحديًدا والهجومية، الدفاعية االسرتاتيجية التسلح منظومات
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املفاوضات هذه استمرت الغواصات. من امُلطلقة البالستية والصواريخ للقارات العابرة
(سولت االسرتاتيجية األسلحة من للحد معاهدتني عن وأسفرت — متقطِّع نحو عىل —
الوحيدة املعاهدة (وهي املدى متوسطة فوق النووية الصواريخ من الحد واتفاق و٢)، ١
ومحادثات الباردة)، الحرب خالل الهجومية النووية األسلحة عدد من فعليٍّا قللت التي

.١٩٩١ عام يف أخريًا اختُتمت التي (١ (ستارت االسرتاتيجية األسلحة تخفيض
«معاهدة من ١٩٧٢ مايو يف عت ُوقِّ التي ١ سولت معاهدة اتفاقات تكوَّنت
بموقعني االكتفاء طرف كل عىل فرضت التي البالستية»، للصواريخ املضادة الصواريخ
سيايس واتفاق االسرتاتيجية، املنظومات بشأن (١٩٧٢–١٩٧٧) مؤقت» و«اتفاق فقط،
املنظومات عىل املؤقت االتفاق فرضها التي الحدود كانت األساسية». «املبادئ عىل
سقًفا وضع أنه بيد الدولتني، كلتا يف وقتها موجود هو مما أعىل الواقع يف االسرتاتيجية
املضادة الصواريخ منظومات عىل التغلب بغرض املنظومات. لهذه املستقبيل النرش عىل
العائدة الناقالت ١٩٦٧ العام يف طوَّرت قد املتحدة الواليات كانت البالستية، للصواريخ
حربية رءوس بتحميل تسمح كانت التقنية وهذه التوجيه، فردية املتعددة الرءوس ذات
مختلف. هدف رضب عىل قادًرا منها رأس كل يكون بحيث واحد، صاروخ عىل متعددة
املتعددة الرءوس ذات العائدة الناقالت برامج وقف عىل يتفقا أن الوفدين بمقدور كان
بالكونجرس املعارضني وبعض البنتاجون لكن ،١ سولت مباحثات خالل التوجيه فردية
سنوات، بثالث بعدها املتعددة». الناقالت يحظر باتفاق «العودة من كيسنجر حذروا
ثمن البنتاجون دفع بها، الخاصة املتعددة الناقالت من معتربًا عدًدا موسكو نرشت حني
جعل املتعددة الناقالت نرش أن ذلك وقتية؛ أفضلية امتالك عىل النظر قصري إرصاره
الصواريخ ألن األزمات؛ مواقف يف واعدة نتائج لتحقيق احتماًال أكثر االستباقية الرضبات

للخطر. عرضة صارت طرف لكل اململوكة للقارات العابرة البالستية
هذا أن ورغم للعالقات»، الرئيسية «املبادئ اتفاق عىل األوىل باألحرف الكرملني ع وقَّ
اعتربوه السوفييت املسئولني فإن األمريكية القيادة طرف من للتجاهل تعرَّض االتفاق
دوبرينني يذكر كما — االتفاق هذا يكون أن يأملون كانوا وقد ا». مهمٍّ سياسيٍّا «إعالنًا
بالعقيدة يقر كان ألنه العالقات»؛ يف الوفاق من جديدة سياسية «عملية ل أساًسا —
ألمن أساًسا بوصفه املساواة «مبدأ ب ويعرتف السلمي بالتعايش املعنية السوفييتية
خالفاتهما حلِّ يف التعاون يمكنهما العظميني القوتني أن موسكو آمنت البلدين». كال
رأت املتحدة الواليات لكن الثالث، العالم يف «صغرية» مشكالت وجود رغم األساسية
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«كف بسياسة يلتزموا أن وكوبا والصني السوفييتي االتحاد عىل أن يعني الوفاق أن
عام قبول عىل الحصول ويف الوفاق حدود رسم يف الفشل لكن الثالث. العالم يف األيدي»
محاوالت أي بقوة األمريكية اإلدارة صقور عارض وقد الفكرة. َوأْد إىل أدى الفكرة عىل

السوفييتي. االتحاد مع العالقات لتحسني
حيث «من بريجينيف ليونيد السوفييتي والزعيم فورد جريالد األمريكي الرئيس اتفق
٢٤٠٠ مجموعه ما عىل دولة كل تقترص أن عىل ١٩٧٤ نوفمرب يف فالديفوستوك يف املبدأ»
الغواصات من امُلطلقة البالستية والصواريخ للقارات العابرة البالستية الصواريخ من
متعددة، حربية رءوًسا الصواريخ هذه من ١٣٢٠ يملك أن عىل املدى، طويلة والقاذفات
املفاوضات يف التعثر وبعد — ١٩٧٩ أبريل يف ثم .٢ سولت معاهدة ا يُتمَّ لم لكنهما
٧٨ طولها البالغ ٢ سولت معاهدة عىل أخريًا كارتر جيمي الرئيس وافق — البداية يف
من حدَّت أيًضا لكنها فالديفوستوك، مبادئ عليه أُطِلق مما بشدة اقرتبت والتي صفحة،
كارتر أن بيد النوعية. القيود من ممتدة قائمة وشملت «جو-أرض»، الجوالة الصواريخ

املعاهدة. عىل التصديق عىل األمريكي الشيوخ مجلس حمل يف فشل
لقائه وقت حتى وذلك التسلح، من للحد معاهدة أي قط ريجان رونالد يدعم لم
الجزئي الحظر معاهدَة ريجان عارض فقد جورباتشوف. ميخائيل السوفييتي بالزعيم
،١٩٦٨ لعام النووية األسلحة انتشار عدم ومعاهدة ،١٩٦٣ عام املربمة النووية للتجارب
للصواريخ املضادة الصواريخ من الحد واتفاقات ،١٩٧٢ لعام ١ سولت ومعاهدة
عالوة قاتل». نحو عىل «معيبة بأنها إياها واصًفا ٢ سولت معاهدة أدان كما البالستية،
إىل للوصول الهادفة املفاوضات ريجان أوقف األوىل، الرئاسية فرتته بواكري يف ذلك، عىل
٢ سولت بمعاهدة املتحدة الواليات التزام وأوقف النووية، للتجارب شامل حظر معاهدة
جورباتشوف تنازالت كانت ريجان، عن املدافعون يراه النقيضمما وعىل .١٩٨٦ مايو يف
ريجان. رئاسة فرتتْي خالل التسلح من الحد اتفاقات إتمام أجل من للغاية رضورية

لألسلحة عميل» مرحيلٍّ «تقليٍل إىل تهدف خطة عن ريجان أعلن ١٩٨٢ مايو ويف
١ ستارت خطة وصفوا املحللني فإن اإلعالن لهذا الجماهري تحمس رغم لكن االسرتاتيجية.
أفضل تفكيَك السوفييتي االتحاد تفرضعىل كانت ألنها للتفاوض؛ قابلة غري بأنها املبدئية
صواريخها بغالبية املتحدة الواليات فيه تحتفظ الذي الوقت يف االسرتاتيجية أسلحته
وتنرش الضخمة، الجديدة التجريبية الصواريخ من مائة وتنرش «مينيتمان»، طراز من
واجهْت وقد والقاذفات. الغواصات من أساطيلها وتحدِّث الجديدة، الجوالة صواريخها
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الوكاالت بني لها نهاية ال خالفاٍت التالية األربع السنوات خالل الخطة تعديل محاوالُت
يقول: أن إىل القومي األمن مجلس أعضاء كبار أحد دفع ما وهو األمريكية، الحكومية
بسبب ستارت معاهدة إتمام نستطيع ال فربما وجود، للسوفييت يكن لم لو «حتى
حتى أنه من املستوى رفيع آخر أمريكي مسئول شكا كما جانبنا.» يف املوجودة الخالفات
نستطيع فلن عليها.» ع وسنوقِّ املعاهدة اكتبوا «فقط لنا: وقالوا إلينا السوفييت «جاء لو

إتمامها.»
يواجه كان ،١٩٨٤ يناير يف انتخابه إعادة لحملة اإلعداَد ريجان الرئيس بدأ بينما
ويتفادى موسكو، مع القائم التوتر ف يخفِّ أن عليه كان إذ األوجه؛ مزدوجة معضلة
األعضاء ويهدئ خارجها، أو البالد داخل سواءٌ النووية، لألسلحة املعارضني انتقادات
بعض بسبب السوفييتي االتحاد لعقاب واملتحمسني الشيوخ مجلس داخل املتشددين
املخابرات مدير كايس— ويليام نصح وقد التسلح. من الحد التفاقات املزعومة الخروقات
والتي — آرترش» «آبُل املسماة األطليس شمال حلف تدريبات بأن ريجان — املركزية
السوفييتية، االستخبارات مسئويل أقلقت قد — النووية االستجابة إجراءات تحاكي كانت
أن تصديق يف صعوبة ريجان وجد نووي. لهجوم مقدمة تكون قد أنها ظنوا الذين
يناير من عرش السادس يف لكن أمريكي، هجوم من بحق خائفة تكون قد موسكو
الحد خالل من وذلك النووية»، الحرب وخاصة الحرب، خطر «تقليل عن ريجان تحدَّث
الخرق وحاالت باملعاهدات السوفييت التزام مدى حول الشكوك أثار بينما التسلح، من
واملتبوعة للروس، السلمية ريجان مناشدة أن النتيجة وكانت السابقة. للمعاهدات املمكنة
كاليفورنيا لوالية السابق الحاكم وهو — أمدته لهم، املعاهدات خرق اتهامات بكيل
منافسيه عىل العسري من كان ١٩٨٤ لعام االنتخاب إعادة حملة يف رابحة ببطاقات —

عليها. يتغلَّبُوا أن الديمقراطيني
خروقات وقوَع األمريكي للكونجرس املرفوعة التقارير من مجموعٌة زعمت ذلك بعد
لتهرب أمثلة شملت التي بقائمتهم السوفييت (واستجاب السوفييت طرف من عدة
ذلك ومع صحته. مدى يف الفصل يصعب كان أغلبها لكن التزاماتهم)، من األمريكيني
وهو للرادار، مكتمل غري موقع بشأن أولهما: كبريين؛ خرقني يف مذنبة موسكو كانت
مرشوع والثاني: البالستية، للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة لبنود خرًقا يَُعدُّ ما
الباردة)، الحرب انتهاء بعد إال باألساس يُكتَشف (لم البيولوجية الحرب يخص تجريبي

البيولوجية. الحرب التفاقية خرًقا يَُعدُّ ما وهو
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الصواريخ جميع من التخلص ريجان اقرتح ،١٩٨٦ أكتوبر يف ريكيافيك قمة ويف
ميخائيل السوفييتي الزعيم قدَّم ما ورسعان سنوات. عرش غضون يف البالستية
البالستية الصواريخ جميع من بالتخلص يقيض معارًضا اقرتاًحا جورباتشوف
الدفاع «مبادرة اقتصار إىل باإلضافة سنوات، عرش غضون يف واألمريكية السوفييتية
«حرب اسم اإلعالم عليها أطلق التي الصاروخي للدفاع ريجان خطة — االسرتاتيجي»
ريجان رفض وحني عقد. ملدة تجريبية مرحلة عىل — التايل) الفصل (انظر النجوم»
لتخفيض الجذرية املقرتحات هذه ُسِحبْت النجوم، حرب ملرشوع تقييد بأي القبول
وأعضاء األمريكيني العسكريني القادة هوى عىل جاء ما وهو الطاولة، عىل من التسلح

السوفييت. العسكريني القادة — شك دون — وكذلك األطليس، شمال حلف منظمة
جورباتشوف وافق حني وذلك ريكيافيك، قمة يف كبري تقدم ق تحقَّ فقد هذا ومع
الحظر معاهدتي إطار يف باملواقع. التفتيش بعمليات املتعلقة األمريكية املطالب عىل
التحقق عمليات تتمَّ أن ارتضت قد واشنطن كانت ،١ وسولت النووية للتجارب الجزئي
الصناعية، باألقمار االستطالع عمليات خالل من بها؛ خاصة فنية وسائل خالل من
بعد لكن بها. الخاصة املعلومات جمع أساليب من وغريها اإللكرتونية، املراقبة وعمليات
البنتاجون لكن يل، التدخُّ التفتيش عىل يرصون من هم السوفييت صار ريكيافيك، قمة
للسوفييت السماح تريد ال أنها أدركت حني نفسها تراجع بدأت االستخبارات ووكاالت
كارلوتيش فرانك األمريكي الدفاع وزير أقر وقد األمريكية. الدفاعية املواقع يف بالتجول
أنه العملة من اآلخر والجانب نخاله. كنا مما تعقيًدا أكثر التفتيش أن اتَّضح «لقد قائًال:

صعوبة.» أكثر صار األمر، يف فكرنا وكلما علينا. تطبيقه يجب
والواليات األطليس شمال زعماء حلف جورباتشوف فاجأ ريكيافيك، ة قمَّ بَُعيَْد
عقد أجل من املتحدة الواليات اقرتحته الذي الصفري» «الخيار بقبوله مجدًدا املتحدة
بتخفيض السوفييت يقوم أن استلزم والذي املدى، متوسطة فوق الصواريخ بشأن اتفاق
من الثامن ويف آسيا. يف السوفييتية الصواريخ ذلك يف بما الصواريخ، عدد يف متكافئ غري
متوسطة فوق الصواريخ من الحدِّ معاهدة وريجان جورباتشوف ع وقَّ ١٩٨٧ ديسمرب
التفتيش من معقًدا ونظاًما النووية الصواريخ يف تخفيضات أول ضمت التي املدى
الرئيس ع وقَّ الباردة الحرب انتهاء وبعد النووية. املواقع عىل السوفييتي األمريكي
١ ستارت معاهدة جورباتشوف ميخائيل الرويس والزعيم األب بوش جورج األمريكي
كانت .١٩٩١ يوليو من العارش يف ذلك وتَمَّ صفحة، ٧٥٠ صفحاتها عدد البالغ املعقدة
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أن اقتضت إذ االسرتاتيجية؛ األسلحة يف وزن ذات تخفيضات إىل دعت اتفاقية أول هذه
النووية الحربية الرءوس من باملائة ٥٠ نحو من العظميني القوتني من قوة كلُّ تتخلَّص
عىل عاًما عرش خمسة ملدة املعاهدة تَرسي أن تقرَّر وقد بالستية. صواريخ عىل املحمولة
األسلحة من الحد تاريخ يف تاريخية لحظة تلك كانت ذلك. بعد بها العمل د يتجدَّ أن

النووية.
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األمريكيون املسئولون آمن العرشين، القرن أربعينيات أواخر يف الباردة الحرب مستهلِّ يف
االتحاد يردع أن شأنه من الذرية للقنابل الحرصي املتحدة الواليات امتالك محَض بأن
قنابل السوفييت ر طوَّ أن وبعد آسيا. أو الغربية أوروبا داخل التوسع عن السوفييتي
الخمسينيات؛ أوائل يف الشمايل القطب عرب القنابل هذه توصيل عىل قادرة وطائرات ذرية
قاذفات أي إسقاط عىل قادرة صواريخ المتالك الرامية جهودها املتحدة الواليات عت رسَّ
الخمسينيات أواخر يف الحرارية النووية الحربية الرءوس ابتكار حثَّ وقد ُمعادية.
الستينيات أوائل يف النووية الرءوس ذات للقارات العابرة البالستية الصواريخ وتطوير
للصواريخ مضادة صاروخية دفاعية منظومات عن البحث عىل العظميني القوتني

البالستية.
ودفاعي هجومي تسلح سباق يف عالقتني نفسيهما وواشنطن موسكو وجدت وقد
الردع مفهوم أخذ وبينما مهدها. يف تزال ال التي النووي الردع منظومة استقرار هدَّد
مضادة صاروخية دفاٍع منظومة أي كانت إذا ما بشأن أولية مخاوف أُثريت خ، يرتسَّ
هذه مثل فعالية كانت إذا وما «الدفاع»، من كافيًا قدًرا بالفعل ستقدم للصواريخ
املدفوعة — األمريكية الداخلية السياسة تغلَّبت النهاية ويف لتكاليفها. ترقى املنظومة
بشأن السابقة املخاوف عىل — الرش» «محور ب املتعلقة والتهديدات الحزبية باملشايعة
غري دفاع منظومة بنرش االبن بوش جورج الرئيس أمر حني وذلك والفعالية، التكاليف

.٢٠٠٢ عام للصواريخ مضادة مجربة
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األولية األمريكية الصاروخية الدفاعية املشاريع

الجيش تعاقد حني ١٩٤٤ نوفمرب يف األمريكية الصاروخية الدفاعية الربامج بدأت
من األمريكية القوات حماية طرق دراسة بهدف إلكرتيك؛ جنرال رشكة مع األمريكي
الدفاعات بصدد إلكرتيك جنرال أبحاث شهدت والحًقا، .«٢ «فاو األملانية الصواريخ
الواليات عليها حصلت التي األملانية الوثائق بفضل كبرية َدفَعة البالستية الصاروخية
كانت شهًرا ١٢ غضون ويف .١٩٤٦ عام إليها وصلوا الذين األملان والعلماء املتحدة
بهدف «٢ «فاو الصواريخ من صاروخ مائة نحو وأطلقت َعت جمَّ قد املتحدة الواليات
وكيفية الهجومية البالستية الصواريخ مسارات بشأن أساسية بيانات عىل الحصول
«نايك الصاروخ إنتاج إىل األبحاث أدت النهاية ويف الجوي. الغالف إىل مجدًدا دخولها
الصاروخ وإنتاج ،١٩٥٣ عام يف للجيش— التابع للطائرات املضاد الصاروخ — أجاكس»

للطائرات. املضادة الصواريخ ملنظومة استكماًال بعام بعدها هريكليس» «نايك
مضاجع َقضِّ يف ١٩٥٧ عام يف السوفييتي االتحاد جانب من َوَقَعا تطوران تسبَّب
مضادة منظومة تطوير أجل من لعلمائهم تحديًا شكَّال َعيْنِه الوقت ويف األمريكيني
أكتوبر يف ثم للقارات، عابًرا بالستيٍّا صاروًخا السوفييت اخترب أغسطس ففي للصواريخ.
أثار األرض. حول يدور صناعي قمر أول ١؛ سبوتنك أطلقوا حني العالم السوفييت أذهل
وهو مباغت، نووي لهجوم املتحدة الواليات عرضة مدى بشأن التساؤالت الحدثان هذان
صواريخهم أن أعلنوا حيث تعزيزه؛ عىل حريصني السوفييت الزعماء كان الذي االنطباع
لجنة أيزنهاور الرئيس شكَّل املعمورة. أجزاء من جزء أي إىل الوصول عىل قادرة كانت
منظومة بتطوير به أوصت ما ضمن من أوصت — جايثر روان برئاسة — املستوى عالية
الصواريخ قواعد تحمي أن شأنها من البالستية للصواريخ مضادة صاروخية دفاعية

االسرتاتيجية. الجوية للقيادة التابعة
دوًرا النووية البيئة يف االستقرار بث يف والرغبة الداخلية السياسة اعتبارات َلِعبَت
البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ حيال والسوفييت األمريكيني قرارات يف كبريًا
— الكونجرس من أعضاء حثَّ فقد .١٩٦٢ عام وقعت التي الكوبية األزمة أعقاب يف
— ١٩٦٢ عام أزمة إبان عليه املتحدة الواليات كانت الذي للضعف منهم استشعاًرا
الوقت يف البالستية. للصواريخ املضادة الصواريخ ملنظومات الفوري النرش عىل الرئيَس
كانت التي — السائل الوقود ذات املدى طويلة صواريخهم عن السوفييت استغنى ذاته
البالستية الصواريخ لصالح — اإلطالق أجل من للتجهيز كبريين وعناية وقتًا تستغرق
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ورسعة االعتمادية من أكرب بقدر تتسم والتي الصلب، بالوقود العاملة للقارات العابرة
صاروًخا ٤٧٠ ب يُقدَّر ما يملك السوفييتي االتحاد كان ١٩٦٧ عام وبحلول اإلطالق.
١١٤٦ تملك املتحدة الواليات كانت فيما الصلب، بالوقود يعمل للقارات عابًرا بالستيٍّا
من تملك كانت العظميني القوتني كلتا بأن ييش ما وهو ذاته، النوع من صاروًخا
— الوحيد االستثناء بفاعلية. األخرى القوة ردع أجل من يكفي مما أكثر الصواريخ

فعالة. صاروخية دفاعية منظومة الجانبني أحد يملك أن هو — بالطبع
الكونجرس، إىل ١٩٦٧ يناير من والعرشين الرابع يف وجهه الذي املوازنة خطاب يف
املضادة الواعدة الدفاعية املنظومة تطوير أن إىل جونسون ليندون الرئيس أشار
املنظومة هذه أن بيد يستمر، سوف إكس» «نايك باسم املعروفة البالستية للصواريخ
مضادة دفاعية منظومة باألساس إكس» «نايك املنظومة كانت بعد. للنرش جاهزة ليست
بعد لكن اعرتايض. بصاروخ املراحل متعدد راداًرا تربط للجيش، تابعة للصواريخ
املخصصات لجنَة — املشرتكة األركان هيئة رئيس — ويلر إيرل الجنرال أخرب ذلك
دفاعية منظومة الفور عىل تنرش أن يجب املتحدة الواليات أن النواب ملجلس التابعة
صاروخية دفاعية نرشمنظومة ل تفضِّ كانت األركان هيئة أن أقر لكنه خفيفة، صاروخية
حيث من املأهولة املناطق «أعىل حماية أجل من البالستية للصواريخ مضادة ثقيلة
وقد للنرش». جاهزة إكس مايك «املنظومة أن عىل ويلر أرص وقد السكانية». الكثافة
— الحصيفة الدفاعية السياسة لجنة ضمنهم من — آخرون بارزون أمريكيون رغب
النطاق واسعة البالستية للصواريخ مضادة صاروخية دفاعية منظومة نرش يتمَّ أن
للصواريخ املضادة الدفاعية السوفييتية «جالوش» منظومة أحدثته الذي التحدي ملجابهة

الردع. الستقرار البالستية
مدى يف ماكنمارا روبرت األمريكي الدفاع وزير تشكَّك الكبري الضغط رغم لكن
املضادة الدفاعية املنظومات تتسبب أن من وخيش إكس»، «نايك منظومة فعالية
ذلك يف املوجود النووي التكافؤ وتعريض االستقرار، زعزعة يف البالستية للصواريخ
عىل جونسون الرئيس حثَّ وقد للخطر. السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات بني الوقت
تحسني (١) وهما: تكلفة؛ أقل آخرين بديلني لوجود نظًرا بتمهل األمر هذا يف امليض
من الحد إمكانية بشأن السوفييت مع التشاور و(٢) املتحدة، للواليات الدفاعية القدرات

والهجومية. الدفاعية االسرتاتيجية األسلحة
الرئيس بني بنيوجرييس جالسبورو يف ١٩٦٧ يونيو يف انعقد الذي القصري اللقاء يف
املنظومات أن عىل كوسيجني أكد أليكيسكوسيجني، السوفييتي والزعيم جونسون ليندون
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عىل عالوة تحميهم». وإنما الناس، تقتل «ال املعتزمة السوفييتية الصاروخية الدفاعية
املفارقة قبيل ومن أخالقي». غري الهجوم بينما أخالقي، أمر «الدفاع أن عىل أكَّد فقد ذلك
أوهانلون إي ومايكل ليندساي إم جيمس من كلٌّ ذهب العقد ونصف عقود ثالثة بعد أنه
رغم هجوم ألي عرضًة األمريكيَّ الشعَب عمٍد عن ترتك التي القومي األمن «سياسة أن إىل
فَرتْك مقبولة. وغري أخالقية غري سياسة هي إنما منه حمايتهم عىل التكنولوجيا قدرة
يمكن وإنما وحسب، السليم املنطق مع صاِرٍخ نحٍو عىل يتناقض ال دفاع غري من األمة

العالم.» يف األمريكي الدور م يُحجِّ أن
املنظومات هذه دون من أنه البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ منارصو آَمَن
ذات بالستية صواريخ تملك التي املتحدة للواليات املعادية الحكومات فإن الدفاعية
العالم؛ حول املمتدة األمريكية املصالح تهديد بمقدورها أنه تعتقد قد نووية، رءوس
وجود دون أيًضا، املصالح. هذه لحماية إجراءات اتخاذ عن واشنطن تردع ثم ومن
استعدادها مدى يف املتحدة الواليات حلفاء يتشكَّك قد مالئمة صاروخية دفاعية منظومة
داخل املخاوف ارتفعت والحًقا، العاملي. نفوذها يقل ثم ومن األمنية؛ بتعهداتها للوفاء
ذات بالستية صواريخ عىل الحصول من إرهابية جماعات تتمكن أن من املتحدة الواليات

أمريكية. مدنًا بها تستهدف نووية رءوس
البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ برامج معارضو تشكَّك النقيض، عىل
املضادة األمريكية الصاروخية الدفاعية املنظومات فعالية ومدى املرتفعة التكاليف يف
املنظومات هذه مثل فيه ستتسبَّب ما بشأن أيًضا قلقهم أبدوا كما البالستية. للصواريخ
هل السواء. عىل والخصوم الحلفاء مع للعالقات استقرار عدم من للصواريخ املضادة
املتحدة الواليات أن واشنطن آمنت حال — املتحدة الواليات أن من املعادية الدول ستخىش
من عليها للضغط كوسيلة النووية برتسانتها تتباهى قد — انتقامي رد أي عىل منيعة
ستجعل هل وخيمة؟ عواقب مواجهة عليها سيتعنيَّ وإال واشنطن لرغبات اإلذعان أجل
الرضبة ترضب أن عىل ُمجَربة معادية دولة أي األمريكية الصاروخية الدفاعية املنظومات
ستعيق — األمر واقع يف — املنظومات هذه هل قوتها؟ بكل — أزمة أي بداية يف — األوىل
وضع يف التالية الخطوة ستتمثل هل االسرتاتيجية؟ األسلحة من للحد الرامية الجهود
يف األمريكية الصاروخية الدفاعية املنظومات ستتسبَّب هل الفضاء؟ يف النووية األسلحة

مجدًدا؟ االسرتاتيجية النووية باألسلحة التسلح سباق بدء
لو أنه إىل البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ برامج معارضو ذهب وبهذا
شن يف يفكر العدو جعل يف بأرسها البالد تغطي صاروخية دفاعية منظومة تسببت
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الصواريخ انتشار يف أو الخارجي، الفضاء يف تسلح سباق عىل الحث يف أو أوىل، رضبة
من األمريكيون به يتمتع ما مقدار كثريًا فسيقل الشامل، الدمار وأسلحة البالستية
األسلحة من الحد بأنشطة التضحية عدم عىل متكرر نحو عىل هؤالء حثَّ وقد أمن.
تبديد أو تكنولوجية، حلول عن جدواه يف املشكوك املكلف البحث لصالح االسرتاتيجية

الجانب. أحادية مغامرات يف الجهود هذه

السوفييتية الصاروخية الدفاعية املشاريع

الواليات وامتالك — األربعينيات أواخر يف النووية للقنابل األمريكي االحتكار حفز
عىل الرتكيز عىل السوفييتيَّ االتحاَد — القنابل هذه توصيل عىل القادرة للقاذفات املتحدة
للطائرات مضادة صواريخ تجريب يف السوفييت بدأ ١٩٤٧ عام ويف الدفاعية. املنظومات
النهاية ويف الثانية. العاملية الحرب يف املستخدمة األملانية الصواريخ نماذج عىل مبنية
«٣٠٠ «يف السوفييتي الصاروخ نجح — ١٩٥٣ مايو من والعرشين الخامس يف —
وبعدها طيار. بدون «٤ يو «تي طراز من قاذفة إسقاط يف الراداري التوجيه ومنظومة
«إس اسم (تحت للطائرات مضادة صاروخية دفاعية منظومة تشييد بدأ أشهر بستة
١٩٥٦ ويف هجومية، قاذفة ألف إىل يصل مما املدينة حماية أجل من موسكو حول («٥
للصواريخ املضادة الدفاعية السوفييتية املنظومات أول ي لتلقِّ الدفاعية الحلقة ُهيِّئَت
االختبارات أن بيد .١٩٦٧ نوفمرب بحلول «جالوش») أو «٣٥ «إيه (املسماة البالستية
أنه إىل أشارت املنظومة هذه يف املستخدمة «٣٥٠ «إس االعرتاضية بالصواريخ الخاصة
الواليات طورتها التي التوجيه فردية املتعددة الرءوس ذات العائدة الناقالت يواكب لن
له (يُشار النوع هذا من للقارات عابر بالستي أمريكي صاروخ فكل حديثًا. املتحدة
إىل إضافة الزائفة الخداعية الصواريخ من العديد حمل اآلن يستطيع «الناقلة») باسم

النووية. الحربية الرءوس من أكثر أو ثالثة
«إيه الصاروخية الدفاع منظومة تطويَر ١٩٧٤ عام السوفييت قرَّر ذاته الوقت يف
العرتاض ُصممت قد «١٣٥ «إيه املنظومة كانت .«٣٥ «إيه املنظومة محل لتحل «١٣٥
من وكان متعدد، صاروخ أو للقارات العابرة البالستية الصواريخ من واحد صاروخ إما
االعرتاضية الصواريخ هذه من األوىل الطبقة مزدوجة. دفاعية قدرة ذات تكون أن املقرر
البالستية الصواريخ تهاجم أن شأنها من «٣٥٠ «إيه املنظومة منصات من املنطلقة
إطالق منصات من الثانية الطبقة أما الجوي، الغالف خارج وهي للقارات العابرة

93



النووية األسلحة

للقارات العابرة البالستية الصواريخ مع تتعامل أن شأنها فمن «٣٥٠ «إيه املنظومة
مواضع تحديد يف صعوبة األوىل الطبقة منظومة واجهت الجوي. الغالف داخل وهي
أي تواجه مشكلة أعقد وهي والفعيل، منها الخداعي بني والتمييز الحربية الرءوس
ملنظومة الناجحة االختبارات أعقاب ويف البالستية. للصواريخ مضادة صاروخية منظومة
بتشييد الدفاع وزير أمر و١٩٧٦، ١٩٧٥ عاَمْي يف شاجان ساري يف املزدوجة الطبقة
متعددة الرادار منظومة من بداية موسكو، حول «١٣٥ «إيه للمنظومة مواقع سبعة
الصواريخ صوامع من واملئات ١٩٧٨ يف إن» ٢ «دون اسم تحمل التي االستخدامات
«١٣٥ «إيه املنظومة أن إال .١٩٨٧ نوفمرب يف واكتملت ١٩٨١ عام يف بدأت التي املعززة

.١٩٩٧ عام حدود يف إال كامل نحو عىل تعمل لم
العابرة للصواريخ املضادة الصواريخ منظومات قدرة يف قليلة الروس ثقة تزال ال
فقد وبالتبعية ألراضيهم. البالستية الصواريخ هذه من أي اخرتاق منع عىل للقارات
للقارات العابرة البالستية صواريخهم تحسني عىل الباردة الحرب نهاية منذ الروس ركَّز
للصواريخ املضادة األمريكية املنظومات من أي عىل للتغلب الخداعية بالرءوس وتزويدها

البالستية.
ذات الجوالة للصواريخ املتحدة الواليات طرف من املقيد غري التطوير تسبَّب
مواجهة يف — الغواصات أو القاذفات من إطالقها يمكن والتي — النووية الرءوس
الجوالة األمريكية الصواريخ تستطيع اإلطالق فبعد جديدة. لتهديدات السوفييتي االتحاد
دون السوفييتية األرايض دخول من يمكنها ما وهو منخفضة، ارتفاعات عىل الطريان
العمق اخرتاق من أيًضا ويمكنها الحالية، السوفييتية الرادارات جانب من تُرَصد أن

صوامعها. يف وهي للقارات العابرة البالستية الصواريخ وتدمري السوفييتي
والصناعية اإلدارية القطاعات عىل عالوة للقارات العابرة الصواريخ صوامع لحماية
لتطوير و١٩٨٠ ١٩٧٥ عامْي بني السوفييت العلماء سعى الجوالة، الصواريخ من
متعددة موحدة أرض-جو صواريخ منظومة توظِّف العمليات ملرسح دفاعية منظومة
حماية يف» ٣٠٠ «إس املنظومة تستطيع .«٣٠٠ «سام باملنظومة املسماة القنوات؛
الدفاَع إف» ٣٠٠ «إس املنظومة تستطيع بينما السوفييتي، للجيش األرضية الوحدات
كانت الجوي. الدفاع قوات بي» ٣٠٠ «إس املنظومة تحمي فيما البحرية، السفن عن
مقطورة منصات عىل تُحَمل بي» ٣٠٠ «إس باملنظومة الخاصة اإلطالق ومنصات معدات
١٩٨٠ عام ويف تي». بي ٣٠٠ «إس االسم عليها يُطَلق وكان بكابالت، مربوطة متحركة
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يف ٥» طراز من أرض-جو صواريخ تستخدم التي تي» بي ٣٠٠ «إس املنظومة ت نُِرشَ
يف تي» بي ٣٠٠ «إس املنظومة ظلت .«١٣٥ «إيه املنظومة ملساعدة موسكو حول «٥٥
إم» بي ٣٠٠ إس «إس املحدثة املنظومة محلَّها حلَّت حني ،١٩٨٥ عام حتى موقعها
السلكيٍّا اتصاًال ومتصلة منطقة أي الجتياز مصممة الدفع ذاتية قاطرات عىل املحمولة

والتحكم. القيادة بمراكز
منظومات عن االستغناء يف الروسية الجوية القوات بدأت و٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عامْي يف
«٤٠٠ «إس االسم تحمل التي أرض-جو الصواريخ منظومات واستخدام بي» ٣٠٠ «إس
اعرتايض بصاروخ املزودة األطليس) شمال حلف تسمية حسب ترايمف» ٢٠ إيه («إس
والصواريخ الطائرات تدمري أجل من مصمم إم» دي ٦ إن ٤٨» طراز من املدى طويل
٤٠٠ إىل يصل مًدى يف وذلك املدى، ومتوسطة املدى قصرية البالستية والصواريخ الجوالة
كانت ما مقداَر ونصف بمرتني تَزيد «٤٠٠ «إس املنظومة كانت ميًال). ٢٥٠) كيلومرت
أدفانسد «باتريوت منظومة مقداَر وبمرتني مدى من بي» ٣٠٠ «إس املنظومة به تتمتع
طراز من الوزن خفيفة اعرتاضية بصواريخ املنظومة ز وستُجهَّ األمريكية. «٣ كيباِبليتي
عىل تطري التي األهداف العرتاض ميًال) ٧٥) كيلومرتًا ١٢٠ إىل يصل مداها «٩٦ إم ٩»
يف فإنه ذلك بعد روكتس» آند ميسايلز «جينز دورية أوردت وكما منخفضة. ارتفاعات
سيتم والتي الجديدة، باملنظومة والثالثني الخمسة األفواج جميع ستُزوَّد املطاف نهاية
والعسكرية. الصناعية التجمعات عىل عالوة الكبرية السكانية املراكز لحماية استخدامها
وأوروبا آسيا أنحاء عرب قوة بكل «٤٠٠ «إس املنظومة تسويق إىل موسكو عمدت
عىل دوالر مليون ٥٠٠ نحو الصني أنفقت و٢٠٠٤ ٢٠٠٣ عامْي وبني األوسط. والرشق
«٤٠٠ «إس املنظومَة روسيا عرضت لذلك، باإلضافة مستقبلية. «٤٠٠ «إس منظومات
— املحتملة النووية القوة تلك — إيران بأن تكهنات وثمة املتحدة، العربية اإلمارات عىل
املنظومة أكملت إن وما .«٤٠٠ «إس املنظومة صواريخ عىل الحصول إىل حاليٍّا تسعى
من تَِصري أن املتوقع من كان اإلنتاج، مرحلة ودخلت النهائية اختباراتها «٤٠٠ «إس
منظومات أثبتت كما لكن العالم. مستوى عىل طلبًا الصاروخية الدفاعية املنظومات أعىل
والروسية األمريكية املنظومات تزال ال الخليج، حربَي يف األمريكية باتريوت الصواريخ
الصواريخ أو الجوالة الصواريخ جميع منع تضمن أن يمكنها وال ضعف نقاط من تعاني

العدو. يُطِلقها قد التي املدى قصرية
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البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ ملنظومات نرشأمريكي أول

«خط نرش عىل ثقيلة ضغوط تحت الرازحة جونسون إدارة وافقت ١٩٦٧ سبتمرب يف
حماية أجل من إكس» «نايك البالستية للصواريخ املضادة الدفاعية املنظومة من رفيع»
أوضحت أنها بيد فاعلية، األقل الصينية النووية الصواريخ تهديد من املتحدة الواليات
فعليٍّا املتحدة الواليات تحمي لن — «سنتينال» اسم تحمل التي — املقرتحة املنظومة أن
استهداف طريق وعن للقارات. العابرة البالستية بالصواريخ سوفييتي هجوم أي من
يتدبروا كْي السوفييت أمام مفتوًحا الباَب املقرتحة الدفاعية املنظومة تركت الصني،
البالستية والصواريخ البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ منظومات تخفيض بجدية
عاتق عىل النرش لعملية الفعيل التنفيذ عبء وقع وقد منهما. الحد أو للقارات العابرة

نيكسون. الرئيس إدارة
دراسة «بعد أنه: ١٩٦٩ مارس من عرش الرابع يف نيكسون أعلن تنصيبه، بَُعيَْد
سابًقا تبنيه جرى الذي «سنتينال» برنامج أن إىل َخلصُت املتاحة، الخيارات لكل طويلة
للصواريخ املضادة الجديدة الصواريخ منظومة إن جذري.» لتعديل يخضع أن ينبغي
الدفاع من يمكننا سبيل من ما أنه وجدت ألنني مدننا؛ عن الدفاع توفر «لن البالستية
نيكسون وافق وعليه، األنفس.» يف مقبولة غري خسائر تكبد دون مدننا عن الئق نحو عىل
إىل يصل ما حماية بهدف وذلك جارد»؛ «سيف باسم جديدة منظومة عىل ١٩٧٠ عام يف
كلٍّ يف — للقارات العابرة البالستية ٣ مينيتمان الصواريخ مواقع من موقًعا عرش اثنْي
— داكوتا نورث يف الجوية فوركس جراند وقاعدة بمونتانا، الجوية مالسرتوم قاعدة من

الردع. من معقول قدر عىل الحفاظ أجل من
والذي جارد»، «سيف منظومة عىل طرأ الذي التحسني يذكر أال نيكسون اختار
٣ مينيتمان الصواريخ مواقع حماية بهدف املضادة االعرتاض صواريخ عدد من زاد
يُغطِّي صار بحيث «سنتينال» برنامج رادار نطاق من َ وغريَّ للقارات، العابرة البالستية
التغطية أن إىل مذكراته يف كيسنجر أشار وقد املتحدة. للواليات الرئييس أرايضالرب جميع
مواقع دفاعات يف الرسيع» للتوسع أفضل «قاعدة تُوِجد أن شأنها من املمتدة الرادارية
(وقد املستقبل. يف إليها حاجة هناك كانت ما إذا للقارات العابرة البالستية الصواريخ
التغطية مدى بشأن املحذوفة البيانات تكون أن صائب نحو عىل السوفييت العلماء ع توقَّ

جارد».) «سيف خطة من جزءًا الرادارية

96



النجوم حرب

يف النواب مجلس صوَّت جارد»، «سيف بمنظومة الفنية القصور مواطن بسبب
الذي البالستية للصواريخ املضاد الوحيد املوقع يف العمل لوقف ١٩٧٥ أكتوبر من الثاني
بنورث فوركس جراند يف بها) للعمل املخطط َعَرشَ االثنْي املواقع من (بدًال به العمل جرى
العمل. بدئه من أشهر أربعة نحو بعد وذلك به، دوالر مليارات ستة إنفاق بعد داكوتا،
«سيف ملنظومة املراحل متعددة الكبرية الرادارات أن إدراك بعد الفعل هذا جاء وقد
الحربية الرءوس انفجار عند أنه كما السوفييتية، للصواريخ سهًال هدًفا تمثِّل جارد»
االنفجارات كانت و«سربنت» «سبارتان» االعرتاضيني الصاروخني عىل املحمولة النووية

الرادار. منظومة عمى يف تتسبَّب

١٩٧٢ البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة

الدفاعية املنظومات بشأن السوفييتية األمريكية املفاوضات نحو الخطوات أوىل بدأت
لوكالة األمريكي املدير — فوسرت ويليام استكشف حني ،١٩٦٤ عام يف الصاروخية
الصاروخية املنظومات لحظر مفاوضات عقد إمكانيَة — السالح ونزع األسلحة تحديد
السوفييتي االتحاد سفري دوبرينني أناتويل مع منها الحد أو البالستية للصواريخ املضادة
املقرتحات لهذه تستجب لم موسكو فإن دوبرينني رواية حسب املتحدة. الواليات لدى
إجراء حول االتفاق من يتمكَّنوا لم السيايس املكتب أعضاء ألن املبدئية؛ األمريكية
أخريًا الكرملني وافق ،١٩٦٨ أغسطس من العارش ويف عدمه. من واشنطن مع التفاوض
والهجومية. الدفاعية االسرتاتيجية األسلحة من التخلص أو الحد مناقشات يف البدء عىل
من والعرشين الرابع يف مسارها عن لها املخطط املباحثات هذه حادت لألسف لكن

تشيكوسلوفاكيا. يف السوفييت ل تدخَّ حني أغسطس،
يف بفنلندا هلسنكي يف بدأت التي االسرتاتيجية باألسلحة الخاصة املناقشات يف
رسمي نحو عىل سواء — مخاوفه األمريكي الوفد عرض ،١٩٦٩ نوفمرب من عرش السابع
د تهدِّ البالستية للصواريخ املضادة الصاروخية الدفاعية املنظومات أن من — خاص أو
إلبقاء استعدادهم إىل السوفييت أشار املباحثات بداية ويف وقتها. القائم الردع استقرار
الناحيتني من منخفضة حدود «يف البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ نرش عمليات
يخص فيما الحل عىل املستعصية القضايا من عدد مواجهة ويف والجغرافية». العددية
الوصول محاولة عىل ١٩٧١ عام يف النهاية يف االتفاق تَمَّ الهجومية، االسرتاتيجية القوات

منفصلة. اتفاقات إىل
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يوضح أن براون هارولد األمريكي املندوب من ُطلب ١٩٧١ أغسطس أواخر ويف
وبعد للحدود.» العميل التطبيق عن ومفهومها «التطوير» لفكرة املتحدة الواليات «مفهوم

قائًال: حرص يف براون أجاب رؤسائه، استشارة

التي األسلحة منظومة تطور من املرحلة تلك نعني «التطوير» بمصطلح
املفاهيمي التصميم أنشطة ن نضمِّ األبحاث مرحلة (ويف األبحاث مرحلة تعقب
— التطوير مرحلة إن الشامل. االختبار مرحلة تسبق والتي املعميل) واالختبار
أو أويل نموذج ببناء ترتبط ما عادة — األبحاث مرحلة مع كثريًا تداخلها رغم
من فإنه منظورنا ومن واختباره. األساسية مكوناتها أو األسلحة ملنظومة أكثر
املنظومات تلك تطويَر — املعنى بهذا — نمنع أن بالكامل والعميل املنطقي

محظوًرا. ونرشها اختبارها يكون التي

من الثمانينيات أوائل يف سيُستخَدم تعريًفا بهذا براون قدَّم جانبه، من علم ودون
يف — ريجان رونالد الرئيس تبنَّاها التي — النجوم» «حرب منظومة معاريض جانب

.١٩٧٢ لعام البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة تأويل إعادة
جنيف يف — والسوفييتي األمريكي الوفدان وافق ،١٩٧١ عام خريف وبحلول
للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة من الخامس للبند األساسية العنارص عىل —
ينرش أو يخترب أو يطور بأال ُد التعهُّ طرٍف كلِّ «عىل ييل: بما يقيض والذي البالستية،
أو بحرية قاعدة ذات تكون مكوناتها أو البالستية للصواريخ مضادة صواريخ منظومات
األرضية القواعد ذات املنظومات تعريف تم وقد متحركة.» أرضية أو فضائية أو جوية
أو االسرتاتيجية البالستية الصواريخ العرتاض «منظومة أنها عىل الثاني البند يف الثابتة
اإلطالق ومنصات االعرتاضية الصواريخ من» حاليٍّا تتكون طائر، مسار يف عنارصها
أن إىل من» حاليٍّا «تتكون التعبري أشار وقد البالستية. للصواريخ املضادة والرادارات

واملستقبيل. منها الحايل املنظومات، كل تغطي أن منها ُقِصد املعاهدة
يف يرجع ما وهو املعتادة» «غري املنظومات حيال بشدة فضوليني السوفييت ظل
القادة من أوامر بموجب — ممنوعني األمريكي الوفد أفراد ظل لشهور أنه إىل منه جزء
الليزر بربنامج معرفة عىل السوفييت كان كمثال. الليزر استخدام من — العسكريني
ليزرية معدات من يملكونه ما استخدام يف يأملون كانوا الواقع يف إنهم بل األمريكي،
وربما تقصيهم، عن السوفييت تخىل النهاية ويف للصواريخ. املضادة تجاربهم يف ضخمة

98



النجوم حرب

حظر عىل االتفاق مع املعتاد، غري األمريكي الربنامج عن معلومات جمع يف أملهم عن
ويف ثابتة. قواعد ذات البالستية للصواريخ مضادة معتادة غري صواريخ منظومات نرش

ييل: ما عىل الحوايش إحدى ْت نَصَّ باملعاهدة الخاص (د) عليه املتفق البيان

مضادة صواريخ منظومات أي بناء حال يف أنه عىل الطرفان وافق …
الحلول عىل قادرة مكونات وتتضمن أخرى فيزيائية مبادئ أي عىل للصواريخ
للصواريخ املضادة الرادارات أو اإلطالق منصات أو االعرتاضية الصواريخ محل
ستكون ومكوناتها املنظومات هذه عىل خاصة قيوًدا فإن املستقبل، يف البالستية

واالتفاق. … للنقاش خاضعة

االكتفاء طرف كل عىل البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة فرضت
يفصلهما فقط) واحد موقع إىل الحًقا َضْت (ُخفِّ الصواريخ هذه مواقع من فقط بموقعني
اقترص وبالتبعية التداخل. من ملنعهما وذلك ميل)؛ ٨٠٠) كيلومرت ١٣٠٠ عن يقل ال ما
سوى يُقدِّم أن يستطيع وال محددة مناطق عىل بهما املسموح املوقعني من موقع كل
صاروخية دفاعية منظومة أي إنشاء بوضوح املعاهدة حظرت وقد محدودة. تغطية
مايو من والعرشين الثاني يف — موسكو ويف البالد. بطول البالستية للصواريخ مضادة
البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة اتفاق بنود من االنتهاء تَمَّ — ١٩٧٢

عليها. والتوقيع

لريجان النجوم» «حرب مقرتح

البيت خلص للبنتاجون، التابع الدفاع علوم مجلس أجراه شامل استعراض أعقاب يف
الواليات تملكها التي البالستية الصواريخ «تكنولوجيا أن إىل ١٩٨١ أكتوبر يف األبيض
الصواريخ ضد «دفاًعا توفر أن من يمكنها الذي املستوى» عىل [تكن] لم املتحدة
من تقلل لم النتيجة هذه فإن كانون، لو ريجان، حياة سرية لكاتب ووفًقا السوفييتية».
من التي األسلحة بأن العميق الراسخ واقتناعه النووية باملحرقة الخاصة الرئيس «رؤية
كان ذلك، عىل عالوة منها.» الخالص ينبغي األرض عىل الجحيم هذا تسبب أن املمكن
البالغة املؤكد»، «الدمار األمريكية الردع لعقيدة األخالقي الجانب من معارًضا ريجان

عاًما. عرشين العمر من
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أخرى زيادة فيه يدعم خطابًا ز يجهِّ ريجان الرئيس كان ١٩٨٣ عام أوائل ويف
حركة تعارضها كانت التي الزيادة هذه ،١٩٨٤ املايل للعام الدفاع وزارة ميزانية يف
كانت ألنها للخطاب األوىل املسودة ريجان رفض النووي. السالح لنزع تدعو شعبية
األمن مستشار ريجان َحثَّ قديمة، أفكار ترديد من وبدًال سابقة. مربرات تكرار تُعيد
بمنارصي الخاصة الرسالة إلبطال جديد يشء تطوير عىل ماكفارلني يس روبرت القومي
ويناير ١٩٨٢ عام يف الجماهريية الرأي استطالعات كشفت النووي. السالح نزع فكرة
كما يؤدي يكن لم ريجان أن يرون كانوا األمريكيني من باملائة ٦٦ أن عن ١٩٨٣ عام
إنتاج عمليات تجميد منهم باملائة ٧٠ ودعم التسلح، من الحد تشجيع ناحية من ينبغي
النووية. الحربية الرءوس جميع من التخلص طريق عىل أوىل كخطوة النووي السالح
تجميد بشأن ١٩٨٣ مارس نهاية يف بالكونجرس نقاشية جلسة عقد املرتب من وكان

العسكري. اإلنفاق يف الزيادات هدد ما وهو النووية، األسلحة إنتاج
عن الشيوخ بمجلس الجمهوري (العضو والوب مالكوم السيناتور من كلٌّ كان
من تيلر إدوارد والفيزيائي (املتقاعد) جراهام أو دانيال والجنرال وايومنج) والية
والكونجرس البنتاجون عىل يضغطون كاليفورنيا بجامعة لورانس ليفرمور مختربات
الصاروخي. الدفاع مرشوعات تمويل زيادة أجل من ١٩٨٢ إىل ١٩٧٩ عام من
الكيميائية القاعدة ذات الليزر أجهزة مثل مفاهيم دعم عىل الحصول إىل سعوا وقد
الليزر، وتستخدم األرض حول تدور التي الفضائية الحربية واملحطات النووية، أو
لجنَة واينربجر كاسرب الدفاع وزير أخرب ١٩٨١ فرباير ويف املحسنة. الفضائية والطائرات
«نرش عىل قادرة تكون قد املتحدة الواليات بأن الشيوخ ملجلس التابعة املسلحة القوات
للصواريخ مضادة صواريخ منظومات تحميها ثابتة صوامع يف إكس إم [الصواريخ]
للصواريخ املضادة للمنظومات املنارصين هؤالء من أي يكن لم ذلك ومع البالستية.»
.١٩٨٣ مارس يف ألقاه الذي ريجان لخطاب اإلعداد يف مبارش نحو عىل مشرتًكا البالستية
قائمَة املشرتكة األركان وهيئة ريجان ناقش ١٩٨٣ فرباير من عرش الحادي ويف
الحالية. االسرتاتيجية األسلحة مع للتعامل خيارات خمسة عىل تحتوي التي البنتاجون
العمليات رئيس اقرتحها التي الصاروخية الدفاعية املنظومة كانت النقاط هذه من واحدة
الصاروخية الدفاعية املنظومة شأن من أن إىل ذهب الذي واتكينز جيمس األمريال البحرية
ستكون املعارك هذه وسمائنا». شواطئنا عن بعيًدا املعارك «تنقل أن الجريئة االسرتاتيجية
الصاروخية الدفاعية املنظومة شأن من ألن األمريكي؛ الشعب لدى ومقبولة «أخالقية»
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واختتم سوفييتي. هجوم وقوع بعد لهم» تنتقم أن فقط «وليس األمريكيني تحمي أن
منظومة «لتطوير املدى طويل برنامًجا نمتلك أن الواقعي من يبدو إنه بقوله واتكينز
بفكرة الخاصة واتكينز لفكرة ريجان انجذب بالصواريخ». هجوم أي تدرأ أن شأنها من
الردع لحقيقة الشخيص َمْقته من للتخفيف سبيًال بوصفها الصاروخية الدفاع منظومة

النووي.
الثاني، كيوورث جورج للرئيس، العلمي واملستشار ماكفارلني كان األثناء، تلك يف
عارض مارس. من والعرشين الثالث يف إلقاؤه املقرر ريجان خطاب مسودة ان يعدَّ
أن بعد تردد يف اعرتاضه سحب لكنه الصاروخي، الدفاع خطة إدراج البداية يف كيوورث
ال سياسيٍّا قراًرا كان املقرتحة الصاروخي الدفاع منظومة إدراج بأن ماكفارلني أعلمه

علميٍّا.
للخطاب نهائية مسودة ى تلقَّ ريجان فإن الذاتية ريجان سرية يف ورد ما وفق
من الكثري كتابة «أعدُت يُورد: حسبما الليلة، تلك ويف مارس، من والعرشين الثاني يف
صورته يف العامة.» يفهمه كالم إىل البريوقراطي الكالم أغريِّ كنت أغلبها ويف العبارات،
معتربة زيادة عىل باملوافقة الكونجرس إلقناع مصمم طويل بقسم الخطاب بدأ النهائية،
األمريكية. العسكرية القوة تعزيز مواصلة أجل من ١٩٨٤ املايل بالعام الخاص تمويله يف
حديثًا أُْجِريَْت التي باملناقشات جمهوره ريجان أخرب نهايته، عىل خطابه قارب وبينما
أمن أن ذكر أن بعد — ذلك وبعد الصاروخي. الدفاع بشأن املشرتكة األركان هيئة مع

مضيًفا: حديثه ريجان واصل — النووي الردع عىل املايض يف يعتمد كان الدولة

برنامج يف نرشع إننا األمل. لنا تحمل للمستقبل رؤية عىل أطلعكم دعوني
لو ماذا … دفاعية بإجراءات املروع السوفييتي العسكري التهديد ملواجهة
يرتكن ال أمنهم أن معرفتهم ظل يف أمان يف العيش الحرة الشعوب استطاعت
لو وماذا السوفييتي؟ للهجوم كرادع الفوري األمريكي باالنتقام التهديد إىل
أن قبل البالستية االسرتاتيجية الصواريخ وتدمري اعرتاض عىل قادرون أننا

حلفائنا؟ أرايض أو أراضينا إىل تصل
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أن بما أنه ريجان اقرتح التنفيذ، صعب تعهًدا سيكون هذا بأن أقرَّ أن وبعد
فقال: دفاعي، درع بناء يف للبدء الوقت حان فقد الوعد، لنا م تُقدِّ الحالية التكنولوجيا

النووية األسلحة منحنا الذي املجتمع ذلك البلد، هذا يف العلمي املجتمع أدعو
والليلة، وبائدة. عقيمة األسلحة هذه بها نجعل التي الوسائل يمنحنا أن إىل …
… البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ بمعاهدة والتزاماتنا يتفق وبما
معالم لرسم شاملة مكثفة جهود يف بالبدء وآُمر مهمة، أوىل خطوة سأتخذ
النهائي هدفنا تحقيق يف البدء أجل من والتطوير لألبحاث األمد طويل برنامج
االسرتاتيجية. النووية الصواريخ تطرحه الذي التهديد من التخلص يف املتمثل

،١٩٨٤ يناير يف االسرتاتيجي» الدفاع «مبادرة هو رسميٍّا اسًما الرئيس مقرتح حمل
النجوم». «حرب اسم املنتقدون عليه أطلق بينما

وزارة وكيل عارض فقد شك. دون متباينة ريجان مقرتح عىل الفعل ردود كانت
للصواريخ املضادة الصواريخ أبحاث تمويل يتبنى كان الذي — ديالور ريتشارد الدفاع
أما ناضجة». غري ساخرة سياسية «محاكاة بأنه إياه واصًفا ريجان مقرتَح — البالستية
أحد حارصه فحني — النواب بمجلس األقلية وزعيم إلينوي، عن النائب — مايكل روبرت
أشار وقد ما». بشكل فيه «مبالًغا كان ربما الخطاب إن قائًال ردَّ باألسئلة الصحفيني
«رؤية إىل أقرب كان ريجان مقرتح أن إىل الخطاب بعد تايم ملجلة الرئييس املوضوع
من خلفية أمام ريجان صورة ُوضعت املجلة غالف وعىل الفيديو»، ألعاب عالم من آتية
أحداثها تدور التي املصورة الخيالية روجرز باك بقصص أشبه نحو عىل فضائية أسلحة
الدفاع بشأن ريجان مقرتح اختفى أسبوع غضون يف لكن والعرشين. الخامس القرن يف
إىل الجماهريي االهتمام ل وتحوَّ كبرية، جاذبية ذا يَُعد لم ألنه األخبار؛ من الصاروخي
ريجان يأِت لم ١٩٨٤ عام االنتخاب إعادة حملة خالل الواقع، ويف إلحاًحا. أكثر قضايا
املقرتح هذا شجب مونديل والرت الديمقراطي املرشح أن رغم الصاروخي، الدفاع ذكر عىل
الدوالرات، مليارات األمريكيني الرضائب دافعي تُكلِّف خطرية خدعة بأنه إياه واصًفا

األمريكي. للشعب فعلية حماية أي تُقدِّم ال بينما التسلح سباق من ع وتُرسِّ
فريقني وشكلت بجدية، االسرتاتيجي الدفاع مبادرة مقرتح مع الدفاع وزارة تعاملت
دراسة أجل من — هوفمان ومجموعة فليترش مجموعة — ١٩٨٣ عام ربيع يف الخرباء من
السابق املدير — فليترش يس جيمس َّس ترأ وقد املمكنة. الصاروخية الدفاعية األنظمة
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أبحاث يف مبارشة مادية مصلحة لهم منهم ٥٣ — عضًوا ٦٥ من مكونًا فريًقا — لناسا
الصاروخي. الدفاع ملنظومة التخطيط الفريق من وطلب — االسرتاتيجي الدفاع مبادرة
االسرتاتيجي الدفاع ملبادرة البحثية الجوانب كل بأن الفريق أوىص ١٩٨٤ عام بواكري ويف
التسعينيات. أوائل يف صاروخي دفاع نرشمنظومة بشأن قرار إىل للوصول ترسيعها يجب
نت تضمَّ الطبقات. متعددة اعرتاضية صاروخية دفاعية فليترشمنظومة فريق اقرتح
التي للقارات العابرة البالستية الصواريخ الستكشاف استشعار أجهزة األوىل الطبقة
ال وهي العدو صواريخ ملهاجمة االعرتاضية للصواريخ الفوري واإلطالق صوامعها تغادر
ستسعى األمريكية االعرتاضية الصواريخ من الثانية الطبقة األوىل. الدفع مرحلة يف تزال
النقل. مرحلة أي الدفع؛ مرحلة عىل التالية املرحلة يف املعادية الحربية الرءوس تدمري إىل
العدو نرشها حربية رءوس أي عن فستبحث االعرتاضية الصواريخ من الثالثة الطبقة أما
طبقة ستقوم وأخريًا الجوي. الغالف إىل تدخل أن قبل املسار منتصف مرحلة خالل
والحطام الخداعية الرءوس من الحربية الرءوس بتمييز االعرتاضية الصواريخ من رابعة

حربية. رءوس من تبقى ما وتدمر الختامية، املرحلة خالل
ال وهي — العدو يطلقها التي للقارات العابرة البالستية الصواريخ تدمري شأن من
الفرص أفضل يوفر أن — دقائق خمس إىل ثالث من تستمر التي الدفع مرحلة يف تزال
الصاروخ سيواصل الدفع، مرحلة انقضاء وبعد الواردة. الحربية الرءوس عدد لتقليل
والخداعية. الحقيقية الحربية الرءوس َحْمَل الناقل) الصاروخ املرحلة هذه يف ى (ويُسمَّ
لها، ارتفاع أقىص إىل للوصول دقائق عرش إىل ست من الدفع بعد ما مرحلة تستغرق
ثانية طبقة ستحاول املرحلة هذه وخالل األرض، سطح فوق ميًال ٧٥٠ نحو ويبلغ
وقت أفضل ثاني هو هذا الناقلة. الصواريخ ر تدمِّ أن األمريكية االعرتاض صواريخ من
يعمد له ارتفاع ألقىص الناقل الصاروخ وصول عند النووية. الحربية الرءوس العرتاض
من كبري عدد إىل إضافة حربية، رءوس عرشة إىل يصل ما وإطالق مساره تعديل إىل

األرض. عىل املختارة أهدافها نحو الهبوط ستبدأ وجميعها الخداعية، الرءوس
التي املسار منتصف مرحلة خالل عملها الصاروخي الدفاع من الثالثة الطبقة ستبدأ
الرءوس هذه دخول وتسبق والخداعية، الحقيقية الحربية للرءوس الناقلة إطالق تيل
الصاروخي الدفاع منظومة تمنح الطبقة هذه لألرض. الجوي الغالف إىل ثانية مرة
موقع تحديد أجل من — دقيقة ٢٠ إىل يصل ما — املتاح الوقت من قدر أكرب األمريكية
قد األمريكية االعرتاضية الصواريخ أن بيد وتدمريها. أهدافها صوب املتجهة الرءوس
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تخال قد الذي الحطام أو الخداعية الرءوس بسبب الحقيقية الحربية الرءوس عن تَِحيد
معادية. حربية رءوس أنه االعرتاضية الصواريخ

الحقيقية الحربية الرءوس تعاود حني األخرية الصاروخي الدفاع مرحلة تبدأ
وخالل األرض. سطح فوق ميًال ٦٠ نحو ارتفاع عىل الجوي الغالف دخوَل والخداعية
لرضب الثانية من العرشة من أجزاء االعرتاضية الصواريخ أمام تكون املرحلة هذه
الصواريخ تمتلكها التي الوحيدة املزية أهدافها. إىل تصل أن قبل الحربية الرءوس
االحتكاك بفعل يسخن الحقيقية الحربية الرءوس غالف أن هي املرحلة هذه يف الدفاعية
عن انفصالها بعد فتربد — وزنًا األخف — الخداعية الرءوس أما الجوي، الغالف مع

الحربية. الرءوس
أوًال: مهام؛ بثالث تفي أن ينبغي للنرش مؤهلة الصاروخي الدفاع منظومة تكون كي
بني التمييز بمعنى وتحديدها، املعادية األهداف رصد عىل قادرة املنظومة تكون أن يجب
والحطام. الخداعية والرءوس الحربية والرءوس البالستية للصواريخ الدافعة الصواريخ
مسار ورسم تحديد عىل قادرة باملنظومة الخاصة التعقب أجهزة تكون أن يجب ثانيًا:
تكون أن يجب وأخريًا: أهدافها. نحو االعرتاضية الصواريخ إرشاد أجل من الهدف
أجل من الدفاعية األسلحة أحدثته الذي الرضر تقييم عىل قادرة الدفاعية املنظومة
أمر وهذا الحربي. الرأس أو الناقل الصاروخ أو الدافعة الصواريخ تدمري من التأكد
الصواريخ من املزيد إطالق عليهم كان إذا ما تحديد من املدافعون يتمكن حتى رضوري

ال. أم االعرتاضية
كبريًا تحديًا مثَّلْت البالستية الصاروخية الدفاعية املنظومة هذه مثل أن الجيل من
للمنظومة املعقدة األجزاء لتطوير الالزمة األبحاث إجراء عليهم كان الذين والفنيني للعلماء
من كثريًا أكرب الدفاع، وزارة ميزانية يف كبرية زيادة املنظومة تطلَّبت أيًضا واختبارها.

ريجان. إدارة جانب من البداية يف املقدمة التقديرات
التسلح من الحد مفاوضات يف املشارك الدبلومايس — نيتز بول كان األثناء، تلك يف
للوفاء االسرتاتيجي الدفاع ملبادرة منظومة أيُّ تحتاج الجوانب ثالثية صيغة قدَّم قد —
عىل وقتها ُعرفت كما نيتز» «معايري نصت وقد االعتبار. يف نرشها أمر يُؤَخذ أن قبل بها
يف الصمود عىل قادرة (٢) فعالة. (١) تكون: أن يجب للصواريخ املضادة املنظومة أن
دفاعك زيادة تتكلف أن بمعنى حدِّي، نحو عىل اقتصاديٍّا فعالة (٣) مبارش. هجوم وجه
صورة عىل نيتز صيغة تبنِّي جرى وقد عليها. هجومه لزيادة العدو يتكلف مما أقل
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صاروخ بالستي
عابر للقارات

مرحلة
الدفع

نفاد وقود 
الصواريخ الدافعة

مرحلة ما بعد الدفع
(انتشار الصاروخ الناقل)

اكتمال نرش الرأس الحربي
واألداة اAساعدة عىل االخرتاق

مرحلة منتصف اAسار

ُسُحب

صاروخ بالستي
منطلق من غواصة

إعادة دخول
الغالف الجوي

صاروخ بالستي
فوق متوسط اAدى

اAرحلة
النهائية

الدفاعية. النجوم» «حرب منظومة :1-6 شكل

ما وهو ،١٩٨٥ مايو من الثالثني يف ١٧٢ الرقم حمل القومي األمن عن صادر توجيه
من االقتصادية الفعالية عىل الرتكيز أن من الخوف إىل البنتاجون داخل البعض دفع
التزام يف — ماكنمارا روبرت مثل — آخرون تشكك بينما الربنامج. عىل يقيض أن شأنه

املعايري. هذه من االقتصادي بالشقِّ ريجان إدارة
من ١٧ — املستقبلية األمنية االسرتاتيجية لدراسة فريق عمل ذاته، الوقت يف
الدفاع ملبادرة تابعة عقود تنفيذ مستقبًال إليهم أُوِكل والعرشين األربعة أعضائه بني
ويف للبالد. االسرتاتيجية الدفاعات تقييم عىل هوفمان إس فريد برئاسة — االسرتاتيجي
الخاص الزمني لإلطار واقعية أكثر تقييًما هوفمان دراسة قدمت ١٩٨٤ عام بواكري
املضادة الصواريخ نرش هوفمان فريق يتوقع أن من وبدًال االسرتاتيجي. الدفاع بمبادرة
الدفاع منظومة أن إىل الفريق خلص فقد التسعينيات، أوائل يف البالستية للصواريخ
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يف الفعيل باملعنى عليها الحصول تعذُّر يتَِّضح وقد طويًال، وقتًا «تستغرق قد املثالية
الدفاعية.» املنظومة تلك عىل للرد السوفييتية الجهود مواجهة

للصواريخ املضادة الصواريخ ملعاهدة التقليدي التفسري إىل يُنَظر ظل عقد، من ألكثر
القاعدة ذات البالستية للصواريخ املضادة للمنظومة تطوير أي يمنع أنه عىل البالستية
جورج األمريكي الخارجية وزير نيتز أقنع ١٩٨٥ أكتوبر يف لكن اختبارها. أو الفضائية
ذات أسلحة ببحث يسمح أن شأنه من ١٩٧٢ عام ملعاهدة «واسع» تفسري بقبول شولتز
الذين — األمريكية اإلدارة داخل املتشددين بعض سعى بينما وتطويرها. فضائية قاعدة
الجديد التفسري توسيع إىل ذلك من بدًال — األساس من املعاهدة إلغاء يف يرغبون كانوا

األسلحة. باختبار يسمح بحيث أكرب نحو عىل
برنامَج ماكفارلني روبرت القومي األمن مستشار أخرب أكتوبر، من السادس ويف
تسمح ١٩٧٢ عام معاهدة أن الوطنية اإلذاعة شبكة عىل الحواريَّ الصحافة» مع «لقاء
وتطويرها. جديدة» فيزيائية «مفاهيم ن تتضمَّ التي الصاروخية الدفاعية املنظومة ببحث
ما وهو املعتادة، غري والتكنولوجيات األنظمة باختبار تسمح املعاهدة أن أيًضا زعم وقد

الجسيمات. وحزم الليزر أشعة األرجح عىل يَعني
سجل أن — الخارجية لوزارة القانوني املستشار — سافاير دي أبراهام زعم وقد
توضح املعاهدة وبنود البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ ملعاهدة الرسي املفاوضات
التفسري يدعم املعاهدة عىل الشيوخ مجلس تصديق سجل وأن غامضة، املعاهدة لغة أن
السوفييتي االتحاد أن — قوله يدعم ما تقديم دون — سافاير زعم كما للمعاهدة. الواسع
عىل أو للصواريخ املضادة للصواريخ املتحركة املنظومات عىل حظر بأي قط يقبل لم
عملية سجالت بأن اإلقرار إىل سافاير اضطر النهاية (يف املعتادة. غري التكنولوجيات
السن» صغار «املحامني عىل الخطأ هذا بالئمة وألقى الواسع، التفسري تدعم لم التصديق

املعاون.) فريقه داخل العاملني
للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة تفسري لتوسيع ريجان إدارة محاوالت أثارت
نان سام السيناتور حذر وقد كبريًا. ترشيعيٍّا تنفيذيٍّا خالًفا ١٩٧٢ لعام البالستية
أفعال أي أن من الرئيَس جورجيا) والية عن الشيوخ بمجلس الديمقراطي (العضو
أبعاد ذات دستورية «مواجهة يف التسبب شأنها من للمعاهدة التقليدي التفسري تنتهك
أن إىل خلصت املعاد التفسري عن الدراسات من سلسلة السيناتور أطلق كما عميقة»،
كارل السيناتور بمشاركة — نان دعم وقد بشدة». «خاطئًا كان القانوني سافاير منطق
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لقانون تعديًال — ميشيجان) والية عن الشيوخ بمجلس الديمقراطي (العضو ليفني
مع يتعارض االسرتاتيجي الدفاع ملبادرة تابع اختبار أي يحظر الوطني الدفاع إقرار
حزبي جدال وبعد البالستية. للصواريخ املضادة الصواريخ ملعاهدة التقليدي التفسري
معدلة نسخة عىل املوافقة تمت الجمهوريني، جانب من ممتدة سياسية ومماطلة حاد

.١٩٨٧ عام أواخر يف نان-ليفني صياغة من
هذا َعَزْوا وقد ،١٩٩٤ عام يف والشيوخ النواب مجلَيس عىل الجمهوريون سيطر
إىل أخرى قضايا ضمن يعكس كان الذي األمريكي» الشعب مع «ميثاقهم إىل االنتصار
يف متغلغًال البالد مستوى عىل صاروخية دفاعية منظومة بنرش االلتزام صار عمق أي
صاروخية دفاعية «منظومة نرش إىل الحزب دعا وقد للحزب. السياسية األيديولوجية
الواليات حماية أجل من يمكن ما أقرب يف البالستية» للصواريخ مضادة عاملة اقتصادية
العرضية اإلطالق عمليات املثال، سبيل (عىل البالستية الصواريخ تهديدات «من املتحدة
«… الثالث) العالم من دول من اآلتية الهجمات أو الصواريخ لهذه بها املرصح غري أو
كانت البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة أن عىل امليثاق أكد ذلك عىل عالوة
… املتحدة للواليات املستقبلية باالحتياجات يَِفي ال الباردة الحرب آثار من عتيًقا «أثًرا
ترضخ وأال األمريكية االسرتاتيجية الدفاعات يف التوسع يتم أن األخالقي الواجب من وأنه
النووي العدوان وجه يف دفاع دون األمريكيون يظل بأن الروس ملطالب كلينتون إدارة
إىل — نجاح دون — الجمهوريون املرشعون سعى التالية السنوات وخالل «… املحتمل

البالد. مستوى عىل صاروخية دفاعية منظومة نرش فرض
الصواريخ تهديد «تقييم أجل من ١٩٩٦ نوفمرب يف مستقلة لجنًة الجمهوريون َ عنيَّ
رامسفيلد ديفيد رئاسة تحت ُوِضعت التي للجنة التنفيذي امللخص أكَّد وقد البالستية».
بصواريخ حديثًا املزودة «الدول أن: عىل — للدفاع وزيًرا مستقبًال سيصري الذي —
كبري دمار إيقاع عىل قادرة ستكون … والعراق] وإيران الشمالية [كوريا بالستية
القدرات هذه مثل بامتالك قرار اتخاذ من سنوات خمس غضون يف املتحدة بالواليات
اللجنة رأت اللتني — وإيران الشمالية كوريا أن زعم وقد العراق).» حالة يف (عرشسنوات
األمريكية، األرايض لتهديد كبرية «أولوية وضعتا — شامل دمار أسلحة تطوران أنهما
تهديد بهدف متقدمة بالستية صاروخية قدرات حاليٍّا ر تطوِّ الدولتني من دولة وكل

مبارش». نحو عىل األمريكية األرايض
لوزارة التابع واألبحاث االستخبارات بمكتب السابق العضو — ثيلمان جريج لكن
اآلراء تجاهل ما كثريًا البالستية الصواريخ بشأن رامسفيلد «رأي أن يرى — الخارجية
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تشاؤًما األكثر السيناريوهات لصالح [االستخباراتيني] للمتخصصني بعناية املدروسة
عسكرية، بصورة االستجابة عىل وحثَّت املتحدة للواليات وشيك تهديد وجود افرتضت التي

املفاجئ. باألمر هذا يكن ولم دبلوماسية.» ال

البالستية للصواريخ املضادة ونرشالصواريخ االبن بوش جورج

سدة اعتالئه من قصري وقت بعد — االبن) بوش (جورج بوش دبليو جورج َد تعهَّ
الخاص االنتخابية حملته يف َمه قدَّ الذي بالوعد بالوفاء — ٢٠٠١ يناير يف الرئاسة
هجمات وبعد البالد. بطول صاروخية دفاعية منظومة نرش إىل نَِشط نحو عىل بالسعي
الصاروخية الدفاعية املنظومة أن عىل بوش أرصَّ اإلرهابية سبتمرب من عرش الحادي
الدفعات بحث عمليات عىل قيود أي وإلزالة املتحدة. الواليات ألمن رضوريٍّا أمًرا كانت
أن ٢٠٠١ ديسمرب من عرش الثالث يف بوش أعلن واختبارها؛ وتطويرها الصاروخية
معاهدة من أشهر ستة بعد االنسحاب بنيِّتها إشعاًرا موسكو منحت قد املتحدة الواليات

.١٩٧٢ لعام البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ
العنارص بنرش الدفاع وزارة بوش الرئيس أمر — ٢٠٠٢ ديسمرب يف — بعام بعدها
عرشين املتواضعة النرش عمليُة نت تضمَّ اسرتاتيجية. صاروخية دفاعية ملنظومة األولية
اعرتاضيٍّا صاروًخا وعرشين أرضية قاعدة ذات املسار ملنتصف دفاعيٍّا اعرتاضيٍّا صاروًخا
محمولة بحرية قاعدة ذات البالستية للصواريخ املضاد أيجيس للنظام تابًعا دفاعيٍّا
بي باتريوت صواريخ من محددة غري كميًة املنظومُة نت تضمَّ أيًضا سفن. ثالث عىل
كان املحتملة. األهداف مواقع تحديد يف للمساعدة ثة محدَّ رادارية ومنظومًة ٣ يس إيه
القاعدة ذات االعرتاضية والصواريخ ٣ يس إيه بي باتريوت الصواريخ من الهدف
املدى، ومتوسطة املدى قصرية البالستية الصواريخ من املتحدة الواليات حماية البحرية
منها عرش ستة يُوَضع — املسار ملنتصف العرشون الدفاعية االعرتاضية الصواريخ أما
للحماية املصممة الوحيدة كانت فقد — الجوية فاندنربج قاعدة يف وأربعة أالسكا يف
اختبارات أن جيًدا املطَّلعون املراقبون َم تفهَّ وقد املدى. طويلة البالستية الصواريخ من
بعناية مصممة كانت البدائية املسار ملنتصف االعرتاضية بالصواريخ الخاصة االعرتاض
بيئة يف يعمل لم الصواريخ هذه من «الناجح» وحتى متواضعة، تحديات تطرح بحيث
منظومة عىل الحصول حتى لسنوات االنتظار يتعنيَّ أنه وبدا الفعلية. الظروف تقارب

عليها. االعتماد يمكن البالستية للصواريخ مضادة صاروخية
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أخرى اعتبارات

املزيد تستحق أسئلة ثالثة ثمة للنقاش املثرية املتبقية االعتبارات من العديد ضمن من
ضد األمثل الدفاع الصاروخية الدفاعية املنظومة ستوفر هل (١) وهي: التعليق؛ من
قرار خلف وقفت التي السياسية الحزبية املشايعة هل (٢) واإلرهابيني؟ املارقة الدول
الصاروخية؟ الدفاعات ستتكلف كم (٣) اإليمان؟ عىل مبنيٍّا التزاًما صارت املنظومة نرش
لكن مستحسن، أمر ال فعَّ صاروخي دفاع امتالك أن عىل األمريكيني أغلب يتفق
فعاليتها، مثبت غري ملنظومات املتهور النرش أن من قلقون املتشككني من العديد
رأى وقد املنشود. الحماية غطاء تحقيق عن نعجز يجعلنا أن يمكن كبرية، وبتكاليف
الواليات بها تتمتع التي الضخمة النووية الرتسانة ضوء يف أنه املحللني من العديد
من ما فإنه األسلحة، بهذه العالم حول مكان أي رضب عىل العظيمة وقدرتها املتحدة
العدائي العمل هذا مثل ألن أراضيها؛ من بالستية صواريخ أي بإطالق ستسمح دولة

املعتدية. الدولة وتدمري أمريكي انتقامي رد إىل يؤدي أن شأنه من
املتحدة الواليات له تتعرض أن ترجيًحا األكثر التهديد أن املتخصصون هؤالء ويرى
للدمار سالح استخدام اختاروا ما إذا — أجانب إرهابيون يستعني أن يف يتمثل إنما
املتحدة، الواليات داخل إىل السالح هذا حمل أجل من شاحنة أو بسفينة — الشامل
ونرشها بناؤها املعقد من الصواريخ هذه أن ذلك املدى؛ طويل بالستيٍّا صاروًخا وليس
أحد كلمات حسب — املتحدة الواليات يواجه تهديد أعظم فإن هذا وعىل بدقة. وإطالقها
انطالًقا يعملون ال الذين املارقني األفراد وإنما املارقة، الدول جانب من ليس — املعلقني

بعينها. دولة من
من االسرتاتيجي، الدفاع مبادرة عن فيه أعلن الذي الحمايس ريجان خطاب منذ
البيئة إىل صاروخي لدرع الفوري بالنرش واملطالبات الحامية املناقشات إرجاع املمكن
نحو عىل يطالبون صاروا «املحافظني» ب املعروفون فالجمهوريون املحلية. السياسية
ونرشمنظومة ١٩٧٢ لعام البالستية للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة بإلغاء متزايد
للحزب، الرسمية الوثائق يف وظهر بالعقيدة، أشبه صار االلتزام وهذا للصواريخ. مضادة
هذه بنرش الجمهوريني مطالبات تكرتث لم ذلك، عىل عالوة تقريبًا. تنازالت بأي يقبل ولم
منظومات بنرش والخاصة الزمن من فرتة َمرِّ عىل صحتها املثبتة باإلجراءات املنظومة
املنظومات تشوب التي التكنولوجية القصور بمواطن املتعلقة باملخاوف أو األسلحة،
االعتبارات عىل املنظومات هذه نرش لتأثري أو املادية، للتكاليف أو للصواريخ، املضادة

الخارجية. للسياسة األوسع
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مليار ١٢٠ نحو تكلفت السابقة والتطوير البحث عمليات أن هو الثالث االعتبار
وقد مجربة. غري تكنولوجيا نرش قرار ظل يف االرتفاع يف التكلفة وستستمر دوالر،
اإلدارة اكرتاث عدَم — الصاروخي الدفاع وكالة رئيس — كاديش رونالد الجنرال أوضح
اقرتح حني أوانها عىل سابقة نرش عملية الكثريين نظر يف يَُعدُّ بما الخاصة، بالتكاليف
املعتاد هو هذا أن ورغم االختبار». ثم اإلصالح ثم االختبار ثم اإلصالح ثم «االختبار
يف «العاملة» الوحدات تُنرش حني بكثري تكلفة أكثر يصري فإنه التجريبية، املرحلة يف

مواقعها.
حكمة يف ٢٠٠٣ يونيو يف صدر له تقرير يف األمريكي املحاسبة ديوان تشكَّك وقد
املسلك تجاهل حساب عىل الصاروخي للدفاع محدودة منظومة لنرش البنتاجون ضغط
اإلصالح». ثم «االختبار سياسة الستخدام وكذلك األسلحة، منظومات لتطوير املجرب
بنرش تخاطر كانت األمريكية اإلدارة أن من األمريكي املحاسبة ديوان حذَّر وبالتبعية

الة. فعَّ وغري مكلفة بأنها تتسم للصواريخ مضادة منظومة
دوالر مليار ٥٠ نحو ستتكلف النرش عملية أن الصاروخي الدفاع وكالة قدَّرت
بتكاليف فقط مرتبط املبلغ هذا أن عىل أكَّد األمريكي املحاسبة ديوان أن بيد إضافية.
التي والصيانة والتشغيل اإلنتاج تكاليف عىل يشتمل ال وأنه والتطوير، البحث عمليتي
املحاسبة ديوان حثَّ وقد دوالر. مليار ١٥٠ نحو ستتكلف أنها سابًقا البنتاجون ر قدَّ
الدفاع منظومة لتكاليف شاملة تقديرات إعداد يف التفكري عىل البنتاجون األمريكي
وسيتسبب هذه. اإلنفاق أوجه ملواجهة ميزانية وضع للبنتاجون ينبغي وأنه الصاروخي،
تسليح لربامج املخصصة األموال استخدام عىل الدفاع وزارة إجبار يف بهذا القيام عدم

ونرشها. الصاروخي الدفاع منظومة بناء بتكاليف الوفاء أجل من أخرى
شاقة. مهمة لهو الطبقات متعددة صاروخية دفاعية منظومة بتكاليف التنبؤ إن
غري السالح» تخفيض أجل من املتحدون «االقتصاديون منظمة جمعت فقد ذلك ومع
املتعددة باملراحل الخاصة العنارص لكل البنتاجون وضعها التي التقديرات الحكومية
اإلجمايل أن ووجدت عاًما، عرشين ملدة املنظومة تشغيل فيها بما بوش، إدارة ملشاريع
عالم يف إنه بل دوالر. الرتيليون ونصف تريليون إىل يصل وقد دوالر، تريليون إىل يصل
الرقم هذا يكون ال قد رسيع نحو عىل العاملية االسرتاتيجية النووية البيئة فيه تتغري

كافيًا.
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الربامج من مختارة (قائمة السابقة األمريكية الصاروخية الدفاعية املنظومات :1-6 جدول
األمريكية). الصاروخية الدفاعية

والهدف األبحاث التاريخ املرشوع

«فاو النوع من الصواريخ من الحماية إىل يسعى للجيش تابع بحث
وأُلِغَي البالستية، الصاروخية الدوافع اعرتاض مرشوع إىل أدى ،«٢

.١٩٦١ عام

١٩٤٤ ثامرب

للطائرات. املضاد الدفاع أجل من بحثًا يطلق الجيش ١٩٤٥ نايك
طيار»، بدون جو أرض «طائرات بناء إىل تسعى الجوية القوات
الصواريخ وتدمري إصابة بهدف «ثامرب» برنامج مع ١٩٤٩ عام أُدمج

البالستية.

١٩٤٧ جابا

«تالوس». برنامج إىل أدى سطح-جو، صواريخ بناء إىل تسعى البحرية ١٩٤٧ بامبلبي
الجيش. تطوير من للطائرات مضاد صاروخ ١٩٥٣ أجاكس نايك

للجيش. تابعة للطائرات مضادة منظومة ١٩٥٤ هريكليس نايك
يف الجوية، القوات تطوير من البالستية للصواريخ مضاد صاروخ

هجومي. صاروخ إىل تحول النهاية
١٩٥٥ ويزارد

صاروخ يربط للجيش، تابعة البالستية للصواريخ مضادة منظومة
برادار. االعرتاض

١٩٥٦ زيوس نايك

من املنطلقة البالستية للصواريخ بوالريس برنامج النهاية يف صار
الغواصات.

١٩٥٨ تالوس

العسكرية، القواعد حماية أجل من املنظومة هذه نرش عىل يحث الجيش
إكس». «نايك املنظومة إىل أدت

١٩٦٠ زيوس نايك

املنظومة. إىل سربنت والصاروخ املراحل متعدد الرادار إضافة ١٩٦٣ إكس نايك
الرسمي االسم حملت التي إكس»، «نايك املنظومة نرش تقرر

الصينية. الصواريخ من للحماية البالد أرجاء يف «سنتينال»،
١٩٦٨ سنتينال

صوامع يف نرشها وتقرر جارد»، «سيف املنظومة إىل تسميتها تغريت
ومونتانا. داكوتا من كل يف للقارات العابرة البالستية الصواريخ

١٩٦٩ سنتينال

الخدمة. تدخل جارد» «سيف املنظومة ١٩٧٥ جارد سيف
جارد». «سيف املنظومة عمل بوقف يأمر الكونجرس ١٩٧٦ جارد سيف
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السوفييتية. املدنية الجوية الدفاعية املنظومات :2-6 جدول

والهدف األبحاث التاريخ املرشوع

موسكو

«يف طراز من سطح-جو صواريخ يستخدم للقاذفات مضاد دفاع
.«٣٠٠

١٩٥٣ ٢٥ إيه

االتحاد تحمي أن لها املخطط «جالوش»،* باملنظومة العمل بدء
باستخدام للقارات العابرة البالستية الصواريخ من السوفييتي

.١٩٦٧ عام بحلول وذلك ،«١٠٠٠ «يف الصواريخ

١٩٥٨ ٣٥ إيه

الجوي، الغالف خارج للعمل «٣٥٠ «إس االعرتاضية الصواريخ إضافة
املتعددة الرءوس ذات العائدة الناقالت اعرتاض يف تفشل أنها بيد

التوجيه. فردية

١٩٦٢  

االختبارات، يف الفعالية عدم بسبب «جالوش»؛ باملنظومة العمل توقف
الطائرات من املكونة «ألدان» املنظومة طريق عن فقط تُحمى وموسكو

.«١٢٦ يو «تي املقاتلة

١٩٦٧  

العائدة الناقالت اعرتاض من لتتمكن ٣٥٠»؛ «إيه املنظومة تحديث
التوجيه. فردية املتعددة الرءوس ذات

١٩٧٥  

تدريجي. نحو عىل املنظومة تحديث ١٩٧٨ ١٣٥ إيه
الدفاعية. الجوية للوحدات الحماية توفر «٥٥ يف ٥» الصواريخ ١٩٨٠  

.«٣٥ «إيه املنظومة محل حلت ١٩٩٢  

لينينجراد

منصات ذات (جريفني)* «٥٠٠ «إس االعرتاضية الصواريخ استخدام
عام استخدامها عن التوقف جرى املرحلة، أحادية «سام» إطالق

.١٩٦٣

١٩٦١  

إطالق منصات ذات (جامون)* «٢٠٠ «إس االعرتاضية الصواريخ
املرحلة. ثنائية «سام»

١٩٦٣  

قوة إىل وتضيف مداها من تزيد فولجا» يف ٢٠٠ «إس الصواريخ
البالستية. للصواريخ املضادة الصواريخ

١٩٧٠  
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والهدف األبحاث التاريخ املرشوع

من املحدثة النسخة عن التخيل فيجا»، دي ٢٠٠ «إس الصواريخ
املضادة الصواريخ معاهدة تعديل بعد يف» ٢٠٠ «إس الصواريخ
لكل فقط واحد بموقع تسمح بحيث ١٩٧٢ لعام البالستية للصواريخ

طرف.

١٩٧٤  

األمريكية. التسمية *
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السابع الفصل

يفعرصاإلرهاب النووية األسلحة

النووية األسلحة انتشار يجعل هل ظاهريٍّا: بسيط بسؤال النووية لألسلحة تحليلنا نختتم
هذا عىل الغريزية باإلجابة يجيبون ما عادة الناس أغلب خطًرا؟ أكثر أم أمنًا أكثر العالم
يمكن وكيف خطًرا. أكثر العالم جعل يف النووية األسلحة انتشار يتسبب بالطبع السؤال:
عىل النوويني املحللني جميع يتفق أال املفاجئ من يبدو قد ولهذا كذلك؟! الحال يكون أال
املرتبطة القضايا من العديد وشأن حسم. دون مفتوًحا النقاش يظل وأن اإلجابة، تلك
مبهمة؛ تاريخية خربات وعىل تخمينات عىل باألساس النقاش ينبني النووية، باألسلحة
ويف الطموحة. الدول أو اآلمنة غري الدول أعني يف جذابًا خياًرا تظل النووية فاألسلحة
ال األوسط، والرشق آسيا ورشق الهندية القارة شبه يف الحال كما اإلقليمية الرصاعات
األرجح وعىل — ذلك خالف املرء يقوله قد عما النظر وبغضِّ بالغ. تأثري للقنبلة يزال
— املاضية الستة بالعقود الخاصة النووية االسرتاتيجية بشأن بالفعل يشء كل قيل
التسع الدول تزال ال استثنائيني. ونفوذًا مكانة يمنحها النووية بالقوة الدولة تمتُّع فإن
األنواع، مختلف من عامل نووي سالح ألف ٢٧ نحو تملك حاليٍّا النووي بالنادي األعضاء
لبناء املخصب اليورانيوم من يكفي ما تملك دولة عرشة خمس عن يقل ال ما أن كما

نووي. سالح
األسلحة انتشار أن من قلقها عن تعربِّ املؤثرة األصوات من العديد ،١٩٤٥ عام منذ
هل لكن التنبؤ. هذا صحة تثبت لم اآلن وإىل العالم، دمار إىل محالة ال سيؤدي النووية
ببساطة راجع أنه أم النووية األسلحة انتشار ملنع املبذولة الفعالة الجهود إىل هذا يرجع
أعقاب يف قالها التي أتشيسون دين األسبق األمريكي الخارجية وزير كلمات حسب —

وحسب»؟ األعمى «الحظ إىل — الكوبية األزمة
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التنظيمات امتالك خطر بسبب فقط ليس ة ُمِلحَّ قضية النووي االنتشار قضية تظل
انتشار بالرضورة يعني النووية األسلحة انتشار ألن أيًضا وإنما نووية، ألسلحة اإلرهابية
إنها إذ للقوة؛ مضاعف أثر ذات كانت لطاملا النووية فاألسلحة النووي؛ الردع حاالت
يُغري أن إذن املفارقة قبيل من التقليدية. العسكرية القوة يف الفوارق تعويض عىل قادرة
األخرى الدوَل التكنولوجية والرباعة العسكرية القوة يف املتحدة للواليات الكاسح ُق التفوُّ
السياسة مبادرات — ردع حتى أو — عىل للتأثري كوسيلة القنبلة عىل الحصول ملحاولة
املستفاد الدرس إن قوله الهنود العسكريني القادة أحد عن نُقل وقد األمريكية. الخارجية
تملك أن دون املتحدة الواليات محاربة تستطيع ال أنك هو األوىل الخليج حرب من
للرتسانة الحامية القوة بجالء ح يوضِّ للعراق ٢٠٠٣ عام غزو أن كما النووية، القنبلة
السياسة صناع اهتمام شغل درس األمر واقع يف هو بل جديد، بتطور هذا ليس النووية.
وقد بسيط. حل لها يكون أن املرجح من ليس قضية وهي طويل، لوقت األمريكيني
قائًال: ١٩٩٣ ديسمرب يف املشكلَة — كلينتون إدارة يف الدفاع وزير — أسبن ليس أوضح

متفوقة تقليدية قوة أوروبا يف يملك األسايس عدونا كان الباردة، الحرب خالل
تلك ملعادلة السبيل النووية األسلحة كانت لنا وبالنسبة كبرية، بدرجة عدديٍّا
التهديد استُخِدم وقد حاًرضا، األسلحة هذه باستخدام التهديد كان القوة.
تزال ال واليوم بالعدو، مقارنة التقليدية قواتنا أعداد قلة لتعويض سبيًال
اليوم لكن التقليدية. القوة يف الكبري الفارق لتعويض وسيلة النووية األسلحة
ال التي التقليدية العسكرية القوة صاحبة الدولة هي املتحدة الواليات صارت

النووية. األسلحة المتالك يسعون من هم املحتملون أعداؤنا وصار تُناَهز،

يف وهي الحال بها ينتهي قد املتحدة الواليات أن إىل أسبن خلص فقد ثم ومن
يف كينيدي إف جون أقر حني حدث ما ذلك عىل التاريخية األمثلة ومن تكافؤ. موقف
أن بإمكانه النووية األسلحة من الصغري العدد حتى بأن الكوبية الصواريخ أزمة بدايات

الدول. أقوى يردع
الفعالية حول النووي باالنتشار الخاص النقاش عنارص من رئييس عنرص يدور
نحو عىل الردع عمل لو أنه إىل النووي االنتشار مؤيدو ويذهب النووي. للردع امُلدركة
أما كبرية. مخاوف يف النووية األسلحة انتشار يتسبب أال املفرتض فمن عليه، يُعتَمد
يُعتَمد نحو عىل النووي الردع يعمل لم لو أنه إىل فيذهبون النووي االنتشار معارضو
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الساحة عىل املشهد تعقيد إىل النووية لألسلحة املالكة الدول أعداد زيادة تؤدي فلن عليه،
أيًضا. خطًرا أكثر جعله إىل بل وحسب، الدولية

النووي االنتشار من الخوف أن إىل — ُمقِنع نحو عىل — املحللني بعض ذهب
إىل البعض ويذهب بل كثريًا. فيه املبالغة جرى — النووية األسلحة انتشار بمعنى —
العاملي. األمن من األمر حقيقة يف يزيد قد النووي االنتشار أن ويرون ذلك من أبعد
يُطَلق مما األخرى األنواع عىل تنطبق وال النووية، األسلحة عىل فقط تنطبق الحجة وهذه
— النووية فاألسلحة والبيولوجية. الكيميائية كاألسلحة الشامل؛ الدمار أسلحة عليها
استخدامها أن لدرجة للغاية بالغ دمار يف تتسبب — الرأي هذا أصحاب يذهب حسبما
ضد نوويٍّا سالًحا دولة تطلق أن الجنون قبيل من وسيكون كبرية، مقامرة سيكون
أال بها حريٌّ أنه جيًدا تعلم النووية الدول أخرى، بعبارة معادية. أخرى نووية دولة
النووي االنتشار بأن تقيض التي الحجة ُطرحت وقد البعض. بعضها مع حروبًا تخوض
نووية ألسلحة أخرى دول امتالك أي — األفقي التوسع لتربير خطريًا تهديًدا يمثل ال
مايكل ذكر وقد النووية. األسلحة من الدولة تملكه ما زيادة أي الرأيس؛ والتوسع —
كل يملكه ما زاد كلما ،١٩٤٥ عام «منذ أنه عاًما وعرشين خمسة نحو منذ ماندلباوم
وقد األسلحة.» لهذه طرف أي استخدام احتمال إجماًال قلَّ النووية، األسلحة من طرف
األسلحة أن يرى الذي والتز كينيث املثال سبيل عىل ومنهم َعيْنِه، الرأي إىل آخرون ذهب
عىل ا وردٍّ وباكستان. الهند بني الهندية القارة يف مثايل» غري «سالم عىل تحافظ النووية
الهند بشأن البنتاجون وضعها التي الحرب سيناريوهات جميع بأن تفيد التي التقارير
من جميع نيس «هل والتز: قال النووي، للقصف بتبادل الدوام عىل تنتهي وباكستان
االشتباكات تتصاعد أن تخىش النووية الدول ألن تحديًدا؛ ينجح الردع أن املبنى ذلك يف

األوان؟!» فوات قبل ترتاجع فإنها ثم ومن النووي، املستوى إىل التقليدية العسكرية
الجنرال ذكر وقد الباردة. الحرب حقبة خالل متكرر لنقاش الفكرة هذه خضعت
املزيد نحو الطريق أن ١٩٦٠ عام — العسكري االسرتاتيجي املخطط — جالو بيري
من هم الناس من قليلة «قلة قال: وقد النووي. االنتشار زيادة يف يكمن االستقرار من
السبب تحديًدا هو ر تصوُّ كلَّ تَُفوق مدمرة بقوة الجديدة األسلحة تمتع أن مون يتفهَّ
من ليس أنه كما قبل. من العالم عرفه مما رسوًخا أكثر استقراًرا تفرض أنها وراء
الجانبان يملكها التي االنتقامية األسلحة زادت كلما أنه يدركون الناس تجعل أن اليسري
هو إنما النووية األسلحة من الحد وأن … أكرب بشكل مؤكًدا السالم يصري وترهيبًا، عدًدا
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القنبلة تربير سياق يف ة الُحجَّ هذه جالو قدَّم انتشاره.» من بكثري خطورة أكثر الواقع يف
هو «هذا بقوله: جالو واختتم األطليس. شمال لحلف النووية القدرات وزيادة الفرنسية

زماننا.» يف الحال واقع
من املزيد يعني النووي «االنتشار ملبدأ البارزين املنارصين من قلة استثنينا إذا
منذ خاصة — ويرى األخرى، الكفة إىل مجمله يف يميل العام الرأي أن فسنجد األمن»،
سيئ أمر سيئ؛ أمر النووية األسلحة انتشار أن — سبتمرب من عرش الحادي أحداث
وحتى بل النووية، لألسلحة املالكة الدول تُحرِّك التي فالقضايا األمر. واقع يف للغاية
أنه يبدو ال والذي الدينية، األصولية هوس رأينا فقد وحسب، سياسية تَُعد لم اإلرهابيني،
عرش الحادي أحداث منذ الواقع، يف بل اإلنسانية. للقيود أو للدبلوماسية سواء ينصاع،
الذين اإلرهابيني بعض األقل عىل يوجد أنه الخرباء ويرى «القواعد»، ت تغريَّ سبتمرب من
وسيلة النووي اإلرهاب يمثل ال السياق، هذا ويف الضحايا. من بالغ عدد إيقاع يف يرغبون
العالم. حول وللشعوب للدول خطريًا تهديًدا أيًضا يمثل وإنما وحسب، واإلجبار للرتويع
التي الطُُّرَق أيًضا — السياسية العلوم يف املتخصص — ساجان سكوت أوضح
الحوادث إىل النظر من بدًال فمثًال، التواصل. وعمليات املنظومات بها تفشل أن يمكن
منظومة. أي أعمال من أصيًال جزءًا بوصفها إليها النظر ينبغي شاذة، أحداثًا بوصفها
عالوة حتميٍّا. الكارثية الحوادث خطر يصري الصورة، يف النووية األسلحة تدخل وحني
منظومات جميع يف كامن املخاطرة من أساسيٍّا مستًوى ثمة بأن ساجان يؤمن ذلك عىل
هذا أن الجيل ومن بها. توجد التي املنطقة أو جنسيتها عن النظر بغضِّ النووية األسلحة
عرقية توترات يف عالقة تزال ال مناطق يف النووية األسلحة وجود بمشكلة يتعلق العنرص
بالكاد للسيطرة خاضعة بيئة يف تجتمع العنارص فهذه قرون. عمرها ودينية وثقافية
كارثة بمنزلة األمر إن أي — بالدول الخاصة النووية األسلحة سياسات بيئة وهي أال —

الوقوع. تنتظر

النووية األسلحة انتشار وقف

أو — دولة تستطيع كيف الجوهري: الثاني سؤالنا إىل حتمي نحو عىل هذا يَُقودنا
خالل السؤال هذا ُطِرح منذ النووية؟ األسلحة انتشار منع — الدول من مجموعة
من بداية الحلول، من واسع نطاق وُجرِّب اقُرتح الثانية، العاملية للحرب الختامية املراحل
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األفعال إىل وصوًال الدولية، واملعاهدات باملعايري املتعلقة بتلك مروًرا الترشيعية، الحلول
بالكامل. فعاليته الحلول هذه من أيٌّ يُثِبت لم أنه بيد الوقائية. العسكرية

ما (وهو السالح نزع وبني الذرة عىل السيطرة بني باروخ خطة ساوت وبينما
بني الفصل من تمكَّن أيزنهاور دي دوايت الرئيس فإن الثالث)، الفصل يف ناقشناه
السالم». أجل من الذرة «تسخري باسم املعروف ١٩٥٣ عام قدَّمه الذي مقرتحه يف األمرين
ويف السالح. نزع وليس النووية، األسلحة انتشار وقف هي املقرتح تركيز نقطة كانت
إعادة إىل أيزنهاور دعا ١٩٥٣ ديسمرب من الثامن يف املتحدة األمم أمام ألقاه خطاب
أجل من تجارية محفزات تقديم وعىل الذرية للطاقة السلمية االستخدامات عىل التأكيد
لالنشطار القابلة املواد جميع تُوَضع أن هو ذلك ثمن كان الذرية. الطاقة فوائد جني
متفاوتًا. نجاًحا املبادرة هذه َقْت حقَّ ومجدًدا، املتحدة. لألمم تابعة وكالة وصاية تحت
الذرية، للطاقة الدولية الوكالة تأسيس يف مبارشة املبادرة أسهمت اإليجابي، جانبها ففي
لها، السلمية االستخدامات وتشجيع النووية التكنولوجيا بمراقبة املعنية ،١٩٥٧ يوليو يف
الوكالة وتطويرها. النووية األسلحة نقل ضد محايد دويل كحارس العمل ذاته الوقت ويف
أعضائها عدد يبلغ املتحدة األمم إرشاف تحت مستقلة منظمة الذرية للطاقة الدولية
قوتها لكن األخرية، السنوات يف ا مهمٍّ دوًرا الوكالة لعبت وقد فيينا، ومقرها دولة ١٣٧
بضع استغلت فقد السلبي، جانبها يف أما الدولية. السياسة تحوالت عىل أساًسا تعتمد
برامج تأسيس يف السالم» أجل من الذرة «تسخري مرشوع — الهند بينها من — دول

بها. خاصة نووية
واالتحاد املتحدة الواليات كانت بينما وستينياته، العرشين القرن خمسينيات ويف
التقديرات تركزت النووية، ترساناتها تَبْني وفرنسا العظمى وبريطانيا السوفييتي
العرشين عىل يربو ما حول النووي للسالح املالكة للدول املستقبيل العدد بشأن املتكررة
يف األوىل الناجحة النووية تجربتها الشعبية الصني جمهورية أجرت حني لكن دولة.
مقرتحات — بالقلق شعورهما من بدافع — والكرملني األبيض البيت م قدَّ ،١٩٦٤ أكتوبر
كانت التي السالح»، لنزع الثمانعرشية «اللجنة ويف النووية. األسلحة انتشار من للحد
عدم معاهدُة م تُقسِّ أال يجب أنه إىل االنحياز عدم دول ذهبت القضية، هذه تناقش
وإنما تملكه»، «ال وأخرى النووي السالح «تملك» دول إىل العالم دوَل النووي االنتشار
١٩٦٨ عام النووية» األسلحة انتشار عدم «معاهدة َعْت ُوقِّ االلتزامات. بني توزان أن يجب
من بإخالص» التزاماتهما «متابعة عىل مضض عىل والسوفييت األمريكيون اتفق أن بعد

119



النووية األسلحة

يسترتان كانا التي التوت ورقة (وهي ممكن» وقت أقرب «يف التسلح سباقات وقف أجل
دولية سيطرة تحت للسالح والشامل الكامل النزع بشأن «معاهدة إىل يسعيا وأن بها)،
االنتشار عدم معاهدة وضع ملراجعة الهادفة الالحقة املؤتمرات ويف صارمة». فعالة
أن بيد التعهد، بهذا فيه املشكوك االلتزام من ِضيَقها النووية غري الدول أبدت النووي

العظميني. القوتني من هشة جديدة تعهدات هو عليه حصلت ما كل
فضفاض لنظام األساس حجر النووي االنتشار عدم معاهدة صارت فقد هذا ومع
وحراسة تفتيش حمالت الذرية للطاقة الدولية الوكالة أَْجَرت النووي. االنتشار ملنع
١٩٧٤ عامْي وخالل العسكرية. االستخدامات إىل النووية املواد تحويل منع إىل هدفت
املواد أن ضمان أجل من لندن يف النووية املواد موردي مجموعة َسْت تأسَّ و١٩٧٥
العديد مدَّت ذاته الوقت يف األسلحة. إنتاج يف تُستخَدم لن النووية والتكنولوجيا واملعدات
من كلٍّ إىل النووي االنتشار عدم نظام نطاَق النووية» األسلحة من الخالية «املناطق من
وجنوب ،(١٩٩٦) وأفريقيا ،(١٩٩٦) الهادي املحيط وجنوب ،(١٩٦٧) الالتينية أمريكا
للتجارب الشامل الحظر معاهدة أكملت فيما ،(٢٠٠٢) آسيا ووسط ،(١٩٩٧) آسيا رشق
كل ورغم النظام. هذا مالمح — عليها التصديق الشيوخ مجلس رفض التي — النووية
العاملية للجهود األهم الثمرة بوصفها تربز النووي االنتشار عدم معاهدة فإن مثالبها،
إضايف انتشار أي تقليص أجل من لإلنفاذ قابل نظام لتأسيس الهادفة الجهات متعددة

النووية. لألسلحة
أعضاء خمسة يضم النووي النادي كان النووي، االنتشار عدم معاهدة توقيع وقت
وقد والصني. وفرنسا، املتحدة، واململكة السوفييتي، واالتحاد املتحدة، الواليات بالفعل:
كان القلق. من متفاوتة بدرجات النووي للنادي جديدة إضافة أي الدول هذه قابلت
للربنامجني معارضة جادة مناقشات يف بالفعل انخرطوا قد األمريكيون السياسات صناع
الذرية قنابلها أوىل بنجاح الدولتني من كلٌّ ر تُفجِّ أن قبل والصيني السوفييتي النوويني
رئيسة عهد يف الهندية الحكومة درست كما الرتتيب. عىل و١٩٦٤ ١٩٤٩ العامني يف
النووية املنشآت عىل وقائية عسكرية لهجمات خطًطا بجدية غاندي إنديرا الوزراء
— إرسائيل أما الخطط. هذه رفضت النهاية يف لكنها الثمانينيات، أوائل يف الباكستانية
النووي املفاعل ضد عسكرية رضبة بالفعل شنت فقد — املعاهدة عىل املوقعة غري الدولة
عنًفا األقل الوسائل حققت وقد .١٩٨١ يونيو من السابع يف أوزيراك يف تموز العراقي
النووي الربنامج إلعاقة األمريكية الجهود تكوَّنت فقد متفاوتة. نجاحات األخرى هي
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أما السابقة. حليفتها عن الخام واملواد املعلومات تدفق قطع من باألساس الربيطاني
مستقل نووي خيار تطوير عن إلثنائهم نشطة محاوالت هناك كانت فقد الفرنسيون
هذه من أيٍّا لكن أوروبية. نووية قوة إنشاء ذلك من بدًال عليهم وُعِرض بهم، خاص

حاسًما. يكن لم الجهود
— نووية دوًال تصبح ألن سبيلها يف التي تلك أو — النووية الدول جميع تنظر لم
نحو عىل ١٩٩٥ عام يف األجل محدد غري وتجديدها النووي االنتشار عدم معاهدة إىل
من وكان الراهن. الوضع تجميد بهدف أساًسا املعاهدة ُوضعت حال، أي فعىل إيجابي.
إيجابي؛ أمر التجميد هذا أن املعاهدة عىل املوقعة الكربى النووية الدول ترى أن الطبيعي
ترساناتها تحديث يف بحريتها فيه محتفظة تظل الذي الوقت يف مكانتها لها يحفظ ألنه
املوقعة غري — كالهند أخرى دوًال لكن تأكيد. بكل فعلته ما وهو بها، الخاصة النووية
ما وعارضت النووية، للقوى حرصيٍّا امتياًزا تمنح املعاهدة أن رأت — املعاهدة عىل
الدفاع لوزير ووفًقا والصني. وروسيا الغرب جانب من مزدوجة نووية معايري اعتربته
أجل من عاًما عرش خمسة مدتها خطة جدية بكل اقرتحنا «لقد بانت: يس كيه الهندي
االنتشار عدم بمعاهدة العمل مد تَمَّ أن بعد لكن النووية. األسلحة من املرحيل التخلص
التخلص نية لديها ليست العظمى القوى أن الجيل من صار نهاية»، ال ما «إىل النووي
النووية لألسلحة الهند تطوير وراء الكامن السبب يكون وقد النووية.» ترساناتها من

بها. يُستَخف أال يف ورغبتها املزدوجة، املعايري تلك هو
من النووي، االنتشار عدم معاهدة بموجب أنه إىل أيًضا السالح نزع منتقدو ذهب
النزع صوب تتحرك أن بل النووية ترساناتها يف تتوسع أال النووية بالقوى املفرتض
كل «عىل أن: عىل بوضوح ينص املعاهدة من السادس والبند النووي. للسالح الشامل
باإلجراءات الخاصَة املفاوضاِت بإخالٍص يواصل بأن التعهد املعاهدة عىل ع موقِّ طرف
النووي، السالح وبنزع مبكر تاريخ يف النووي التسلح سباق بوقف املرتبطة الفعالة
حازمة دولية سيطرة تحت والشامل التام النزع بشأن ملعاهدة بالوصول والخاصة
فيه تُستخَدم أن يمكن الذي الغرض ما املنتقدون: هؤالء تساءل ذلك عىل عالوة وفعالة.»
تحديث عىل املنفقة األموال ه تُوجَّ أن يمكن وأَال اإلرهاب؟ عىل الحرب يف النووية األسلحة

نافعة؟ أخرى أغراض إىل النووية القوى
النووية األسلحة منظومة بتحديث حكومته قرار عن ودفاًعا — منه كاملنتَظر
املعارضة عىل بلري توني السابق الربيطاني الوزراء رئيس ردَّ — واستبدالها ترايدنت
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للسالح، الكامل بالنزع األعضاء الدول تلزم لم النووي االنتشار عدم معاهدة أن بتوضيح
التعهد بهذا أوفت قد حكومته وأن الفعالة، باإلجراءات الخاصة املفاوضات بعقد وإنما
بنسبة النووية ألسلحتها التفجريية القوة بالفعل الربيطانية الحكومة قلَّصت لقد بالفعل.
قاذفات بواسطة املحمولة القنابل عن وتخلَّت الباردة، الحرب نهاية منذ باملائة ٧٠
«فاجارد»، طراز من األربع النووية لغواصاتها التشغييل االستعداد وقللت اسرتاتيجية،
بها زودتها ترايدنت صواريخ من بالستيٍّا صاروًخا عرش ستة منها الواحدة تحمل التي
أي وعىل حربية. رءوس ثالثة إىل يصل بما مزود منها صاروخ وكل املتحدة، الواليات
تطلق أن قبل وستحتاج عاملة، فقط واحدة غواصة هناك تكون بعينه وقت أي يف حال،
٢٠٠٧ فرباير من والعرشين الرابع ويف أيام. بعدة قبلها مسبق إشعار إىل صواريخها
لندن شوارع إىل محتج ألف مائة من أكثر ترايدنت» للصواريخ «ال مظاهرات جذبت
يحل النووية األسلحة من جديد جيل ببناء القاضية خططها بوقف الحكومة ملطالبة
عن العموم مجلس أعضاء جانب من ملموسة مقاومة أيًضا هناك كانت ترايدنت. محل
وهو ترايدنت، الصواريخ استبدال مقرتح ضد منهم كاٍف عدد وصوَّت العمال، حزب
بلري ق حقَّ مارس شهر وبنهاية املحافظني. من الدعم التماس عىل بلري توني أجرب ما
الغواصة، هذه وحتى الحربية، والرءوس الصواريخ ذلك يف بما بديلة، غواصة مبتغاه:

عاًما. عرش سبعة عن يقل ال ما تصنيعها فسيستغرق

الباردة الحرب مرياث

وقد أقل. ال تعقيًدا، أكثر النووية األسلحة انتشار مشكلة صارت الباردة الحرب نهاية منذ
اإلمرباطورية وانهيار برلني حائط سقوط فبعد ا. مهمٍّ دوًرا الباردة الحرب مرياث لعب
ميخائيل السابق السوفييتي الزعيم أسماه ما تفكيك هو األول التحدي كان السوفييتية،
خالل العاملي األمن عالقات عىل هيمنت التي للخوف» التحتية «البنية جورباتشوف
معاهدة توقيع مع التسلح سباقات انتهاء وموسكو واشنطن وأعلنت الباردة، الحرب
مخزون من التخلص لكن أمر، التسلح سباق وقف إن .١٩٩١ أغسطس يف ستارت

كلية. بصورة مختلف أمر األسلحة
الواليات احتياج استمرار تفرس مقنعة حجة تقديم يستطيع من نجد أن الصعب من
هذه كل بعد مخازنها يف العاملة النووية األسلحة آلالف السوفييتي واالتحاد املتحدة
السابق األمريكي الدفاع لوزير وفًقا — فاليوم الباردة. الحرب انتهاء من السنوات
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هجومي نووي حربي رأس ٤٥٠٠ قرابة املتحدة الواليات تنرش — ماكنمارا روبرت
املتحدة للمملكة االسرتاتيجية (القوة رأس. ٣٨٠٠ نحو الروس ينرش فيما اسرتاتيجي
كل ترسانة يف النووية األسلحة عدد يصل إذ كثريًا؛ ذلك من أصغر والصني وفرنسا
النادي أعضاء أحدث أما نووي. سالح و٤٠٠ ٢٠٠ بني ما إىل الدول هذه من دولة
ومن نووي.) رأس مائة من أقل منهما الواحدة فتملك — وباكستان الهند — النووي
منها رأس وكل — املتحدة الواليات تملكها عامل أو نشط حربي رأس آالف الثمانية بني
من رأس ألفْي فإن — هريوشيما قنبلة قوة عىل ضعًفا بعرشين تزيد تدمريية قوة ذو
غضون يف لإلطالق جاهزة تكون بحيث الفوري، اإلطالق رهن موضوعة الرءوس هذه
يف للبدء مستعدة املتحدة الواليات تظل ذلك، عىل عالوة األمر. لزم لو دقيقة عرشة خمس
الرئيس، واحد؛ شخص قرار رهن نووية غري أو نووية دولة ضد األسلحة هذه استخدام

البالد. مصلحة يف يصب االستخدام هذا أن الرئيس يرى وقتما وذلك
إلحاًحا التسعينيات أوائل يف السياسات وصناع األمن خرباء مخاوف أكثر أحد
االتحاد تفكُّك بعد ١٩٩١ عام ويف انهياره. بعد السوفييتي االتحاد أسلحة تأمني كان
وروسيا أوكرانيا السابقة السوفييتية الجمهوريات يف نووية أسلحة ت تبقَّ السوفييتي
منذ أصبحت والتي — االستقالل حديثة الدول هذه اقتنعت وقد وكازاخستان. البيضاء
إعادة وتمت ورثتها، التي األسلحة عن بالتخيل املطاف نهاية يف — نووية دوًال مولدها
الدول هذه فتخيل بالغ؛ قلق دون األمر يمرَّ لم وإن روسيا، إىل األسلحة هذه جميع
برنامج ساعد وقد املضمون. باألمر يكن لم القوية الرابحة أوراقها عن االستقالل حديثة
هذا تحقيق يف — األسلحة هذه تأمني أجل من سخي أمريكي بتمويل — «نان-لوجار»
التوزيع هذا بمثل اقرتانه مع حتى النووية، لألسلحة الكبري العدد إن بنجاح. االنتقال
تحتية بنية ذات بيئة يف والتأمني والسيطرة التحكم مشكلة بجالء أوضح املحدود،
سبب كان سواء بحق، خطري الدويل املجتمع يواجهه الذي فالتهديد متداعية. عسكرية
بيع طريق عن أصولها من جزء تسييل إىل األموال إىل تفتقر عسكرية جهة سعي ذلك
األسلحة. هذه مثل برسقة السماح يف املهلهلة التأمني إجراءات تسبُّب أو نووية، أسلحة
الدول حدود خارج األسلحة هذه انتشار ظل يف للمخاوف إثارة أكثر املشكلة بََدت
من اآلالف عرشات العظميني القوتني كلتا نرشت الباردة الحرب فإبان تملكها. التي
حدودها خارج نووية رءوس حمل عىل القادرة الناقلة والصواريخ النووية األسلحة
فيها ُوِضعت التي املواقع وقائمة السابق. والتموضع املبكر الدفاع مثل مسميات تحت
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طويلة املتحدة الواليات خارج — اسرتاتيجية أو تكتيكية سواء — أمريكية نووية أسلحة
جزر اليابان، هاواي، جوام، جرينالند، كندا، أالسكا، وتضم: للدهشة، مثري نحو عىل
إسبانيا، الجنوبية، كوريا بورتوريكو، الفلبني، املغرب، ميدواي، كواجالني، جونستون،
الغربية. أملانيا املتحدة، اململكة تركيا، هولندا، إيطاليا، اليونان، فرنسا، بلجيكا، تايوان،
يف ١٩٥٤ سبتمرب منذ األمريكية النووية األسلحة من اآلالف نُِرشت وحدها أوروبا ويف
بلغ إذ ١٩٧١؛ عام يف ذروته العدد ووصل التقادم، بفعل اإلحالل من متواصلة عملية

نووي. سالح ٧٣٠٠ نحو
منذ بالغ نحو عىل البالد خارج املنترشة األمريكية النووية األسلحة عدد ُقلِّص
كافة بسحب األب بوش جورج الرئيس أََمَر ١٩٩١ عام ويف السوفييتي. االتحاد تفكك
لكن البالد. خارج مواقعها من والبحرية األرضية القواعد ذات التكتيكية النووية األسلحة
خارج أرضية قواعد ذات نووية بأسلحة املحتفظة الوحيدة الدولة املتحدة الواليات تظل
ويبلغ جوية). أو بحرية قواعد ذات بأسلحة احتفاظها أخرى دول (تواصل حدودها

نوويٍّا. سالًحا ٤٨٠ نحو أوروبا يف املوجودة األمريكية النووية األسلحة عدد

الباردة الحرب بعد ما حقبة يف النووي الردع

السوفييتي االتحاد قيام «احتمال فيه يَُعْد لم جديد بواقع السوفييتي االتحاد تفكُّك برشَّ
واصًفا الرأي، هذا جورباتشوف تبنَّى واقعيٍّا». تهديًدا مسبق إنذار دون أوروبا بغزو
الحرب. عن الرادع هو بالحرب التهديد يَُعد لم إذ االسرتاتيجي؛ التفكري يف بثورة إياه
نزع جعل أجل من العظيمة النقلة لهذه األمثل االستغالل هو التايل «هدفنا قال: وكما

فيها.» الرجوع يمكن ال عملية السالح
الباردة الحرب نهاية نشوة كانت الرئاسة، سدة كلينتون بيل اعتالء بحلول لكن
نحو عىل الجيل من صار فقد واقعية. األكثر التحليالت لصالح لالنسحاب سبيلها يف
شكًال اتخذت بل بالفعل، تختِف لم النووية باألسلحة املرتبطة املشكالت أن متزايد
واألمن السلم من جديدة حقبًة الباردة الحرب نهايُة تدشن أن من وبدًال وحسب. مختلًفا
لطاملا التي — اإلقليمية القضايا وطفو االستقرار عدم إىل الطريق دت مهَّ فإنها العامليني،
وكوسوفو رساييفو مثل مناطق أسماء وصارت مجدًدا. السطح عىل — مكبوتة ظلت

للجميع. مألوفة ورواندا
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السياسة توفيق أجل من قوتها بكل العمل كلينتون إدارة واصلت فقد هذا، ومع
فهًما تبنَّت الحكومة أن أعلنت ١٩٩٣ عام أواخر ويف الجديدة. الظروف مع النووية
أجراه النطاق واسع شامل تفصييل» «استعراض حدد وقد «الردع». ملفهوم جديًدا
ومن املتحدة. الواليات ألمن الرئيسية التهديدات من عدًدا ١٩٩٣ عام خالل البنتاجون
أسلحة من وغريها النووية األسلحة النتشار املتزايد التهديد كان التهديدات هذه أبرز
التهديد درء إىل فقط ليس موجًها الجديد «الردع» سيكون ثم ومن الشامل. الدمار
طريق وعن الذرية. واملواد التكنولوجيا امتالك أيًضا وإنما النووية، األسلحة باستخدام
بعض تحييد يف األمريكية اإلدارة أِمَلت كزاجر، واالقتصادية العسكرية الضغوط توظيف

وليبيا. والعراق الشمالية كوريا مثل: لالستقرار؛ املزعزعة الكربى الجهات
القوة انبعاث احتمال ظلَّ األمريكية النووية السياسة وراء األسايس الدافع أن بيد
يف كلينتون إدارة أعلنت للردع، الجديد التعريف مع وبالتمايش جديد. من الروسية
عقيدة عن االستعاضة تقرَّر فقد جديدة. نووية عقيدة تبنِّي بصدد أنها ١٩٩٤ سبتمرب
الدولة أساًسا تستهدف املتبادل، املؤكد األمان من جديدة بسياسة املتبادل املؤكد الدمار
مواصلة أجل من الروسية القيادة دعم هو األول: شقني؛ ذا هدًفا هذا حقق الروسية.
عملية عن تراجع أي من الوقاية هو واألهم، والثاني: النووية، األسلحة أعداد تقليص
الضعيف الرويس االقتصاد يتمكن أن املرجح غري من يزال ال أنه فرغم روسيا. يف اإلصالح
الحرب خالل عليها كان التي الدرجة نفس إىل التقليدية العسكرية القوة بناء إعادة من
خياًرا تُمثِّل قد النووية األسلحة أن األمريكيون السياسات مخططو رأى فقد الباردة،

الروس. الزعماء من الجديد الجيل أمام الثمن رخيص جذابًا
أهداف عام نحو عىل يصف رئاسيٍّا توجيًها كلينتون أصدر ١٩٩٧ نوفمرب ويف
تطوير أجل من العريضة الخطوط يرسم ذاته الوقت ويف األمريكية، النووية األسلحة
لألسلحة الفعيل التوظيف بشأن نوعه من رئايس توجيه أول هذا كان فعالة. خطط
عقيدة عن أخريًا تخلَّت واشنطن أن هو يميزه ما أبرز وكان كارتر، إدارة منذ النووية
التوجيه ذكر مطولة. نووية حرب لخوض باستعدادها تقيض كانت التي الباردة الحرب
دوًرا األمريكي األمني الوضع يف ستلعب االسرتاتيجية النووية األسلحة أن أيًضا الرئايس
جزءًا تظل كانت وإن العرشين، القرن من الثاني النصف خالل لعبته دور أي من أقلَّ
رأوا من أما محتمل. مستقبيل تهديد أي من للوقاية الهادفة األمريكية الجهود من حيويٍّا
يتغري لم الكثري بأن قاسية تذِكرة كلينتون توجيه مثَّل وانقىضفقد وىلَّ قد الردع زمن أن
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كلينتون إدارة أعلنت الباردة، الحرب ذروة يف املستخدمة بتلك أشبه وبكلمات بالفعل.
أن:

األسلحة استخدام بأن املحتملني األعداء تسليم الردع يضمن أن املنتظر من
عريض لنطاق حاجة فثمة … يفلح لن حلفائها أو املتحدة الواليات ضد النووية
دون املتحدة الواليات تُرتَك أال ضمان أجل من النووية االنتقامية الخيارات من
بالقدر املتحدة الواليات وستحتفظ … مالئم نحو عىل االستجابة عىل القدرة
لن املتحدة الواليات أن من واثق غري عدو أي يكون بحيث الغموض من الكايف

أراضيها. إىل أسلحته وصول قبل ا مضادٍّ هجوًما عليه تشنَّ

عالنية كوهني، ويليام الدفاع، وزير منصب يف أسبن خليفة تساءل َعيْنِه، الوقت يف
مفهوم تعزيز د وتعمَّ إغراءً، أكثر هدًفا البلد ستجعل الصغرية النووية القوة كانت إذا عما

الردع. إليه ارتكن الذي الغموض
بَْعُد، تام غري الباردة الحرب بعد ملا متماسك وضع نحو االنتقال كان وبينما
فيه استمرت الذي الوقت يف حليًفا، بوصفها موسكو مع عالنية املتحدة الواليات تعاملت
األسايس. العدو بوصفها ملوسكو النظر يف البنتاجون رها يُطوِّ التي الحرب سيناريوهات
ذلك وراء الظاهري والسبب اعتبار، ذات نووية قوة عىل روسيا حافظت جانبها، ومن

التقليدية. العسكرية قدراتها شهدته الذي التدهور تعويض هو

النووي االنتشار منع جهود فعالية

فمن متباينة. نتائج األخرية السنوات يف النووي االنتشار ملنع الهادفة الجهود حققت
املواد تلك من جزء َل وتحوَّ ملحوظ، نحو عىل النووية األسلحة مخزون تقلَّص ناحية،
الصالحني واليورانيوم البلوتونيوم مزج طريق عن سلمية أغراض إىل لالنشطار القابلة
لعملية مالءمة وأكثر العنرصين من جودة أقل بأنواع النووية التفجريات يف لالستخدام
النووي األمن إدارة مدير — بروكس لينتون السفري تفاخر وقد النووية. الطاقة إنتاج
عىل يحصل املتحدة الواليات يف مصابيح عرشة كل من «واحد قائًال: — األمريكي القومي
األسلحة وقوع خطر يبدو أخرى، ناحية من لكن سابقة.» سوفييتية قنبلة من طاقته
قبل. ذي من الحايل وقتنا يف أكرب الخاطئة األيدي يف لالنشطار القابلة املواد أو النووية
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وقعت ١٩٩٣ عام منذ أنه الذرية للطاقة الدولية الوكالة أكَّدت ٢٠٠٥ سبتمرب يف
تضمنت الحاالت هذه من عرشة وثماني النووية؛ املواد تهريب حاالت من حالة ٢٢٠
السيطرة عىل روسيا قدرة بشأن املخاوف اشتدت وقد التخصيب. عايل اليورانيوم تهريب
الرويس القومي األمن مستشار أعلن أن بعد اليد حقائب بحجم الصغرية القنابل عىل
معلوم غري القنابل هذه من املائة إىل يصل ما أن ١٩٩٧ عام يف ليبيد ألكسندر األسبق
يستخدمها أن األساس يف ورائها من الغرض كان التي — القنابل وهذه مكانها.
— حرب نشوب حالة يف والهدم التخريب عمليات يف العدو خطوط خلف الجواسيس
تتسم ما وغالبًا الذاتية، بالكفاية ومتسمة كبرية، بدرجة التنقل سهلة تكون كي ُصممت
إرهابي. كل حلم إنها أخرى، بعبارة والتفجري. التسليح إجراءات حيث من باالختصار
«أكثر دقيقة»: ٦٠» لربنامج تليفزيونية مقابلة يف ١٩٩٧ سبتمرب يف ليبيد قال وقد
القوات إرشاف تحت ليست املفرتضة والخمسني املائتني األسلحة من سالح مائة من
يف ُخزنت أو ُدمرت قد كانت إذا ما أعرف وال مكانها، أعرف ال أنا الروسية. املسلحة
نقاش موضوع ليبيد مزاعم صارت وقد حقيقًة.» أعرف ال ُرسقت. أو بيعت أو ما مكان

حاد.
٢٠٠١ أكتوبر من عرش الحادي ففي التاريخي. الفضول محض تتعدى القضية
جورج أعلم — وواشنطن نيويورك عىل اإلرهابي الهجوم من فقط واحد شهر بعد —
وفًقا بأنه االبن بوش جورج الرئيَس — املركزية االستخبارات وكالة مدير — تينيت
الرتسانة من صغرية نووية قنبلة رسق القاعدة تنظيم فإن املركزية للمخابرات ملصادر
بيد نيويورك. مدينة يف موجودة كانت — املصدر ذلك وفق — القنبلة وتلك الروسية.
ومحاوالت النووي لالستخدام الصالحة املواد رسقات لكن املعلومة. هذه كذب تبنيَّ أنه
متكررة مثبتة حقيقة صارت وإنما افرتاضات، محض تَُعْد لم النووية األسلحة رسقة
وعرشات النووية، األسلحة «آالف أليسون: جراهام ويقول الدويل. املستوى عىل الحدوث
من البيسبول كرة بحجم (كتل النووية األسلحة يف استخدامها املمكن املواد من اآلالف
مؤمنة غري تخزين منشآت يف اليوم موجودة التخصيب) عاليي والبلوتونيوم اليورانيوم
إىل يبيعوها أن يمكن الذين العازمني اللصوص جانب من للرسقة عرضة روسيا، داخل
لرسقة كثرية حاالت هناك كانت الباردة الحرب نهاية تلت التي السنوات ويف إرهابيني.»
يف أخرى أحيان ويف أحيانًا، روسيا يف اللصوص، عىل القبض فيها تم النووية املواد

وغريهما. وأملانيا التشيك جمهورية
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أو الضعيفة الدول إىل ووصولها النووية األسلحة انتشار مشكلة أيًضا هناك
للتكنولوجيا الدولية التهريب شبكة املشكلة هذه لفداحة املوضحة األمثلة ومن املتداعية.
«شبكة تَُعدُّ والتي خان، القدير عبد د. الباكستاني الذرة عالم أقامها التي الذرية واملواد
عالية شبكة بكونها خان شبكة اتسمت شك، دون النووية». لألسلحة شاملة تسوق
وإيران الشمالية وكوريا ليبيا إىل باكستان من تمتدُّ واإلنتاج التجهيز من التعقيد
لعبت لقد فورية. تأثريات الشبكة هذه إلسقاط كان وقد الدول. من وغريها وماليزيا
إسقاط من قالئل أشهر وبعد النووية، ليبيا طموحات تعزيز يف محوريٍّا دوًرا خان شبكة
الدوليني للمفتشني وسمحت النووي، برنامجها عن ليبيا تخلَّت ٢٠٠٤ عام يف الشبكة هذه

الربنامج. لهذا الداعمة التكنولوجيا من الكثري عن وتخلت البالد، بدخول

الذي خان، القدير عبد للدكتور صوًرا يحملون مؤيدون باكستانيون متظاهرون :1-7 شكل
اإلسالمية». الذرية للقنبلة الروحي «األب فيه يرون

إذ الكثريين؛ إفاقة يف أيًضا تسبب وقد عادية. غري تأثريات ذا مباغتًا أمًرا ذلك كان
أعمال توقف ورغم عدة. ألعوام الخفاء يف وعملت والفعالية، بالتعقيد الشبكة اتسمت
استطاع ربما غريهم من عنه: يَُجب لم كبري سؤال هناك يظل ورشكائه، خان القدير عبد
ال نحن ببساطة نرشها؟ عىل وشبكته هو عمل التي النووية التكنولوجيا إىل الوصول
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الخربة بيوت أحد رئيس — تشيبمان جون رأي حسب ذلك يف والسبب اإلجابة، نعرف
أن: إىل يرجع — لندن يف االسرتاتيجية للدراسات

بشأن تحقيقاتها تفاصيل أو خان، اعرتافات عن عالنية تفصح لم باكستان
احتجازهم تمَّ واألشخاصالذين األشخاصاملقبوضعليهم ذلك يف بما الشبكة،
خان احتجاز بموجبها تم التي والقوانني التهم أو االستجواب»، «بغرض
األشخاص هوية أو رساحهم، إطالق عليها بناءً تم التي األسس أو ورشكائه،

املتواصلة. الجربية» «اإلقامة من نوع رهن ُوِضعوا الذين

أُغِلقت قد خان قضية أن إىل استناًدا معلومات أي عن اإلعالن عن باكستان توقفت
إال يُسَجن أو يَُدن ولم أحراًرا الشبكة يف خان رشكاء أغلب ظل ذلك، إىل إضافة رسميٍّا.
العمل إطار يكون أن من حقيقي تخوُّف هي النهائية واملحصلة فقط. أشخاص ثالثة
جانب من استغاللها يمكن خطرية ثغرات يحوي يزال ال الصادرات عىل للسيطرة الدويل

خان. أقامها التي لتلك مشابهة شبكة
بارز بنجاح أشبه يبدو خان القدير عبد شبكة تفكيك أن نعرف إذن؟ نعرفه الذي ما
االنتشار مجابهة يف ملموس تقدم إىل أدى وربما النووي، االنتشار ملنع الجادة للجهود
من املتقدمة. التسليح وبرامج النووية طموحاتها عن التخيل عىل ليبيا أجرب حني النووي
األوىل املظاهر أن اتَّضح لكن الناجح، للردع نموذًجا الليبية الحالة بدت األوىل الوهلة
ضمنًا ملََّحْت النووية طموحاتها بإنهاء ليبيا قرار عن األولية الصحفية فالتقارير خداعة.
القرار هذا توقيت تواُفُق تسبََّب وقد القرار، هذا يف محوريٍّا دوًرا لعب الردع أن إىل
خيش وربما التقارير. هذه تأييد يف املحتدمة الداخلية السياسية والبيئة العراق غزو مع
اعتماد عن الالحق الكشف ساعد وقد العراق. مصري ليبيا تواجه أن القذايف معمر العقيد
استجاب ربما القذايف أن فرغم أفضل. نحو عىل األحداث تقييم عىل خان شبكة عىل ليبيا
قرار خلف وقفت التي الرئيسية القوة األرجح عىل يكن لم الردع فإن ما، بقدر للردع
بنقل املتعلقة الدولية القواعد تخرق وهي أمرها ُكشف ليبيا أن ببساطة فاألمر طرابلس.
من وحرمانها هذا جرمها عىل الدامغة األدلة مواجهة ويف النووية. والتكنولوجيا املواد
«االعرتاف» يف سياسية مزية ليبيا رأت ربما النووي، الربنامج األسايسالستمرار مصدرها
القرار اتخذ القذايف أن ثبت وقد الواقع. إنكار من بدًال النووية األسلحة عن والتخيل

الصحيح.
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الغائم الخط وهي النووي؛ االنتشار عىل السيطرة بشأن أخرى مقلقة مشكلة ثمة
الجهود من الكثري َهت ُوجِّ فقد الذرية. األسلحة وبرامج املدنية الذرية الطاقة برامج بني
لربنامج املمكن من ظل لكن األمرين، بني واضحة حدود إرساء نحو األخرية السنوات يف
الذرية الطاقة فربامج النووية. لألسلحة برنامج إىل يتحول أن الذرية للطاقة مدني
استغلتها السمة وهذه النووية. املواد وتنتج التكنولوجيا يف وتسهم الخربات تبني املدنية
شهري نحو عىل االبن بوش جورج الرئيس وصفها التي الثالث الدول من دولتان مؤخًرا
عىل وحسب تقترص النووية طموحاتها أن عىل إيران أرصت فلطاملا الرش». «محور بأنها
— الذرية للطاقة الدولية الوكالة فيه بما — الدويل املجتمع لكن املدنية، الذرية املفاعالت
الحصول يف «سلميٍّا» ا حقٍّ لها أن عىل طهران زعم عمل وقد الزعم. بهذا مقتنع غري ظل
عدم معاهدة عملت ملا كتذِكرة الذرية القنبلة امتالك من لالقرتاب تحتاجه ما كل عىل
املطالبات رفض — أسبابها كانت ما أيٍّا — إيران وتُواِصل تجنُّبه. عىل النووي االنتشار

اليورانيوم. بتخصيب الخاص برنامجها بتعليق الدولية
باالحتفاظ الشمالية لكوريا السماح تمَّ كلينتون، إدارة مع املعقودة االتفاقات بموجب
استخدام تنتوي كانت الشمالية كوريا أن الواضح من الذرية. للطاقة مدني بربنامج
املشكالت تكن ولم نووي. سالح أي يف األسايس املكون اليورانيوم؛ تخصيب يف مفاعالتها
يف هناك الحاكم النظام بدأ إذ الجديد؛ باألمر النووي االنتشار بشأن الشمالية كوريا مع
االنتشار منع معاهدة إىل الشمالية كوريا تنضمَّ ولم الستينيات، يف النووية املفاعالت بناء
بالتفتيش يُسَمح بموجبه الذي الضمانات اتفاق ل تأجَّ بينما ،١٩٨٥ عام حتى النووي
وحني .١٩٩٢ عام حتى الذرية للطاقة الدولية الوكالة طرف من النووي برنامجها عىل
صارت نووية، موادَّ تُخفي كانت الشمالية كوريا أن موعده عن املتأخر التفتيش اقرتح
أوقفت إذ النووي؛ االنتشار عدم معاهدة من انسحابها تعلن دولة أول الشمالية كوريا
الفرتة حلت ثم بها. العمل تجديد موعد من واحد يوم قبل درامي نحو عىل بها العمل
.٢٠٠٢ عام يف انهار اإلطار هذا لكن ،١٩٩٤ عام يف عليه» املتفق العمل «إطار ب الخاصة
— كلينتون إدارة بواسطة صياغته تمت والذي — عليه» املتفق العمل «إطار استلزم وقد
باملاء تعمل حديثة مفاعالت عىل الحصول يف الشمالية كوريا املتحدة الواليات تساعد أن
واستلزم األسلحة، إنتاج عىل القدرة تملك ال ولكنها الطاقة إنتاج شأنها من الخفيف
خليفة ضغط إذ األمرين؛ من أيٌّ يحدث لم طبيعية. عالقات إقامة نحو االنتقال أيًضا
الشمالية، كوريا بشأن األطراف» سداسية «املحادثات َي ُسمِّ ما إقامة أجل من كلينتون
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املتحدة والواليات واليابان وروسيا والصني الكوريتان فيها تتوصل أن املفرتض من التي
الستاليني. الطابع ذي سونج إيل كيم نظام مع حل إىل مشرتك نحو عىل

نفق داخل بلوتونيوم قنبلة الشمالية كوريا رت فجَّ ،٢٠٠٦ أكتوبر من التاسع ويف
التاريخ يف التاسعة الدولة صارت وبهذا البالد، شمال أقىص يف بانجي يُدعى مكان يف
لنادي بانضمامها ترصح التي — لالستقرار وافتقاًرا خطًرا الدول أكثر األرجح وعىل —
نووية؟ أسلحة امتالك إىل الشمالية كوريا يدفع الذي ما النووية. لألسلحة املالكة الدول
بشكل متأكًدا أحد يكن لم دبلوماسية؟ تفاوض كورقة أم الهجوم أم الدفاع لغرض أهي
صحيفة رأت األمر. هذا حيال فعله سيتم ما معرفة للغاية العسري من كان كما تام،
كوريا ألن عويصة؛ مشكلة سيصري األمر أن آرائها يف عادة املتزنة تايمز نيويورك
ما كل لبيع بالكامل ومستعدة املفرَطنْي والقسوة االستقرار بعدم «تتسم كانت الشمالية
النووي الربنامج عن املعلومات نقص ويظل نووية.» قنبلة عىل الحصول مقابل تملك
املجتمع يواجهها خطرية قضيًة — عام بشكل املنعزلة الدولة تلك — الشمالية لكوريا
الدويل. لألمن معادية سياسات متكرر نحو عىل أظهرت الدولة تلك أن خاصة الدويل،

السنوات يف الكورية الجزيرة بشبه العسكري الرصاع من نوع نشوب احتماالت إن
جدي نحو عىل الشمالية كوريا تفكر أن بشدة املرجح من يبدو كما مرتفعة، القادمة
يختفي لن الشمايل الكوري النووي الربنامج إن املعركة. يف النووي السالح استخدام يف
إىل والهادف البنتاجون طرف من املقدم املتكرر املعارض املقرتح رغم نفسه، تلقاء من
خاصة وأخرى دبلوماسية امتيازات مقابل يف النووي برنامجها عن الشمالية كوريا تخيل
أن شأنه من الذي ما تحديًدا نعرف أن الصعب من الحاسمة، املرحلة هذه ويف بالطاقة.
ذلك إىل يدفعها ما ُوِجَد إْن هذا النووية، ترسانتها عن التخيل عىل الشمالية كوريا يحمل

األساس. من
الجهود حققت لقد آسيا. جنوب بدول النووية األسلحة انتشار مشكلة هناك وأخريًا،
أنه الجيل ومن ذريًعا. فشًال وباكستان الهند بني النووي التسلح سباق لوقف الهادفة
ت انضمَّ لقد ليبيا. حالة يف حدث عما تماًما مختلف نحو عىل املشكلة مع التعامل جرى
،١٩٧٤ مايو من عرش الثامن يف ناجًحا اختباًرا أجرت حني النووي النادي إىل الهند
الذي الصني وبني بينها الحدودي الرصاع إىل استجابة الربنامج بدأت قد الهند وكانت
ومنذ بعامني. التاريخ ذلك بعد الذرية لقنبلتها الصني وتطوير ،١٩٦٢ نوفمرب يف وقع
الدفاعي، بتخطيطها يختص فيما املزدوجة» «الجبهة نهج عىل تحافظ والهند الوقت ذلك
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سببت التي هي الباكستانية الهندية الجبهة لكن عينيها. نصب وباكستان الصني واضعة
منتصف يف الخطورة بالغ نحو عىل هناك املوقف تصاعد بسبب شديدة عاملية مخاوف
لدولة نسبيٍّا القصري العمر خالل الرصاع من طويل بتاريخ البََلدان مرَّ لقد .١٩٩٨ عام
وهناك واألمنية، الثقافية القضايا من العديد بسبب بينهما الرصاع واحتدم باكستان،

عليه. املتنازع وكشمري جامو إقليم يف تتمثَّل لالنفجار جاهزة مشتعلة نقطة
نشبت الربيطانيني، بواسطة الهند من باكستان اقتُطعت حني ،١٩٤٧ عام منذ
االنتصار كان مرة كل ويف األقل، عىل مرات أربع الجانبني بني خطرية عسكرية رصاعات
املعرض املوقف هذا إىل النووية األسلحة إدخال يؤدي أن الطبيعي ومن الهند. حليف
نووية. ألسلحة تجارب خمس الهند أَْجَرت ،١٩٩٨ مايو ويف املخاوف. إثارة إىل لالنفجار
وقد بها. خاصة نووية تجارب بست عجالة يف باكستان ردَّت َعيْنِه الشهر انتهاء وقبل
عمليات أبرزها عدة، مناسبات يف التوتر وازداد حاد، لفظي تراشق يف الجانبان انخرط
واسعة دولية إدانة النووية التجارب أثارت وقد .٢٠٠٢ يف املجازفة العسكري الحشد

الطرفني. لكال

.١٩٩٨ مايو راجاستان، يف النووية للتجارب هندي موقع :2-7 شكل

الرصاع استقرار دعم يف ستتسبب النووية األسلحة كانت إذا ما بشأن السؤال ويظل
أي مخاطر أن إىل يذهبون للردع فاملؤيدون جدل. مثاَر زعزعته؛ أم الباكستاني الهندي
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املدن طبيعة ستؤدِّي حيث — الجزيرة بشبه — َصُغر وإن — النووي بالقصف تبادل
قبل الرتاجع عىل الطرفني تُجرب أن شأنها من — املاليني مقتل إىل بالسكان املكتظة
الهندي الخارجية الشئون وزير املعسكر لهذا املنتمني ومن الالعودة. نقطة إىل الوصول
عىل النووية الهند سياسات يدينون من إن قائًال يضيف والذي سينغ، جاسوات األسبق
«إذا أيًضا: قال وقد النووية». العنرصية «التفرقة أسماه ما يمارسون إنما صارخ نحو
يعمل لن منطق فبأي بوضوح، كذلك أنه ويبدو الغرب، يف بنجاح يعمل الردع كان
وجود عدم املؤكد من أنه مشابه برأي الباكستانية القيادة أقرت وقد الهند؟!» يف بنجاح
من بحقبة آسيا جنوب يف النووي الردع يبرش وربما النووي. الرصاع يف منترص طرف
القضايا جميع لحل الرضورية املحفزات يُقدِّم بحيث والهند، باكستان بني الدائم السالم
أما املتفائلني. نظر وجهة هي هذه وكشمري. جامو بإقليم املتعلقة تلك خاصة العالقة،
الثقة من ينبغي مما أكرب قدًرا تُوِيل إنما النظرة هذه أن إىل فيذهبون الردع معارضو
السيطرة فعًال الجانبني بمقدور فهل العسكريتني. املؤسستني لكلتا املؤسسية للنزاهة
كثريون أمنيون خرباء يخىش ذلك؟ يف رغبا إن حتى التصاعد من ومنعها أزمة أي عىل

بالنفي. الجواب أن
أن إىل تشري األخرية السنوات يف النووية األسلحة بموضوع املتعلقة خربتنا إن
السبيل يظل رقابية تفتيش ونظم صارمة دولية معايري إنشاء يف املتمثل األسايس النظام
املدير — الربادعي محمد ويرى النووية. التهديدات عىل السيطرة يف فعالية واألكثر األمثل
أننا — ٢٠٠٥ عام للسالم نوبل بجائزة والفائز الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام
تطوير أو الجدران، من املزيد بناء طريق عن التهديدات لهذه االستجابة نستطيع «ال
تعاونًا باألساس منا تتطلب التهديدات فهذه القوات. من املزيد إرسال أو أكرب، أسلحة
دولة. مائة من أكثر يف نووية برامج عىل الذرية للطاقة الدولية الوكالة ترشف دوليٍّا.»
النووية، األسلحة بناء كيفية تعرف دولة ٤٩ إىل يصل ما فإن الربادعي تقديرات ويف
ليس ذلك رغم بالفعل. ذلك لعمل بعضها يدفع قد العاملي التوتر أن من يحذِّر وهو
ما هناك ستكون بأنه تنبَّأ حني ١٩٦٣ عام كينيدي إف جون خيش مثلما مقلًقا املوقف
قلقه منبع أن لالهتمام املثري ومن العقد. بنهاية نووية قوة وعرشين عرش خمسة بني
وعىل — املتقدمة الصناعية الدول أن وإنما القنبلة، عىل النامية الدول حصول يكن لم
األوروبية الدول من والعديد عليها. ستحصل التي هي — واليابان الغربية أملانيا األخص
نووي سالح مائة لبناء خطًطا تُطوِّر كانت التي — السويد بينها ومن الوقت، ذلك يف

النووية. لألسلحة برامج عىل دأب يف تعمل كانت — املسلحة قواتها بها تُعزِّز
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أساس عىل تشكَّلت االبن بوش جورج إدارة سياسات فإن املقابل، الجانب عىل
الجهود عىل أكدت ما وكثريًا الدولية، للضوابط الحقيقية الفعالية يف القوي التشكك من
من الدول منع نحو وأكثَر أكثَر انتباهها محولة النووي، االنتشار ملجابهة االستباقية
كلينتون. إدارة سنوات يف بدأت التي السياسة وهي النووية، واملواد التكنولوجيا امتالك
العراق غزو تربيره وعند للردع. األشداء املعارضني من نفسه هو أنه بوش كشف وقد
يدْي بني األمريكي الشعب أمن ألضع أكن لم ألنني الترصف؛ عىل أقدمت «لقد بوش: قال
عىل وقدرته حسني صدام عقل رجاحة يف وأثق وأنتظر ألقف أكن لم مجنون. شخص

النفس.» ضبط
لتدمري محاولة شكل باألساس اتََّخذَ ٢٠٠٣ عام مارس يف العراق غزو فإن ثَمَّ ومن
قلب يحاول أن وبالتبعية صدام يرتدع أال مخافة العراقية، الشامل الدمار أسلحة برامج
كوندوليزا القومي األمن مستشارة قالت وقد وحلفائها. املتحدة الواليات عىل الطاولة
هو الدامغ الدليل يكون أن نريد ال «نحن للحرب: اإلعداد أثناء ٢٠٠٢ أكتوبر يف رايس
دمار أسلحة يمتلك ال العراق أن تبنيَّ جيًدا، معروف هو وكما الغراب.» عيش سحابة
الحجة تعزيز أعاد الغزو أن املفارقة قبيل من لكن النووي. النوع من خاصة شامل،
التسعينيات منذ العراق عىل ُفرض الذي التفتيش كنظام — التفتيش أنظمة بأن القائلة
أو النووية لألسلحة انتشار أي عن تكشف فعالة أدوات تكون أن بالفعل يمكنها —
فإن — الجنسيات املتعددة والقوات — العراقي الشعب حظ لسوء لكن تماًما. تمنعه

حسني. صدام خداع فضح بوش
محلها وحلَّ الرصاع، ألطراف وضوح من به اتسمت بما الباردة الحرب ولَّت لقد
الحاكمة، األنظمة انهيار ِقبَل من العاملي األمن فيه يُهدَّد والريبة بالغموض ميلء عالم
اإلقليمية، والرصاعات النووية، األسلحة عىل حديثًا الحائزة والدول النووي، واإلرهاب
تتعاظم املزيج هذا عليها ينطوي التي واملخاطر قبل. من املوجودة النووية والرتسانات
ملخزون الكافية غري والحماية النووية، التكنولوجيا عىل الحصول سهولة بفعل كثريًا
تملك (إذ العالم حول للصواريخ املتزايد والتوافر التخصيب، عايل واليورانيوم البلوتونيوم
النووية، املواد يف تتعامل التي السوداء السوق وشبكات بالستية)، صواريخ دولة ٣١
الدورة امتالك خالل من النووية األسلحة لتصنيع «كامنة» قدرات امتالك نحو والتوجه
قد التي املمكنة األخطار جميع بني فمن واضحة؛ ذلك ونتائج النووي. للوقود الكاملة
أشد — النووية األسلحة فإن العاملي)، االحرتار ذلك يف (بما اليوم الدويل املجتمع تتهدد
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عىل تمثِّل — الشامل الدمار ذا الواقع يف الوحيد والسالح فتًكا، ابتكارها تَمَّ التي األسلحة
األهمية. شديد أمًرا النووية األسلحة تزال ال ا؛ حقٍّ األعظم. الخطر األرجح
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In addition to the giants on whose shoulders I have stood formore than 30
years and who are recognized in the text and bibliography that follows,
I should like to thank the many archivists and librarians in the United
States, Australia, and the United Kingdom who are all too often taken for
granted. I should also like to thank my former students Jason Flanagan
and Jacqui Bird for their thoughtful analyses of the career of J. Robert
Oppenheimer and the role of atomic scientists in the making of nuclear
weapons, respectively. Needless to say, there is a vast literature on var-
ious aspects of the politics of nuclear weaponry and the problems and
prospects of dealing with nuclear weapons. The publications listed below
represent the tip of that iceberg and include the most important stud-
ies in English. Constraints of space have made it necessary to omit many
excellent and important works in the field.

األول الفصل

The best place to begin the study of nuclear weapons is the pages of the
Bulletin of Atomic Scientists, founded in 1945 as a newsletter distributed
among nuclear physicists concerned by the possibility of nuclear war; for
60 years the Bulletin’s Doomsday Clock has followed the rise and fall of
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nuclear tensions. For a discussion of the far-reaching effects of nuclear
weapons, including the mass fire caused by firestorms, see Lynn Eden,
Whole World on Fire: Organizations, Knowledge, and Nuclear Weapons
Devastation (Cornell University Press, 2004). The best introduction to the
threat posed by nuclear terrorists is Graham Allison, Nuclear Terrorism:
The Ultimate Preventable Catastrophe (Times Books, 2004); also useful are
Scott D. Sagan and Kenneth N. Waltz, The Spread of Nuclear Weapons: A
Debate Renewed (W. W. Norton, 2003) and Joseph Cirincione, Jon Wolf-
stahl, and Miriam Rajkumar, Deadly Arsenals: Nuclear, Biological and
Chemical Threats (Carnegie Endowment for International Peace, 2005).

الثاني الفصل

The Einstein letter together with FDR’s reply is found in Vincent C. Jones,
Manhattan: The Army and the Atomic Bomb (US Government Printing Of-
fice, 1985). A good introduction to the Einstein story, taking into ac-
count all the latest discoveries of letters and organized in a conven-
tional chronological format, is Walter Isaacson, Einstein: His Life and
Universe (Simon and Schuster, 2007). For details on the German research
effort, see Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb (Simon and
Schuster, 1986); McGeorge Bundy, Danger and Survival: Choices about
the Bomb in the First Fifty Years (Random House, 1988); Mark Walker,
German National Socialism and the Quest for Nuclear Power, 1939–1949
(Cambridge University Press, 1989); and Jeffey T. Richelson, Spying on
the Bomb: American Nuclear Intelligence from Nazi Germany to Iran
and North Korea (Norton, 2006). The best introduction to the making
of the atomic bomb is still Henry D. Smyth, A General Account of the
Development of Methods of Using Atomic Energy for Military Purposes
under the Auspices of the United States Government, 1940–1945 (US Gov-
ernment Printing Office, 1945).
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For the role of the atomic scientists, see Robert Jungk, Brighter Than
a Thousand Suns: The Moral and Political History of the Atomic Scientists

(Victor Gollancz, 1958); Robert Gilpin, American Scientists and Nuclear

Weapons Policy (Princeton University Press, 1962); and Gregg Herken,
Brotherhood of the Bomb: The Tangled Lives and Loyalties of Robert

Oppenheimer, Ernest Lawrence, Edward Teller (Henry Holt, 2002). Also
see Jacqueline Bird’s related essay in The Politics of Nuclear Weaponry,
ed. Richard Dean Burns and Joseph M. Siracusa (Regina Books, 2007).

The ‘atomic diplomacy’ debate may be followed in Gar Alperovitz,
The Decision to Use the Atomic Bomb and the Architecture of an American

Debate (Harper Collins, 1995); Robert James Maddox,Weapons for Victory:

The Hiroshima Decision Fifty Years Later (University of Missouri Press,
1995); and, most recently, Wilson D. Miscamble, From Roosevelt to

Truman: Potsdam, Hiroshima, and the Cold War (Cambridge University
Press, 2007). For a useful distillation of the vast literature on this subject,
see J. Samuel Walker, Prompt and Utter Destruction: Truman and the Use

of Atomic Bombs against Japan (University of North Carolina Press, 1997).
For the impact of wartime bombing of civilians, see Jorg Friedich, Fire:

The Bombing of Germany, 1940–45 (Columbia University Press, 2007), and
the incomparable John Hersey, Hiroshima (Penguin, 1946). The George
Orwell quote is found inOrwell in Tribune: ‘As I Please’ and Other Writings,

1943–7, compiled and edited by Paul Anderson (Politioco’s, 2007).

الثالث الفصل

The Baruch Plan and the Gromyko proposal are found in Joseph M. Sira-
cusa, The American Diplomatic Revolution: A Documentary History of the

Cold War, 1941–1947 (Holt, Rinehart and Winston, 1976). For a detailed
treatment of the Baruch Plan, which contains a fair amount of primary
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source material, see Leneice N. Wu’s essay in Richard Dean Burns (ed.),
Encyclopaedia of Arms Control and Disarmament (3 vols, Charles Scrib-
ner’s Sons, 1993), and Richard G. Hewlett and Oscar E. Anderson, Jr, A
History of the United States Atomic Energy Commission, vol. 1, The New
World, 1939/1946 (University of Pennsylvania, 1962).

The best historical assessments include Barton J. Bernstein, ‘The
Quest for Security: American Foreign Policy and International Control of
Atomic Energy’, Journal of American History 60 (March 1974), 1003–44;
and Larry Gerber, ‘The Baruch Plan and the Origins of the Cold War’,
Diplomatic History 6 (Winter 1982), 69–95. The Bush quote is found in
the introduction of Thomas C. Reed’s At the Abyss: An Insider’s History
of the Cold War (Ballantine Books, 2004).

الرابع الفصل

Portions of this chapter have been adapted from my recent study,
with David G. Coleman, Real-World Nuclear Deterrence: The Making of
International Strategy (Praeger Security International, 2006). The famous
NSC 68 document is found in Joseph M. Siracusa, Into the Dark House:
American Diplomacy and the Ideological Origins of the Cold War (Regina
Books, 1998).

For the historical context of these years, see Paul Boyer, By the Bomb’s
Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic
Age (North Carolina Press, 1994); Michael Mandelbaum, The Nuclear
Revolution: International Politics before and after Hiroshima (Cambridge
University Press, 1981); and Michael J. Hogan, A Cross of Iron: Harry S.
Truman and the Origins of the National Security States, 1945–1954 (Cam-
bridge University Press, 1998).

Also useful are Gregg Herken, The Winning Weapon: The Atomic
Bomb in the Cold War, 1945–1950 (Knopf, 1980); Margaret Gowing,
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Independence and Deterrence: Britain and Atomic Energy, 1945–1952

(Macmillan, 1974); and John Lewis Gaddis et al. (eds) Cold War Statesmen

Confront the Bomb (Oxford University Press, 1999).
The Soviet side of this story is told ably in David Holloway, Stalin and

the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939–1956 (Yale Univer-
sity Press, 1994); and Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity:

The Stalin Years (Oxford University Press, 1996).
The growth of the global anti-nuclear campaign, together with the

forces, personalities, and events that moulded it, is told in Lawrence
S. Wittner’s incomparable multi-volume study, The Struggle against the

Bomb (Stanford University Press, 1993).

الخامس الفصل

Indispensable are three works by Raymond L. Garthoff:Deterrence and the
Revolution in Soviet Military Doctrine (Brookings Institution, 1990), Soviet
Strategy in the Nuclear Age (rev. edn, Praeger, 1962), and Détente and

Confrontation: American Soviet Relations from Nixon to Reagan (Brook-
ings Institution, 1985). In this same category I also include Lawrence
Freedman’s The Evolution of Nuclear Strategy, 3rd edn (Palgrave Macmil-
lan, 2003) and Deterrence (Polity, 2004).

Still useful on nuclear doctrine are Thomas C. Schelling, Arms and

Influence (Yale University Press, 1966), and Glenn H. Snyder, Deterrence
and Defence (Princeton University Press, 1961).

Of the several accounts of the Cuban Missile Crisis, Graham Al-
lison and Philip Zelikow’s Essence of Decision: Explaining the Cuban

Missile Crisis, 2nd edn (Longman, 1999) is the standard account. Alexandr
Fursenko and Timothy Naftali, ‘One Hell of a Gamble’: Khrushchev, Castro

and Kennedy, 1958–1964, Secret History of the Cuban Missile Crisis (W. W.
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Norton, 1997), had unprecedented access to the former Soviet archives,
while Ernest R. May and Philip Zelikow, The Kennedy Tapes: Inside the

White House during the Cuban Missile Crisis (Belknap Press, 1997), pro-
vides transcripts ofmost of the audio recordings JFK secretlymade during
the episode.

The treaty milestones of these years are covered in JosephM. Siracusa
and David G. Coleman, Depression to Cold War: A History of America from

Herbert Hoover to Ronald Reagan (Praeger, 2002), and Richard Dean Burns
(ed.), Encyclopaedia of Arms Control and Disarmament (3 vols, Charles
Scribner’s sons, 1993).

Arms control efforts to limit the potential threat of strategic
weaponry may be found in McGeorge Bundy, Danger and Survival; J.
P. G. Freeman, Britain’s Nuclear Arms Control Policy in the Context of

Anglo-American Relations, 1957–68 (St Martin’s Press, 1986); Martin
Goldstein, Arms Control and Military Preparedness from Truman to Bush

(Peter Lang, 1993); and Robin Ranger, Arms and Politics, 1958–1978: Arms

Control in a Changing Political Context (Gage, 1979). Kennedy’s creation
of the Arms Control and Disarmament Agency is described by Duncan L.
Clarke, Politics of Arms Control: The Role and Effectiveness of the Arms

Control and Disarmament Agency (Free Press, 1979).
The debate over nuclear testing and negotiation of the limited test

ban treaty are detailed in Robert Divine, Blowing on the Wind: The

Nuclear Test Ban Debate, 1954–1960 (Oxford University Press, 1978);
Glenn Seaborg, Kennedy, Khrushchev and the Test Ban (University of Cali-
fornia Press, 1981); Kendrick Oliver, Kennedy, Macmillan, and the Nuclear

Test-Ban Treaty (St Martin’s Press, 1998); and William R. Cleave and S. T.
Cohen, Nuclear Weapons, Policies, and the Test Ban Issues (Praeger, 1987).

For the Reagan years and arms control, see Strobe Talbott, Deadly
Gambits: The Reagan Administration and the Stalemate in Nuclear Arms
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Control (Knopf, 1984); Kenneth L. Adelman, The Great Universal Embrace:
Arms Summitry, a Skeptic’s Account (Simon and Schuster, 1989); and Keith
L. Shimko, Images and Arms Control: Perceptions of the Soviet Union in the
Reagan Administration (University of Michigan Press, 1991).

Also useful are Alexander L. George and Richard Smoke,Deterrence in
American Foreign Policy: Theory and Practice (Columbia University Press,
1974); Fred Kaplan, The Wizards of Armageddon (Simon and Schuster,
1983); and Marc Trachtenberg, History and Strategy (Princeton University
Press, 1991).

السادس الفصل

Overviews include Richard Dean Burns and Lester H. Brune, The Quest
for Missile Defenses, 1944–2003 (Regina Books, 2004); Ashton B. Carter
and David N. Schwartz (eds), Ballistic Missile Defense (Brookings Insti-
tution, 1984); and David B. H. Denoon, Ballistic Missile Defense in the
Post-Cold War Era (Westview, 1995). For Soviet/Russian developments,
see Pavel Podvig (ed.), Russian Strategic Nuclear Forces (MIT Press, 2001)
and Steven J. Zaloga, The Kremlin’s Nuclear Sword: The Rise and Fall
of Russia’s Strategic Nuclear Forces, 1945–2000 (Smithsonian Institution
Press, 2002).

The 1968 debates over deployment are covered in Edward R. Jayne,
The ABM Debate: Strategic Defense and National Security (Center for
Strategic Studies, 1969); Abram Chayes and Jerome Wiesner (eds), ABM:
An Evaluation of the Decision to Deploy an Antiballistic Missile System
(Harper and Row, 1969); and Ernest J. Yanarella, The Missile Defense
Controversy: Strategy, Technology, and Politics, 1955–1972 (University
Press of Kentucky, 1977).

For the Reagan administration’s efforts to reinterpret the ABM treaty,
see Raymond L. Garthoff, Policy Versus the Law: The Reinterpretation of
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the ABM Treaty (Brookings Institution Press, 1987). For Reagan’s initiative,
consult William L. Broad, Teller’s War: The Top Secret Story Behind the Star
Wars’ Deception (Simon and Schuster, 1992) and Frances Fitzgerald, Way
Out There in the Blue: Reagan, Star Wars and the End of the Cold War
(Simon and Schuster, 2000).

السابع الفصل

In addition to the works noted in Chapter 1, see Stephen J. Cimbala,
Nuclear Strategy in the Twenty-First Century (Praeger, 2000).

The importance of the Nuclear Non-Proliferation Treaty is dis-
cussed in Ted Greenwood, Harold A. Feiveson, and Theodore A. Taylor,
Nuclear Proliferation: Motivations, Capabilities and Strategies for Control
(McGraw-Hill, 1977); Michael P. Fry, Patrick Keatinge, and Joseph Rot-
blat (eds), Nuclear Non-Proliferation and the Non-Proliferation Treaty
(Springer-Verlag, 1990); David Fischer, Stopping the Spread of Nuclear
Weapons: The Past and the Prospects (Taylor and Francis, 1992); and T. V.
Paul, Power Versus Prudence: Why Nations Forgo NuclearWeapons (McGill-
Queens University Press, 2000).

For the rise and fall of Dr A. Q. Khan and his nuclear black market, see
William Langewiesche, The Atomic Bazaar: The Rise of the Nuclear Poor
(Farrar, Straus and Giroux, 2007) and Nuclear Black Markets: Pakistan, A.
Q. Khan and the Rise of Proliferation Networks (International Institute for
Strategic Studies, London, 2007).

Recent studies of how not to deal with North Korea are Marion
V. Creekmore, Jr, A Moment of Crisis: Jimmy Carter, the Power of a
Peacemaker, and North Korea’s Nuclear Ambitions (Public Affairs, 2007);
Gordon D. Chang, Nuclear Showdown: North Korea Takes on the World
(Random House, 2007); and Jasper Becker, Rogue Regime: Kim Jong Il and
the Looming Threat of North Korea (Oxford University Press, 2007).
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For the problems and prospects of the proliferation of nuclear
weapons states in South Asia, see Devin T. Hagerty, The Consequences of
Nuclear Proliferation: Lessons from South Asia (MIT Press, 1998); George
Perkovich, India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation (Uni-
versity of California Press, 1999); and K. K. Pathak, Nuclear Policy of India:
A Third World Perspective (Gitanjali Prakashan, 1980).

For an account of nuclear ‘know-how’ gone astray, consult John
McPhee, The Curve of Binding Energy (Farrar, Straus and Giroux, 1974).
And to understand how easy it would be for a terrorist organization to
assemble an atomic bomb, see Peter D. Zimmerman and Jeffrey G. Lewis,
‘The Bomb in the Backyard’, Foreign Policy (November–December 2006),
33–9.
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