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تقادم الردع:

لماذا تعاني االستراتيجية النووية األمريكية من القصور؟
علــى الرغــم مــن التراجــع النســبي ألهميــة الــردع النــووي خــال
العقــود الماضيــة ،وخاصـ ً
ـة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ،وتالشــي
الخــوف مــن حــرب كبيــرة فــي أوروبــا تتصاعــد إلــى صــراع
نــووي ،وانشــغال الواليــات المتحــدة بتعزيــز نفوذهــا فــي النظــام
الدولــي؛ فــإن تصاعــد حــدة منافســات القــوى العظمــى فــي الفتــرة
األخيــرة ،أ َّدى إلــى تســليط الضــوء بقــوة علــى االســتراتيجيات
النوويــة بوصفهــا نوعـا ً مــن أنــواع التحــوط ضــد عــدم اليقيــن فــي
المســتقبل القريــب.

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

وفــي هــذا الســياق تعــددت الدعــوات الموجهــة إلــى إدارة
الرئيــس األمريكــي “جــو بايــدن” لمراجعــة اســتراتيجية الــردع
النــووي للبــاد؛ للوقــوف علــى المشــكالت وأوجــه القصــور
االســتراتيجية والسياســية ،خاصـ ً
ـة فــي ظــل وجــود قوتيــن نوويتيــن
مناظرتيــن ،همــا :روســيا والصيــن اللتــان تشــكالن تهديــداً مشــتركا ً
وجديــا ً للبــاد.
أبعاد جوهرية
تســتند االســتراتيجية النوويــة األمريكيــة إلــى خيــارات مرنــة
ومتدرجــة للقــوة المضــادة؛ حيــث أنشــئت الترســانة النوويــة
األمريكيــة فــي الوقــت الــذي تعاملــت فيــه الواليــات المتحــدة
مــع سلســلة مــن أزمــات مــا بعــد الحــرب البــاردة؛ مــن حصــار
برليــن إلــى الحــرب الكوريــة .وبحلــول عــام  ،1950تج َّلــى تفــوق
الواليــات المتحــدة وحلفائهــا عــدداً وتســلحاً ،وبــدا أن األســلحة
النوويــة والتهديــد باســتخدامها هــو المــاذ الغربــي الوحيــد .وفــي
هــذا اإلطــار ،تشــير االســتراتيجية النوويــة األمريكيــة إلــى ثالثــة
أبعــاد جوهريــة:
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وذلــك فيمــا يســتخدم نظــام  Minutemanصاروخــا ً
باليســتيا ً عابــراً للقــارات؛ حيــث يتــم تشــتيت الصواريــخ
فــي صوامــع صلبــة للحمايــة مــن الهجــوم ،وتكــون متصلــة
بمركــز التحكــم فــي اإلطــاق تحــت األرض مــن خــال نظــام
مــن الكابــات القويــة .وتقــوم أطقــم اإلطــاق المكونــة مــن
ضابطيــن ،بإجــراء تنبيهــات علــى مــدار الســاعة فــي مركــز
التحكــم فــي اإلطــاق.

 -1منظومــة التســلح المتعــددة :تنقســم أنظمــة اإلطــاق
ـرف بـــالـ”ثالوث نــووي”
االســتراتيجية األمريكيــة إلــى مــا يُعـ َ
الــذي يتكــون مــن قاذفــات بعيــدة المــدى ،وصواريــخ باليســتية
عابــرة للقــارات ( ،)ICBMوصواريــخ باليســتية ُتط َلــق مــن
الغواصــات ( .)SLBMsيُوفــر هــذا التقســيم ألنظمــة اإليصــال
أســاس الــردع مــن خــال تأكيــد أن كل جانــب لديــه قــدرة
الضربــة الثانيــة فــي حالــة الهجــوم عليــه .ووفق ـا ً إلحصائيــات
معهــد ســتوكهولم الدولــي ألبحــاث الســام ،فــإن الواليــات
ـة  -2أهــداف متنوعــة للبرنامــج النــووي :منــذ عــام ،1994
المتحــدة تمتلــك  5428رأسـا ً نوويـا ً فــي عــام  ،2022مقارنـ ً
نشــرت أربــع إدارات رئاســية أمريكيــة مراجعــات للموقــف
بـــ 5550فــي عــام .2021
النــووي؛ حيــث تعكــس االختالفــات بيــن تلــك المراجعــات
كمــا ُتشــكل مجموعــة مــن المنصــات واألســلحة تشــمل
تغ ُّيــرات فــي البيئــة الدوليــة وفــي السياســة األمريكيــة ،وكذلــك
أكثــر مــن  2000رأس نــووي بــري وبحــري وقنابــل فــي
فــي خلفيــات القائميــن علــى إعــداد تقاريــر “مراجعــة الموقــف
مئــات مــن أنظمــة اإلطــاق العتيقــة ،مــع القــوات المخصصــة
النــووي”  NPRوفــي السياســة الخارجيــة واألجنــدات المحليــة
جنب ـا ً إلــى جنــب؛ منظومــة التســلح األمريكــي ،وهــي بمنزلــة
للرؤســاء المختلفيــن .ومــع ذلــك ،قــد يكــون لهــذه القوائــم تداخــل
العمــود الفقــري لألمــن القومــي األمريكــي .كذلــك صُممــت
غواصــات الصواريــخ الباليســتية ،التــي يشــار إليهــا غالبــا ً واســتمرارية أكثــر ممــا يبــدو للوهلــة األولــى.
باســم “بومــرز” ،خصيصـا ً لدوريــات الــردع الممتــدة ،ولتقليــل
الوقــت المطلــوب للتجديــد والصيانــة .وتعمــل تلــك الغواصــات
منصــة إطــاق صواريــخ غيــر قابلــة للكشــف ،وهــي مصممــة
خصيص ـا ً للتســلل وتوصيــل الــرؤوس الحربيــة النوويــة بدقــة.

كذلــك يتكــون أســطول القاذفــات فــي البــاد مــن  46طائــرة
 B–52H Stratofortressقــادرة علــى حمــل أســلحة
ً
مرونــة
نوويــة ،و 20طائــرة  ،B–2A Spiritوهــو األكثــر
فــي الثالــوث ،ويقــدر علــى توفيــر قــوة نيــران هائلــة فــي وقــت
قصيــر فــي أي مــكان فــي العالــم.
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ففــي عــام  ،2021أشــار مُعــدو تقريــر مراجعــة الموقــف
النــووي إلــى عــدة أهــداف للسياســات والقــوات النوويــة
األمريكيــة؛ بمــا فــي ذلــك ردع التهديــدات الوجوديــة النوويــة
وغيــر النوويــة ،ســواء كانــت هــذه التهديــدات موجهــة إلــى
الواليــات المتحــدة أو حلفائهــا وشــركائها ،ال ســيما مــن روســيا
والصيــن وكوريــا الشــمالية ،وكذلــك طمأنــة الحلفــاء والشــركاء
بالتزامــات الواليــات المتحــدة المســتمرة بالدفــاع المتبــادل
وعــدم االنتشــار ونــزع الســاح ،وتقليــل الدوافــع المحتملــة
للتصعيــد النــووي.

 30يونيـــو 2022
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 -3تأخــر إجــراء التحديثــات الجوهريــة :فــي ظــل حــرب
عالميــة ثالثــة تلــوح فــي األفــق بظــال نوويــة ،تبحــث
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ترميــم ترســانتها مــن أســلحة
الــردع االســتراتيجي؛ لذلــك أشــار تقريــر لمكتــب الميزانيــة فــي
الكونجــرس األمريكــي إلــى أن الواليــات المتحــدة تعتــزم حاليـا ً
تحديــث ردعهــا النــووي للمــرة الثالثــة فقــط منــذ عــام ،1960
بعــد عطلــة مــن تطويــر األســلحة النوويــة اســتمرت أكثــر مــن
أربعــة عقــود.
وهنــا يبــدو أن نظــام التســلح النــووي بصــدد اســتبدال أنظمــة
األســلحة التــي تتــراوح أعمارهــا بيــن أربعيــن إلــى ســبعين
عامـاً؛ ألن تحديثهــا لــم يعــد مــن الممكــن تأجيلــه ،وألن الخيــار
البديــل الوحيــد للتحديــث هــو “تركهــا للصــدأ حتــى التقــادم”،
وهــو مــا يعنــي إخــراج الواليــات المتحــدة مــن مجــال الــردع
النــووي.

 -2قــرب انتهــاء اتفاقيــة “نيــو ســتارت” :يتزامــن تصاعــد
الجــدل حــول االســتراتيجية النوويــة األمريكيــة حاليــا ً مــع
قــرب انتهــاء معاهــدة الحــد مــن األســلحة االســتراتيجية “نيــو
ســتارت” التــي ســتنتهي فــي عــام  .2026ومــع اســتمرار
الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا والتغيــرات التــي مــن المتوقــع
أن تطــرأ علــى الحــزب الجمهــوري فــي الواليــات المتحــدة،
فمــن غيــر المرجــح التوصــل إلــى اتفاقيــة َتخلُفهــا.
ومــن ثــم لــن تضطــر الواليــات المتحــدة وروســيا
والصيــن إلــى االلتــزام بالحــد األعلــى مــن األســلحة النوويــة
االســتراتيجية ،مثــل الصواريــخ البعيــدة المــدى ،فضــاً عــن
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
عقــد مــن الزمــن.

كمــا أوضــح التقريــر أن حكومــة الواليــات المتحــدة أنفقــت
علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة فــي المتوســط 6.2
تريليــون دوالر كل عــام ،لكــن هــذا المبلــغ فــي طريقــه إلــى
التضخــم بفعــل مطالــب ال تحتمــل التأجيــل للحفــاظ علــى هيبــة
الــردع النــووي .فوفقـا ً للحســابات ،ســيتجاوز الســعر اإلجمالــي
للتحديــث النــووي األمريكــي  1.5تريليــون دوالر ،ويُقــ ِّدر
مكتــب الميزانيــة بالكونجــرس أن  634مليــار دوالر علــى
األقــل ســتكون مطلوبــة حتــى عــام .2030

 -3تزايــد تخــوف الــرأي العــام مــن التهديــدات النوويــة:
أظهــر اســتطالع لوكالــة “أسوشــيتيد بــرس” ومركــز NORC
ألبحــاث الشــؤون العامــة ،فــي شــهر مــارس الماضــي،
وتضمــن  1082شــخصاً ،أن  %71مــن األمريكييــن قالــوا
إن الحــرب الروســية زادت مــن إمكانيــة اســتخدام األســلحة
النوويــة فــي أي مــكان فــي العالــم ،كمــا أعــرب مــا يقــرب
مــن  %50مــن األمريكييــن عــن قلقهــم للغايــة مــن أن روســيا
ستســتهدف الواليــات المتحــدة مباشــر ًة بأســلحة نوويــة أكثــر
تقدمـاً ،ويشــعر  %30آخــرون بالقلــق إلــى حــد مــا بشــأن ذلــك.

بعــد عقــود مــن جهــود نــزع الســاح النــووي ،تتســابق حاليـا ً
جميــع القــوى النوويــة نحــو إنفــاق الكثيــر مــن األمــوال علــى
الــرؤوس الحربيــة النوويــة الجديــدة والمنظومــات الحاملــة
لهــا ،مثــل الصواريــخ والســفن والغواصــات والطائــرات؛ لذلــك
يرجــع تصاعــد الجــدل حــول تقييــم االســتراتيجية النوويــة
األمريكيــة إلــى عــدد مــن األســباب؛ أبرزهــا:

 -4ارتفــاع 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
رصــد أحــدث التقديــرات أن جيــش التحريــر الشــعبي يحتفــظ
بمــا يتــراوح بيــن  270و 350رأسـا ً حربيـا ً منتشــراً ،و300
صومعــة صواريــخ فــي ثالثــة حقــول ضخمــة فــي المناطــق
الداخليــة الصحراويــة للبــاد ،ويُح َتمــل أن يحمــل كل منهــا
صاروخ ـا ً بــرؤوس حربيــة متعــددة.

جدل متصاعد

 -1تزايــد التهديــدات الروســية فــي أوكرانيــا :مــع بدايــة
الحــرب الروســية–األوكرانية فــي فبرايــر الماضــي ،أمــر
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن ،بوضــع القــوات النوويــة
لبــاده فــي حالــة تأهــب قصــوى ،وهــدد “بعواقــب لــم ترهــا فــي
التاريــخ” إذا اســتمر الدعــم األمريكــي والغربــي ألوكرانيــا؛ مــا
أضــاف بُعــداً نوويـا ً مخيفـا ً علــى الحــرب ،خاصـ ً
ـة بعــد ســيطرة
القــوات الروســية علــى مصنــع “تشــيرنوبل” ومحطــة الطاقــة
النوويــة “زابوريزهزهيــا” فــي جنــوب شــرق أوكرانيــا ،وهــو
مــا وصفتــه المتحدثــة الســابقة باســم البيــت األبيــض “جيــن
ســاكي” ،بأنــه جــزء مــن نمــط أوســع للتصعيــد غيــر المبــرر
و”التهديــدات المصطنعــة” مــن الكرمليــن.
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وقــد أرجــع بعــض الخبــراء تصاعــد هــذا الطمــوح إلــى أنــه
ربمــا تخشــى الصيــن أال تنجــو ترســانتها الحاليــة مــن ضربــة
نوويــة مــن جانــب الواليــات المتحــدة ،فيمــا عـ َّد البعــض اآلخــر
ذلــك رد فعــل علــى حقيقــة أن أنظمــة الدفــاع الصاروخــي
ســتكون أكثــر تطــوراً فــي المســتقبل ،وأن الصيــن تريــد أن
تكــون قــادرة علــى هزيمــة مثــل هــذه األنظمــة بمزيــد مــن
الــرؤوس الحربيــة.

 30يونيـــو 2022

 -5إصــرار كوريــا الشــمالية علــى إجــراء المزيــد مــن التجارب الوضــع النــووي األمريكــي؛ حيــث س ـ َّلط عــدد مــن الخبــراء
الباليســتية :علــى الرغــم مــن تعــرض كوريــا الشــمالية منــذ الضــوء علــى بعــض أوجــه القصــور فــي االســتراتيجية
عــام  2006لسلســلة عقوبــات اقتصاديــة وتجاريــة وعســكرية ،النوويــة األمريكيــة الحاليــة؛ وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
بســبب برامجهــا للصواريــخ الباليســتية والنوويــة ،فإنهــا تســرع
 -1إهمــال تطويــر البرنامــج النــووي :يعتبــر مســؤولون
قدراتهــا الصاروخيــة علــى مــدار  15عامــا ً بوتيــرة غيــر
بــارزون فــي البنتاجــون أن البرنامــج النــووي أصبــح مُهم ـاً؛
مســبوقة هــذا العــام ،وصلــت إلــى حــد إطــاق  8صواريــخ
ً حيــث انزلقــت المســؤولية عــن األســلحة النوويــة فــي األهميــة
علــى نحــو متزامــن مــن مواقــع مختلفــة فــي  35دقيقــة تقريبـا؛
مــن مســاعد الوزيــر إلــى وكيــل المســاعد لتختلــط بمســؤوليات
وذلــك يــوم  5يونيــو .2022
أخــرى ،كذلــك يشــير الخبــراء إلــى أن التصميــم األساســي
وكانــت هــذه التجربــة هــي المــرة الـــ 18التــي تقــدم فيهــا علــى للوضــع الحالــي لقــوة الواليــات المتحــدة النوويــة يعــود إلــى
تجــارب صاروخيــة هــذا العــام وحــده بمجمــوع  28صاروخـا ً نحــو عــام  ،2010عندمــا كان مــن المتوقع أن ينخفــض التهديد
باليســتياً ،منهــا إطــاق صــاروخ باليســتي عابــر للقــارات ألول الشــامل لهجــوم نــووي بمــرور الوقــت ،فضــاً عــن تراجــع
مــرة منــذ عــام  .2017وعلــى األغلــب ،فإن هذه األســلحة اآلن التهديــد الروســي نســبياً ،بجانــب التوقعــات باســتمرار الصيــن
تســتطيع الوصــول إلــى األراضــي القاريــة للواليــات المتحــدة فــي موقفهــا التاريخــي ،وهــو “الحــد األدنــى مــن الــردع” بأقــل
األمريكيــة ،ولــدى كوريــا الشــمالية بالفعــل صواريــخ طويلــة مــن  100صــاروخ نــووي.
المــدى قــادرة علــى ضــرب الســاحل الشــرقي األمريكــي.
 -2الحاجــة إلــى بنــاء أســلحة جديــدة :علــى الرغــم مــن رضــا
جوانب الضعف
األدميــرال “تشــارلز ريتشــارد” المشــرف علــى األســلحة
علــى الرغــم مــن “رضــا” المســؤولين السياســيين وصانعــي النوويــة األمريكيــة ،عــن الموقــف الدفاعــي للواليــات المتحــدة،
السياســة األمريكيــة – علــى غــرار وزيــر الدفــاع “لويــد فإنــه حــذر مــن أن القــوات النوويــة التــي لــدى واشــنطن اليــوم
أوســتن” – عــن الوضــع النــووي األمريكــي ،فإنــه مــع هــي الحــد األدنــى المطلــق ،وأن البنتاجــون ســيحتاج إلــى
التحديــث الهائــل للترســانة النوويــة الصينيــة واســتمرار إجــراء تغييــرات فوريــة ومهمــة فــي وضــع الواليــات المتحــدة
الحــرب األوكرانيــة ،ظهــرت الدعــوات إلــى ضــرورة مراجعــة النــووي.
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لماذا تعاني االستراتيجية النووية األمريكية من القصور؟

كذلــك يــرى الخبــراء أن الواليــات المتحــدة تحتــاج إلــى بنــاء فــي متابعــة تهديداتــه .كذلــك حــذر مديــر وكالــة المخابــرات
أســلحة جديــدة حتــى تتســاوى فــي هــذا التوجــه مــع الجهــود المركزيــة وليــام بيرنــز ،مــن “االســتخفاف” بالتهديــد الضمنــي
للرئيــس بوتيــن باســتخدام األســلحة النوويــة ضــد الغــرب إذا
التــي تبذلهــا روســيا والصيــن فــي هــذا المجــال.
اســتمر فــي دعــم أوكرانيــا.
ومــع اســتمرار األزمــة األوكرانيــة ،زاد احتمــال الوصــول
إلــى حافــة المجابهــات النوويــة بيــن الواليــات المتحــدة  -4تجاهــل توســيع الصيــن قدراتهــا النوويــة :كان تقريــر
وروســيا؛ لذلــك رأى الخبــراء أنــه ال بــد أن تعمــل الواليــات القــوة العســكرية الصينيــة لعــام  2021الصــادر عــن وزارة
المتحــدة علــى تطويــر أســلحة وخطــط نوويــة جديــدة بهــدف الدفــاع بمنزلــة صدمــة للعديــد مــن االســتراتيجيين األمريكييــن؛
ردع الــروس عــن التفكيــر فــي اســتخدام أســلحة نوويــة تكتيكيــة بســبب توســيع الصيــن قدراتهــا النوويــة ،ومضاعفــة ترســانتها
النوويــة أربــع مــرات إلــى مــا يصــل إلــى  1000ســاح
فــي حــال انــدالع حــرب بيــن حلــف “الناتــو” وروســيا.
نــووي بحلــول عــام 2030؛ مــا يوفــر المزيــد مــن األدلــة
 -3التهــاون مــع التهديــدات النوويــة الروســية :يؤكــد الخبــراء علــى أن الصيــن تتحــرك لتحــدي الجيــش األمريكــي وموقعــه
أيض ـا ً أنــه حــان الوقــت ليــدرك صانعــو السياســة األمريكيــون فــي التفــوق العالمــي .ومــن ثــم فــإن اإلجمــاع علــى الطمــوح
انتهــاء عطلــة الواليــات المتحــدة النوويــة؛ حيــث إن لــدى النــووي لبكيــن يضــع إدارة “بايــدن” أمــام تحــ ٍّد اســتراتيجي
الرئيــس الروســي “فالديميــر بوتيــن” ســجالً تاريخيــا ً حافــاً جديــد طويــل المــدى.
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 -5تهالــك مالجــئ الطــوارئ :مــع تزايــد التوتــرات بيــن تخبط االستجابة
الواليــات المتحــدة وعــدد مــن الــدول التــي تمتلــك أســلحة
يصــر المســؤولون األمريكيــون علــى تأكيــد أنــه ال توجــد حالــة
نوويــة ،واســتمرار القــوات الروســية فــي قصــف أوكرانيــا،
طــوارئ انفجــار نــووي تلــوح فــي األفــق ،ومــع ذلــك ح َّدثــت
أصبحــت هنــاك تســاؤالت حــول مــدى إمكانيــة الصمــود
وكالــة إدارة الطــوارئ الفيدراليــة التوجيهــات الالزمــة للــرأي
أمــام تلــك الهجمــات بمالجــئ عفــا عليهــا الزمــن منــذ الحــرب
العــام علــى الموقــع اإللكترونــي للحكومــة األمريكيــة بشــأن
البــاردة ،بمواصفــات بدائيــة للغايــة .لكــن بــدأ هــذا الجــدال بقــوة
حالــة طــوارئ االنفجــار النــووي.
بالتزامــن مــع األزمــة النوويــة الكوريــة الشــمالية فــي 2017
لذلــك ،ونتيجــة لتعــدد أوجــه القصــور فــي االســتراتيجية
التــي وصلــت إلــى حــد التهديــد “بالتدميــر الشــامل” مــن قبــل
الرئيــس األمريكــي الســابق “دونالــد ترامــب” ،لكــن دون أخــذ النوويــة األمريكيــة ،فإنــه ال بــد أن تكــون هنــاك اســتجابة
ً
خاصــة
أي احتياطيــات حيويــة؛ فقــد أشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن ســريعة وذات جــدوى مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة،
بنــاء تلــك المالجــئ يرجــع إلــى الفتــرة بيــن  1950و ،1965مــع قــرب نشــر تقريــر “مراجعــة الوضــع النــووي” لعــام
ففض ـاً عــن تقادمهــا فــإن أغلبهــا لــم يشــهد عمليــات تحديــث  ،2022ومــن ثــم ،فــإذا لــم تكــن اإلدارة األمريكيــة قــد نظــرت
وال عمليــات صيانــة دوريــة بالطريقــة المناســبة؛ لذلــك مــن بالفعــل فــي التعديــات المســتقبلية للقــوات النوويــة األمريكيــة،
المتوقــع أنهــا لــن تتمكــن مــن تحمــل الضربــات النوويــة فعليهــا أن تفعــل ذلــك علــى الفــور؛ وذلــك مــن خــال مراجعــة
الحاليــة؛ وذلــك بســبب اختــاف التكنولوجيــا المســتخدمة فــي الخيــارات إلضافــة المزيــد مــن الــرؤوس الحربيــة النوويــة إلــى
أســلحة الدمــار الشــامل اليــوم عــن تلــك التــي اس ـ ُتخدمت فــي القــوات الحاليــة ،وكذلــك لتطويــر أنــواع إضافيــة مــن األســلحة
التكتيكيــة ،وتطويــر مالجــئ الطــوارئ المتهالكــة.
بنــاء المالجــئ النوويــة فــي ذلــك الوقــت.

7

لماذا تعاني االستراتيجية النووية األمريكية من القصور؟

لكــن فــي حالــة بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه ،وفــي
ظــل تضاعــف عــدد التهديــدات ،لــن تســتطيع القــوات النوويــة
األمريكيــة الحاليــة مواجهــة تهديدَ يــن نوويَّيــن رئيس ـيَّين ،فقــط
يمكنهــا هزيمــة خصــم نــووي واحــد فقــط دون اآلخــر .فــي
المقابــل ،ســوف تــزداد جــرأة الصيــن وروســيا فــي مســاعيهما
العدوانيــة فــي أوروبــا وآســيا نتيجــة إدراكهمــا أن التهديــد
النــووي األمريكــي غيــر موثــوق بــه.
وختامـاً ..يبــدو أن هنــاك انقســاما ً 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،
فض ـاً عــن أن اإلنــكار األمريكــي لهــذه االحتماليــة ،أدى إلــى
تفــوق القــوى النوويــة األخــرى فــي غفلــة أمريكيــة؛ لذلــك
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 نســبيا ً منــذ نهايــة
الحــرب البــاردة؟

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية
شــركة استشــارات عامــة ،متعــددة المهــام ،تــم تأسيســها فــي  20ينايــر  ،2021بأبــو 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 مجلســاً للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى
مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزاً للدراســات ،وإدارة للمشــروعات ،ومعهــداً للتدريــب المتقــدم ،ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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