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تقادم الردع:
لماذا تعاني االستراتيجية النووية األمريكية من القصور؟ 

باتــت االســتراتيجية النوويــة األمريكيــة موضــع 
جــدل هائــل فــي اآلونــة األخيــرة؛ وذلــك فــي ظــل 
تصاعــد حــدة منافســات القــوى الدوليــة علــى 
تعــددت  لذلــك  النوويــة؛  الترســانات  تحديــث 
المطالــب بمراجعــة اســتراتيجية الــردع النــووي 
األمريكيــة، ال ســيما مــع جوانــب القصــور التــي 
تطويــر  إهمــال  فــي  المتمثلــة  منهــا  تعانــي 
أســلحة  بنــاء  إلــى  والحاجــة  النــووي،  البرنامــج 
ناهيــك  الطــوارئ،  مالجــئ  وتهالــك  جديــدة، 
عــن التهــاون مــع التهديــدات النوويــة الروســية، 

النوويــة.  الصيــن قدراتهــا  توســيع  وتجاهــل 

علــى الرغــم مــن التراجــع النســبي ألهميــة الــردع النــووي خــال 
العقــود الماضيــة، وخاصــًة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، وتاشــي 
ــراع  ــى ص ــد إل ــا تتصاع ــي أوروب ــرة ف ــرب كبي ــن ح ــوف م الخ
نــووي، وانشــغال الواليــات المتحــدة بتعزيــز نفوذهــا فــي النظــام 
الدولــي؛ فــإن تصاعــد حــدة منافســات القــوى العظمــى فــي الفتــرة 
ــتراتيجيات  ــى االس ــوة عل ــوء بق ــليط الض ــى تس ى إل ــرة، أدَّ األخي
النوويــة بوصفهــا نوعــاً مــن أنــواع التحــوط ضــد عــدم اليقيــن فــي 

المســتقبل القريــب.

وفــي هــذا الســياق تعــددت الدعــوات الموجهــة إلــى إدارة 
ــردع  ــتراتيجية ال ــة اس ــدن” لمراجع ــو باي ــي “ج ــس األمريك الرئي
للبــاد؛ للوقــوف علــى المشــكات وأوجــه القصــور  النــووي 
االســتراتيجية والسياســية، خاصــًة فــي ظــل وجــود قوتيــن نوويتيــن 
مناظرتيــن، همــا: روســيا والصيــن اللتــان تشــكان تهديــداً مشــتركاً 

ــاد.  ــاً للب وجدي

أبعاد جوهرية

تســتند االســتراتيجية النوويــة األمريكيــة إلــى خيــارات مرنــة 
ومتدرجــة للقــوة المضــادة؛ حيــث أنشــئت الترســانة النوويــة 
األمريكيــة فــي الوقــت الــذي تعاملــت فيــه الواليــات المتحــدة 
ــاردة؛ مــن حصــار  ــد الحــرب الب مــع سلســلة مــن أزمــات مــا بع
برليــن إلــى الحــرب الكوريــة. وبحلــول عــام 1950، تجلَّــى تفــوق 
ــدا أن األســلحة  ــا عــدداً وتســلحاً، وب ــات المتحــدة وحلفائه الوالي
النوويــة والتهديــد باســتخدامها هــو المــاذ الغربــي الوحيــد. وفــي 
هــذا اإلطــار، تشــير االســتراتيجية النوويــة األمريكيــة إلــى ثاثــة 

ــة: ــاد جوهري أبع
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اإلطــاق  أنظمــة  تنقســم  المتعــددة:  التســلح  منظومــة   -1
ــالـ”ثالوث نــووي”  االســتراتيجية األمريكيــة إلــى مــا ُيعــَرف بـ
الــذي يتكــون مــن قاذفــات بعيــدة المــدى، وصواريــخ باليســتية 
ــن  ــق م ــتية ُتطَل ــخ باليس ــارات )ICBM(، وصواري ــرة للق عاب
الغواصــات )SLBMs(. ُيوفــر هــذا التقســيم ألنظمــة اإليصــال 
أســاس الــردع مــن خــال تأكيــد أن كل جانــب لديــه قــدرة 
الضربــة الثانيــة فــي حالــة الهجــوم عليــه. ووفقــاً إلحصائيــات 
معهــد ســتوكهولم الدولــي ألبحــاث الســام، فــإن الواليــات 
المتحــدة تمتلــك 5428 رأســاً نوويــاً فــي عــام 2022، مقارنــًة 

بـــ5550 فــي عــام 2021.

كمــا ُتشــكل مجموعــة مــن المنصــات واألســلحة تشــمل 
أكثــر مــن 2000 رأس نــووي بــري وبحــري وقنابــل فــي 
مئــات مــن أنظمــة اإلطــاق العتيقــة، مــع القــوات المخصصــة 
ــة  ــاً إلــى جنــب؛ منظومــة التســلح األمريكــي، وهــي بمنزل جنب
ــت  ــك ُصمم ــي. كذل ــي األمريك ــن القوم ــري لألم ــود الفق العم
غواصــات الصواريــخ الباليســتية، التــي يشــار إليهــا غالبــاً 
باســم “بومــرز”، خصيصــاً لدوريــات الــردع الممتــدة، ولتقليــل 
الوقــت المطلــوب للتجديــد والصيانــة. وتعمــل تلــك الغواصــات 
منصــة إطــاق صواريــخ غيــر قابلــة للكشــف، وهــي مصممــة 
خصيصــاً للتســلل وتوصيــل الــرؤوس الحربيــة النوويــة بدقــة. 

كذلــك يتكــون أســطول القاذفــات فــي البــاد مــن 46 طائــرة 
أســلحة  حمــل  علــى  قــادرة   B–52H Stratofortress
ــًة  ــر مرون ــو األكث ــرة B–2A Spirit، وه ــة، و20 طائ نووي
فــي الثالــوث، ويقــدر علــى توفيــر قــوة نيــران هائلــة فــي وقــت 

قصيــر فــي أي مــكان فــي العالــم.

Minuteman صاروخــاً  نظــام  يســتخدم  فيمــا  وذلــك 
الصواريــخ  تشــتيت  يتــم  حيــث  للقــارات؛  عابــراً  باليســتياً 
ــة  ــون متصل ــوم، وتك ــن الهج ــة م ــة للحماي ــع صلب ــي صوام ف
بمركــز التحكــم فــي اإلطــاق تحــت األرض مــن خــال نظــام 
ــن  ــة م ــاق المكون ــم اإلط ــوم أطق ــة. وتق ــات القوي ــن الكاب م
ــي مركــز  ــى مــدار الســاعة ف ــن، بإجــراء تنبيهــات عل ضابطي

ــاق. ــي اإلط ــم ف التحك

ــام 1994،  ــذ ع ــووي: من ــج الن ــة للبرنام ــداف متنوع 2- أه
ــف  ــات للموق ــة مراجع ــية أمريكي ــع إدارات رئاس ــرت أرب نش
النــووي؛ حيــث تعكــس االختافــات بيــن تلــك المراجعــات 
ــرات فــي البيئــة الدوليــة وفــي السياســة األمريكيــة، وكذلــك  تغيُّ
فــي خلفيــات القائميــن علــى إعــداد تقاريــر “مراجعــة الموقــف 
النــووي” NPR وفــي السياســة الخارجيــة واألجنــدات المحليــة 
للرؤســاء المختلفيــن. ومــع ذلــك، قــد يكــون لهــذه القوائــم تداخــل 

واســتمرارية أكثــر ممــا يبــدو للوهلــة األولــى.

ففــي عــام 2021، أشــار ُمعــدو تقريــر مراجعــة الموقــف 
النوويــة  والقــوات  للسياســات  أهــداف  عــدة  إلــى  النــووي 
ــة  ــة النووي ــدات الوجودي ــك ردع التهدي ــة؛ بمــا فــي ذل األمريكي
ــى  ــة إل ــدات موجه ــذه التهدي ــت ه ــواء كان ــة، س ــر النووي وغي
الواليــات المتحــدة أو حلفائهــا وشــركائها، ال ســيما مــن روســيا 
والصيــن وكوريــا الشــمالية، وكذلــك طمأنــة الحلفــاء والشــركاء 
بالتزامــات الواليــات المتحــدة المســتمرة بالدفــاع المتبــادل 
ــة  ــع المحتمل ــل الدواف ــاح، وتقلي ــزع الس ــار ون ــدم االنتش وع

ــووي.  ــد الن للتصعي
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3- تأخــر إجــراء التحديثــات الجوهريــة: فــي ظــل حــرب 
تبحــث  نوويــة،  بظــال  األفــق  فــي  تلــوح  ثالثــة  عالميــة 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ترميــم ترســانتها مــن أســلحة 
الــردع االســتراتيجي؛ لذلــك أشــار تقريــر لمكتــب الميزانيــة فــي 
الكونجــرس األمريكــي إلــى أن الواليــات المتحــدة تعتــزم حاليــاً 
تحديــث ردعهــا النــووي للمــرة الثالثــة فقــط منــذ عــام 1960، 
بعــد عطلــة مــن تطويــر األســلحة النوويــة اســتمرت أكثــر مــن 

ــود. ــة عق أربع

 وهنــا يبــدو أن نظــام التســلح النــووي بصــدد اســتبدال أنظمــة 
ــبعين  ــى س ــن إل ــن أربعي ــا بي ــراوح أعماره ــي تت ــلحة الت األس
عامــاً؛ ألن تحديثهــا لــم يعــد مــن الممكــن تأجيلــه، وألن الخيــار 
ــادم”،  ــى التق ــا للصــدأ حت ــث هــو “تركه ــد للتحدي ــل الوحي البدي
وهــو مــا يعنــي إخــراج الواليــات المتحــدة مــن مجــال الــردع 

ــووي. الن

كمــا أوضــح التقريــر أن حكومــة الواليــات المتحــدة أنفقــت 
ــط 6.2  ــي المتوس ــة ف ــاث الماضي ــنوات الث ــدى الس ــى م عل
ــى  ــه إل ــي طريق ــغ ف ــذا المبل ــن ه ــام، لك ــون دوالر كل ع تريلي
التضخــم بفعــل مطالــب ال تحتمــل التأجيــل للحفــاظ علــى هيبــة 
الــردع النــووي. فوفقــاً للحســابات، ســيتجاوز الســعر اإلجمالــي 
ر  للتحديــث النــووي األمريكــي 1.5 تريليــون دوالر، وُيقــدِّ
مكتــب الميزانيــة بالكونجــرس أن 634 مليــار دوالر علــى 

ــى عــام 2030. ــة حت ــل ســتكون مطلوب األق

جدل متصاعد

بعــد عقــود مــن جهــود نــزع الســاح النــووي، تتســابق حاليــاً 
جميــع القــوى النوويــة نحــو إنفــاق الكثيــر مــن األمــوال علــى 
ــة  ــات الحامل ــدة والمنظوم ــة الجدي ــة النووي ــرؤوس الحربي ال
لهــا، مثــل الصواريــخ والســفن والغواصــات والطائــرات؛ لذلــك 
يرجــع تصاعــد الجــدل حــول تقييــم االســتراتيجية النوويــة 

األمريكيــة إلــى عــدد مــن األســباب؛ أبرزهــا:

1- تزايــد التهديــدات الروســية فــي أوكرانيــا: مــع بدايــة 
الحــرب الروســية–األوكرانية فــي فبرايــر الماضــي، أمــر 
ــة  ــوات النووي ــن، بوضــع الق ــر بوتي ــس الروســي فاديمي الرئي
لبــاده فــي حالــة تأهــب قصــوى، وهــدد “بعواقــب لــم ترهــا فــي 
التاريــخ” إذا اســتمر الدعــم األمريكــي والغربــي ألوكرانيــا؛ مــا 
أضــاف ُبعــداً نوويــاً مخيفــاً علــى الحــرب، خاصــًة بعــد ســيطرة 
القــوات الروســية علــى مصنــع “تشــيرنوبل” ومحطــة الطاقــة 
النوويــة “زابوريزهزهيــا” فــي جنــوب شــرق أوكرانيــا، وهــو 
ــن  ــض “جي ــت األبي ــم البي ــابقة باس ــة الس ــه المتحدث ــا وصفت م
ــد غيــر المبــرر  ســاكي”، بأنــه جــزء مــن نمــط أوســع للتصعي

ــن.  ــن الكرملي ــة” م ــدات المصطنع و”التهدي

2- قــرب انتهــاء اتفاقيــة “نيــو ســتارت”:  يتزامــن تصاعــد 
الجــدل حــول االســتراتيجية النوويــة األمريكيــة حاليــاً مــع 
ــو  قــرب انتهــاء معاهــدة الحــد مــن األســلحة االســتراتيجية “ني
ســتارت” التــي ســتنتهي فــي عــام 2026. ومــع اســتمرار 
الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا والتغيــرات التــي مــن المتوقــع 
ــدة،  ــات المتح ــي الوالي ــوري ف ــى الحــزب الجمه أن تطــرأ عل

ــا. ــة َتخلُفه ــى اتفاقي ــر المرجــح التوصــل إل ــن غي فم

وروســيا  المتحــدة  الواليــات  تضطــر  لــن  ثــم  ومــن   
ــة  ــى مــن األســلحة النووي ــزام بالحــد األعل ــى االلت ــن إل والصي
ــدى، فضــاً عــن  ــدة الم ــخ البعي ــل الصواري ــتراتيجية، مث االس
الخــوف مــن دخــول الــدول النوويــة األصغــر، مثــل الهنــد 
وباكســتان وكوريــا الشــمالية، الســباق النــووي. ومــن ثــم، فــإن 
خطــر نشــوب حــرب نوويــة أعلــى بكثيــر ممــا كان عليــه قبــل 

ــن. ــن الزم ــد م عق

3- تزايــد تخــوف الــرأي العــام مــن التهديــدات النوويــة: 
 NORC أظهــر اســتطاع لوكالــة “أسوشــيتيد بــرس” ومركــز
الماضــي،  مــارس  شــهر  فــي  العامــة،  الشــؤون  ألبحــاث 
ــوا  ــن قال ــن األمريكيي ــخصاً، أن 71 % م ــن 1082 ش وتضم
إن الحــرب الروســية زادت مــن إمكانيــة اســتخدام األســلحة 
ــرب  ــا يق ــرب م ــا أع ــم، كم ــي العال ــكان ف ــي أي م ــة ف النووي
مــن 50 % مــن األمريكييــن عــن قلقهــم للغايــة مــن أن روســيا 
ــر  ــة أكث ــلحة نووي ــرًة بأس ــدة مباش ــات المتح ــتهدف الوالي ستس
تقدمــاً، ويشــعر 30 % آخــرون بالقلــق إلــى حــد مــا بشــأن ذلــك.  

4- ارتفــاع الطموحــات النوويــة الصينيــة: فعلــى الرغــم مــن 
نجــاح الصيــن فــي إقنــاع الجانــب األمريكــي، علــى مــدار 
نصــف قــرن، بتبنــي سياســة “عــدم االســتخدام األول”؛ لطمأنــة 
واشــنطن بــأن بكيــن فــي األســاس دولــة نوويــة دفاعيــة؛ فإنهــا 
كانــت تتســلل للقيــام بـــتوسيع مذهــل لقدراتهــا النوويــة؛ حيــث 
ــظ  ــر الشــعبي يحتف ــش التحري ــرات أن جي رصــد أحــدث التقدي
بمــا يتــراوح بيــن 270 و350 رأســاً حربيــاً منتشــراً، و300 
ــي المناطــق  ــة ف ــول ضخم ــة حق ــي ثاث ــخ ف ــة صواري صومع
الداخليــة الصحراويــة للبــاد، وُيحَتمــل أن يحمــل كل منهــا 

ــددة. ــة متع ــرؤوس حربي صاروخــاً ب

 وقــد أرجــع بعــض الخبــراء تصاعــد هــذا الطمــوح إلــى أنــه 
ربمــا تخشــى الصيــن أال تنجــو ترســانتها الحاليــة مــن ضربــة 
نوويــة مــن جانــب الواليــات المتحــدة، فيمــا عــدَّ البعــض اآلخــر 
ذلــك رد فعــل علــى حقيقــة أن أنظمــة الدفــاع الصاروخــي 
ــد أن  ــن تري ــتقبل، وأن الصي ــي المس ــوراً ف ــر تط ــتكون أكث س
ــن  ــد م ــة بمزي ــذه األنظم ــل ه ــة مث ــى هزيم ــادرة عل ــون ق تك

ــة. ــرؤوس الحربي ال
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5- إصــرار كوريــا الشــمالية علــى إجــراء المزيــد مــن التجارب 
ــذ  ــا الشــمالية من ــن تعــرض كوري ــى الرغــم م الباليســتية: عل
عــام 2006 لسلســلة عقوبــات اقتصاديــة وتجاريــة وعســكرية، 
بســبب برامجهــا للصواريــخ الباليســتية والنوويــة، فإنهــا تســرع 
قدراتهــا الصاروخيــة علــى مــدار 15 عامــاً بوتيــرة غيــر 
ــخ  ــد إطــاق 8 صواري ــى ح ــت إل ــام، وصل ــذا الع ــبوقة ه مس
علــى نحــو متزامــن مــن مواقــع مختلفــة فــي 35 دقيقــة تقريبــاً؛ 

وذلــك يــوم 5 يونيــو 2022. 

وكانــت هــذه التجربــة هــي المــرة الـــ18 التــي تقــدم فيهــا علــى 
تجــارب صاروخيــة هــذا العــام وحــده بمجمــوع 28 صاروخــاً 
باليســتياً، منهــا إطــاق صــاروخ باليســتي عابــر للقــارات ألول 
مــرة منــذ عــام 2017. وعلــى األغلــب، فإن هذه األســلحة اآلن 
تســتطيع الوصــول إلــى األراضــي القاريــة للواليــات المتحــدة 
ــة  ــخ طويل ــا الشــمالية بالفعــل صواري ــدى كوري ــة، ول األمريكي

المــدى قــادرة علــى ضــرب الســاحل الشــرقي األمريكــي.

جوانب الضعف 

علــى الرغــم مــن “رضــا” المســؤولين السياســيين وصانعــي 
السياســة األمريكيــة – علــى غــرار وزيــر الدفــاع “لويــد 
فإنــه مــع  النــووي األمريكــي،  الوضــع  أوســتن” – عــن 
واســتمرار  الصينيــة  النوويــة  للترســانة  الهائــل  التحديــث 
الحــرب األوكرانيــة، ظهــرت الدعــوات إلــى ضــرورة مراجعــة 

ــراء  ــث ســلَّط عــدد مــن الخب ــي؛ حي ــووي األمريك الوضــع الن
االســتراتيجية  فــي  القصــور  أوجــه  بعــض  علــى  الضــوء 

النوويــة األمريكيــة الحاليــة؛ وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

مســؤولون  يعتبــر  النــووي:  البرنامــج  تطويــر  إهمــال   -1
بــارزون فــي البنتاجــون أن البرنامــج النــووي أصبــح ُمهمــاً؛ 
حيــث انزلقــت المســؤولية عــن األســلحة النوويــة فــي األهميــة 
مــن مســاعد الوزيــر إلــى وكيــل المســاعد لتختلــط بمســؤوليات 
أخــرى، كذلــك يشــير الخبــراء إلــى أن التصميــم األساســي 
ــى  ــود إل ــة يع ــدة النووي ــات المتح ــوة الوالي ــي لق للوضــع الحال
نحــو عــام 2010، عندمــا كان مــن المتوقع أن ينخفــض التهديد 
ــع  ــن تراج ــت، فضــاً ع ــرور الوق ــووي بم ــوم ن ــامل لهج الش
التهديــد الروســي نســبياً، بجانــب التوقعــات باســتمرار الصيــن 
فــي موقفهــا التاريخــي، وهــو “الحــد األدنــى مــن الــردع” بأقــل 

ــووي. مــن 100 صــاروخ ن

2- الحاجــة إلــى بنــاء أســلحة جديــدة: علــى الرغــم مــن رضــا 
األســلحة  علــى  المشــرف  ريتشــارد”  “تشــارلز  األدميــرال 
النوويــة األمريكيــة، عــن الموقــف الدفاعــي للواليــات المتحــدة، 
فإنــه حــذر مــن أن القــوات النوويــة التــي لــدى واشــنطن اليــوم 
هــي الحــد األدنــى المطلــق، وأن البنتاجــون ســيحتاج إلــى 
إجــراء تغييــرات فوريــة ومهمــة فــي وضــع الواليــات المتحــدة 

ــووي. الن
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 كذلــك يــرى الخبــراء أن الواليــات المتحــدة تحتــاج إلــى بنــاء 
ــود  ــع الجه ــه م ــذا التوج ــي ه ــاوى ف ــى تتس ــدة حت ــلحة جدي أس

ــن فــي هــذا المجــال. ــي تبذلهــا روســيا والصي الت

 ومــع اســتمرار األزمــة األوكرانيــة، زاد احتمــال الوصــول 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  النوويــة  المجابهــات  حافــة  إلــى 
ــات  ــل الوالي ــد أن تعم ــه ال ب ــراء أن ــك رأى الخب ــيا؛ لذل وروس
ــدف  ــدة به ــة جدي ــر أســلحة وخطــط نووي ــى تطوي المتحــدة عل
ردع الــروس عــن التفكيــر فــي اســتخدام أســلحة نوويــة تكتيكيــة 

ــو” وروســيا. ــف “النات ــن حل ــدالع حــرب بي ــي حــال ان ف

3- التهــاون مــع التهديــدات النوويــة الروســية: يؤكــد الخبــراء 
أيضــاً أنــه حــان الوقــت ليــدرك صانعــو السياســة األمريكيــون 
انتهــاء عطلــة الواليــات المتحــدة النوويــة؛ حيــث إن لــدى 
ــاً  ــاً حاف ــجاً تاريخي ــن” س ــر بوتي ــي “فاديمي ــس الروس الرئي

ــرات  ــة المخاب ــر وكال ــذر مدي ــك ح ــه. كذل ــة تهديدات ــي متابع ف
المركزيــة وليــام بيرنــز، مــن “االســتخفاف” بالتهديــد الضمنــي 
ــرب إذا  ــة ضــد الغ ــن باســتخدام األســلحة النووي ــس بوتي للرئي

ــا.  اســتمر فــي دعــم أوكراني

4- تجاهــل توســيع الصيــن قدراتهــا النوويــة: كان تقريــر 
ــام 2021 الصــادر عــن وزارة  ــة لع ــكرية الصيني ــوة العس الق
الدفــاع بمنزلــة صدمــة للعديــد مــن االســتراتيجيين األمريكييــن؛ 
بســبب توســيع الصيــن قدراتهــا النوويــة، ومضاعفــة ترســانتها 
النوويــة أربــع مــرات إلــى مــا يصــل إلــى 1000 ســاح 
نــووي بحلــول عــام 2030؛ مــا يوفــر المزيــد مــن األدلــة 
علــى أن الصيــن تتحــرك لتحــدي الجيــش األمريكــي وموقعــه 
ــى الطمــوح  ــإن اإلجمــاع عل ــم ف فــي التفــوق العالمــي. ومــن ث
ــتراتيجي  ــدٍّ اس ــام تح ــدن” أم ــع إدارة “باي ــن يض ــووي لبكي الن

ــدى.  ــل الم ــد طوي جدي
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5- تهالــك ماجــئ الطــوارئ: مــع تزايــد التوتــرات بيــن 
الواليــات المتحــدة وعــدد مــن الــدول التــي تمتلــك أســلحة 
ــا،  ــي قصــف أوكراني ــية ف ــوات الروس ــتمرار الق ــة، واس نووي
أصبحــت هنــاك تســاؤالت حــول مــدى إمكانيــة الصمــود 
أمــام تلــك الهجمــات بماجــئ عفــا عليهــا الزمــن منــذ الحــرب 
البــاردة، بمواصفــات بدائيــة للغايــة. لكــن بــدأ هــذا الجــدال بقــوة 
بالتزامــن مــع األزمــة النوويــة الكوريــة الشــمالية فــي 2017 
ــل  ــر الشــامل” مــن قب ــد “بالتدمي ــى حــد التهدي ــت إل التــي وصل
الرئيــس األمريكــي الســابق “دونالــد ترامــب”، لكــن دون أخــذ 
أي احتياطيــات حيويــة؛ فقــد أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن 
بنــاء تلــك الماجــئ يرجــع إلــى الفتــرة بيــن 1950 و1965، 
ــات تحديــث  ــم يشــهد عملي ــإن أغلبهــا ل ففضــاً عــن تقادمهــا ف
ــن  ــك م ــبة؛ لذل ــة المناس ــة بالطريق ــة دوري ــات صيان وال عملي
المتوقــع أنهــا لــن تتمكــن مــن تحمــل الضربــات النوويــة 
ــي  ــا المســتخدمة ف ــك بســبب اختــاف التكنولوجي ــة؛ وذل الحالي
ــك التــي اســُتخدمت فــي  ــوم عــن تل أســلحة الدمــار الشــامل الي

ــت. ــك الوق ــي ذل ــة ف ــاء الماجــئ النووي بن

تخبط االستجابة

يصــر المســؤولون األمريكيــون علــى تأكيــد أنــه ال توجــد حالــة 
ثــت  طــوارئ انفجــار نــووي تلــوح فــي األفــق، ومــع ذلــك حدَّ
وكالــة إدارة الطــوارئ الفيدراليــة التوجيهــات الازمــة للــرأي 
ــأن  ــة بش ــة األمريكي ــي للحكوم ــع اإللكترون ــى الموق ــام عل الع

حالــة طــوارئ االنفجــار النــووي.

ــتراتيجية  ــي االس ــه القصــور ف ــدد أوج ــة لتع ــك، ونتيج لذل
النوويــة األمريكيــة، فإنــه ال بــد أن تكــون هنــاك اســتجابة 
ســريعة وذات جــدوى مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة، خاصــًة 
مــع قــرب نشــر تقريــر “مراجعــة الوضــع النــووي” لعــام 
2022، ومــن ثــم، فــإذا لــم تكــن اإلدارة األمريكيــة قــد نظــرت 
بالفعــل فــي التعديــات المســتقبلية للقــوات النوويــة األمريكيــة، 
فعليهــا أن تفعــل ذلــك علــى الفــور؛ وذلــك مــن خــال مراجعــة 
الخيــارات إلضافــة المزيــد مــن الــرؤوس الحربيــة النوويــة إلــى 
القــوات الحاليــة، وكذلــك لتطويــر أنــواع إضافيــة مــن األســلحة 

ــة. ــر ماجــئ الطــوارئ المتهالك ــة، وتطوي التكتيكي
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية
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ــي  ــه، وف ــو علي ــا ه ــى م ــاء الوضــع عل ــة بق ــي حال ــن ف لك
ظــل تضاعــف عــدد التهديــدات، لــن تســتطيع القــوات النوويــة 
يــن رئيســيَّين، فقــط  األمريكيــة الحاليــة مواجهــة تهديَديــن نوويَّ
ــي  ــر. ف ــط دون اآلخ ــد فق ــووي واح ــم ن ــة خص ــا هزيم يمكنه
المقابــل، ســوف تــزداد جــرأة الصيــن وروســيا فــي مســاعيهما 
العدوانيــة فــي أوروبــا وآســيا نتيجــة إدراكهمــا أن التهديــد 

ــه. ــوق ب ــر موث ــي غي ــووي األمريك الن

وختامــاً.. يبــدو أن هنــاك انقســاماً فــي اآلراء بيــن مــن يــرون 
أن أي اســتئناف للتخطيــط النــووي الجــاد ســيكون اســتفزازياً، 
ويرغبــون فــي مواصلــة تقليــص دور األســلحة النوويــة فــي 

اســتراتيجية الدفــاع األمريكيــة، وبيــن أنصــار التوجــه اآلخــر 
الذيــن يــرون أن أخــذ الحــرب النوويــة علــى محمــل الجــد هــو 
الــذي منــع – علــى األرجــح – اندالعهــا طــوال هــذه الفتــرة، 
فضــاً عــن أن اإلنــكار األمريكــي لهــذه االحتماليــة، أدى إلــى 
ــك  ــة؛ لذل ــة أمريكي ــي غفل ــرى ف ــة األخ ــوى النووي ــوق الق تف
حــان الوقــت إلعــادة تنشــيط التفكيــر النــووي األمريكــي؛ حيــث 
إن المعضلــة اآلن هــي فــي األســاس معضلــة ثقافيــة، ويمكــن 
صياغتهــا فــي تســاؤل مفــاده: هــل تســتطيع الواليــات المتحــدة 
اســتعادة قدرتهــا النوويــة التــي فقدتهــا نســبياً منــذ نهايــة 

الحــرب البــاردة؟


