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ال�صعب عليها الدفع مب�شاريعها وميكن �أن ي��ؤدي ه��ذا �إىل
نتيجة عك�سية ،وت �� ُّأخ��ر كبري يف تطوير ب��راجم�ه��ا النووية
برتكيا والأردن وم�صر.
كما �أعْ � َرب الكاتبان عن القلق الكبري فيما يتع َّلق بالربامج
ال �ن ��ووي ��ة امل ��دن �ي ��ة يف ال �� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط ،واح �ت �م ��ال رب�ط�ه��ا
لت�ستخدم �أي���ض��ا يف ت�ط��وي��ر ب��رن��ام��ج ن ��ووي ع���س�ك��ري ،وه��ذا
�سي�ؤدي �إىل كبح عالقات ه��ذه ال��دول مع ال��والي��ات املتحدة
التي تعار�ض ال�سيا�سة الأمريكية التقليدية بقوة انت�شار
ال�سالح النووي بعامة ،ويف منطقة ال�شرق الأو�سط بخا�صة،
وهناك احتمال كبري �أن تتحرك اململكة العربية ال�سعودية
وغريها من الدول يف م�سار م�شابه لإيران التي ح�صلت على
ختم املوافقة الدولية على تخ�صيب اليورانيوم؛ لهذا �أ�شارت
بع�ض الدول �سابقا �إىل �أنها ال تعتزم البقاء يف امل�ؤخرة على
الأقل يف امل�ستويني التكنولوجي والعلمي يف هذا املجال.
و�إىل جانب املخاوف من �إمكانية التحول من برنامج نووي
م��دين �إىل برنامج ن��ووي ع�سكري ،هناك خم��اوف �إ�ضافية
ب�ش�أن �سالمة املن�ش�آت و�أمنها والقلق من الهجمات الإرهابية
وم ��ا ت�ق��وم ب��ه ه ��ذه ال�ع�ن��ا��ص��ر م��ن ت�خ��ري��ب ال�ب�ن�ي��ة التحتية
ال�ن��ووي��ة يف ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ،ك�م��ا ر�أي �ن��ا يف حم�ط��ة الطاقة
النووية يف منطقة ال�ضبعة مب�صر.
املجموعة الثانية من املقاالت :تعاملت مع الأفكار التي ن�ش�أت
يف ال�ساحة الدولية خ�لال العقد املا�ضي وق��د نقلت مقاالت
عزرئيل برامانت و�إيرينا كالهو�سوفا املناق�شة �إىل ال�ساحة
ال ��دول �ي ��ة ،وي ��رك ��ز ع��زرئ �ي��ل ب��رام��ان��ت يف م�ق��ال��ه ع�ل��ى حتليل
�سيا�سة ال ��ردع ال�ن��ووي��ة حللف «ال�ن��ات��و» �شمال الأط�ل���س��ي ،يف
�ضوء ا�ستخدام القوة ملو�سكو يف �أوكرانيا ،و�ضم �شبه جزيرة
القرم �إىل رو�سيا ،وقدرة الناتو على املواجهة الإ�سرتاتيجية
ل �ل��ردع ال�ف�ع��ال وال�ت�ح��دي��ات ال�ك�ب�يرة يف �أع �ق��اب اجل ��دل ح��ول
دور الأ�سلحة النووية التكتيكية وال�سيا�سة الوا�ضحة جتاه
�أوكرانيا ،واملطالبة بنزع ال�سالح النووي على املدى املتو�سط
طبقا ملعاهدة INF؛ حيث تنبه «الناتو» عقب انهيار االحتاد
ال�سوفييتي �إىل التهديد املزدوج النت�شار ال�صواريخ البال�ستية
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل من �إيران وغريها من البلدان خارج
منطقة «الأورو�-أط �ل �� �س ��ي» ،و َّ
مت �إن���ش��اء ال��دف��اع ال���ص��اروخ��ي
حللف �شمال الأطل�سي ك��أم��ر �أ�سا�سي مل��وق��ف ال ��ردع ،وكجزء
من التعامل مع التهديدات من بلدان �إرهابية وج��دت خارج
منطقة الأورو�-أطل�سي.
ويف الوقت نف�سه ،طلبتْ منظمة حلف �شمال الأطل�سي فتح
�صفحة جديدة يف عالقاتها مع رو�سيا ،على الرغم من �أنه
من املمكن �أن نرى مبادرات جتاه مو�سكو يف قمة ل�شبونة يف
مو�سكو نوفمرب  ،2010ن�شرت هذه اجلهود خللق حقبة جديدة
من التعاون مع مو�سكو جنحت يف �ضوء الأزم��ة يف �أوكرانيا.
وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ارت �ف��اع ح ��دة ال�ت��وت��ر ب�ين ال�ن��ات��و ورو� �س �ي��ا ال
يقت�صر على م�س�ألة �أوكرانيا.
وقد تفاقمتْ هذه احلالة بعد الأح��داث الع�سكرية بني قوات
رو�سيا وحلف �شمال الأطل�سي منذ بداية الأزمة يف �أوكرانيا،

واخلطاب املت�شدد لبوتني يف مو�ضوع الأ�سلحة النووية .وعلى
هذه اخللفية ،يُواجه حلف �شمال الأطل�سي التحدي املتمثل يف
�إدارة �سيا�سة الردع النووية ،و�أن توفري الأمن للدول الأع�ضاء
امل �ج ��اورة ل��رو��س�ي��ا وامل �ع��ر� �ض��ة ل�ل�ه�ج�م��ات وف ��ى ال��وق��ت نف�سه
حم��اول��ة لتجنب الت�صعيد وع ��دم ال�ت��وج�ي�ه��ات .لي�س هناك
�شك يف �أنه يف �أج��واء انعدام الثقة لن ت�ستطيع منظمة حلف
الأطل�سي �أن تتخلى عن الأ�سلحة النووية التكتيكية.
بينما ركزت �إيرينا كالهو�سوفا على املع�ضالت الإ�سرتاتيجية
وال�سيا�سة املت�صاعدة بجمهورية الت�شيك .فيما يتع َّلق بخطط
الواليات املتحدة والدفاع ال�صاروخي� ،أظهرت خطة الدفاع
ال���ص��اروخ��ي ب��و��ض��وح امل��واق��ف احل��ال�ي��ة لل�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة
للأطراف الرئي�سيني جلمهورية الت�شيك ،والتعامل بنجاح مع
ع�صر التطور االقت�صادي وال�سيا�سي لع�صر ما بعد ال�شيوعية،
وال تزال هناك �إ�سرتاتيجية وا�ضحة طويلة الأجل فيما يتعلق
بال�سيا�سة اخلارجية .وح ًّقا منذ برنامج الدفاع ال�صاروخي
وتعميق ال�ت�ع��اون م��ع ال��والي��ات املتحدة مل يح�صل �أب ��دا على
اتفاق مماثل ،وبقيت مُثرية للجدل ،و�أظهر الربنامج �أي�ضا
�أ َّن الواليات املتحدة و�أوروب��ا الو�سطى وال�شرقية مل تعد من
البلدان التي حتتاج معاملة «خا�صة»؛ وذلك بف�ضل الو�صول
�إىل اال�ستقرار واالزده ��ار ،وق��د َّ
مت اختبار ه��ذا الربنامج من
قبل حكومة �أوب��ام��ا يف الأ��س��ا���س م��ن خ�لال اجل ��دوى الفنية
و�أهميتها الإ�سرتاتيجية ،ولي�س كمبادرة لتعزيز اال�ستقرار
والأم ��ن يف املنطقة .وع�ل�اوة على ذل��ك ،ذك��ر برنامج الدفاع
ال�صاروخي يف الت�شيك واملجتمع ال ��دويل ب��أ��س��ره لتغري دور
رو�سيا ،و�أ َّن مُو�سكو التي من �ش�أنها �أن تكون ممثلة امل�شاركة يف
الأن�شطة البيئية� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل م�صادرها
اخلا�صة.
ب�ع��د خم�س ��س�ن��وات م��ن �إل �غ��اء ب��رن��ام��ج ال��دف��اع ال���ص��اروخ��ي،
و�صلت العالقات بني الواليات املتحدة ودول �أوروبا الو�سطى

وال�شرقية �إىل ذروتها؛ خا�صة مع �شعور م�ؤيدي الأطل�سي
بالإحباط وه��م ينتقدون مراجعات �أوب��ام��ا ،واتهمت �إدارت��ه
ب��اال��س�ت�ث�م��ار وامل���ص��احل��ة م��ع رو� �س �ي��ا ع�ل��ى ح���س��اب حلفائها
يف و��س��ط و� �ش��رق �أوروب � ��ا ،وم ��ع ان�ت�ه��اء ال���ش��راك��ة الأوروب �ي ��ة
 EPAAقد يطمئن بلدان �أوروبا الو�سطى وال�شرقية من
حيث التدخل الأمريكي .يف نف�س الوقت تعد ر�سالة وا�ضحة
�إىل رو�سيا ب�ش�أن �إ�سرتاتيجيات احلماية للواليات املتحدة
وحلف الناتو يف مواجهة تكتيكات االبتزاز الرو�سي.
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة والأخ �ي��رة م��ن امل �ق ��االت :تفح�ص فيها
�أف�ن�ير غ��ول��وب م�شكالت ال ��ردع وت�ع��ام��ل �إ��س��رائ�ي��ل معهم يف
الألفية احلالية؛ فعن�صر ال��ردع يلعب دورا رئي�سا يف �أم��ن
دول��ة �إ�سرائيل منذ ن�ش�أتها ،وال��ردع الع�سكري الإ�سرائيلي
ه��و ��س�م��ة �أ��س��ا��س�ي��ة ل ل��أم ��ن ،ك�م��ا يت�ضح م��ن ت�ع��ال�ي��م زئيف
جابوتن�سكي على «اجل��دار احلديدي» ومبادئ الدفاع ،وقد
�صاغ ديفيد بن غوريون ،وتقرير جلنة برئا�سة دان مريدور،
ال ��ذي ُع�ي ِّ�ن لتحديث ه ��ذه امل �ب��ادئ يف ال �ع��ام  ،2005ون�شرت
وثيقة �إ�سرتاتيجية للجي�ش الإ�سرائيلي يف �أغ�سط�س ،2015
ويف ال�سنوات الأخ�ي�رة �أ�صبحت ه��دف��ا ع��ام��ا ل ��رادع كبري يف
العمليات الع�سكرية ال�ت��ي ت�ق��وم بها �إ��س��رائ�ي��ل �ضد جماعات
حزب اهلل وحما�س.
تغي مفهوم الردع يف ال�سنوات الأخرية يف العامل الغربي،
وقد َّ
خ�صو�صا يف الواليات املتحدة؛ وذلك كجزء من النقا�ش الذي
يهدف للتكيف مع مفهوم التحديات الأمنية واالحتياجات
الأمنية العاملية بعد احلرب الباردة ،ويتناول هذا املقال بع�ض
التغيريات الرئي�سية يف مفهوم الردع ،وم�ساهمتها يف النقا�ش
الإ�سرائيلي ،والغر�ض من هذه املقالة هو �أن ن�شري �إىل �ضرورة
املناق�شة امل�ستفي�ضة لطبيعة ال��ردع الإ�سرائيلي ،ومالءمته
للتحديات الأمنية اجلديدة النا�شئة خالل الدينامية احلالية
على ال�ساحة الدولية واملتغرية.
بينما ا�ستعر�ض �شلومو بروم و�إميلي النداو فكرة اال�ستقرار
الإ��س�ترات�ي�ج��ي يف ن�ط��اق ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،ورك ��ز ب ��روم على
امل�صالح والعالقات الدولية يف املنطقة ،يف حني تقدر �إميلى
الن ��داو الآث ��ار امل�ترت�ب��ة على النقا�ش ال�ع��امل��ي ب���ش��أن الق�ضايا
النووية على �إ�سرائيل ونزع ال�سالح النووي واملواقف ال�سيا�سة
ال�ت��ي تعك�س ال��رغ�ب��ة يف ف�ه��م امل��زي��د م��ن ال ��ردع واال��س�ت�ق��رار
النووي والإ�سرتاتيجي.
-------------------------------- الكتاب« :احل��د من الت�سليح واال�ستقرار الإ�سرتاتيجي يفمنطقة ال�شرق الأو�سط و�أوروبا».
 امل�ؤلف :جمموعة م�ؤلفني. النا�شر :معهد درا��س��ات الأم��ن القومي يف تل �أبيب،2016 ،باللغة العربية.
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«الحد من التسليح واالستقرار اإلستراتيجي
في الشرق األوسط وأوروبا»
أميرة سامي *
عد هذا الكتاب املجلَّد الثالث من �سل�سلة الدرا�سات التي �أُ ِعدَّ ت كجزء من برنامج �ضبط الت�سليح والأمن الإقليمي ،والذي كانتْ ُمدَّ ته ثالث �سنوات ،يف معهد درا�سات
ُي ُّ
ُ
تهدف لت�شجيع الباحثني املتخ�ص�صني يف هذا املجال.
الأمن القومي ،ومبنحة مدعومة من م�ؤ�س�سة هيوليت ( )Hewlettالتي
وا�شتمل الكتاب على ثمانية مقاالت مت جتميعها؛ و�ض َّمت جمموعة وا�سعة من الق�ضايا التي ُتثري الأفكار املهمة والر�ؤية النظرية ذات الأهمية الكربى ل�صناع القرار
ب�ش�أن التحديات؛ من �أجل احلد من الت�سليح املرتفع يف الألفية احلالية .كما ُت�شري املقاالت �إىل الأ�سئلة التي تدعو ال�ستمرار الأبحاث يف هذا املجال َع َر�ض فيه
الباحثون واخلرباء الإ�سرتاتيجيون املع�ضالت املتنوعة واملتعلقة باحلد من الت�سليح والتحديات الإ�سرتاتيجية املتغرية على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،وانق�سمت
�إىل ثالث جمموعات.
املجموعة الأوىل من املقاالت :تبحث عن التحديات امل�ستمرة
ل�ل�برن��ام��ج ال �ن��ووي الإي� ��راين و�أن���ش�ط�ت�ه��ا يف ه ��ذا امل �ج��ال بعد
توقيع االتفاق النووي عام 2015م ،والذي �آثار ق�ضايا معقدة
يف جم��ال التحليل والتنفيذ للحد م��ن الت�سليح ،وق��د ح�دَّد
االت �ف��اق امل�ع��اي�ير اجل��دي��دة ال�ت��ي تت�ساءل ب���ش��أن منع انت�شار
الأ��س�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة ،ووج�ه��ة النظر امل�ستقبلية ل�ل�إ��ش��راف يف
�إيران والبلدان الغري نووية املوقعة على االتفاقية.
وعلى هذه اخللفية يفح�ص �أفرامي �أ�سكوىل م�سار �إيران �إىل
تطوير الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة م��ن خ�لال خطة العمل امل�شرتكة
( )JCPOAامل��و َّق�ع��ة ب�ين ال ��دول الغربية ال�ستة و�إي ��ران
يف يوليو عام  ،2015والتي تعمل ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج املواد
االن�شطارية اليورانيوم املخ�صب والبلوتونيوم ،والتي �أهملت
�إىل ح��د كبري ق�ضية تطوير الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة ،كما جتنبت
الإ��ش��ارة �إىل �أنظمة الت�سليم املمكنة ب�ش�أن الأ�سلحة ،وظلت
خ ��ارج امل �ف��او� �ض��ات م ��ع �إي � ��ران ،وغ�ي�ر م ��درج ��ة يف االت�ف��اق�ي��ة،
كما �أعْ � � َرب الكاتب ع��ن زي ��ادة امل�خ��اوف م��ن الق�ضية النووية
الإي��ران�ي��ة عقب �إع�لان �إي ��ران ع��ن تطويرها ل�صواريخ ك��روز
بعيدة املدى يف عام  ،2015ووفقا للأدلة املتوفرة ،ف��إ َّن �إيران
قادرة على �إنتاج اليورانيوم املخ�صب بجودة عالية ()HEU
لال�ستخدام الع�سكري غري املحدود تقريبا ،على الرغم من
�أن االت �ف��اق ال �ن��ووي ي��وج��ب تقليل امل �خ��زون ،وي��ذك��ر �أف ��رامي
�أ�سكوىل �أ َّن التحليل الكامل لهذه امل�س�ألة له عواقب �أبعد من
مراجعة التقنية ،ويجب �أن ت��أخ��ذ يف االعتبار طابع النظام
الإي��راين ،ف�إيران دولة عازمة على تطوير الأ�سلحة النووية
ب�أي ثمن ،و�أن االتفاق النووي يوفر لها م�ساحة للتنف�س من
ناحية املطلب امل��ايل ،وم�ستقبال واع��دا جيدا �أك�ثر لتح�سني
برناجمها ال�ن��ووي ،ولي�س بعيدا اليوم �أن تكون �إي��ران ق��ادرة
على تطوير الأ�سلحة النووية على نطاق كامل؛ ففي �ضوء
الطموحات العالية لقيادة �إيران ،ت�ستطيع بالت�أكيد �أن ت�صل
�إىل ما تريد .وقبل �أن يُنهي �أفرامي �أ�سكوىل مقاله يعود مرة
�أخ��رى لل�س�ؤال ال��ذي يُزعج الكثري؛ وه��و :هل هناك �إمكانية



ك�شف ن�شاط �إي��ران املحظور وفقا ملعاهدة (« )NPTحظر
االن�ت���ش��ار ال �ن ��ووي» .وي��ذك��ر �أ َّن ��ه لي�س ه�ن��اك ي�ق�ين ب� ��أ َّن بعثة
تق�صي احلقائق الدولية �ستكون ذات �سلطة �سيا�سية قوية
ِّ
مبا يكفي لف�ضح الن�شاطات ال�سرية؛ فمن خالل املفاو�ضات
�ستجد �إي��ران دائما �أ�سبابا لتربير �أفعالها ،و�ستوا�صل القيام
بذلك يف امل�ستقبل ،حتى لو تعار�ض بالتزاماتها وتعهداتها
الدولية.
بينما يتعامل �أوي ��ن ال�ترم��ان يف مقاله م��ع م��واق��ع الرقابة
وال�ت�ف�ت�ي����ش امل���ش�ت�ب��ه ب�ه��ا يف �إي � ��ران ،وي �ق��ول �إ َّن� ��ه وم ��ن خ�لال
امل�ف��او��ض��ات ب���ش��أن الق�ضية ال�ن��ووي��ة الإي��ران �ي��ة ك��ان ال���س��ؤال
امل� ��رك� ��زي :ك �ي �ف �ي��ة حت �ق �ي��ق � �ص�لاح �ي��ات ال ��و� �ص ��ول ل �ل �م��واق��ع
الإيرانية امل�شتبه يف �أن�شطتها النووية؟ من خالل مناق�شات
القوى العاملية ال�ست امل�شاركة ( )1+P5الأع�ضاء اخلم�سة
ال��دائ�م�ين يف جمل�س الأم ��ن و�أمل��ان�ي��ا ،وك��ان ال�ه��دف الرئي�سي
لالتفاق هو و�ضع حدود للربنامج النووي الإي��راين .وميكن
حتقيق ذلك من خالل التفتي�ش و�إعادة حتديد الأهداف من
مواقع التفتي�ش ،واملواد ذات ال�صلة النووية املوجودة يف �إيران
حاليا ،لكنَّ الإي��ران�ي�ين ميكنهم امل��وارب��ة؛ لهذا ال�سبب ازداد
الطلب من امل�شككني واملنتقدين لإيران من �أجل �أن يتم و�ضع
عملية �صارمة لتوفري �إمكانية الو�صول للمواقع امل�شتبه بها،
لكن االت�ف��اق النهائي �أغ�ضب وخيب �آم��ال امل�شككني والنقاد
على حد �سواء الذين طالبوا (مثل ممثل �أمريكا) �أن يكون
التفتي�ش «يف �أي وق��ت ويف �أي م �ك��ان» ح�ت��ى مي� ّك��ن املفت�شني
الدوليني الو�صول �إىل املواقع امل�شتبه بها يف �أي مكان ب�إيران،
دون �إ�شعار م�سبق حتى املرحلة النهائية من املحادثات ،وتعهد
امل��وق�ع��ون ب��ال��وق��وف ب�ح��زم على ال���ش��روط ،ولكنهم ا�ستقروا
يف النهاية وا�ستعا�ضوا بـ»الو�صول املنظم» مبعنى �أن عملية
التفتي�ش من �ش�أنها �أن ت�سمح بالإخطار امل�سبق لإيران ،والتي
من خاللها منعت �إيران املفت�شني للو�صول �إىل �أماكن تعرفها
ب�أنها مواقع ع�سكرية.

ويف هذا املقال ذكر الكاتب املخاطر الرئي�سة يف االتفاق ودور
كل من اجلهات الفاعلة املعنية «وكالة الطاقة الذرية و�إيران»
والدول الأع�ضاء يف ( - 3+EU/E3القوى العاملية ال�ست
واالحتاد الأوروبي) ،والذين يقفون �إىل جانب �إيران ومينعون
معا التفتي�ش لأداء التفتي�ش امل�ط�ل��وب ،وبعد حتليل القوى
والديناميات املختلفة بينهم قدم ملخ�صا ب�ش�أن الأ�سئلة التي
تدور حول كيفية القيام غري املتوقع لعملية التفتي�ش ،وكيف
ميكن لل�صراعات املحتملة �أن تعطل االتفاق النووي الإيراين
ب�أكمله.
بينما ي�ق��در ي��وئ�ي��ل ج��وزان���س�ك��ي وغ��ال�ي��ا ل�ي�ن��دن���ش�تراو���س ،يف
مقالهما ،م��دى تطوير ال�برام��ج النووية املدنية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط يف هذا اجلو اجلديد ،و�أو�ضحا �أ َّن عِ �دَّة دول
يف ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات الأخ�يرة ب��د�أت تطوير البنية
التحتية النووية املدنية على �أرا�ضيها ،وتعد دول��ة الإم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ه��ي ال ��دول ��ة ال�ع��رب�ي��ة الأك �ث�ر ت�ق��دم��ا ح��ول
ه��ذا املو�ضوع (حيث �إ َّن املفاعالت املخطط لها بالفعل حتت
الإن�شاء) ،ويُتوقع �أن تكون �أول دولة عربية ت�ستخدم الطاقة
النووية ال�سلمية داخ��ل �أرا�ضيها ،كما تقدمت تركيا يف هذا
املجال وبد�أت بناء املفاعل الأول ومن املقرر ت�شغيله عام ،2020
بينما وقعت الأردن يف مار�س  2015اتفاقا مع امل�ؤ�س�سة الرو�سية
«رو�ساتوم» لبناء اثنني من املفاعالت� .أما م�صر ،فلديها خطة
حتى عام  2025ال�ستكمال بناء �أربع حمطات للطاقة النووية،
ك�م��ا ب ��د�أت اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة يف ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة
ب�إقامة عالقات مع م�س�ؤولني �أجانب من �أجل تطوير طاقة
نووية �سلمية داخ��ل �أرا�ضيها ،وب��د�أت يف بناء البنية التحتية
التكنولوجية العلمية الالزمة لهذا الغر�ض .ويلفت الكاتبان
النظر �إىل هيمنة رو�سيا على متويل وبناء املفاعالت النووية
الأوىل لتوليد الطاقة يف تركيا ،والأردن ،وم�صر ،ف�ضال عن
تبادل وا�سع النطاق بني رو�سيا واململكة العربية ال�سعودية يف
جمال التعاون النووي ،وه��ذا ُيكن �أن ي��ؤدي لتعزيز موقف
رو�سيا يف املنطقة ،ولكن امل�شاكل االقت�صادية يف رو�سيا من

