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  1.“ستقرار أم نذير كارثةمصدر لأل: ةيران النوويإ”

 
  2 ؛ كينيث والتز وريتشارد بيتسسكوت ْساجن

مناظرة علمية حية بين كال من سكوت ْساجن وكينيث والتز برعاية  0222فبراير  عقد في شهر     

ومعهد  (SIPA) ومدرسة العالقات والشئون الدولية (Kellog Center) مركز كيلوج للموتمرات

حيث قاما عالمي السياسة . بوالية نيويورك الشرق االوشط ومجلة الشئون الدولية بجامعة كولومبيا
وتطرقا للتطورات .  3 بمراجعة وزيارة جديدة لجدلهما النظري حول السالح النوويْساجن ووالتز 

كلمة ت لقأو ،ر هذه المناظرة ريتشارد بيتسأداو. جابة العالمية لسعيها النوويالحالية في ايران واالست
 . االفتتاح البروفيسور ليزا اندرسون عميدة مدرسة الشئون والعالقات الدولية

 

هني مجلة أو. ليةمن دواعي سروري تواجدكم هنا في مدرسة العالقات والشئون الدو :ليزا اندرسون

وكذلك على هذا البرنامج الذي ، الشئون الدولية على نجاحها في الجمع بين هذان العالمان الجليالن
حيث دأبت المجلة عبر اكثر من ستين عاماً على طرح اسئلة محورية . يالقي ترحباً وشعبية من الجميع

 .سواء من اعضاء أو تالميذ مدرسة العالقات والشئون الدولية ،ومهمة
  

 ىروفيسور ريتشارد بيتس قادراً علان الب .من بين هؤالء واحداً وافق اليوم على ادارة هذه المناظرة
. حتي لو لم يكونا موجودان فهو لوحده قادر على ذلك، ثراء هذه القضية كما يليق بكال ضيفيناإدارة وإ

                                                 
وت ْساجن وادارها البروفيسور ريتشارد بيتس في شهر فبراير كهذه ترجمة للمناظرة التي تمت بين البروفيسور كينيث والتز وس. 1

ونحن نرى  (.0222صيف / ربيع)نيويورك في عدد  –التي تصدر عن جامعة كولومبيا "  ن الدوليةالشئو" ونشرت في مجلة . 0222

  . أنه رغم مرور عدد من السنوات علي المناظرة إال انها مازالت صالحة للنقاش وللنشر حتي اليوم
Scott Sagan, Kenneth Waltz and Richard Betts: “A Nuclear Iran: Promoting Stability or Courting 
Disaster”. Journal of International Affairs, Vol. 60, No. 2 (Spring/Summer 2007), pp. 135-150.  

 
 : نبذة مختصرة عن المؤلفين. 2

 استاذ العالقات الدولية بجامعة ستنافورد : سكوت ساجنStanford University –  واحد من اهم علماء العالقات . جيرسي نيو

 Center for International Security andيشغل منصب المدير المشارك لمركز االمن والتعاون الدولي . ة في العالمالدولي

Cooperation من أشهر مؤلفاته. بجامعة ستنافورد 
- Inside Nuclear South Asia, Stanford University Press, 2009. 
- Co-edited with Peter Lavoy and James Wirtz, Planning the Unthinkable: How New Powers Will Use 

Nuclear, Chemical, and Biological Weapons. Cornell University Press, 2000.  
- Co-authored with Kenneth N. Waltz: The Spread of Nuclear Weapons: A Debate, W.W. Norton, 

1995. 

 اهم علماء العالقات الدولية االحياء؛ وثاني اكثر . نيويورك –متفرغ بجامعة كولومبيا استاذ العالقات الدولية ال: كينيث والتز
والبروفيسور والتز هو مؤسس المدرسة الواقعية . Foreign Policyطبقاً لدورية  –العلماء نفوذاً في حقل العالقات الدولية 

 : لفاتهمن اشهر مؤ. في حقل العالقات الدولية( الواقعية الجديدة)البنائية 
- Man, State, and War, Columbia University Press, 1959 
- Theory of International Politics, Reading: Mass; Addison-Wesley, 1979. 

 يعتبر بيتس من اشهر وافضل من كتبوا عن االستراتيجية . نيويورك –استاذ العالقات الدولية بجامعة كولومبيا : ريتشارد بيتس
والبروفيسور بيتس لديه اهتمامات واسعة بالصعود المتوقع للقوي الصينية خالل القرن . الل العقود الثالثة االخيرةالعسكرية خ

 : من أشهر مؤلفاته. الحادي والعشرين
- Nuclear Blackmail and Nuclear Balance, 1987 
- Surprise Attacks: Lessons for Defense Planning, Washington, Brookings Institution, 1982.  
- Soldiers, Statesmen, and Cold War Crisis, Harvard University Press, 1977.   

   
 : ضم ابحاثاً للبروفيسور والتز وساجن تحت العنوان التالي 5991هذا الجدال النظري ضم بين دفتي كتاب صدر عام . 3

“The Spread of Nuclear Weapons: A Debate”. (New York: Norton, 1995). 
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 ن أن سيتفضل البروفيسور بيتس بمساعدتنا على بلورة االسئلة حول ما اذا كانت ايران يجب واال
   . المجال لك االن.. ديك . تتحول لدولة نووية

 

اننا محظوظون اليوم بوجود كالً من كينيث والتز وسكوت . شكراً لكي سيدتي العميدة :ريتشارد بيتس

 . اهمية كبيرة لسببينحيث يمثل وجودهما الليلة ، ْساجن بيننا
 

الن وجودهما هنا يساعدنا على تقديم اجوبة عامة حول التساؤل عما اذا كانت دعاوي سعي قوي : االول
. هميةأو أم غير ذات تأثير أ ،م جيدأمتوسطة الحجم مثل ايران لحيازة السالح النووي شيء سيء 

والذي ". نظري الجدل ال: الح النوويانتشار الس" قراء الكثير من الحضور كتابهما  دوبالتاكيد فق
    كيف تتماشي" والسؤال اليوم هو . Proactiveتعرض كمثل هذا التساؤل في اطار عام وتفصيلي 

Fits into  حالة ايران مع هذا الجدل النظري ." 
 

          –خاصة في ظل اللحظة الزمنية الراهنة  –تساؤل الأن التركيز على ايران يجرنا لطرح : الثاني
حول ما اذا كانت الواليات المتحدة سوف تقوم بمهاجمة ايران كمحاولة منها اليقاف برنامجها النووي 

 .4ام ال 
 

 USS. John Slennisحاملة الطائرات  Dispatchedلقد قامت الواليات المتحدة مؤخراً بتحريك 

األبن اال اذا كان الرئيس بوش  اللهم، من المياه االقليمية االيرانية دون ابداء اسباب لذلك بالقرب
على االقل ياخذ بعين االعتبار احتمال القيام بتوجيه ضربة جوية ضد ( 0222-0222الرئيس األمريكي )

ن أيمكن " للعضالت  اً ضاكراهي واستعر" عمل مجرد ببساطة كان ن مثل هذا التحرك أولو . ايران
. علياً بمهاجمتهافولم تقم الواليات المتحدة ، لهن طهران لم تتراجع عما تنوي فعأيسبب لنا االحراج لو 

تماماً كفعل  Reminiscentإن مثل هذه االفعال باعتبارها اعمال خداع قد تكون بالفعل مضيعة للوقت 

 5925لخليج البنغال عام  USS. Enterpriseارسال الرئيس ريتشارد نيكسون حاملة الطائرات 

وهي الحركة التي كان ( بنجالديش)باكستان الشرقية  وغز لمحاولة ردع الهند وايقافها عن محاولة
 . 5 ينظر اليها باعتبارها تهديداً تكتيكياً فارغاً 

   

مداخلتي بذكر ا بدأانني سوف . ديك على هذه المقدمة الرقيقة.. اشكرك جزيل الشكر : كينيث والتز

 . ثم ساذكر بضعة اشياء حول ايران، عدة اشياء حول السالح النووي
 

فاالنمتشار . Proliferatedالن السالح النووي لم ينتشر . إن انتشار السالح النووي ليس مشكلة: والا أ

ي الواليات المتحدة أ –إننا . Speared like wildfireلغوياً يعني انتشر الشيء انتشار النار في الهشيم 

. 6 نب تسعة دول اخريالي جا، سة عقودكثر من خمأنمتلك قدرات نووية عسكرية منذ  –االمريكية 

                                                 
( امريكية –اسرائيلية )تزايدت بصورة محخيفة الدعاوي التي شنتها في الغالب دوائر محافظة  0222عقب حرب احتالل العراق . 4

. بعينها مثل سوريا وايران وليبيا والسودان وضد دوالً ، عن طريق استخدام القوة العسكرية، تدعو لتغيير الشرق االوسط برمته
سرية لنشر القيم الديمقراطية والليبرالية في الشرق االوسط سوف يزيد من استقرار هذه المنطقة ويقاوم قاستخدام القوة الن أبدعاوي 

لصالح دولة  –في التحليل االخير  –وبالتاكيد فان ذلك سيصب . انتشار االرهاب ويحمي المصالح االمريكية في الشرق االوسط
 : ذه الدعاوي والدور االسرائيلي فيها أنظرللمزيد من التفاصيل عن ه. اسرائيل

John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt: “The Israeli Lobby and U.S. Foreign Policy”. (New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 2007). 

الواليات المتحدة في عدم تسامحها  بالطبع كان الغرض من ارسال الرئيس نيكسون لحاملة الصورايخ هذه هو اثبات مصدقية وجدية. 5

وهو الفعل الذي حقق الغرض منه بالرغم من انه كان تهديداً . حليفة الواليات المتحدة ائنذاك –أو قبولها احتالل الهند لباكستان الشرقية 
 .Henery Kissinger: “The White House Years”. (New York: Simon & Schuster, 5996): للمزيد انظر. فارغاً 

 

معلالً ذلك بالقول بان السالح "  Proliferationأنتشر " بدالً من مصطلح "  Spreadتوسع " يفضل البروفيسور والتز مصطلح . 6

أي لم يشهد زيادة في اعداد الدول التي  –" ينتشر " اي شهد زيادة في كميات الروؤس النووية ؛ ولم  –افقياً " توسع " النووي قد 
 : للمزيد أنظر. وياً تمتلك سالحاُ نو

Kenneth N. Waltz: “The Spread of Nuclear Weapons: More May be Better”. Adelphi Paper, No. 171 
(London: International Institute of Strategic Studies, 1981), pp. 1-3.   
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إن ".  Glacial Spearedانتشاراً مؤجزاً " ولكنها بالتاكيد تعتبر " انتشاراً " هذه الحالة تعتبر بالكاد 

               مثل مدعاة للقلق الشديد ين  يجب أال –السباب مقنعة ومقبولة  –حيازة دولة اخري للسالح النووي 
 . 7من جانب االخرين 

ومؤخراً قال . يخرج علينا البعض بتصريحات واقاويل هي في الغالب صحيحية، اعدةعلى فترات متب
 كثر فان ذلك لن يمثل أو أأنه لو امتلكت ايران راساً نووياً ( الرئيس الفرنسي السابق)جاك شيراك 

ع عما تراجوبالطبع فقد اضطر شيراك لل. حسناً؛ لقد كان شيراك محقاً في ما قاله. تهديداً للنظام الدولي
 ". كن ادري اننا على الهواء ألم ، لقد كانت زلة لسان ،عفواً : " قاله متعلالً 

 

ار السالح شفان انت –وعلى العكس  –وانما . مليس هو المه (Who)إن من يمتلك السالح النووي : ثانياا 

ية هتلر من فلو تمكن قادة من نوع، على سبيل المثال ال الحصر. التقليدي هو الذي يحدث فرقاً كبيراً 
ولكن في حالة . فانه سيكون من الصعب جداً ردعهم أو احتواءاهم، احراز تفوق عسكري تقليدي

سوف  –ودون استثناء  –ن هؤالء القادة أن التجربة التاريخية اثبتت إف، امتالكهم للسالح النووي
داً في طريقة سواء اكانت دولة نثق ج –فكل دولة . Moderation, Cautionيتصرفون بحكمة وتروي 

تفكيرها العقالني والمنطقي مثل بريطانيا؛ أو دوالً ال نثق فيها بشدة السباب وجيهة مثل الصين اثناء 
 .8 سوف تتصرف بحكمة –الثورة الثقافية الماوية 

 

حسناً؛ انا لدي واحدة . صبح من المتدوال والشائع االن بين علماء السياسة أسلوب اختبار الفرضياتأ
مصالحها  Manifestlyفانه لن يتم مهاجمتها بطريقة تهدد  ،ذا امتلكت دولة ما سالحاً نووياً إ" تقول بانه 

كما تدلنا خبراتنا النووية طوال الخمسة  –ن استثنئاءات وود، ان ذلك صيحيح بصورة مدهشة".الحيوية 
 .9 عقود المنصرمة

 

هناك طريقان مباشران لالجابة على هذا يران حيازة السالح النووي؟ إلماذا تريد : ن دعونا نتسائلواأل
 –فمن ناحية الشرق؛ فان ايران يحيط بها باكستان وافغانستان . بالنظر الي الخريطة االول. التساؤل

دولتين ال يمكن اعتبارهما مستقرين الي حد كبير؛ ومصدراً لعدم االرتياح من جانب جيرانهما نظرا 
الذي خاضت ضده ايران في ثمانينات القرن . اك العراقومن ناحية الغرب هن. الوضاعهما المضطربة

 . العشرين حرباً ضروس استمرت لثماني سنوات دموية
 

                                                 
التي يفضلها  –سع في امتالك القدرات العسكرية التقليدية تتمحور رؤية والتز التي تفضل التوسع في حيازة السالح النووي عن التو. 7

يساعد على زيادة نسبة استقرار  –وعلى العكس مما هو متوقع تمامأ  –الي انه يري ان حيازة السالح النووي  –اغلب علماء السياسة 
الذي ينتج عن استخدام ( ل لحجم االفناءالذي قد يص)وذلك نظراً لحجم االخطار والتدمير . النظام الدولي وسيادة السالم بين الدول

أما اطروحات تفضيل التوسع في امتالك القدرات العسكرية التقليدية . وهو مايردع الدول عن مهاجمة االخرين. السالح النووي
ل قد ال حيث اثبت السجل التاريخي ان الدو. باعتبارها ذات اثار تدميرية محدودة مقارنة بالسالح النووي فهي اطروحات غريبة

 –وغالباً ما اضطرت الدول لخوض حروباً عالمية ، تردعها مستويات التفوق التقليدي لجيرانها في حالة تعرضها للتهديد والخطر
المتنمرة ال / لمواجهة هذه التهديدات؛ لعلمها أن الدول العدواني –مستويات التسليح  Parityبالرغم من اختالل توازن القوي وتفاوت 

" نووي " من االفضل لنا ان نحيا في عالم  –اي البشر  –وعلى ذلك يري والتز اننا . عن شن الحرب عليها" ردعها ما ي" يوجد 
وردع القوى العدوانية ( هي الدفاع عن النفس)تسعي فيه جميع الدول بكل تاكيد لحيازة السالح النووي السباب مقبولة ومشروعة 

 . تسعي الدول لتوسيع نطاق قوتها القومية على حساب االخرين. غير مستقر" التسلح  تقليدي" مستقر أفضل من ان نعيش في عالم 
 

ن الدول مهما كان نوع نظامها السياسي وثقافتها فانها أوباقي علماء العالقات الدولية ب والتزكينيث ساس هذه المقولة هو ايمان أ. 8

هدفها االساسي . ر فيها بناء على عملية تفاوضية ومساومة دقيقة ومدروسةيقوم باتخاذ القرا. Rational Instrumentفاعل عقالني /أداة

 . تحقيق المصالح الوطنية وحماية امن واستقرار الدولة وضمان بقائها
 

وذلك الن لو حدث . يذهب والتز للقول بأنه سيكون من الجنون القيام بالهجوم على احدي المصالح الحيوية الحدي القوي النووية. 9

حد مصالح القوي أفالقيام بالهجوم على ، ال أحد يستطيع التأكد من حدود الهجوم أو ما يمثله للقوي النووية" ا الهجوم فإن مثل هذ
ولكن بسبب عدم  ووية التي ستبدأ في السقوط عليهاليس فقط بسبب الروؤس الن، النووية يعني المخاطرة باحتمال خسارة كل شيء

 ". وهو ما يجعل القيام بمثل هذا الهجوم درباً من الجنون . قوتها العسكريةالقدرة على التحكم في سالحها و
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حالل القوات العسكرية االمريكية إرتياح بعد سقوط نظام صدام حسين وأنني اشك في ان ايران تشعر با
نظر كن ألأانني بالتاكيد لم ف، لو كنت مكان صناع القرار االيرانيين –نظرياً  –انني . الجبارة مكانه

 . 10 و مستقرةأعتبارها منطقة آمنة ألهذه المنطقة من العالم ب
 

وهو ما قاله الرئيس بوش  –تشكل محوراً للشر  لثة دوالن هناك ثأاذا قال الرئيس االمريكي : الثاني

فمن المنطق  –العراق  –حتالل احدي هذه الدول الثالثة أثم قامت الواليات المتحدة ب – 0220عام 

 . التساؤل عما يجول في خلد كالً من ايران وكوريا الشمالية
 
ولكن واقعياُ؛ من هي الدولة . من الصعب ردعها( Rogue State)ننا نتحدث هنا عن دوالً مارقة إ

وبالنسبة للدول التي تعتبر الواليات المتحدة مصدراً لتهديدها . 11 كبر في النظام الدولي؟المارقة األ
و طريقة لردع الواليات المتحدة االمريكية أمكنها التعامل معها؟ في الحقيقة ال توجد وسيلة فكيف ي

ي دولة في النظام الدولي قادرة على ردع الواليات توجد أحيث ال . فضل من حيازة السالح النوويأ
قادرة على سحق  –ي الواليات المتحدة أ –فبفضل قوتها الماهولة فانها . المتحدة على المستوي التقليدي

 . Overwhelm 12البلدان االخري تقليدياً 
 

نك إم أ". ننا ال نريد سالحا نوويا إ: " فهل كنت ستقول، نك في مكان صانع القرار االيرانيأبافتراض 
سرع أيدينا للحصول ولو على عدد صغير من الروؤس النووية بأدعنا نعمل كل ما في : " كنت ستقول
عتقد أنا ال أو. يران للحصول على السالح النوويإالمستغرب عدم سعي  سوف يكون من". وقت ممكن

استراتيجية الردع قد اثبتت خالل النصف الثاني من  نوذلك ال. نه يتوجب علينا القلق من ذلك السعيأ
 –الواليات المتحدة  –ننا إ. القرن العشرين فاعلية وقدرة كاملة على التعامل مع مثل هذه الحاالت

                                                 
 Balance of Threatتتوافق هذه الرؤية التي يطرحها البروفيسور والتز مع االطروحات ومقوالت نظرية توازن التهديد . 10

بدالً من ، مصادر الخطر والتهديد الخارجين الدول تميل للتوازن ضد أالذي يدعي ب. جامعة هارفارد –للبروفيسور ستيفن والت 
ويتوقع والت سيادة سلوك التوازن عن . كما تذهب نظرية توازن القوي –فالقوي قد ال يمثل خطراً  –التوارزن ضد الدول القوية 

ل بان الدول وليس كما يذهب والتز الذي يجاد ،للسيطرة على سلوك الدول تجاه بعضها البعض Bandwagonالتبعية /سلوك االلتحاق

 : للمزيد أنظر. تفضل التبعية بدالً من التوازن
Stephen Walt: “The Origins of Alliances”. (Ithaca: Cornell University Press, 5922).  

 

العظمي القوي )الي اعتبار الواليات المتحدة هي اكثر الدول المارقة  متداد العالماين واليساريين عبر يذهب الكثير من القومي. 11

 : للمزيد عن تلك االطروحات أنظر. كبر مصدر تهديد وخطر للنظام الدولي وللبشريةأنها أوب( المارقة بتعبير ناعوم تشومسكي
William Blum: “Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower”. (Monroe: MA; Common Courage 
Press, 2000). T. D. Allman: “Rogue State: America at War with the World”. (Nation Books, 0224). Noam 
Chomsky: “Rogue States: The Rule of Force in World Affairs”. (London: Pluto Press, 0222), idem, “Rogue 
States”. Z. Magazine, April, 1998. (Available at: www.zmag.org/chomsky/articles/z9804-rogue.html). David 
Ransom: “Rogue Superpower”. New Internationalist Magazine, July 0220. George Monbiot: “Logic of 
Empire: The US is now a threat to the rest of the world”. The Guardian, Tuesday August 6, 2002. Katherine 
Dwyer: Rogue State: A history of U.S. terror”. International Socialist Review, November-December 2001.  

 

التي تتمركز فيه صور القوة بصورة ( االنفرادية القطبية)ن طبيعة النظام الدولي الحالي أبيذهب بعض الواقعيين الجدد الي االدعاء . 12

على  –ن لم يكن من المستحيل إ –فائقة في ايدي الواليات المتحدة االمريكية مقارنة بباقي القوي الدولية االخري يجعل من الصعب 
ليس فقط بصورة عسكرية ولكن كذلك اقتصادياً وثقافياً ، لواليات المتحدةو جماعة القيام بالتوازن أو مجاراة اأمنفردة  ىهذه القو

 : للمزيد عن مثل هذه االطروحات أنظر. ودبلوماسياً 
Stephen Brooks and William Wolfforth: “American Primacy in Perspective”. Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4 
(July/August 2002), pp. 20-33. William C. Wolfforth: “The Stability of A Unipolar World”. International 
Security, Vol. 24, No. 2, (Spring 1999), pp. 5-45. And see Kupchan, Brooks, and Walt’s chapters in 
Ikenberry book about the future of balance of power, Charles Kupchan: “Hollow Hegemony or Stable 
Multipolarity”. pp. 62-92. Stephen Brooks: “U.S. Strategy in A Unipolar world”. pp. 92-118. Stephen M. 
Walt: “Keeping the World “Off-Balance”: Self-Restraint and U.S. Foreign Policy”. pp. 505-154. all in: John 
G. Ikenberry: “America Unrivaled, The Future of the Balance of Power”. (Ithaca: Cornell University Press, 
0220), Charles Krauthammer: “The Unipolar Moment”. Foreign Affairs, American and the World, Vol. 70, 
No. 1 (Winter 1990-91), pp. 21-22. Christopher Layne: “The Unipolar Illusion Revisited”. International 
Security, Vol. 31, No. 2, (Fall 2006), pp. 7-41.  

 

http://zena.secureforum.com/Znet/ZMag/articles/chomskyapr98.htm
http://www.zmag.org/chomsky/articles/z9804-rogue.html
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مثل االتحاد السوفيتي  ىية عظموقوي نوفقد قمنا بردع ، ى ردع القووي النووية الصغيرةقادرون عل
 . وا آمنينمافكونوا مطمئنين ون... وعليه . والصين

 

إن السالح النووي ذات قدرة تدميرية مخيفة . الكريمة أشكركم على هذه الدعوة :سكوت ْساجن

Horribly .ية دولة يتحكم فيه الخوف من امكانية أفي  (على المستوي النظري)ي صانع قرار أو 

وعلى العكس تماماً من  –ولكن في الواقع . 13 عدائه في الدول االخريأتدمير مدنه وبالده بواسطة 
فيها وتدار /ولكن تتحكم بها. ن االسلحة النووية ال تتحكم فيها الدول وال صناع القرارإف، النظرية

 . خل منظمات عادية غير كاملة ايضان داوموجود Imperfectبواسطة بشر عاديين غير كامليين 
 

ي الظروف وما هي المتطلبات التي تساعد السالح النووي على انتاج استراتيجية ردع أولكي نفهم في 
لصناع القرار في هذه الدول التي تمتلك هذه " الصندوق االسود " فاننا نحتاج لفتح  ناجحه من عدمه

وهو . 14 من يتحكم ويدير فعلياً هذه االسلحة أو المكونات التي يتم انشائهالنتمكن من معرفة ، االسلحة
 . االن من طريقة تناولنا لموضوع ايرانحتي ننا قد فشلنا في عمله ى إرأما 

 

في الجدال النظري االمريكي حول هذا مسلم بها  Creeping Fatalisms وهام حقيقيةأهناك 

ننا ال يمكننا وإ ،ن نفعل شيئاأعلماء يتوهمون اننا ال نستطيع فالكثير من صناع القرار وال. الموضوع
وهذا الوهم يترافق مع التفاؤل بقدرة ، استخدام القوة العسكرية لمنع ايران من حيازة السالح النووي

 وـوالمثال االفضل على مثل طريقة التفكير هذه ه. استراتيجية الردع على التعامل مع هذا الموضوع
 . 15 يث والتزكينالبروفيسور 

 

وهام انتشار السالح النووي والتفاؤل بقدرة الردع على مواجهة هذا االنتشار ال يتفاعل اال في نمط أإن 
 نأ Inevitableبحتمية  فكلما زادت قناعتنا. Diabolical Mannerمعين ( شيطاني أو شرير)سلوكي 

 –سلوب التفكير بالتمني أثير بتأ –كلما زادت قدرتنا ، ايران تسعي للحصول على السالح النووي
Tempted  حسنا؛ ربما ال يستحق هذا االمر كل هذا االهتمام : " فقد يقول قائل. 16على مواجهتها ."

                                                 
آرت وجيسللر وغيرهم أن مشاعر ، جيرفيس، يمرايري الكثيرين من رواد المدرسة الواقعية الجديدة مثل البروفيسور ميرش. 13

د طبيعة العالقات بين الدول وبعضها قة واالرتياب في نوايا االخرين هي التي تحدثحاسيس مثل الخوف والغش والشك وعدم الأو
. ن العالقات الدولية مجال يحكمه الخوفأ –وهو في ذلك محقاً  –بل ان رائد واقعي مثل البروفيسور تشارلز جيللسر يري . البعض

 :للمزيد أنظر
Barry Buzan: “People, State and Fear: An Agenda for International Security in the Post-Cold War Era”. 
(New York: Harvester Wheatsheaf, 1991).Robert Jervis: “Cooperation under the Security Dilemma”. World 
Politics, Vol. 30, No. 2 (January 1978), pp. 167-214. Charles Glaser: “Realists as Optimistic: Cooperation as 
Self-help”. International Security, Vol. 19, No. 3, (Winter 1994-95), pp. 50-90. John Mearsheimer: “The 
Tragedy of Great Power Politics”. (New York: Norton, 0225). 

 

الذي وضع اسسه البروفيسور والتز في . هنا يدعو البروفيسور ْساجن للتركيز على مستوي التحليل االول في العالقات الدولية. 14

 Threeنظرية الصور الثالثة )هناك ثالثة مستويات لتحليل ظواهر العالقات الدولية بأن والتز  جادلحيث . 5919در عام كتابه الصا

Images Theory .) المستوي . المجتمعات والمؤسسات المحليةوتركيبة طبيعة  –المستوي الثاني . طبيعة البشر –المستوي االول

تم تهميش المستوي االول  ،ركزت على المستوي الثاني والثالثن كافة التحليالت قد أوبما  .النظام الدوليوبنية طبيعة  –الثالث 
 . نه من اكثر المستويات قدرة على توسيع نطاق فهمنا للعالقات الدوليةإالذي يري فيه البعض  –بصورة واضحة 

Kenneth Waltz: “Man, State, and War: A Theoretical Analysis”. (New York: Columbia University Press, 
5919), and see also for more details David Singer: “The Level of Analysis Problem in World Politics”. 
World Politics, Vol. 14, No. 1 (October 1961), pp.77-92. 

ُ للحيلولة دون حيازتها للسالح النووي؛ ولكنه يران أو غيرهإن الواليات المتحدة ال تستطيع مواجهة أإن والتز لم يقل ب. 15 ا عسكريا

كذلك . ةن شروط استخدام الواليات المتحدة للقوة العسكرية فقط عندما ال تجد طريقاً اخري لتحقيق اهدافها ومصالحها الوطنيأيري 
تراتيجية تجنبنا مغبات التورط في يجاد اساأما الصعب فهو ، نجاز استراتيجية تساعدنا على خوض الحرباذكر والتز إنه من السهل 

 . احدي هذه الحروب
وذلك الن لو حدث . يذهب والتز للقول بأنه سيكون من الجنون القيام بالهجوم على احدي المصالح الحيوية الحدي القوي النووية. 16

يام بالهجوم على احد مصالح القوي فالق، ال أحد يستطيع التأكد من حدود الهجوم أو ما يمثله للقوي النووية" مثل هذا الهجوم فإن 
ولكن بسبب عدم ، ليس فقط بسبب الروؤس النووية التي ستبدأ في السقوط عليها، النووية يعني المخاطرة باحتمال خسارة كل شيء

 ".ل هذا الهجوم درباً من الجنون وهو ما يجعل القيام بمث. القدرة على التحكم في سالحها وقوتها العسكرية
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هذه الالمباالة كلما قلت قدرتنا على اتخاذ الخطوات االستراتيجية  Bolsterوكلما تعمق تأثير 

 . ان من حيازة السالح النوويوالدبلوماسية الضرورية التي يمكنها افتراضياً منع اير
 

ن من الناحية الثانية أ عتقدأيمكنها التاثير على ايران؛ وال  ن الوسائل الدبلوماسية مازالأعتقد أأنني 
ركز على االسباب التي أنني هنا سوف أ. الصحيحة للتعامل معها اليوم ةالوسائل العسكرية هي الخطو

 . لسالح النوويتدعونا للقلق من حيازة النظام االيراني ل
 

ن أالي الحرب الباردة؛ قائالً ب –وكما يفعل دوماً  –شار اليوم أدعونا نبدأ بمالحظة أن كينيث والتز قد 
وحتي عندما تمكنت ، ن يحوز االتحاد السوفيتي على السالح النوويأالواليات المتحدة لم تكن تريد 

شار أوعندما . ثبت فعاليتهأالردع ذا، ألن لما. تستخدمه ضدنا مفانها ل وسكو من حيازة هذا السالحم
ن تحوز السالح أيضا تريدها الواليات المتحدة ألم تكن  والتي، جمهورية الصين الشعبيةمثال والتز ل

تمكنت ( ي الصينأ)ولكنها  –حتي اننا فكرنا في محاربتها بصورة وقائية للحيلولة دون ذلك  –النووي 
 . 17 الن الردع اثبت فاعليتهأيضا لماذا؟ . العواقب بهذاء السوءمن حيازة السالح النووي؛ ولم تكن 

شد الحكومات عداوة أكانتا من  –الصين واالتحاد السوفيتي  –ن كال البلدين أوعلى الرغم من 
Monolithic ن اللحظات المتارجحة إف، وبالتاكيد. لنا اثناء الحرب الباردةRare  التي لم تكن فيها هذه

حتي . يثخطر اللحظات التي مر بها التاريخ الحدأكانت من  Non-monolithicلنا الحكومات معادية 

فقد كانت هناك ، وخالل الثورة الثقافية الصينية، عندما تفكك االتحاد السوفيتي بعد نهاية الحرب الباردة
ال سلوب التحكم في كميات االسلحة النووية التي تمتلكها كأمخاطر جدية ومخاوف من مدي السالمة و

 . البلدين
 

يم يلتق Projectingوتوظيف تراثها  (حنين) بدالً من التطرق ومناقشة فترة الحرب الباردة بانتيلجسيا

 معني احتمال امتالك ايران لسالحاً نووياً؛ فانني افضل التطرق لتاريخ وحالة العالقات االقليمية 
في حالة  –نظرياً  –اطر يمكن أن تحدث هناك ثالثة مخ، باكستان: أوالً . هاجيرانإيران والراهنة بين 

    : In spades. وهو ما حدث فعلياً عندما تحولت باكستان لدولة نووية. بزوغ دولة نووية جديدة

 

  وهو ما . تجله جيرانها أحتمال زيادة العدواة من جانب الدول التي تحوز السالح النووي: أوالا
ن الدولة التي تحوز السالح النووي ستكون إف، وفي سبيلها لحماية درعها النووي ،يعني انها

 . كثر عدائية في استخدام سالحها التقليدي في مواجهة جيرانهاأ
 

  سلحة النوويةرهابيين بالسطو على األاحتمالية قيام اإل: ثانياا . 

                                                 
عن طريق توضيح حجم ، خطوات عسكرية ذالعدو من مغبة اقدامه على اتخاإخافة " نه أعلى  Deterrenceدع يعرف الر. 17

 Defenseما مفهوم الدفاع أ".  وتقليل احتماالت الهجوم العسكري ، الخسارة والتكاليف التي قد تنتج جراء اتخاها مثل هذه القرارات

والفارق بين المفهومين أن الردع اساسه التركيز على نوايا ". ة عن احتمال فشل الردع تقليل حجم الخسارة والتكاليف الناتج" فيعني 
وبينما يعتبر الردع استراتيجية الوقات السالم؛ فان الدفاع هو . Capabilityما الدفاع فيركز على القدرات أ Intentionsالعدو 

 : لرؤية منهجية ونظرية أنظر. استراتيجية في اوقات الحرب
Glenn Snyder: “Deterrence and Defense: Toward A Theory of National Security”. (Princeton: NJ; 
Princeton University Press, 1961), pp. 3-16. B. H. Liddell Hart: “Deterrent or Defense”. (London: Stevens 
and Sons, 1960).   

تكون قادرة على حماية المصالح الحيوية للواليات المتحدة االمريكية شيء ممكن ، يري والتز أن تطوير استراتيجية ناجحة للردعو
Worked over . ن محاوالت تطبيق هذه االستراتيجيات في مناطق مضطربة سياسياً أوالمشكلة في سبيل تحقيق ذلك تكمن في– 

اتيجيات صعبة التحقيق وقريبة للفشل منها بدون مساعدة وتعاون من دول المنطقة سوف تجعل هذه االستر –مثل الشرق االوسط 
  : للمزيد أنظر .للنجاح

Kenneth Waltz: “A Strategy of Rapid Deployment Force”, in Robert Art and Kenneth Waltz (eds): “The 
Use of Force: Military Power and International Politics”. (Lanham: MD; University Press of America, 1988),               
p. 570.  
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  و بيع االسلحة النووية أدارة إالخوف من االنفالت والفقدان المحتمل للتحكم في : ثالثاا 
 . االرهابيةللجماعات 

 

 . ووقعت عندما تمكنت باكستان من حيازة السالح النوويت كل هذه المشاكل والمخاوف تحقق

 
 –االستقرار " وهو ما نطلق عليه مفارقة ، بالمخاوف من انتشار العدائية تجاه جيرانهاففيما يتعلق 
لتين تمتلكان سالحاً ين دوموقف معين ب" ونعني به ".  Stability-instability Paradoxاالضطراب 

ن أاليمانها ب كثر عدواة من الناحية التقليديةأن تكون أنه يمكنها أن يقود احداهما لالعتقاد بأيمكن  نووياً 
 Retaliation  "18 ردعها النووي يحميها من مغبات الهجوم النووي عليها

 

لحال في االتحاد السوفيتي صنع القرار في باكستان بالتاكيد ال يمكن التحكم بها كما كان ا ةإن عملي
فعندما حازت باكستان السالح النووي شاع داخل الدوائر العسكرية الشعور . خالل الحرب الباردة

بقيادة رئيس ، وهو ما قادهم التخاذ خطوة خاطئة". جل كشمير أأن نفعل شيئاً من " بحتمية وضرورة 
ط الحدودي بين الهند وباكستان في المناطق الذي اتخذ قراراً بنشر قواته على الخ، الوزراء نواز شريف

الجماعات االرهابية التي تقاتل الهند في المناطق التي  دبل وقام بتدعيم وتأيي، المتنازع عليها في كشمير
 . 19 5992تسيطر عليها من كشمير وقريباُ من مدينة كارجيل في شتاء 

 
بدأ الجيش الباكستاني في تجهيز  Retaliatedعندما بدأت الهند في التهديد بقصف باكستان نووياً 

 (وفريداً من نوعه)قراراً شجاعاً  لقد تطلب تهدئة النزاع. صواريخه النووية لقصف المدن الهندية بها
 Disguisedالذي أمر بانسحاب قواته وتراجعها . من رئيس الوزراء الباكستاني المدني نواز شريف

 . من على الحدود مع الهند
 

 . كارجيلفي واحتمال قيام حرب  النووي السبب وراء اندالع هذه االزمة لقد كان السالح
 

 ُ التحصين  –االستباحة " أو ما يعرف بمفارقة ، فيما يتعلق باحتمالية سرقة السالح النووي: ثانيا
Vulnerability–Invulnerability Paradox  ." يثبت الردع  نأجل أففي العصر النووي ومن

التي قد يوجهها اليها اعدائها؛ ويعطيها " الضربة االولي " ن الدولة محصنة ضد ن تكوأفاعليته فيجب 
باكستان في انشاء هذه  وخالل فترة السالم مع الهند نجحت. Retaliatedالقدرة واالمكانية على الرد 

وعليه؛ فان الجماعات . التحصينات عن طريق اخفاء ونقل اسلحتها النووية لداخل قواعدها العسكرية
زمة أو وقوع حرباً تقليدية في أولكن في حالة حدوث ، Seizeالرهابية لن تقدر على السطو عليها ا

حيث يمكن  Countrysideفان الحاجة ستكون ملحة لنقل هذه االسلحة الي مناطق نائية  المنطقة

طو عن طريق مهاجمتها والس وبالتالي تقد حصانتها ن تتعرض للخطر وتستباحأوهنا يمكن . تخبئتها
              سلحة للخطر والستيالء االرهابيين عليها في حالة نقلها حيث تزيد احتمالية تعرض هذه األ. عليها

 . لمثل هذه المناطق النائية

                                                 
الفاارق بااين . هنااك فاارق كبياار باين التفااوق العسااكري التقلياادي والتفاوق العسااكري النااووي فاي التاااثير علااى الساالوك الخاارجي للدولااة. 18

فاااوت أو التفااوق أمااا الت  يكااون ماادعأة لالطمئنااان Conventionalالتفااوق التقلياادي والنااووي أن التفااوق فااي المجااال العسااكري التقلياادي 

فاالمهم هاو القادرة علاى اماتالك حاق . فاإن التفاوق أو التفااوت ال اهمياة لاه، بينما في المجاال الناووي. يكون مدعأة للقلق Parityالجزئي 

   ".Second Strikeالضربة الثانية " بامتالك  Retaliateالرد 
طروحات افتراضاية مثال أودعا للتركيز عليها بدالً من التركيز على ، هذه هي المخاوف الحقيقية التي تطرق اليها البروفيسور والتز. 19

حيث يري والتز أننا ال يجاب أن نخشاي مان فقادان . السيطرة على االسلحة النووية في دوالً غير مستقرة مثل باكستان انف من فقدالخو
. Tyrannicalول النووياة الاي دوالً ديكتاتورياة ن نخشاي مان أن تتحاول هاذه الادأالقدرة على التحكم في االسلحة النووية بقدر ماا يجاب 

أي أن يفقااد المواطنااون شااعورهم باالنتماااء والااوالء لاادولتهم وحكوماااتهم بفعاال عجزهااا علااى الحفاااظ وحمايااة االماان القااومي الخااارجي 
   .Kenneth N. Waltz: “The Spread of Nuclear Weapons …”. Op, cit. pp. 4-5. واالستقرار الداخلي
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فطبقاً لصحيفة الواشنطون . 5999ولتوضيح هذه النقطة سنورد حادثة وقعت اثناء ازمة كارجيل 

للتدليل على امكانية تحصين  –لباكستانية الفكرة التالية قادة االستخبارات ا دحأفقد اقترح  ،بوست
تخبئة االسلحة " حيث اقترح هؤالء القادة . االسلحة النووية الباكستانية في حالة حدوث هجوماً هندياً 

             مثل هذه الخطط قد . 20 "فالهنود لن يكونوا قادرون على مهاجمتها هناك ، النووية في افغانستان
ولكنها ستزيد بكل تاكيد من ، استباحة االسلحة الباكستانية ضد اي هجوم هندياحتمالية  تقلل من

 .و طالبان علي هذه االسلحةأاحتمالية استيالء جماعات ارهابية مثل القاعدة 
  

حد االطراف المحليين ببيع أحتمالية فقدان القدرة على التحكم واحتمال قيام أالمشكلة الثالثة والمتعلقة ب
 . االسلحة لدوالً غير نووية هذه

 

هذه الدول النووية ذا كانت إننا ال يجب أن نتسائل أو نحاول التاكد من ما أالبروفيسور والتز يجادل ب
نفسهم لديهم الحافز أالنهم . سلحتها النووية من عدمهأهتماماً كافياً بمسألة حماية أالجديدة تولي 

Incentive حدات مختصرة تعني الدول وفي اشارة الي ، فهم. لفعل ذلكAbstract Entity ، قد يكون

 .21 الحافز ولكن فاعلين اخرين داخل هذه الدول قد ال يكون لديهم نفس، لديها الحافز لفعل ذلك
 – نخريأطراف أفبمساعدة من . أنظر على سبيل المثال لتاريخ شبكة عبد القادر خان في باكستان

قامت هذه الشبكة ببيع تصميمات للقنبلة  –اجماتيين والجشعين كالعلماء النوويين الباكستانيين البر
ميم قنبلة انه قد باع بالفعل تصأدلة على أن هناك أبل . Centrifugeالنووية وتكنولوجيا نووية متقدمة 

ن صدام حسين رفض أال إ ،5995ض نفس الصفقة على العراق في وقام بعر. نووية لدولة مثل ليبيا

لقد ساعد عبد القادر . تكون دسيسة من وكالة االستخبارات االمريكية لاليقاع بهن أاتمامها خشية من 
دوات ووسائل التكنولوجيا أوباع اليران بعض ، 5922خان في تطوير البرنامج النووي االيراني عام 

  .22 وكذلك فعل مع كوريا الشمالية، النووية
 

 بدالً من نموذج الحرب الباردة  Analogyي ومن خالل استخدام النموذج الباكستان نتيجة لذلك؛ فإنه

يران النووية تمثل خطراً كبيراُ وذلك إن أيتضح لنا صحة الدعاوي القائلة ب، الذي استخدمه والتز
 . لالسباب التالية

 

                                                 
20. Moley Moore and Kamaran Khan: “Pakistan Moves Nuclear Weapons,” Washington Post, 11 November 
2001. 

 

قادة الجماعات االرهابية على  Rationalityفال احد يمكنه التاكد من عقالنية ورشادة . هذه االطروحات صحيحة الي حد كبير. 21

، أنه من الصعب"  ويقول. ن االرهاب ال يمكن ردعهأحيث يري عالم مثل هانتنجتون . ااحتمالية استخدام االسلحة النووية ضد اعدائه
أو التاكد  Identifyأو التعرف عليهم  Locatedالقيام بردع هؤالء الذين ال يمكن تحديد اماكن تواجدهم ، إن لم يكن من المستحيل

 ". اصالً من وجودهم فعلياً 
Samuel Huntington: “The Renewal of Strategy”, in Samuel Huntington (ed.): “Strategic Imperative: New 
Policies for American Security”. (Cambridge: MA; Ballinger Publishing Company, 5920).   

السالح النووي فانهم فهو يري على سبيل المثال ان المناضلين الفلسطنيين لو حصلوا على . ويقلل والتز من هذه االفتراضات واالوهام
وذلك لعدة اسباب منها ان استخدام السالح النووي سوف يقضي على . رغم قدرته على انهاء الصراع –لن يستخدموه ضد اسرائيل 

وهي االراء التي دعمها نظرياً وتجريبياً البروفيسور . الفلسطنيين انفسهم؛ وكذلك فان هذا السالح سوف يقضي على اخوانهم العرب
 : للمزيد أنظر. ْباب في دراسته عن المنطق االستراتيجي لما يسمسه االرهاب االنتحاريروبرت 

Kenneth Waltz: “A Strategy of Rapid Deployment Force”, in Robert Art and Kenneth Waltz (eds): “The 
Use of Force: Military Power and International Politics”. (Lanham: MD; University Press of America, 1988).  

 
 

 : للمزيد عن شبكة عبد القادر خان النووية واالتهامات الموجهة اليها من قبل الواليات المتحدة واوروبا أنظر. 22
Johanna McGeary: “Inside the A-Bomb Bazaar”. TIME Magazine, Monday, Jan. 19, 2004. William 
Langewiesche: “The Atomic Bazaar: The Rise of the Nuclear Poor”. (New York: Farrar, Strauss and 
Giroux, 2007)  

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geusk_bStKm.oAqZxXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWEwMXB0BHNlYwNzcgRwb3MDMwRjb2xvA2FjMgR2dGlkA0Y2NjZfODY-/SIG=12lrq5uhu/EXP=1244446399/**http%3a/www.time.com/time/magazine/article/0,9171,993104-3,00.html
http://www.amazon.com/William-Langewiesche/e/B000APTYN4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/William-Langewiesche/e/B000APTYN4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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  حيث . كثر عدواة تجاه جيرانها في حالة حيازتها للسالح النوويأيران ستصبح إأن : أوالا
فإن " االضطراب  –االستقرار " فطبقاً لمفارقة . لشرق االوسطستتصرف بعدوانية تجاه دول ا

               . متالكها لقدرات نوويةأكثر عدوانية تجاه جيرانها في حالة أالدول تتصرف بطريقة 
كثر تردداً أن الواليات المتحدة ستكون إف، وكما اوضح بجالء البروفيسور والتز، فمن جانب

Reluctant  في حالة حيازتها للسالح النووي؛ وهو ما أومن بانه الدافع  يرانإفي مهاجمة

  .23 الرئيسي وراء سعي ايران لحيازة السالح النووي

 –خاصة رجال الحرس الثوري  –فمن الممكن قيام بعض االيرانيين ، على الجانب االخر
د وكذلك مهاجمة القواع، بمهاجمة القوات االمريكية في العراق لتعظيم شعورهم باالمن

، وعلى ذلك. 24 وتدعيم ومساندة الجماعات االرهابية، العسكرية االمريكية في المنطقة
هل مزيدأ . Provocationsفسيكون من الصعب وقتها توقع المحصلة النهائية لذلك االتجاه 

ولكن بالتاكيد ستكون هذه هي القالقل المتوقع حدوثها  مزيداً من االدعاءات؟أم من الهجمات 
  . االيرانية الراهنة زمةجراء األ

عتقد أيضا أن أولكنني . سوف تقوم بمهاجمة ايراناألبن أنا ال اعتقد أن ادراة الرئيس بوش 
هناك بعض االجنحة داخل النظام االيراني ال تهتم بمسألة الهجوم االمريكي المحتمل على 

ن ألمحتمل كذلك ومن ا. وذلك الن مثل هذا الهجوم سوف يزيد من شعبية النظام الحاكم، ايران
بتشجيع عمالئها ، وفي سبيلها الرغام الواليات المتحدة على التراجع، تقوم مثل هذه االجنحة

 . في العراق على زيادة هجماتهم على قواتنا الموجودة في العراق

  ففي سبيلهم لتقليل . حدي الجماعات االرهابية بالسطو على هذه االسلحةإمكانية قيام ا: ثانياا
الهجوم على مواقعهم النووية قام االيرانيون باخفاء هذه المواقع في مناطق نائية احتمالية 
فهي تقلل من امكانية وجود الية تحكم . ولكن لمثل هذه الخطوات عيوباً خطيرة. ومتباعدة

، للسالح النووي نفي حال حيازة ايرا وهو ما قد يزيد، مركزية على البرنامج النووي بالكامل
احدي الجماعات االرهابية بالسطو على هذه االسلحة وسرقتها؛ نظراً لضعف  حتمال قيامأمن 

 25. اليات ووسائل الرقابة والتحكم في المناطق النائية التي تتواجد فيها هذه االسلحة
 

  مسالة التحكم المتردد : ثالثااAmbiguous .ياً في من الذي يتحكم فعل: وهنا يجب أن نتسائل

ولكنها تعمل على . إن ايران ال تمتلك حتي وقتنا هذا سالحاً نووياً  ؟المواد واالسلحة النووية
أو كالمعتاد  –وليس " قوات الحرس الثوري " ويقوم بحماية المواقع النووية االيرانية . ذلك

حيث تمتلك قوات الحرس الثوري وحدات مالية مستقلة . الجيش الرسمي االيراني –المفترض 
هذه المنظمة وقادتها هم نفس . ات الالزمة لحيازة السالح النوويتقوم بتمويل وبشراء المتطلب

االشخاص الذين يقومون بتمويل وتوفير السالح للجماعات االرهابية التي تساندها وتدعمها 
، فإن وجود مجموعة أو منظمة واحدة لحماية البرنامج النووي االيراني، وعلى ذلك. 26 ايران

                                                 
 . 56أنظر الهامش رقم .  23
عن الخطوات  –المرشد العام للثورة االيرانية  –ئني عن األستراتيجية المتوقع من إيران أتباعها أنظر تصريحات أية هللا على خام. 24

 : المتوقع من ايران أن تنتهجها في حالة قيام الواليات المتحدة بالهجوم عليها
James Fallows: “Will Iran Be Next?” The Atlantic Monthly, (December 2004). 

مركز : أبو ظبي)". نشأته وتكوينه ودوره : حرس الثوري اإليرانيال: " كينيث كاتزمان: وللمزيد عن الحرس الثوري اإليراني أنظر

 (.0222 األمارات للدراسات والبحوث السياسية واألستراتيجية؛
 

 : أنظر للمزيد عن المخاوف من حيازة أحدي الجماعات األرهابية للسالح النووي أو سرقته خاصة في منطقة جنوب شرق أسيا. 25
Raja Thomas: “The South Asian Security Balance in A Western Dominant World”, in T. V. Paul, James J. 
Wirtz, and Michel Fortmann (eds.): “Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century”. (Stanford: CA; 
Stanford University Press, 2004), pp. 305-222. Chris Smith: “Nuclear Weapons in South Asia”. Emirates 
Lectures, No. 98 (Abu Dhabi: Emirates Centre for Strategic Studies and Research, 2006).  

 

لمن تطلق عليهم وزارة الخارجية االمريكية ( مالياً وعسكرياً ولوجستياً )ُتدعي الواليات المتحدة ان ايران توفر مساندة ودعماً . 26

  .مثل حزب هللا وحماس والجهاد االسالمي" الرهابية ا" بالمنظمات 
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 A recipe for ير كارثةنذدعيم الجماعات االرهابية هو وقيامها في ذات الوقت بمساندة وت

Disaster . 

 
راد قوله أقال بكل صراحة كل ما قاله أو ما الن كينيث والتز . أنه لشيء رائع اجراء هذه المناظرة

 Rareالذي اضطر للتراجع عما قاله كدليل على التردد االوروبي المعتاد، الرئيس جاك شيراك

Condor . 
 

نيويورك وفقاً لما اوردته صحيفة ال –فقد قال شيراك . ان نقلق حيال ما قام به الرئيس شيراكإننا يجب 
ليس في امتالكها ، حيازة ايران للسالح النووي، دعوني أقول لكم أن الخطر في هذا الموقف: " تايمز

نتشار السالح اذلك على  ولكن الخطر حقاً هو آثر. كثر قليالً ال تمثل خطراً كبيراً أو أقنبلة . لقنبلة نووية
 . 27 "النووي 

 

ن السعي االيراني لحيازة السالح أء والقول باولكن االدع. اذا فاالنتشار النووي هو المشكلة.. حسناً 
شيء   ماكن اخريأالنووي يمثل خطراُ فقط النه قد يفاقم ويزيد من مشكلة انتشار االسلحة النووية في 

والده بعدم تناولهم لمخدر الهيروين؛ النه قد يؤدي أاولة من ينصح إن ذلك القول يشبه مح. غير مقبول
 .( يستجير من النار بالرمضاء منأو ك. )ذلك لتعاطي أنواعاً اخري من المخدرات

 

فقد تصبح الحكومة االيرانية ضعيفة . إن حيازة ايران للسالح النووي في حد ذاته يمثل خطراً 
Emboldened قوم بادراة والتحكم في البرنامج النووي االيرانيقد توهن المؤسسات التي تو  ،

،  باختصار. واحتمال قيام بعض الجماعات االرهابية بسرقة أو بيع االسلحة النووية الطراف اخري
سمحنا اليران بحيازة سالحاً نووياً فاننا سوف نواجه خطراً نووياً مختلفاً عما عهدناه وواجهناه  لونا نإف

  .خالل الحرب الباردة
 
 

خبرنا سكوت عن أن أبعد . توجه اليك كينأ. ناأل صبح كل شيء واضحاُ تماماً ألقد  :ريتشارد بيتس

رؤية مختلفة عما طرحه بخصوص هذه الدروس  كهل لدي، الدروس المستفادة من حالة باكستان
 Game-of-Chicken " 28مباراة يحكمها الخوف " ؟ وهل ما حدث في كارجيل كان Parallelsواالسس 

والً؟ كيف يمكنك أو التراجع أي الطرفين سيقوم بالتوقف أها يال نعلم ف Slippery Stepوخطوة متهورة 

ن حدوث تهور أننا كنا ببساطة محظوظون في حالة حرب كارجيل؟ وما الذي يجعلك متاكداً من أنكار إ
 خر في كارجيل يمكننا السيطرة عليه؟أ

 
مثل تلك  –ن خطوات طائشة إال القدرات التقليدية؛ فإالدول في ظل عالم ال تمتلك فيه  :كينيث والتز

 .29 ن تؤدي الندالع حربا تقليديةأمن الممكن  – 5992التي حدثت في كارجيل 

 
           كد أزمة كارجيل هو تأرابعة بين الهند وباكستان بخصوص  ندالع حرباً أإن المانع الذي حال دون 

وبالتالي فهما على دراية كاملة بمحدودية . لك سالحاً نووياً ن الطرف االخر يمتأكال الطرفين من 
بداً في الصراع على أفالمسالة ليست . الذي يستطيعون الذهاب اليه في الصراع ىتحركهما والمد

وكما ، أننا نعرف" ود بدقة نحد القادة العسكريين الهأوكما ذكر ، ولكن في السالح النووي، كشمير

                                                 
27. Elaine Sciolino and Katrin Bennhold: “Chirac Unfazed by A Nuclear Iran, Then Backtracks,” New York 
Times, 1 February 2007.    

وليين في صراع أو تنافس بصورة نغماس طرفين داهو "  Game of Chickenلعبة يحكمها الخوف " المقصود باستراتيجية . 28

مترددة خوفاً من مغبات تصعيد الصراع لحالة الحرب بصورة تؤدي لنتائج كارثية نظراً لتعاظم حجم الخسائر المتوقعة جراء وقوع 

  .  أو من يصرخ أوالً " عض األصابع" ستراتيجية اومن الممكن أطالق تسمية هذه االستراتيجية ب. الحرب
 . 52م أنظر الهامش رق. 29



 

 

ال تعبر الورقة بالضرورة عن رأي المركز . سر المركز توفير هذه الورقة على موقعه للنقاش واالستفادةي

 .المرتبطة بها ويحتفظ المؤلف بكامل الحقوق

وانما عندما تتعرض مصالحنا " بيننا وبين باكستان ليست على حدود كشمير أن شراراة الحرب، توقعنا
 .30 ن يكون بقاءنا على المحكأو ، أالحيوية للخطر

 
ولكن كال الطرفين ، يضا سوف يحدث صراعاً بين الدولتينأكيد أوبالتم، ن الصراع سيحتدإف، بالتاكيد

 . ه لحرباً رولتط ولن يسمحوا ابداً ، سيقوم باحتواءاه كما اعتادوا من قبل
 

يتعاملون مع العالم كما كان خالل الخمسة عقود  –مثلي  –ار السالح النووي شنتأإن المتفائلين ب
 عتقد أانني . طروحات كارثية لم تحدث ابداً أأما المتشائمين فهم يتعاملون مع افتراضات و. المنصرمة

ن المتشائمين هم من يعيشون بعيداً عن أو، ن المتفائلين بشان انتشار السالح النووي هم الواقعيينأ
 . ill-defined hypothesized Worldخيالهم  عفي عالم من صنالواقع 

 

إن كل المصائب التي شهدتها البشرية لم تحدث حتي وقت .. كين يا نعم؛ ولكن   :ريتشارد بيتس

حين ساد حالة  – للحرب الباردة Precedentظيرك نوانت في ت. 31 وقوعها أو حدوثها للمرة االولي

 Fairlyستقرار متساو افي ظل وجود  –من التنافس المستقر بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 

 A Flight ofهل يحق لنا واقعياً . 32 علمانية تهتم باالساس بتحقيق مصالحها الوطنية المادية ونظما

Fancy ي نحو تحقيق مصالحها الماديةأن نخشي من حيازة بعض النظم التي يحكمها بدال من السع  

أكثر من اهتمامها ببقائها  Religious Zealotsالمتطرفة  المشاعر الدينية وضمان بقائها المادي

 عتباره الهدف الجوهري للدولة كما نذهب نحن الواقعيين؟  أب، المادي

 
. 33 للتاريخ Revisionist استرجاعيةن مثل هذا الكالم يمثل رؤية وقراءاة أأنا اعتقد  :كينيث والتز

ننا لم ننظر له إي ، ألم نكن ننظر لالتحاد السوفيتي على انه صديق جيد –ي الواليات المتحدة أ –أننا 
ننا لم إف، وقطعاً . عتبارها رؤية مستقرة أو عقالنية ويمكن التنبؤ بهاأولرؤيته لما سيحدث في العالم ب

نه إف، ي الصين واالتحاد السوفيتي، أالماضي ولكن بالرجوع لسلوكهم في. ننظر للصين بنفس الرؤية
لي استخدام السالح إن تؤدي أ نو مواجهة يمكأوعندما تعلق االمر بخصوص محاوالت تجنب صراع 

             من يمتلك  ن المشكلة ليست فيأوهذا ما دعاني في البداية للقول ب. نوا عقالنيين جداً االنووي فانهم ك
سوف تتصرف تماماً كما تصرفت الدول التي  ف تمتلك السالح النوويفكل دولة سو. هذا السالح

 . ذا يخبرنا التاريخكه.. امتلكته من قبل 

                                                 
ا المادي                هن تستخدم فيه الدول سالحها النووي هو عندما يتعرض بقائأن الظرف الوحيد الذي يمكن أيري والتز . 30

Physical Survival ن السالح النووي أيجادل ب –مثل سيمور هيرش  –وهو ما جعل البعض . للتهديد من جانب قوي اخري

للمزيد عن البرنامج النووي (. سماه بالخيار شمشونأما )خيرة أهو سالحاً لالستخدام مرة واحدة و – على سبيل المثال –االسرائيلي 
 : االسرائيلي أنظر

Seymour Hersh: “The Simpson Option: Israeli Bomb and U.S. Foreign Policy”. (New York: Simon & 
Schuster, 5996). Avner Cohen: “Israel and the Bomb”. (New York: Columbia University Press, 1998). 

 

. أكبر مثال على هذه النقطة هو تفجير الواليات المتحدة لقنبلتين نوويتين على هيروشيما ونجازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية. 31

 . ي حال تكرار وقوع مثل هذه الكوارثفلوال هذه الفاجعة الالنسانية ما احطنا بحجم الخسائر التي قد نتحملها وتتكبدها الدول ف
 

فعلي سبيل . و المعروفة مسبقاً أطروحات بعيدة عن المالوف أما كان يخرج ب –ودائماً  –المثير في تاريخ البروفيسور والتز هو انه . 32

للنظام الدولي هي  Multipolarityن الطبيعة المتعددة االقطاب أالمثال؛ فبينما اتفق اغلب دارسي العالقات الدولية والنظام الدولي على 

ن الهيكل الدولي الثنائي أااللفين كلمة بى تتعدته، التي لم جادل والتز في دراس، استقراراً  Structuresاالبنية /شكال الهياكلأكثر أ

. 5642منذ ويستفاليا الذي ساد خالل الحرب الباردة هو اكثر االشكال البنائية استقراراً مر بها النظام الدولي  Bipolarityالقطبية 

كلما  هنأحيث اتفق الجميع على . من الدوليوضاع االستقرار واألأمر بالنسبة النتشار اسلحة الدمار الشامل وتاثيرها على وكذلك األ
 الذائعةوهو ما طرح والتز عكسه تماماً غي دراسته ، من واالستقرار الدوليينذلك الي غياب األى دأانتشر السالح النووي كلما 

   . 5925الصادرة عام الصيت 
اي تطبيق نظريات . للتاريخ هو اعادة تقديم تفسير الحوادث التاريخية من منظور حالي Revisionistالمقصود بالرؤية التراجعية . 33

ه وفرض هذه االدعاءات والنظريات وتطويع هذه الحوادث والحقائق التاريخية كي تالئم هذ وتطورات اليوم على احداث الماضي
 . االفتراضات واالطروحات النظرية المعاصرة

[ 
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ن يتصرفوا بطريقة أل Religiously-orientedو يقودهم ايمانهم أأنني ال اعتقد أن هناك أناس مؤمنين 

قتل مئات االالف من البشر بصورة و افعاالً من شأنها وقوع مذابح أو أن تؤدي لأن يتخذوا قرارات أأو 
قد تقود بعض  Heavily rewards Motivateعتقد بوجود دوافع أوانا ال . فالبشر هم البشر. جماعية

يمتلك السالح " من " كرر عدم خشيتي من مسالة أنا أف، وعلى ذلك. مثل هذه االفعاللقيام باالفراد ل
 No headlongو حواجزأال يوجد هناك عوائق  ولكن، روج لنشر السالح النوويأانني ال . النووي

rush  و للحيلولة دون حصول الدول عليهاألتعطيل .  

 
كيد فانها ال أتالواذا كانت هناك دوالً ال تحتاج اليها؛ فب. ولما ال؟ فاغلب الدول ال تحتاج السالح النووي

ور سكوت محق تماماً في إن البروفيس". شوكة في العنق " وذلك الن السالح النووي يمثل . تريدها
ن يتم توفير كافة السبل لحماية أويجب . مين وحماية السالح النووي مسالة صعبةأن مسالة تأئه باادع
ويتوجب على الواليات . ولهذا فهي بالفعل شوكة في عنق الدول التي تحوزها. مين هذه االسلحةأوت

 .الوطني يتطلب حيازة السالح النووي منهاأن أالمتحدة أن ال تعطي الذريعة لبعض الدول للتعلل ب
 

 دري أالنني بصراحة ال . ن يكون كين محقاً فيما ذهب اليهأأنني اتمني .. سكوت  :ريتشارد بيتس

 خبارنا ماذا نفعل في حالة ايران؟أهل يمكنك ، ماذا سنفعل لو كنت انت محقاً 
 

ن نفهم طبيعة هذه أردنا إن أقرار التركيز على الصندوق االسود لصناع ال/همية النظرألقد شددت على 
تنا حول تقييم الكوارث اردنا تعزيز قدرإن أيضا أو، التي تمتلك هذه االسلحة Custodiansالمؤسسات 

ن نتخذ خطوات عسكرية ، أعلى سبيل المثال، وهل يتوجب علينا. ن تحدثها هذه المؤسساتأالمحتمل 
انه " والذي يعني "  Clean Needles نتهاج اسلوبكي نتحكم في طبيعة هذا النظام؟ أم يتوجب علينا ا

توفير  نه يمكننا على سبيل المثالإف، من حيازة السالح النووي Boundاذا كان ال يمكننا منع ايران 

 .Unauthorized Detonation " 34عملية التخصيب الغير شرعي  Blockingتكنولوجيا لمنع 

مان لسالحها النووي بصورة مماثلة لما فعله حماية واأليران ستكون مجبرة على توفير الإن إف، وعليه
 االمريكيين والسوفيت خالل الحرب الباردة؟

 

وبدأت فعلياً في تطوير سالحاً نووياً  Rubiconلو تخطت دولة ما مرحلة التخصيب  :سكوت ْساجن

 . ه انت يا ديكتالذي اقترح"  Clean Needles" فانني أويد بشدة منهج 
 

جل تحديد ومعرفة كيف أفانني قد عملت وانغمست بجدية مع جهات هندية وباكستانية من وفي الحقيقة 
بما في ذلك برامج االعتمادية  .35 مين اسلحتهم النوويةأن والسوفيت من حماية وتيتمكن االمريكي

وفريق الطواري النووي وغيرها من  Organizational Personnel Reliabilityالموسساتية الفردية 

ننا امكبإ نأنني ال اعتقد أرغم ، ر المؤسساتية والتنظيمية التي تحاول تقليل المخاطر المتوقعةاالط
 . القضاء عليها تماماً 

 

                                                 
كما يستخدم في مجال الطب، هو أسلوب يتبع من أجل العمل علي "  Clean Needlesاألبرة النظيفة أو " بأسلوب المقصود . 34

طبية  تخفيف حدة الضرر أو اآلثار الجانبية لبعض االمراض، خصوصاً تعاطي المخدرات، عن طريق الحرص علي استخدام أبر
نظيفة ومعقمة في حالة عدم القدرة أو االستطاعة علي مكافحة انتشار التعاطي، أي هو باألساس اسلوب لتحجيم حجم االضرار أو 

 . إنقاصه، وليس القضاء عليها تماما
[ 

ي ضوء تجربته قدم البروفيسور ْساجن الكثير من التفاصيل عن تلك الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية المنشأت النووية ف. 35

 : وانغماسه في التعاون مع الهند وباكستان في كتاب حديث عنوانه
Inside Nuclear South Asia: (Stanford: NJ; Stanford University Press, 2009).   
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حدي الدول على السالح أن ال نفقد االمل في قدرة الخيارات الدبلوماسية مادامت لم تحوز أيتوجب علينا 
ن تهديدنا اليران هو السبب أالعتقد ب( قعيةوكما يعرف والتز الوا)نني واقعي بدرجة ما أ. النووي

 .36 الحقيقي وراء سعي النظام االيراني لحيازة السالح النووي

 
ال تتماشي ، ستخدام القوة العسكريةأولو ب، ر النظام االيرانييإن السياسة الرسمية االمريكية الداعية لتغي

ثل هذه السياسات تشجع النظام االيراني الن م. مع سياساتنا الداعية للحد من انتشار االسلحة النووية
 ن السالح النووي هو الشيء الذي قد تحتاجه ايران على المدي ألدعاوي القائلة بعلي تصديق ا

مس الحاجة للعمل على تقليل مخاوف االيرانيين أفي ، ي االمريكيين، أإننا. 37لحماية وجودها المتوسط
، خرأومن جانب . ت تغيير النظام بالقوة العسكريةوذلك بالتغاضي عن محاوال من الواليات المتحدة

 . ستخدامها لسالحها النووي ضد دوالً غير نوويةأبعدم ، في سياق دولي، فعلى الواليات المتحدة التعهد
 

داخل المجتمع  ىن هناك عدة قوأن نأخذ بعين االعتبار أيجب علينا و. إننا اليوم لدينا الفرصة لفعل ذلك
بعض القوي تريد التحرك . وي لديها روي مختلفة عن البرنامج الوطني االيرانيهذه الق، االيراني

والبعض ، والبعض االخر يريد توسيع نطاق خياراته في المستقبل، بسرعة تجاه تحقيق هذا الهدف
الثالث يأمل في الحصول على مكاسب ومنافع اقتصادية وضمانات امنية وعسكرية يمكن مبادلتها مع 

ننا ال نعرف أو نقدر على معرفة أو التواصل مع هذه إوالمعضلة هنا . ب اليورانيوموقف نشاط تخصي
إن الواليات المتحدة يتوجب عليها االسراع في . ؛ الن الواليات المتحدة ترفض الحوار مع ايرانالقوي

 .38 اجراء هذه المفاوضات مع ايران في اقرب فرصة ممكنة
 

 Incentiveرغبة /لن يكون هناك اتجاهاسكوت؛ يا ته االن طبقاً للمنطق الذي طرح :ريتشارد بيتس

كراه الواليات المتحدة على أو إ جبارإجل أمن الدول االخري للسعي نحو امتالك السالح النووي من 
 لم تكن تحلم بتحقيقها في الظروف العادية؟  Concessionsتقديم تعهدات وتنازالت 

 

صبحت أكثر قوة ونفوذاً أاسات االمريكية الراهنة قد ولكن السي. نعم قد يحدث ذلك :سكوت ْساجن

 . الدول من انتهاج مثل هذه الالعيب ضدها ةبقي عبصورة تمن
 

عطت أقد سمحت و" ن الواليات المتحدة أء باهناك دائما احساس يدفع بعض الدول االخري لالدع
 سيهددون ، ي هذه الدول، أهمنإوعليه ف، االخرين مفاعالت المياه الخفيفة؛ ووعدت بعدم مهاجمتهم

ولكن؛ ". يضا هم أبتطوير سالحاً نووياً ما لم تقم الواليات المتحدة بحمايتنا وتوفير هذه الطاقة لبالقيام 
شكلة بسيطة مقارنة تلك مف. د تواجه الدول في النظام الدوليقسوء االوضاع التي أربما ال يكون ذلك 

خري على تطوير سالحاً نووياً كسبيل لمواجهة التهديدات باالخطار الحالية الناتجة عن تشجيع دوالً ا
ن نوفر لها أسعي لبناء قدرات نووية بشرط الرادت بعض الدول أذا إف، وعليه. االمريكية الموجهة لهم

للحيلولة دون بناءها السلحة  هيكون بالثمن الباهظ الذي قد ندفعلن ذلك  مفاعالت المياه الخفيفة فان
   . نووية

 

                                                 
اع بين ن اطروحات ومقوالت نظرية توازن التهديد تلقي مزيداً من الضوء على االسباب الحقيقة للصرأمرة اخري يثبت لنا . 36

 . الواليات المتحدة وايران
 

 : للمزيد عن المعوقات والمخاطر التي قد يتسبب فيها انتهاج الواليات المتحدة الستراتيجية تغيير النظم انظر. 37
Richard N. Haass: “Regime Change and Its Limits”. Foreign Affairs, Vol. 84, No. 4 (July/August 2005), pp. 
66-78.  

 

بعد ما يقارب من ثماني سنوات عجاف من التباعد والقطيعة مع ايران؛ قامت ادراة الرئيس بوش في الشهور االخيرة لها في الحكم  .38

مل انجاز بعض التقدم واثبات حسن النية تجاه أعلى . باالعالن عن فتح قنوات اتصاالت غير رسمية مع ايران؛ ثم قنوات رسمية
حيث مازالت ايران . ت لم تتمخط عن انجاز شيئاً ملموس أو ذات قيمة في شأن الموضوع النووي االيرانين هذه االتصاالأاال . ايران

"( المخلص" حتي بعد مجيء رئيس ينظر اليه باعتباره )تصر على السعي نحو حيازة السالح النووي؛ ومازالت الواليات المتحدة 
 . تطرح كافة السبل للتعامل مع ايران
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 ىخرأاستخدامات /ي وظائفأسالك هل للسالح النووي االيراني أدعني .. كين  :بيتس ريتشارد

المنطقة؟ خاصة في  كراهية وعدوانية ضد باقي دولإغير الردع؟ هل سيستخدموه الغراض محتملة 
وهل تعتقد أن الحل هنا هو التشجيع على  39 ي دولة نووية اخري في المنطقة؟أظل غياب وجود 

النووي بين هذه النظم؟ أم أن الواليات المتحدة عليها االنخراط في توسيع نطاق انتشار السالح 
استراتيجية الردع للتعامل مع مثل هذا التصور؟ وهل لو قامت الواليات المتحدة بذلك؛ فهل يصب هذا 

 في مصلحتها ام ال؟
 

السالح النووي هو ف، غراض الردعأإننا ال نعرف استخداماً اخر للسالح النووي غير  :كينيث والتز

هناك شكل ، دعني أوضح هذه النقطة للحضور. 40سالح ردعي ودفاعي وليس سالحاً هجومياً وقائياً 
ولعل المثال الجلي على ذلك هو نظام كوريا ، من اشكال االبتزاز قد يتم استخدامه وهو ابتزاز المال

أننا " مة يعتقدون بوجود دولة تقول فان العا" االبتزاز النووي " ولكن عندما نسمع مفهموم . الشمالية
 فسوف نلقي عليكم قنبلة ، بغض النظر عما يكونلكم،  نمتلك سالحاً نووياً؛ واذا لم تفعلوا ما نقوله

 . Not Plausibleهذا الكالم غير منطقي ". نووية 

 
لو قامت احدي وحتي . التي تمتلك سالحاً نووياً القيام بهذه االدعاءاتمن  ةدولأي ن لم تحاول حتي األ

من بينها الواليات ، الدول التي تمتلك السالح النووي إن هناك العديد من. الدول بذلك فانها سوف تفشل
ية دولة من هذه الدول قد استخدمت هذه االسلحة لغير اغراض أولم نسمع من قبل ولم نعرف ، المتحدة
 . الردع

 

فالدول النووية الشريرة . Relatively Backwardقد يدعي البعض أن مثل هذه االطروحات نسبية 

Dinky ية احتمالية أنا ال اري ، أببساطة. قد تستخدم وتدير اسلحتها النووية لغير اغراض الردع

حيازة السالح النووي للدولة حرية الحركة ، كما ذكر سكوت، فقد يوفر. لحدوث مثل هذه االفتراضات
 النهااال  ر لها حرية التحرك بصورة تقليديةلم يكن ليتوف ولكن هذه الدول بالتاكيد، على المستوي الدولي
 .41 تمتلك السالح النووي

 
 .غراض الردعأو استخدامات للسالح النووي غير أغراض أية أوتكراراُ لما قلته من قبل؛ ليس هناك 

 

( مو القادأالحالي )ي نظام ايراني بصورة دائمة أية احتماالت الن يفقد أهل هناك  :ريتشارد بيتس

حتي لو قامت الواليات المتحدة باتخاذ الخطوات الصحيحية؟ أم  تمام بعملية حيازة السالح النوويااله
 بغض النظر عما ستفعله  رغبة دائمة نحو تحقيق هذا الهدف/ن هذه الحالة تعبر عن وجود اتجاهاً أ

عضوية النادي  يران خارجإ؛ وسعيها الدائم البقاء Mediateالقوي الخارجية لتعطيل هذا الهدف 

 A Holding Actionلي فقط؟ ين هذا اجراء تعطأالنووي؟ أم 
                                                 

وحيدة تمتلك السالح النووي ( عدوانية)ن هناك دولة أعن ذكر ( متعمداً )قد تغاضي ريتشارد بيتس هنا ية وأخالقية ففي خطيئة علم. 39

بات معروفاً للجميع االن ثالثة عقود كثر من أفبعد أن ظلت متكتمة على برنامجها النووي طوال  )!(في الشرق االوسط وهي اسرائيل 
 .منذ ثمانينات القرن الماضيمتالك إسرائيل للسالح النووي أمن 

 

حيث لم يعد ينظر لالنتصار في . ن السالح النووي قد ُغير مفهموم النصر العسكري في المعارك بصورة جذريةأيري ليدل هارت . 40

 باتنه وفي ظل وجود السالح النووي أبل . كما يذهب كالوفيتز" تحطيم ارادة العدو " أو " نزع سالح العدو " نه أالحرب على 
. Absolute Weaponهو سالحاً كلي  -برنارد بردوي  –فالسالح النووي بالفعل وكما يذكرنا ". القدرة على االفناء " النصر يعني 

 : للمزيد أنظر
Glenn Snyder: “Deterrence and Defense: Toward A Theory of National Security”. (Princeton: NJ; 
Princeton University Press, 1961), pp. 3-16. Bernard Brodie: “The Absolute Weapon: Atomic Power and 
World Order”. (New York: Harcourt, Brace and Co, 1946). T.V. Paul: “The Absolute Weapon Revisited: 
Nuclear Arms and the Emerging International Order”. (Michigan: University of Michigan Press, 1998). 

 

متالك أالن . خاصة اذا لم يكونوا يمتلكون السالح النووي، يتعلق ذلك االمر بقدرة السالح النووي على الردع وتقييد االخرين. 41

 . خرينو هجومياً ضد األأتخاذ سلوكاً عدوانياً أالقدرة الردعية التقليدية قد ال يمكنها من كبح االخرين عن 
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والتي بفضلها ، ن افضل الطرق للنظر الي معاهدة حظر انتشار السالح النوويأتقد عأ :سكوت ْساجن

هو مالحظة أن هناك الكثير من الدول لديها مصلحة بعيدة ، صبح في العالم تسعة دول نووية فقطأ
وذلك عن طريق تطويرها ، Hedging its Bets 42 أو تقليل خسائرها لص من خصومهاالمدي في التخ

وايران سوف تصبح . أي االقتراب قليالً من عتبة امتالك القنبلة. اقة النووية وليس السالح النوويطلل
نها ستحاول تطوير أوال يوجد شك لدي ب. تالك القنبلةمأدولة من هؤالء الذين هم على بعد خطوات من 

نبقي و، مثل هذه االنشطة فقوالمهم االن هو كيف ت. وهو ما يفعلونه االن في بوشهر، مفاعالت نووية
فايران ال يمكنها تحويل برنامجها . Latentمتراخية في حالة سلمية أو برنامج ايران النووي علي 

ر يتطو في Permitالمعيار والمهم هنا هو التحكم . النووي بين ليلة وضحاها لبرنامج عسكري

وكذلك ايقاف استمرار عمليات تخصيب اليورانيوم وتكنولوجيا اعادة ، مفاعالتها النووية المدنية
 . معالجته

 

فليس كل النظم راغبة في حيازة  كذلك، راد امتالك قدرات نووية سلميةأإن أي نظام سياسي يستطيع لو 
نا أو، ة التي نواجها على المدي الطويلإن المعضل. سالحاً نووياً خارج نطاق قدراتها النووية السلمية

والتي ، ن تظل الدول التي تحوز قوة نوويةأهي كيف يمكننا الحفاظ على ، خشي من انها ستكون دائمةأ
ري كافة أن أنني اتمني ، أبصراحة. Closetذات طبيعة سلمية بالتأكيد،  ستتزايد اعدادها في المستقبل

ولكن لديها  ي دوالً بال ترسانات نووية، أصبح قوة نووية سلميةالدول النووية في العالم قد تحولت لت
متعدد القوة النووية ، وكما يذهب كينيث والتز، يكون العالمأن أفضل من ، القدرات لبنائها لو لزم االمر

Porcupines . سلحة نوويةأرجاع العالم كي يصبح عالماً للطاقة النووية بدون ن نتحرك إلأإننا يجب    .  
 

لقد تخيل سكوت أننا نحيا في عالم تتواجد فيه االسلحة النووية بصورة .. حسناً  :نيث والتزكي

 .وانما القدرة على بناء هذه االسلحة وهو ما قصد به ليس السالح النووي بعينه Virtualافتراضية 

  
فيها العالم أو  ن يقعأخطر االحتماالت التي يمكن أعتبارها من أب إن مثل هذه التخيالت تصيبني بالهلع

 ن الدول التي لديها قادة في غاية الذكاء ستلجأ الي إف، فمن ناحية اولي. ن تحدث في النظام الدوليأ
ن كافة االطراف النووية االخري ستكون مقتنعة إف وعليه. من اسلحتها النووية" عدة روؤس " خفاء إ
وعلى . ماكن اخفاءهاأو أعرفوا عددها ن يأدون ، خفاء بعض الروؤس النوويةإن االخرين قد قاموا بأب

ثم اكتشفها  افتراض وجود دولة تمتلك من الحماقة والغباء ما يكفي لدفعها للتخلص من اسلحتها النووية
ن ذلك بالتاكيد سيكون دافعاً لها للتعجل ولالسراع في إف أن الدول االخري مازالت تمتلك هذه االسلحة

 .43 عادة صنعها من جديدإ

                                                 
 Balanceوطبقاً للبروفيسور روبرت آرت فإن الدول في حالة عدم استطاعتها التوازن  Hedges its Betsة المقصود باستراتيجي. 42

والذي يتزامن ، Bandwagonعلى التبعية الكاملة لهذه القوي  –من جانب أخر  –وعدم رغبتها ، ضد القوي االكبر في النظام الدولي

غالباً هي )وامكانية االعتماد المتبادل واالتكال علي مساندة ودعم قوي عظمي  وسهولة، مع غياب وجود مصدر للتهديد الخارجي لها
فقد تلجأ هذه الدول النتهاج اسلوباً خليطاً من الصراع ، المن واستقرار هذه الدول( القوي التي يراد التوازن ضدها في المستقبل

ريق السعي نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من االستقاللية هذا الوضع عن ط Hedge تحوط/حيث تلجأ هذه الدول الي اعاقة. والتعاون

Autonomy إما عن ، ومحاولة التأثير والضغط عليها بما تمتلكه هذه الدول من مصادر وادوات القوة، عن هذه القوي المهيمنة 

هيمنة وسيطرة قوي  جل مواجهة أو منعأمن ، مع اطرافاً دولية أخري( العسكري واالقتصادي)طريق التكامل المؤسسي والتعاون 
. فإن هذه الدول تحرص على عدم خسارة عالقاتها وارتباطها مع القوي االكبر في النظام، وفي ذات الوقت. واحدة على باقي الدول

            وذلك عن طريق عدم السماح حيث تمثل هذه القوي الحامي والمدافع عنها ضد االطراف االخري االقوي منها والعدوانية تجاهها
". توازن قوي " إلي " عاقة ا" فهنا ستتحول هذه االستراتيجية من ". تحالف صلب " لهذا التكامل والتعاون الن يتطور ليأخذ صيغة 

  :للمزيد أنظر
Robert Art: “Europe Hedge its Bits”, in T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann (eds): “Balance of 
Power: Theory and Practice in the 21st Century”. (Stanford: CA; Stanford University Press, 0224), pp. 529-213.   

سرع أي القدرة على بنائها ب، ألقد فصل وطرح والتز مخاوفه من احتماالت وجود مثل هذا العالم ذو االسلحة النووية االفتراضية. 43

 .1997وقت ممكن في دراسته الصادرة عام 
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نقطة عادتنا الي أب نشئت وضعاً في غاية االضطرابأتكون قد ، الكالم موجه لسكوت ْساجن، أنك بذلك
والقدرة على صناعة حيث سنتواجد في عالم توجد فيه العديد من الدول لديها المعرفة القادرة . البداية

نتهاء من بصورة تساعدها على اال، وبالتالي لديها الرغبة في اخفائها والتستر عليها السالح النووي
 . هذا عالم خطير جداً وسيء جداً . صنعها في اقل وقت ممكن في حالة االحتياج اليها

 

  .السادة الحضورمن تعليقات للالسئلة ولاالن سوف افتح المجال   :ريتشارد بيتس
 

ثناء الحديث عن تطور السالح النووي أو االشارة اليهما أهناك دولتان لم يتم التطرق  :سؤال
عن ان المتحدثال ن نسمع من كأهل يمكن . وهما اسرائيل والمملكة العربية السعودية االيراني

 ؟ لحيازة السالح النووي يرانسعي إردود الفعل المتوقعة من هاتين الدولتين تجاه 
 

خطار التي يمثلها عن األحسناً؛ لقد تحدثت كالً من اسرائيل والمملكة العربية السعودية  :سكوت ْساجن

 . زاء ذلكإوكذلك فانهما قد تحدثتا عن تحركاتهما المتوقعة . ران للسالح النوويحيازة اي
 

حيث بدأت اسرائيل في بناء . يران نوويةإنهم لن يقبلوا بوجود ألقد التزم االسرائيليون بالقول وبالفعل ب
رة صبحت تمتلك القدأنها إوبذلك ف، سلحة نووية في عرض البحرأغواصات لديها القدرة على حمل 

ي ، أوهو ما جعلهم في ذات الوقت. والً أحتي لو قامت ايران بتدميرها  Retaliateعلى الرد 

ن االسرائيليون أهذه االفعال توضح لنا . يعملون على زيادة تحصين ترسانتهم النووية، االسرائيلين
نهم سيقبلون أم أ سيستعملون القوة العسكرية اليقاف هذا التهديدكانوا ذا إانفسهم لم يحدودا بعد ما 

 . 44 سرائيلإإن كال الخيارين صعباُ على ، جوار ايران نوويةبفرضية والتز ويعيشون جنباً الي جنب 

                                                                                                                                            
Kenneth Waltz: “Thoughts About Virtual Nuclear Arsenals”. Washington Quarterly, Vol. 20, No. 3, (Summer 
1997), pp. 153-161. 

يثبت السجل التاريخي لدولة اسرائيل انها اتبعت طوال تاريخها مذهباً عسكرياً هجومياً في تعاملها مع جيرانها العرب وفي منطقة . 44

سلوباً هجومياً عدوانياً تجاه أسرائيل إن تنتهج ، أوطبقاً للتجارب التاريخية السابقة والمتكررة، وبالتالي فمن المتوقع. الشرق االوسط
منها القومي ووجودها المادي فانها تفضل القيام أفي سبيلها لحماية ، دق المؤسسة العسكرية االسرائيليةأأو بمعني ، سرائيلإإن . ايران

فالنظرية تؤكد أن الدول ومؤسساتها العسكرية تفضل . بدالً من االنتظار لتحرك المجتمع الدولي ضدها لى ايرانبالهجوم المسبق ع
عمال الحرب هي عملية تنافسية أانتهاج مذاهب عسكرية هجومية أكثر من انتهاج مذاهب عسكرية دفاعية لعدة اسباب منها أن 

وكذلك الن الهجوم يساعد على تعظيم مكاسب ويوسع من حجم . تيجيات الردعن المؤسسات العسكرية ال تحبذ استراأوب، باالساس
أما االسباب التي تدعو الدول . ة الدولةييعزز من استقالل، ثالثاً، ن الهجومأو. الدول باحتاللها االراضي والسيطرة على موارد االخرين

أن الدول ذات المطامح ( 5: )فهي Posen باري بوزين لتحفيز انتهاج اسلوب الهجوم اكثر من الدفاع وكما يوضحها البروفيسور

عندما تبدأ ( 2. )حد الوسائل التي تجعل االخرين يتكبدون خسائر فادحةأأن الهجوم هو ( 0. )تفضل الهجوم –كاسرائيل  –التوسعية 

أن القادة الذين ال حلفاء لهم ( 1. )عدم وجود حلفاء للدول يشجعها على الهجوم( 4. )وضاع توازن القوي في االختالل لصالح االخرينأ

  نه يعزلأالنظر الي الدفاع على ( 6. )كما يذهب الجنرال االألماني آلفريد شيلفين، ينظرون للهجوم على انه افضل الطرق للدفاع

 . الدولة جغرافياً وسياسياً 
إال أن . فطرياة للادول ةباعتبااره حالا( ة الدفاعياةالواقعي)ن الدول تفضل الدفاع عن الهجوم أوبالرغم من أن نظرية والتز الواقعية تدعي 

تفضاال الهجااوم عاان الاادفاع فااي ساابيلها لتوساايع وتعظاايم نطاااق قوتهااا القوميااة ، القااوي العظمااي اً تحديااد، ن الاادولأجااون ميرشاايمر يااري 
ن أراء أ؛ ويااري والمتاارجم يمياال الااي رأي البروفيسااور ميرشاايمر خاصااة فااي مااا يتعلااق بساالوك القااوي العظمااي(. الواقعيااة الهجوميااة)

 . القومية والقوي العظمي في النظام الدولي –البروفيسور والتز تصلح كي تكون أطاراً عاماً لتفسير سلوك الدول 
Barry Posen: “The Source of Military Doctrine: France, Britain and Germany between the World Wars”. 
(Ithaca: Cornell University Press, 1984), pp. 47-80. Stephen Van Evera: “The Cult of the Offensive and the 
Origins of the First World War”. International Security, Vol. 9, No. 1 (Summer, 1984), pp. 58-107. Kenneth 
Waltz: “Theory of International Politics”. (Reading; MA: Addison-Wesley, 1979).   

 : أنظر Military Doctrinesللمزيد عن المذاهب العسكرية اإلسرائيلية و
Michael Brecher: “The Foreign Policy System of Israel”. (London: Oxford University Press, 5920). Yoav 
Ben-Horin and Barry Posen: “Israel’s Strategic Doctrine”. Paper No. 4-2845-NA, (Santa Monica; CA: 
Rand Corporation, 5925). Efraim Inbar: “Israeli Strategic Thinking after 5922”. Journal of Strategic Studies, 
Vol. 6, No. 1 (March 1983), pp. 36-19. Ze’ev Maoz: “Regional Security in the Middle East: Past Trends, 
President Realities and Future Challenges”, Journal of Strategic Studies, Vol. 20, No. 1 (March 1997), pp. 1-38. 
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علنوا منذ وقت قريب عن نيتهم بداية أفالسعوديين كانوا قد . أما بالنسبة للسعوديين فاالمر مدهش
برنامج لالبحاث النووية الغراض التعاون مع دوالً اخري في الخليج على تدشين برنامج نووي سلمي و

الصور السلمية االخري من  Desalinationستخدام أمعلنيين أن هذا البرنامج سوف يدرس . سلمية

ن السعوديين أولكن الواضح ، علم مدي جديتهم في ذلك الموضوع من عدمهأنا ال أو .45 الطاقة النووية
 . يحاولون موازنة ايران

 
عالقات معها والذين تربطهم ، حليفهم النووي السني، سعيهم لضم باكستانرد الفعل السعودي االخر هو 
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نه قد يكون أال ، إسلحة تقليدية من باكستانأجل السعي نحو حيازة أوكما تم االعالن عنها كانت من 
 . ممكنة ىخرأحتماالت أهناك 

 

بما يتطلبه ذلك من وقت  بدالً من عملية بناء برنامج نوويف، مام السعوديةأخر متاح أيضا بديل أهناك 
ن تلجأ العطاء باكستان حق التواجد أأو . ن السعوديين يمكنهم شراء برنامج نووي جاهزإف، طويل

. 47 ثناء الحرب الباردةأع الواليات المتحدة تماماً كما فعلت دول حلف الناتو م، العسكري على اراضها
ولكن ذلك بالتأكيد . ن يردع ايرانأإن وجود السالح النووي الباكستاني داخل االراضي السعودية يمكنه 

سوف يزيد من مغبة فقدان السيطرة على هذه االسلحة أو قيام احدي الجماعات االرهابية بالسطو عليها 
  .  اثناء نقلها

 

ال إولكن ليس في وسعها ، سرائيل لن تقبل بوجود ايران نوويةإن أال يوجد شك لدي في  :كينيث والتز

 . تقبل ذلكتن تتعايش وأ
 

ن تحوز كوريا الشمالية سالحاً نووياً؛ ثم قامت كوريا أنها لن تقبل بألقد قالت ادارة الرئيس بوش 
 ي أفليس لدي ، ذلك الوضع رغماً عناوماذا فعلنا نحن؟ لقد قبلنا ب. ختبار سالحها النوويأالشمالية ب

  .  ن تتعايش معهأن تقبل بذلك وأال إ ىخرأدولة 
 

لكل الدول الحق " : أنتقول المادة الخامسة من معاهدة منع انتشار السالح النووي ب :سؤال
وعبر السنوات االخيرة دآبت ايران ". في السعي نحو حيازة الطاقة النووية الغراض سلمية 

صدرا إب( ايات هللا)بل وقام بعض رجال الدين االيرانيين . ن هذا هو ما تفعلهأح بعلى التصري
تالعب / عتبار كل هذه التصريحات نقاط ال فائدة منهاأفهل يمكن . تحرم السالح النووي ىوافت

Moot يران تسعي فعلياا لحيازة سالحاا نووياا وليس فقط إن أ؟ وهل لدينا التاكيدات الكافية على

 الطاقة النووية؟ لتطوير
 

لقد سمح االيرانيين لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية بالقاء النظر على برنامجهم  :كينيث والتز

بالطبع مثل هذا السلوك قد تسبب في اثارة . جراء التفتيش الكاملإولكنهم لم يسمحوا لهم ابداً ب. النووي
ة، ن ينكرون سعيهم نحو بناء قدرات نووية عسكريفاذا كان االيرانيو. الكثير من الشكوك في ايران

ن نتذكر أيجب علينا ى، خرأمن ناحية . بقاء المفتشين بعيداً عن برنامجهم النوويإفلماذا يصرون على 
ن ذلك يمثل دافعاً لها إف وبالتالي. عتبارها مصدراً للتهديدأليها بإيران تعتبر الواليات المتحدة وتنظر إن أ

ذا كان االيرانيين إما  نه ال يمكن الحد منا االدعاء بمعرفةأب، وعليه يمكن القول. نوويلحيازة السالح ال
. نهم يتحركون وبذكاء تجاه هذا الهدفأولكن المالحظ . م الأسيطورون قدرات عسكرية نووية فعلية 

Imminently ردعهم نه سيكون من الصعب جداً إف، لنوويولو حدث وتمكنوا من حيازة السالح ا
 48.  
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Saudi Arabia in Secret Nuke Pact”. Washington Times, (October 22, 2003). Gina Cabrera-Farraj and Sammy 
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WMD Insights, (May 2006), (http://wmdinsights.org/I5/ME2_SaudiArabia.htm). Marie Colvin: “How an 
Insider Lifted the Veil on Saudi Plot for an 'Islamic Bomb”. Sunday Times, (July 24, 1994).    
 

لحماية المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون " مظلة نووية باكستانية " لك االستراتيجية هو توفير المقصود بت. 47

. تماماً كما فعلت الواليات المتحدة مع دول اوروبا الغربية والوسطي اثناء الحرب الباردة. الخليجي من مغبة الهجوم االيراني عليهم
مريكية تحمي هذه الدول من العداء واحتمالية الهجوم السوفيتي او اجتياحها من قبل روسيا عن طريق حيث كانت الواليات المتحدةاال

 . تقوم بردع االتحاد السوفيتي عن القيام بتلك الخطوات Nuclear Umbrellaتوفير مظلة نووية 
ن الدول الصغري والتز أ حيث يري. وويةنظريته عن انتشار االسلحة النوالتز  االسس التي اقام عليها البروفيسور ىحدأهذه . 48

ن انتهجت احياناً سياسات إو، حتاللهاأري عن مهاجمتها أو بعية لردع القوي الكاغراض دفأجل أالساعية لحيازة السالح النووي من 
 . ل تحت السيطرةظن تلك السلوكيات تأاال ، متنمرة تجاه جيرانها
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فان لكل الدول التي  ظر انتشار االسلحة النوويةحلنص المادة الخامسة من اتفاقية  وفقاً  :سكوت ْساجن

في حيازة  Inalienableلديها الحق الذي ال يمكن انكاره ( وقعت عليهاأي التي )مع المعاهدة  ‘‘تتوافق’’

يتجاهلون المعني ، كيد عليهويجب مالحظة ذلك والتا، وااليرانيين. الطاقة النووية الغراض سلمية
والن االيرانيون . مع المعاهدة" المتوافقة /الموقعة" االساسي لهذه المادة التي تعطي الحق لكل الدول 

لى سبيل المثال فانهم لم يذكروا شيئاً عن مشترياتهم من شبكة عبد القادر ، عقاموا بخداع وغش العالم
، ة الطاقة الذرية بالتفتيش على كافة منشأتهم النوويةورفضهم المتكرر للسماح لمفتشي وكال، 49خان 

أما اذا جاء . النهم ليسوا في وضع متوافق مع نص المعاهدة Sacrificedوهو ما يستثنيهم من هذا الحق 

مفتشي الوكالة الدولية الستكمال على السماح ل( و غيرهأالحالي )فق فيه النظام االيراني اليوم الذي يوا
ستكمال سعيهم لحيازة كافة صور أب، اليرانيينلي ، أهملساعتها فقط يمكن السماح ، ما بدأوه باالمس

صدر مجلس االمن الدولي قراراً ينزع من ايران الحق في تطوير قدرات نووية ألقد . الطاقة النووية
 . لحين تتراجع عن انتهاكاتها السابقة وتسمح باجراء تفتيش كامل على كافة منشأتها النووية

 

ن البرنامج النووي االيراني قد بدأ انشأه قبل انفجار أفيجب التذكير ب، ياوبخصوص موضوع الفتأما 
فالذي انشأ هذا البرنامج هو الشاه . 5929الثورة االسالمية وقيام الجمهورية االسالمية في ايران عام 

ق هذا البرنامج باعتباره غالإب، على العكس تماماً مما يتدوال االن، الذي قام. 50 وليس اية هللا الخميني
وسيلة ال اخالقية عماده التكنولوجيا الغربية التي تحاربها الجمهورية نظر له كو، غير ذات منفعة اليران

 . االسالمية
   

قامت احدي الصحف االيرانية القريبة الصلة بالرئيس االيراني السابق أكبر هاشمي  0226في ديسمبر 

كان قد كتبه في فترة نهاية  زعيم االيراني الراحل أية هللا الخمينيرافسنجاني بنشر خطاباً سرياً لل
في هذا الخطاب حاول الخميني تبرير اتفاقه مع  .51 (5922-5922)العراقية  –الحرب االيرانية 

حيث ذكر الخميني في خطابه انه في . جل انهاء الحرب االيرانية مع العراقأالشيطان صدام حسين من 
كان . ن هناك قرارات صعبة يتوجب اتخاذها لحماية المصالح القومية لبالدإوقات الضعف فأبعض 

حمدي نجاد أالغرض من توقيت نشر هذا الخطاب هو توجيه رسالة محددة للرئيس االيراني الحالي 
 . يران عقد صفقة مع المجتمع الدوليإن على أولفريق الصقور المحيط به مغزاها 

 

كد على ضرورة أحيث . في خطابه الي موضوع البرنامج النووي شار الخمينيأفقد ، خرأمن جانب 
الن الحرب مع . عادة العمل في برنامجها النووي الذي تم اغالقهإلى ودع، حيازة ايران للسالح النووي

ستخدم االسلحة ألو ( العراق)يران إعداء أن أالعراق كانت قد اكدت للخميني االفكار والدعاوي القائلة ب

                                                 
 : نظرأن وشبكة عبد القادر خان يراإللمزيد عن االدعاءات التي تربط بين . 49

“Nuclear bombshell”. The Guardian, (February 6, 2004). “Nuclear expert 'admits selling secrets'”. The 
Guardian, (February 3, 2003). “Nuclear inquiry targets father of Pakistani bomb”. The Guardian, (January 27, 
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وكان ذلك هو السبب . 52 ن المجتمع الدولي لن يسانده أو يساعدهإف الشعب االيراني الكيماوية ضد
 . الرئيسي وراء اهتمام ايران بحتمية حيازة السالح النووي

 

يران الداعية لحيازة السالح النووي؟ وهل إسرائيل ايقاف مساعي كيف يمكن إل :سؤال
 ي صنع قنبلة نووية؟ لو نجحت فإسرائيل يران ستقوم بمهاجمة إن أتعتقدون 

 

يش جنباً الي عضت بالرو أ هاجمة المنشات النووية االيرانيةبمإسرائيل سواء قامت  :سكوت ْساجن

وبالنظر الي الخيارات . Incrediblyن كال الخيارين خطر بصورة كبيرة إف، جنب مع ايران النووية

يل قادرة على شن هجوم علي المنشات ن اسرائأن معظم االستراتيجين يعتقدون فإ العسكرية االسرائيلية
فهم . 53 (تدميره كلياً )والمواقع النووية االيرانية وتعطيلها ولكنها غير قادرة على ايقافه بصورة تامة 

النهم ال  Numerousلعدة مواقع  Dispersingيقومون بمراقبة البرنامج ، سرائيليوني اإل، أناأل

واالدهي من ذلك هو قيام االيرانيين بصورة . Inspectors Investigationية معلومات عنه أيمتلكون 

يزيد من  بما .Deliberatelyالنووية بالقرب من مناطق التجمعات السكانية م متعمدة بانشاء مواقعه

كل هذه  .54 عليهاعداد هائلة من المدنيين واالبرياء في حالة وقوع مثل هذا الهجوم أاحتمالية مقتل 
 يران فانه سيؤدي لتعطيل برنامجها النوويإلة وقوع مثل هذا الهجوم على نه في حاأالمؤشرات تؤكد 

 . في ايران.. ولكنه لن يؤدي الي التخلص من خطر التهديد بانتشار السالح النووي هناك 
 

ن وجود القوات أسؤالي للدكتور ْساجن؛ لقد اتفقت مع رأي الدكتور والتز القائل ب :سؤال
اال . يران على تطوير سالحاا نووياا إستان والعراق هو الذي حث المسلحة االمريكية في افغان

 حث اسرائيل على القيام بتطوير سالحاا نووياا؟تعتقد أن وجود دولة اسرائيل النووية هو الذي 
يران تتغاضي إن يجعل أسرائيل النووي يمكن إوإذا كان ذلك صحيحاا؛ فهل تعتقد أن نزع سالح 

 عن مثل هذه المساعي؟
 

يران نحو إحد االسباب وراء سعي أن السالح النووي االسرائيلي يمثل أعتقد أنا ، أنعم :ْساجنسكوت 

من جانب . و الرئيسي وراء هذه المساعيأنه السبب الوحيد أعتقد أولكنني ال  ،تطوير سالحاً نووياً 
نها ستقوم أعتقد أولكنني ال اتخيل وال . ا النوويةن تقوم اسرائيل بالتخلي عن اسلحتهأحب أفانني ، اخر

ن تقوم الواليات المتحدة بممارسة ضغوطاً عليها من أيضا أعتقد أوال ، بذلك خالل المستقبل القريب
خالء منطقة الشرق إن الحل النهائي من وجهة نظري هو العمل على إف وعلى ذلك .جل القيام بذلكأ

 . بما في ذلك اسرائيل.. االوسط بالكامل من االسلحة النووية 

 
 Feasibleيران ليست مضطرة لردع اسرائيل إن أوهو ؛ في رأيي سبب اخرهناك  :تشارد بيتسري

فعالة ضد ايران /مادام ليس في مقدور اسرائيل اتخاذ خطوات عسكرية تقليدية جادة عن القيام بغزوها
 .55 ن تتخذها ضدها الواليات المتحدة االمريكيةأيمكن  مثل تلك التي

 

                                                 
. لم يعرف التاريخ ثورة اتفق الجميع على محاربتها ومعاداتها في تاريخ النظام الدولي مثلما حدث مع الثورة االسالمية في ايران. 52
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 : للمزيد عن هذه النقطة انظر دراسة ريتشارد بيتس.  53
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ال تعبر الورقة بالضرورة عن رأي المركز . سر المركز توفير هذه الورقة على موقعه للنقاش واالستفادةي

 .المرتبطة بها ويحتفظ المؤلف بكامل الحقوق

حقاا سعي لحيازة السالح النووي الن أيران يعتبر إاا وجدالا قومياا في اليوم هناك حوار :سؤال
 هل تفضلتضما بمناقشة وتوضيح هذه النقطة لنا؟ ، يرانوطنياا مشروعاا إل

 

وهناك ، نه من حقهم حيازة السالح النوويأهناك العديد من االيرانيين يعتقدون  بالتاكيد :سكوت ْساجن

ن بعض االيرانيين أظهرت استطالعات الراي أفقد . نكرون هذا الحقيضا بعض االيرانيين الذين يأ
يران تحتاج إن أوالبعض االخر يصدق ادعاءات النظام الحاكم القائلة ب، يرانإن ذلك من حق أيعتقدون 

ولم يتم طرحه  Mutedمثل هذا الجدال قم تم التعتيم عليه  .56 فقط للطاقة النووية وليس السالح النووي

 . عالنية أو نشر نتائجه بسبب الرقابة الذي يفرضه النظام االيراني على حرية التعبيرأو اظهاره 
 

ولكن عليها جميعاً مسئوليات حفظ وااللتزام . ليس لكل الدول الحق في امتالك السالح النووي
وايران قامت بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار االسلحة . باالتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها

فانها اليوم ال تمتلك الحق في حيازة هذه  وعلى ذلك. النووية باعتبارها دولة ال تمتلك سالحاً نووياً 
استرجاع كافة المواد  فيتوجب عليها وانها لو فعلت ذلك. هذه المعاهدةاالسلحة اال اذا انسحبت من 

 . تمع الدولي نتيجة توافقها مع المعاهدةجوالوسائل التي تلقتها من الم
 

نك أفتراض أوب، رض الواقعأبالنظر للحقائق الحالية على . سؤالي للبروفيسور والتز :سؤال
ن يفعل تجاه أفبماذا كنت ستنصحه ، األمريكي ة على التأثير على خيارات الرئيستمتلك القدر

 يران؟إ
 

خبره بضرورة االتصال أأنني بالتاكيد س، خبر به الرئيس؟ حسناً أن أما الذي يمكنني  :كينيث والتز

خبره كذلك بضرورة تخفيض حدة التهديدات التي أوسوف  .57 والتعامل مع االيرانيين والسوريين
يران ومن التهديد إذرة من مح. فطبول الحرب لدينا ضد ايران قد بدأت تقرع من جديد. يمثلها لالخرين

ويتوجب علينا أيضا ، ن نتحدث بصورة هادئة وأكثر مسئوليةأإننا يجب . 58 والخطر التي تمثله علينا
 ، التحدث والتواصل مع الشعوب واالفراد الذين نعتقد أنهم يشكلون أو قد يشكلون لنا مشاكل في المستقبل

 . مثل سوريا وايران
 

يران أن تظهر كافة الحقائق إافترضت أن على  لقد. سؤالي للبروفيسور ْساجن :سؤال
ن تلجأ أهو  Plausibleوالسيناريو االخر المتوقع . والمعلومات المتعلقة ببرنامجها النووي

عتبارها أوالذي يمكن ، بخصوص سالحها النووي Ambiguityايران النتهاج سياسة التعتيم 

انتهاج ، هل تعتقد أن مثل هذا السيناريو، نوالسؤال األ. طريقة ناجحة وفعالة تماماا مثل الردع
 واقعي؟ ، ايران لسياسة التعتيم

 

 ن االيرانيين سوف يتبعون سياسة أعتقد أنني ال إسباب تقنية وليست سياسية فأل :سكوت ْساجن

النه سيكون من الصعب جداً عليهم التأكد من حيازتهم لقوة نووية ردعية من دون القيام . التعتيم
. يران تشابه حالة كوريا الشماليةإن إوفي تلك الحالة ف. د تكون ترسانتهم النووية بدائيةفق. باختبارها

الكافية لصنع قنبلة /ن كوريا الشمالية تمتلك المواد الالزمةأحيث يسود االعتقاد داخل المجتمع الدولي ب
ن أعتبار أن الطرفين ببتهديد االيرانيين والحرب الكالمية بي أمريكافعندما تقوم  وعلى ذلك. 59 كثرأو أ
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 .متفرقة
 

وإن لم تحقق نتائج ملموسة لعدة . سبق وذكرنا ان الرئيس بوش االبن في نهاية فترة حكمه قد قام باتباع مثل هذه النصائح الواقعية. 57

 . اسباب؛ سبق االشارة اليها من قبل
 

االعالم التابعة والموالية للوبي االسرائيلي وللتيار المحافظ يتصدر اطالق هذه التحريضات المؤسسات والمراكز البحثية ووسائل . 58

 . في الواليات المتحدة االمريكية واسرائيل وعلى رأسها االيباك
 

حيث قامت كوريا الشمالية . باجراء تجربة ناجحة ال ختبار سالحها النووي 0229قام نظام كوريا الشمالية في اواخر شهر مايو . 59

 . يحمل روؤس نووية في المحيط الهادي باطالق وتفجير صاروخ
 



 

 

ال تعبر الورقة بالضرورة عن رأي المركز . سر المركز توفير هذه الورقة على موقعه للنقاش واالستفادةي

 .المرتبطة بها ويحتفظ المؤلف بكامل الحقوق

يراني وشراءه دلة تؤكد تعامل النظام اإلظهار الواليات المتحدة ألإو" محور الشر"يران عضوة في إ
انكم  حسناً " رانيين سيردون قائلين ين اإلإف، من شبكة عبد القادر خان Centrifugesمواداً نووية 

 .Bogged down " 60 م غرقي في العراقن تفعلوا شيئاً حيال ذلك النكأمحقون ولكنكم لن تستطيعوا 
 

والتساؤل حول لماذا لم توقف كوريا الشمالية برنامجها النووي رغم التهديدات االمريكية المستمرة لها 
نهم قد نجحوا بعد في اقناع الواليات ألم يكونوا مقتنعين ب –الكوريين الشماليين  –مردود عليه بانهم 

 . 61 ولهذا فقد استكملوا عملهم بثقة، ون مثل هذه القدرة الردعيةالمتحدة وجعلها تصدق بانهم يمتلك
 

 .نفس الشيء أعتقد أنه سوف يحدث في المستقبل مع ايران
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تحالف قوي ب ةفكوريا الشمالية المرتبط. تستطيع مواجهة الضغوط الدولية التي قد يقوم بها المجتمع الدولي ضد كوريا الشمالية، الصين
مساعدة على استمرار واستقرار توازن القوى ة كوريا كاداء مثلى االخري لتحالفها مع دولة صغري التي تنظر ه، ومتين مع الصين

. واالهم ضد الواليات المتحدة االمريكية، ضد قوي مثل اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وروسيا، في شرق اسيا وجنوب شرق اسيا
 في اعاقة تبؤا الصين لهذه  أو تطمح في منطقة شرق اسيا"  Regional Hegemonyالمهيمن االقليمي " التي تسعي الن تكون 

 :  للمزيد عن نظام التحالفات وتوازن القوي في شرق اسيا أنظر. المكانة في هذه المنطقة
Robert Ross: “Bipolarity and Balance of Power in East Asia”, in T. V. Paul, James J. Wirtz, and Michel 
Fortmann (eds.): “Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century”. (Stanford: CA; Stanford University 
Press, 2004), pp. 267-304.  

 


