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املآخذ الرئيسة:

• أاثر الرئيس الروسي فالدميري بوتي -بعد شن غزو أوكرانيا- مزيداً من املخاوف العاملية عن 	
طريق وضع قواته النووية يف حالة أتهُّب قصوى.

• ليس لدينا وسيلة للدفاع ضد هجوم نووي روسي كبري.	

• إنَّ خطاب بوتي التحريضي األخري، وهتديداته النووية الصاخبة، واألعمال العسكرية يف 	
أوكرانيا هي دليل على احلاجة إىل قوة نووية أمريكية قوية وحديثة.

أاثر الرئيس الروسي فالدميري بوتي -بعد شن غزو أوكرانيا- مزيداً من املخاوف العاملية عن 
طريق وضع قواته النووية يف حالة أتهُّب قصوى.

سألت »ديلي سيجنال« »ابيت جي جيلر« -حملِّلة سياسات الردع النووي والدفاع الصاروخي 
يف مركز الدفاع الوطين التابع ملؤسسة هرييتيج- عمَّا جيب تفسريه من خطاب بوتي االستفزازي.

»جيلر« اليت كتبت بصورة مكثَّفة عن القدرات النووية الروسية، كانت تعمل سابقاً ضمن 
طاقم جلنة جملس الشيوخ األمريكي للخدمات املسلحة.

 The Daily( فيما يلي إجاابت »جيلر« على ستة أسئلة عرضها »فرد لوكاس« من
Heritage Founda-( وهي مؤسسة إخبارية للوسائط املتعددة اتبعة ملؤسسة ،)Signal

.)tion

ما . 1 أوكرانيا،  غزو  أثناء  قصوى  أتهُّب  حالة  الروسية يف  النووية  القوات  بوتني  وضع 
احتمالية استخدامه لألسلحة النووية؟ وعلى َمن؟ وملاذا؟

أيسر إجابة عن هذا السؤال هي أنَّه يف حي أنَّ االحتمالية ليست عالية، فهي ليست صفرية 

هل سيستعمل بوتين سالحه النووي؟

فرد لوكاس * - باتي جين جيلر **

*  كبري مراسلي الشؤون الوطنية يف ذي ديلي سيجنال. - ** حمللة سياسية، وخمتصة يف جمال الردع النووي والدفاع الصاروخي.
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أيضاً. جيب أن يُؤخذ هذا التهديد على حممل اجلد. فإنَّ األسلحة النووية مندجمة مببادئ روسيا 
أنَّه ال ينبغي أبداً استخدام  القتالية. على عكس الوالايت املتحدة، إذ يعتقد األمريكيُّون عموماً 

األسلحة النووية.

عندها أكثر من )2000( سالح نووي منخفض القوة، وغري إسرتاتيجي -ويعرف أيضاً 
ابسم battlefield- واليت قد تستخدمها روسيا يف صراع تقليدي يف أورواب؛ إلجبار العدو على 
ن احلقبة اليت سبقت غزوه ألوكرانيا، مهدِّداً حبرب  الرتاجع. كان بوتي يستخدم التصعيد النووي إابَّ

نووية وإجراء مناورات نووية.

إذا استمرت روسيا يف الفشل يف جهودها العسكرية التقليدية للسيطرة على املدن األوكرانية 
واإلطاحة ابحلكومة األوكرانية، فقد يعتقد بوتي أنَّ تفجري سالح نووي يف أوكرانيا أو يف البحر هو 
أفضل طريقة إلجبار األوكرانيِّي على االستسالم، أو ملنع التدخالت اخلارجية اإلضافية. لكن على 
بوتي أن يعلم أنَّ استخدام األسلحة النووية سوف يكسر )75( عاماً من التحرمي اليت فرضه العامل 

ضد استخدام مثل هذه األسلحة.

سيؤدِّي القيام بذلك ابلتأكيد إىل إحلاق أضرار كبرية لبوتي ولروسيا. إْن قام بوتي بشن 
هجوم نووي على أوكرانيا، واحتمالية إحلاق الضرر اجَلسيم ابلريف األوكراين وشعبه، لن يؤدِّي إالَّ 

إىل تعزيز االستجابة الدولية بصورة كبرية، ممَّا يقوِّض بشدة جهود روسيا يف إخضاع جارهتا.

من غري املرجَّح شن هجوم نووي على إحدى دول الناتو أو الوالايت املتحدة؛ ألنَّ بوتي 
يعرف جيداً أنَّه ميكنه توقُّع رد نووي سريع على األراضي الروسية. لكن الرسالة املهمة هنا هي أنَّه يف 
خضمِّ ضباب احلرب -خصوصاً ضد مستبدٍّ عدواين- جيب أن تكون الوالايت املتحدة وحلفاؤها 

مستعدين ألي شيء.

2. يبدو أن قيام روسيا هبجوم نووي على الوالايت املتحدة أمر مستبعد للغاية، ولكن 
ماذا جيب أن يكون رد الوالايت املتحدة، ورد حلف الناتو، إذا ضربت روسيا أوكرانيا بسالح 

نووي؟

إنَّ شنَّ هجوٍم نووٍي على أوكرانيا سيكون غري ضروري وغري مربَّر وإجرامي. اختار بوتي 
احلرب يف غياب هتديد حقيقي لألمن الروسي -مع املعلومات املضلِّلة الروسية-. ليس الفشل يف 
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ساحة املعركة يف نزاٍع غري قانويّنٍ وغري أخالقي سبباً مقنعاً للجوء إىل أخطر أسلحة العامل.

ليست أوكرانيا عضواً يف الناتو، ومن َثَّ فإنَّ الوالايت املتحدة ال متدُّ مظلتها النووية لتشمل 
أوكرانيا. وال تشارك الوالايت املتحدة وحلف مشال األطلسي يف الصراع عسكرايً يف الوقت احلايل، 

لذا فليس عليهما أي التزام ابلرد ابستخدام القوة العسكرية.

الناتو، إىل تنسيق رد قوي يعاجل  املتحدة، مع حلفائها يف  الوالايت  ومع ذلك، ستحتاج 
فظاعة هجوم بوتي النووي على أوكرانيا، ويردع مزيداً من العدوان.

3. بدافع الفضول فقط، لو قامت روسيا بشن هجوم نووي على الوالايت املتحدة، 
اىل أي مكان ميكن أن تصل داخل احلدود األمريكية؟

تنشر روسيا ما ال يقل عن )1500( رأس حريب على مئات الصواريخ على منصات جوية 
وبرية وحبرية، والذي مُيكنِّها من ضرب األراضي األمريكية أبكملها.

تعمل روسيا أيضاً على تطوير قدرات »مبتكرة« جديدة ميكنها ضرب الوالايت املتحدة، 
مثل: )الصواريخ العابرة لسرعة الصوت، وصواريخ كروز والطوربيدات اللتاِن تعمالن ابلطاقة النووية(. 
حلسن احلظ، حتتفظ الوالايت املتحدة أيضاً ابلثالوث النووي الذي ميكنه ضرب روسيا أبكملها، 

ممَّا يوفِّر رادعاً قوايً هلجوم روسي.

تزال  ما  تقريباً،   )90%( بنسبة  النووية  قواهتا  بتحديث  روسيا  قامت  يف  أنَّه  هو  الفرق 
ن احلرب الباردة. على سبيل املثال، ما تزال  الوالايت املتحدة معتمدًة على املنصات اليت أُْنِشئت إابَّ
الوالايت املتحدة مراهنًة على )الصاروخ الباليسيت العابر للقارات Minuteman III( الذي 

َم يف عام 1960. ُصمِّ

إنَّ الربامج الستبدال هذه القدرات اليت عفا عليها الزمن أبنظمة حديثة يف طور التنفيذ، 
وجيب أن تتغلَّب على معارضة أعضاء »الكوجنرس« اليساريي املتطرفي يف كل عام.

أسوأ  مناسب يف ظل حصول  دفاع صاروخي  نظام  املتحدة  الوالايت  متتلك  4. هل 
سيناريو للدفاع عن نفسها أو للدفاع عن احللفاء من هجوم نووي روسي؟ هل ميتلك حلفاء 

أورواب الشرقية أنظمة دفاع صاروخي مناسبة؟
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جيد عديد من األمريكيِّي صعوبة يف تصديق أنَّه ليس لدينا طريقة للدفاع ضد هجوم نووي 
النووية احملدودة من  الدفاع الصاروخي األمريكي للدفاع ضد اهلجمات  َم نظام  روسي كبري. ُصمِّ
الدول املارقة مثل كوراي الشمالية. لدينا )44( صاروخاً اعرتاضياً حملياً ال ميكنها الدفاع ضد مئات 

الصواريخ النووية الروسية.

بداًل من ذلك، كانت سياسة الوالايت املتحدة هي االعتماد على الردع النووي ملواجهة 
التهديد النووي الروسي للوطن. وقد كانت هذه السياسة موضع نقاش لعقود من الزمن، إذ جادل 
املزيد من األسلحة اهلجومية، مع أنَّ  بناء  الصاروخي سيجرب روسيا على  بناء دفاعنا  النقاد أبنَّ 

التاريخ يظهر أمثلة متعددة على عدم حدوث ذلك.

 Aegis آشور  )إجييس  صاروخي  دفاع  نظام  املتحدة  الوالايت  تنشر  حتديداً،  أورواب  يف 
الصواريخ  هتديد  موجَّه ضد  هذا  ولكن  بولندا،  يف  اآلخر  ببناء  وتقوم  رومانيا،  يف   )Ashore

اإليرانية. ميكن لرتسانة الصواريخ الروسية أن تطغي على تلك األنظمة.

تزعم موسكو أيضاً أنَّ الوالايت املتحدة إبمكاِنا إطالق صواريخ هجومية من أنظمة الدفاع 
تلك جتاه روسيا، لكن هذا ليس صحيحاً أيضاً؛ ألنَّ هذه األنظمة دفاعية حبتة.

5. تفوق ترسانة روسيا من الرؤوس احلربية النووية ما متتلكه الوالايت املتحدة مبرات 
عدَّة يف معظم اإلحصائيات. أستؤثِّر هذه األعداد أم أنَّ مثل هذا الصراع سيؤدِّي إىل فناء 

واسع النطاق، وتكون هذه األعداد غري مهمة؟

ر التفاوت الذي تراه ما نطلق عليه أسلحة روسيا النووية »غري اإلسرتاتيجية«، واليت  يفسِّ
حتدَّثُت عنها سابقاً. حينما يتعلَّق األمر ابلقوى النووية اإلسرتاتيجية، مثل الصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات القادرة على الوصول إىل أراضي موطن اجلهة األخرى، فإنَّ الوالايت املتحدة وروسيا عندمها 
تكافؤ تقرييب مع معاهدة »ستارت اجلديدة« »START New« للحد من األسلحة. لكن 
»ستارت اجلديدة« تستثين هذه الفئة الكاملة من األسلحة غري اإلسرتاتيجية. متتلك روسيا -كما 

ذكران- ما ال يقل عن )2000( منها، ومن املتوقَّع أن يتضاعف هذا العدد حبلول ناية العقد.

يف غضون ذلك، متتلك الوالايت املتحدة حوايل )200( سالح غري إسرتاتيجي فقط -مع 
نشر )100( منها يف أورواب-. هذا مقلق للغاية؛ ألنَّنا ال نريد لروسيا أن تستغلَّ ميزهتا العددية هنا، 
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ا ميكن أن تفلت من استخدام هذه األسلحة التكتيكية. وتعتقد أنَّ

بدأت الوالايت املتحدة فعاًل بتطوير سالح غري إسرتاتيجي جديد )صاروخ كروز يُطلق من 
البحر(، لكن إدارة ابيدن تريد إلغاَءه َوْفق ما ورد؛ ألنَّه سيكون خطرياً. حتتاج الوالايت املتحدة إىل 
املواكبة وتعويض ما فاهتا يف هذه الفئة، وتقليص عدم التكافؤ يف موازين القوى اليت تصب لصاحل 
روسيا حالياً -لضمان قدرة الوالايت املتحدة على ردع روسيا ابلكامل- انهيك عن الصي ذات 

القدرات النووية املتزايدة أيضاً.

6. أيُّ شيٍء آخر حول القدرات النووية لروسيا جيب أن يبقيه األمريكيُّون يف أذهاهنم 
يف حني يشتدُّ خطاب بوتني؟ 

جيب أن يفهم األمريكيُّون أنَّ األدوار اليت تلعبها األسلحة النووية يف روسيا خمتلفة عن األدوار 
اليت تلعبها يف الوالايت املتحدة.

تُعدُّ موسكو وضعها بوصفها دولة نووية كربى أمراً حامساً لرغبتها يف أن تُعامل كقوة عظمى. 
مع أنَّ التصرحيات العلنية اليت تشري عكس ذلك، إذ يبدو أنَّ موسكو معتقدٌة أنَّه ميكن استخدام 

األسلحة النووية يف أيِّ صراع للفوز، وهي تنتهك املعاهدات النووية وتكذب بشأنا.

ا أداة للردع يف املقام األول -منع احلرب  تنظر الوالايت املتحدة إىل األسلحة النووية على أنَّ
من األساس أو منع احلرب من التصعيد إىل ما بعد األسلحة التقليدية-. يف حي تقوم روسيا ببناء 

أنظمة نووية جديدة وخطرية، يتعيَّ علينا صد مقرتحات اليساريي لتفكيك اثلوثنا النووي.

اخلالصة: بقدر ما قد يرغب صانعو السياسة يف الوالايت املتحدة يف إبعاد األسلحة النووية 
عن الوجود، إذ إنَّ العدو له رأي آخر. إنَّ خطاب بوتي التحريضي األخري، وهتديداته النووية، 

واألعمال العسكرية يف أوكرانيا هي دليل على احلاجة إىل قوة نووية أمريكية قوية وحديثة.

املصدر: 

https://www.heritage.org/defense/commentary/answers-6-
big-questions-about-putins-nuclear-threats


