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مقدمة:

شهدت الشهور األخرية استخدامًا متزايدًا ملفردات من 
قبيل »احلرب النووية«، »االبتزاز النووي«. واالستخدام 
هنا يف معظمه مل يكن يف جانب العمل عىل جتنب أي منهام 
أو  وحتذيرًا  للثانية،  بالنسبة  لواقع  توصيفًا  كان  ما  بقدر 
هتديدًا من وقوع األوىل. وربام كانت األوىل مرتتبة عىل 
الوضع  مع  وتزيد خطورته  منزلق خطري،  الثانية، وهذا 
من  األكرب  اجلزء  متتلك  أطراف  بني  يأيت  أنه  االعتبار  يف 

الرتسانة النووية يف العامل. 

يف  حاد  تراجع  ظل  يف  يأيت  إنه  بل  فحسب،  هذا  ليس 
عن  ختليًا  الرتاجع  هذا  شمل  وقد  بينها.  فيام  العالقات 
النووي.  االنتشار  بمنع  الصلة  ذات  املعاهدات  بعض 
تنخرط  مشتعاًل  رصاعًا  هناك  فإن  الوقت،  ذات  ويف 
وهلذا  مبارش.  غري  أو  مبارش  بشكل  إما  القوى  تلك  فيه 
أبعاد نووية، سواء تعلق األمر بام تضمه منطقة  الرصاع 
الرصاع من حمطات نووية معرضة حلدوث كوارث، أو 
بحرسة أحد أطراف الرصاع بسبب ختليه يف السابق عام 
ناحية  ناحية، ومن  كان يف حوزته من سالح نووي من 
ثانية تلويح الطرف اآلخر بإمكانية اللجوء إىل استخدام 

السالح النووي يف هذا الرصاع.

مثل هذه التطورات وإن كانت تشكل يف حد ذاهتا حتديًا 
االنتشار  ملنع  الدويل  للنظام  مسبوق  غري  وربام  كبريًا 
النووي، إال أن تداعياهتا عىل هذا النظام ال تقف عند ما 
يدور بني تلك األطراف. إذ أن هلذا األمر رسائل سلبية 
مكونات  خمتلف  عىل  تأثريات  حتدث  أن  يمكن  كثرية 
النظام الدويل ملنع االنتشار النووي بام هيدد بتصدع هذا 
الفوىض  مرحلة  إىل  األمر  يصل  وربام  بالكامل،  النظام 

النووية.

حتاول هذه الدراسة معاجلة املوضوع عرب تناول حتديات 
يف  احلرب  قبل  النووي  االنتشار  ملنع  الدويل  النظام 
أوكرانيا يف شقها األول، ويف القسم الثاين تتناول تفاقم 

تلك التحديات يف ظل احلرب يف أوكرانيا.

في  احلرب  قبل  النووي  االنتشار  ملنع  الدولي  النظام  حتديات 
أوكرانيا

سيكون من اإلجحاف العلمي نسبة التحديات التي تواجه 
النظام الدويل ملنع االنتشار النووي إىل الرصاع العسكري 
يف أوكرانيا منذ الرابع والعرشين من فرباير عام 2022. إذ 
كانت هناك مؤرشات كثرية تظهر التزايد يف تلك التحديات 
تلك  الكثري من  إن  يقال  احلرب. وربام  تلك  اندالع  قبل 
العالقات  يف  التدهور  خلفية  عىل  جاءت  قد  التحديات 
ارتباطًا  إمجااًل  والروسية-الغربية  الروسية-األمريكية 
بالرصاع يف أوكرانيا وعىل أوكرانيا منذ العام 2014. وأيًا 
كان األمر، فإن املسائل قد أخذت منحى أخطر بكثري منذ 

بدء العمليات العسكرية يف أوكرانيا.
مع  تتزايد  كانت  التي  التحديات  تلك  احلديث عن  قبل 
النووي،  االنتشار  ملنع  الدويل  النظام  الوقت يف مواجهة 
البد من اإلشارة إىل خلل هيكيل يف هذا النظام واملتمثل 
يف االستثنائية التي منحت بشكل أو آخر للقوى اخلمس 
النووية طبقًا ملعاهدة منع االنتشار النووي. واملالحظ أن 
التي حازهتا  العامة  باالستثنائية  االستثنائية مرتبطة  تلك 
حيث  الدويل،  القرار  صنع  مؤسسات  يف  القوى  تلك 
احتفظت لنفسها بعضوية دائمة يف جملس األمن الدويل، 
ورفقة هذه العضوية الدائمة حق النقض )الفيتو(، وهو 
القضية  كانت  حال  يف  املجلس  عمل  بتعطيل  الكفيل 
جملس  وكأن  وبدا  القوى.  هذه  من  أيًا  ختص  املعروضة 
إرادهتا، متامًا  القوى يف حال اجتمعت  لتلك  أداة  األمن 
منها عن  كاًل  يردع  نووي ال  بيدها من سالح  ما  أن  كام 
املسلط  السيف  بمثابة  بات  وإنام  فقط،  األخرى  مهامجة 
ومن  السالح.  هلذا  املالكة  غري  الدول  باقي  رقاب  عىل 
التي  النووية  املظلة  قبيل  من  مصطلحات  ظهرت  ثم 
كام  غريها،  دون  دول  عىل  النووية  الدولة  تلك  تبسطها 
بالسعى  الواقع  ذلك  تعمل عىل حتدي  دول  هناك  باتت 
الدول  بعض  وقد نجحت  النووي.  السالح  امتالك  إىل 
استخدمت  التي  الوسائل  كل  جتد  ومل  بالفعل.  ذلك  يف 
حياهلا رغم التفاوت يف حدهتا وقسوهتا واستمراريتها يف 

إثنائها عن خيار حيازة السالح النووي.
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التي  باالستثنائية  النووية  اخلمس  القوى  تكتف  مل 
النووي  االنتشار  منع  التفاقية  طبقًا  واملفرتض  حازهتا 
أهنا استثنائية مؤقتة، وإنام سعت بكل ما أوتيت من قوة 
كانت يف خطاباهتا  وإن  حتى  االستثنائية،  هذه  لديمومة 
إخالء  يف  املتمثل  األسمى  اهلدف  عن  أحيانًا  تتحدث 
اجلمل  بعض  بني  شتان  لكن  السالح.  ذلك  من  العامل 
املنمقة يف بعض املنتديات وبني الترصفات الفعلية بام يف 

ذلك عىل صعيد قرارات تلك املنتديات. 
املد  عىل  النووية  القوى  إرصار  إىل  اإلشارة  تكفي  وهنا 
سعيها  يأيت  ثم  النووي.  االنتشار  منع  ملعاهدة  الالهنائي 
من  سواء  النووية  ترساناهتا  وحتديث  لتطوير  املستمر 
اإليصال  وسائل  أو  التدمريية  القوة  أو  النوعية  حيث 
ذلك  يتطلبه  وما  وغواصات،  وطائرات  صواريخ  من 
ذات  ويف  اخلطط.  هلذه  ضخمة  موازنات  رصد  من 
الوقت اإلعالن عن حتديثات يف اسرتاتيجياهتا وعقائدها 
االستخدام  مبدأ  جمملها  يف  تستبعد  ال  والتي  النووية، 

الفعيل للسالح النووي.
التزايد يف حتديات  بالنسبة ملؤرشات  بعض من كل  هذا 
النظام الدويل ملنع االنتشار النووي، وهذا ما جعل األمم 
التسلح  بنزع  املعنية  السنوية  جلستها  يف  تذهب  املتحدة 
التحذير من حدوث تزايد يف  بالعام 2020 إىل  اخلاصة 
قد  وأنه  خاصة  االنتشار،  ملنع  الدويل  النظام  يف  التآكل 
تم تقويض منجزات سابقة عىل هذا الصعيد، مع إعاقة 
حتقيق املزيد من التقدم ]1[. ويبدو أن العام 2021 قد محل 
معه املزيد من التدهور عىل هذا الصعيد يف ظل تصاعد 
هلجة التحدي بني القوى النووية، وخاصة بني الواليات 
املتحدة وكل من روسيا والصني من ناحية أخرى. ومع 
طالبت  التي  بالضامنات  اخلاصة  املفاوضات  يف  الفشل 
الواضح أن األمور تسري إىل األسوأ  هبا روسيا بات من 
يف العام 2022. فبعد تأكيدات أمريكية متوالية إلعداد 
اندلعت  لذلك،  رويس  ونفي  أوكرانيا  يف  حلرب  رويس 
وقبلها  فرباير.  شهر  هناية  من  أيام  قبل  بالفعل  احلرب 
الرئيس األوكراين فولوديمري زيلنسكي يلمح  بأيام كان 
لدول  اجتامع  بعقد  مطالبًا  النووية  املسألة  إىل  ميونخ  يف 

عن  بالده  ختلت  بمقتضاها  والتي  بودابست  مذكرة 
السالح النووي مقابل ضامن أمنها وسيادهتا وحدودها.

 ومل يكن ذلك األمر بعيدًا عن التمهيد الرويس ملا أسمته 
الرئيس  أن  كام  أوكرانيا.  يف  خاصة  عسكرية  عملية 
عن  فيه  أعلن  الذي  خطابه  يف  بوتني  فالديمري  الرويس 
بدء العملية العسكرية تلك  قد ذكر رصاحة بقوة بالده 
العسكري، فإن  باملجال  يتعلق  النووية عندما قال: »فيام 
روسيا احلديثة، حتى بعد اهنيار االحتاد السوفيايت وفقدان 
أقوى  من  واحدة  اليوم  هي  إمكاناته،  من  كبري  جزء 
بمزايا  تتمتع  العامل، عالوة عىل ذلك،  النووية يف  القوى 
هذا  ويف  األسلحة.  أنواع  أحدث  امتالكها  جلهة  معينة 
الصدد، ال ينبغي أن يشك أحد يف أن اهلجوم املبارش عىل 
بلدنا سيؤدي إىل هزيمة أي معتد حمتمل وسوف يواجه 

بعواقب وخيمة«]2[.

 ولتلك العبارة أمهيتها يف تفسري وفهم السلوك الرويس 
يف الشق النووي بعد إطالق العملية العسكرية، متامًا كام 
أن لتلميحات الرئيس األوكراين قبل احلرب بأيام أمهيتها 
أوكرانية،  ترصحيات  من  ذلك  تال  ملا  بالنسبة  فقط  ليس 

وإنام الرتدادت ذلك يف دول ومناطق أخرى من العامل.

تفاقم التحديات في ظل احلرب في أوكرانيا

صاحبت احلرب يف أوكرانيا تطورات سلبية كثرية زادت 
من احتاملية اإلرضار بالنظام الدويل ملنع االنتشار النووي 
املديني  عىل  كذلك  وإنام  القريب،  املدى  عىل  فقط  ليس 
املتوسط والبعيد، ال سيام وأن األمور وصلت إىل احلديث 
إىل  ذلك  أدى  وقد  نووية.  حرب  نشوب  احتامالت  عن 
إعادة االنشغال بام يمكن أن يرتتب عىل مثل هذه احلرب 
وإنام  املتحاربني  للطرفني  فقط  ليس  ودمار  خسائر  من 
حالة  إعالن  من  األمور  وتطورت   .]3[ مجعاء  للبرشية 
حد  إىل  ووصلت  النووية،  الروسية  القوات  يف  التأهب 
بناًء  إىل روسيا  التي سيتم ضمها  األرايض  بأن  الترصيح 
عىل االستفتاءات سينطبق عليها ما ينطبق عىل األرايض 
كل  فإن  هلجوم  تعرضها  حال  يف  ثم  ومن  الروسية. 
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اخليارات متاحة بام فيها خيار استخدام السالح النووي، 
األمن  جملس  رئيس  نائب  مدفيديف  دمرتي  قال  حيث 
الرويس: “جيب أن أذكر مرة أخرى، أولئك الصم الذين 
ال يسمعون سوى أنفسهم، أن لروسيا احلق يف استخدام 
األسلحة النووية إذا لزم األمر، ويف حاالت حمددة سلفًا، 
جمال  يف  الدولة  سياسة  بأساسيات  الصارم  االلتزام  مع 
حلفاؤنا  أو  نحن  هومجنا  حالة  يف  وذلك  النووي.  الردع 
العدوان  إذا هدد  أو  األسلحة،  النوع من  باستخدام هذا 
باستخدام األسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية، وهو 
ما رصح به رئيس الدولة بشكل مبارش مؤخرا” ]4[. وكان 
الرويس قد ذكر يف خطابه يف احلادي والعرشين  الرئيس 
من سبتمرب 2022 ما أسامه باالبتزاز النووي ليس فقط من 
قبل أوكرانيا فيام يتعلق بمحطة زابروجيا النووية والذي 
تشجع عليه القوى الغربية من وجهة النظر الروسية، وإنام 
ما متارسه تلك القوى ذاهتا عىل ذات الصعيد حيال بالده، 
حيث قال: »احلديث ال يدور حول دعم الغرب ألوكرانيا 
يف قصف حمطة الطاقة النووية يف زابروجيا، والذي هيدد 
بكارثة نووية، وإنام خيص بعض الترصحيات من مسؤولني 
رفيعي املستوى يف بعض دول الناتو حول إمكانية وقبول 
 - النووية  األسلحة   - الشامل  الدمار  أسلحة  استخدام 
ضد روسيا. وملن يطلق مثل هذه الترصحيات أود تذكريهم 
بأن بالدنا كذلك متتلك أنواعًا خمتلفة من األسلحة أيضًا، 
ووبعضها أكثر تطورًا مما لدى دول الناتو. وأمام أي هتديد 
وشعبها  روسيا  عن  الدفاع  أجل  ومن  أراضينا  لوحدة 
سوف نستخدم بالتأكيد كل أنظمة األسلحة املتاحة وهذه 

ليست خدعة« ]5[.

بغض النظر عام يمكن أن يطرح من أسئلة كثرية يف هذا 
السياق يدور معظمها حول قضية َمن يبتز َمن نوويا؟ ففي 
الوقت الذي تقول فيه روسيا إن اآلخرين يبتزوهنا نوويًا، 
فكذلك هي متهمة باالبتزاز النووي، فإن ما يرتتب عىل هذا 
السجال خطري جدًا يف ذاته، ناهيك عام يمكن أن يرتتب 
عليه. فها هي احلرب النووية التي أعلنت القوى اخلمس 
النووية يف شهر يناير 2022 عن العمل عىل منعها وسباق 
إمكانية  عن  رصاحة  بعضها  تتحدث  بينها،  فيام  التسلح 

روز  جعل  ما  وهذا  األسلحة،  لتلك  الفعيل  االستخدام 
ماري ديكارلو وكيلة األمني العام لألمم املتحدة  للشئون 
السياسية وبناء السالم تصف هذا النوع من اخلطاب بأنه 
“يتعارض مع البيان املشرتك لزعامء الدول اخلمس احلائزة 
وجتّنب  النووية  احلرب  منع  بشأن  النووية  األسلحة  عىل 

سباقات التسلح الصادر يف 3 يناير2022” ]6[.
تلك  قبل  من  كالتزام  عنه  يعلن  ما  بني  التعارض  هذا 
بمثل  فقط  ليس  الثقة  النووية وبني ترصفاهتا هيز  القوى 
يبنى  التي  االتفاقيات  بمجمل  وإنام  اإلعالنات،  هذه 
كانت  فإذا  النووي.  االنتشار  ملنع  الدويل  النظام  عليها 
هلذا  الفقري  العمود  متثل  النووي  االنتشار  منع  اتفاقية 
ذات  وثنائية  مجاعية  أخرى  اتفاقيات  هناك  فإن  النظام، 
للتجارب  الشامل  احلظر  اتفاقية  بينها  كبرية، ومن  أمهية 
السالح  منزوعة  املناطق  إنشاء  واتفاقيات  النووية، 
جنويب  بمنطقة  اخلاصة  راروتونجنا  كاتفاقية  النووي 
املحيط اهلادي، واتفاقية بلندابا اخلاصة بأفريقيا، واتفاقية 
هذا  مثل  أن  كام  آسيا.  رشقي  بجنوب  اخلاصة  بانكوك 
اخلطاب الشك ينعكس عىل خمرجات املؤمترات املرتبطة 
يف  جليًا  ذلك  كان  وقد  النووي.  االنتشار  منع  بمسائل 
النووي  االنتشار  منع  معاهدة  ملراجعة  العارش  املؤمتر 
الذي عقد يف شهر أغسطس من العام 2022 بعد تأجيل 
ملدة عامني، والذي انتهى دون نتائج تذكر، بعدما تعذر 

التوصل إىل توافق يف اآلراء ]7[.
وإذا كانت تلك النتيجة منطقية يف ظل اجلو املشحون بني 
الوضع  يستمر  أن  املنطقي  غري  من  فإنه  النووية،  القوى 
عىل هذا احلال، خاصة وأن تلك القوى تعلم قبل غريها 
قبيل  من  ولو  نووية  مواجهة  هناك  تكون  أن  خطورة 
اخلطأ يف احلسابات، فام بالنا واألحاديث تدور هذه األيام 
عن تقصد وترصد وابتزاز وتلويح باستخدام فعيل هلذا 
السالح. يف مثل هذه األجواء كيف ستترصف باقي دول 
التمديد الالهنائي  الكثري منها كان ضد  العامل، سيام وأن 
وضع  تكريس  من  املخاوف  بسبب  االتفاقية  لتلك 
االستثناء النووي لتلك القوى، ويف ظل ليس فقط عدم 
التزامها بالسعي للتخلص مما لدهيا من سالح نووي كام 
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وهتورها  بل  جترؤها  ظل  يف  وإنام  االتفاقية،  تلك  نصت 
دول  كل  ستظل  هل  البعض؟.  بعضها  حيال  النووي 
العامل راضية هبكذا وضع أم أنه من املمكن أن تفكر دول 
النووي؟. وعندها  السالح  أخرى جديًا يف أمهية حيازة 

هل يمكن إلقاء اللوم عىل هذه الدول؟.

إذا كانت أوكرانيا قد أملحت قبل احلرب إىل تلك املسألة، 
التخيل  عىل  احلرسة  عن  عربت  أوكرانية  ترصحيات  فإن 
عن السالح النووي، خاصة وأن الضامنات التي قدمت 
كانت  وإذا  هبا.  االلتزام  يتم  مل  بودابست  مذكرة  يف  هلا 
حتى  الترصحيات  إطار  يف  ظلت  قد  أوكرانيا  يف  األمور 
ذلك  من  أبعد  خطوة  خطت  قد  بيالروس  فإن  اآلن، 
يعني  بام  النووية،  غري  الدولة  وضع  عن  ختلت  عندما 
تسعى  أو  نووية،  أسلحة  أراضيها  عىل  تستقبل  قد  أهنا 
يف املستقبل حليازة تلك األسلحة مرة أخرى، وهي التي 
بعد  أوكرانيا وكازاخستان  مثل  مثلها  عنها  كانت ختلت 

اهنيار االحتاد السوفييتي.

باالنتقال إىل تأثريات ما حيدث عىل الدول املالكة للسالح 
النووي خارج نطاق معاهدة منع االنتشار، فإنه للوهلة 
الطريق. كام  باالرتياح ألهنا سلكت هذا  األوىل ستشعر 
أهنا ستزداد إرصارًا عىل عدم التخيل عام امتلكته من قوة 

ردع نووية، ولربام سعت إىل زيادة قوهتا النووية.

ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل حالة كوريا الشاملية، 
خاصة وأن تطورات قد حدثت بالفعل يف الفرتة األخرية. 
تصب كل هذه التطورات يف تلك االستنتاجات الثالثة 
النووية  اخلمس  القوى  بني  حيدث  ما  بتأثريات  املرتبطة 
االنتشار،  منع  معاهدة  نطاق  خارج  النووية  القوى  عىل 
مع عدم إغفال خصوصية احلالة الكورية الشاملية بطبيعة 
احلال، حيث رفضت بشكل قطعي مبادرة كوريا اجلنوبية 
بتقديم مساعدات هلا مقابل البدء يف عملية نزع سالحها 
تعيشها  التي  الصعبة  الظروف  من  الرغم  عىل  النووي 
بفعل العقوبات القاسية املفروضة عليها منذ سنوات عىل 
النووي والصاروخي، معتربة  برناجميها  خلفية تطورات 
أن ما لدهيا من سالح نووي يوفر الضامنة لبقائها واحلفاظ 

مع  عليها]8[،  العدوان  من  اآلخرين  وردع  سيادهتا  عىل 
مالحظة أن كوريا الشاملية من الدول القليلة التي تعلن 
تأييدها لروسيا يف حرهبا ضد أوكرانيا. وكانت من  عن 
الدول القليلة التي عارضت قرارات األمم املتحدة ضد 
روسيا، وذهبت إىل أبعد من ذلك باعرتافها بجمهوريتي 
االعرتاف  عىل  أقدمت  ولربام  ودونيتسك.  لوجانسك 
بنتائج االستفتاءات التي نظمتها روسيا مؤخرًا يف بعض 

املناطق األوكرانية متهيدًا لضمها إليها. 
ومع كل ذلك، فإن دروس ما حيدث بني القوى النووية 
وأكثر  أكثر  التمسك  اجتاه  يف  تسري  يانج  بيونج  جتعل 
يف  أصدرت  عندما  اتضح  ما  وهذا  النووي،  بسالحها 
حيدد  الذي  القانون   2022 سبتمرب  شهر  من  الثامن 
رئيستني  مهمتني  القانون  حدد  وقد  النووية.  سياستها 
ردع  يف  أوالها  تتمثل  الشاملية  الكورية  النووية  للقوة 
احلرب، بينام تتمثل ثانيتها يف صد العدوان، وحتقيق النرص 
ذلك،  عند  األمر  يقف  ومل  الردع.  وظيفة  فشلت  طاملا 
تغريات  بام جيري من  النووية  القوة  تطوير  تم ربط  وإنام 
يف مواقف القوى النووية، وبام ينتهي إليه التقويم املستمر 
للتهديدات النووية التي تتعرض هلا البالد، والتطوير هنا 

نوعي وكمي ]9[. 
الكوري  القانون  صدور  أعاد  التي  القضايا  بني  ومن 
النووية،  الشاميل اجلدل حوهلا مفهوم الرضبة االستباقية 
القيام  أجل  من  ومتطلبات  رشوطًا  اعتباره  يمكن  وما 
تسميه  عام  تتحدث  الدول  كانت  فإذا  الرضبة.  بتلك 
بالتهديد الوجودي، فَمن الذي حيدد درجة خطورة هذا 
درجة  لتحديد  تستخدم  التي  املعايري  هي  وما  التهديد؟ 
إىل  حالة  من  ختتلف  فاملعايري  التهديد؟،  ذلك  خطورة 
أخرى. ويف نفس الوقت، فإن األمر مرتبط بام لدى الدولة 
من قدرات متكنها من القيام بالرضبة االستباقية، وكذلك 
إليها تلك الرضبة. ومن  التي يمكن أن توجه  األهداف 
شبه  حدود  عند  يقف  ال  القانون  هذا  تأثري  أن  الواضح 
بالعامل  يانج  بيونج  عالقات  حتى  وال  الكورية،  اجلزيرة 
اخلارجي إمجااًل وليس الواليات املتحدة فقط، وإنام يمتد 

تأثريه إىل احلالة النووية العاملية]10[. 
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ال  فإنه  النووي،  للسالح  املالكة  غري  للدول  بالنسبة  أما 
يمكن بداية وضعها كلها يف سلة واحدة من حيث القدرة 
عىل السري يف طريق امتالك السالح النووي. وإن كانت 
تلك التي تصنف بدول العتبة النووية تظل هي األقرب، 
نووية سلمية متطورة، ومن  برامج  ما متتلكه من  بحكم 
قادرة  علمية  وكفاءات  مالية  وموارد  تكنولوجيات  ثم 
يف  النووي  السالح  بامتالك  السيايس  القرار  حتويل  عىل 
حال اختذ إىل واقع يف ظرف شهور وربام أسابيع يف بعض 

احلاالت. 
إىل  الدول  تلك  حتول  عدم  يف  احلاسم  العامل  ويبقى 
اخليار النووي استمرار عقائدها النووية قائمة عىل عدم 
ولوج هذا الطريق. لكن تلك العقائد قد تتغري حتت تغري 
قناعات متخذي القرار مع مرور الوقت أو يف ظل وجود 

تيارات سياسية وشعبية ضاغطة عىل متخذ القرار.
اإليرانية،  احلالة  ذكر  أيضًا  املهم  من  السياق،  هذا  يف 
والتي مازالت عقيدهتا النووية تقوم عىل رفض امتالك 
جاهدة  تسعى  الوقت  ذات  يف  لكنها  النووي.  السالح 
بالنسبة  اخرتاقات  وإحداث  تكنولوجيات  حليازة 
ُمعينًا يف  تكون  أن  يمكن  اليورانيوم  ملستويات ختصيب 
هناك  كان  معلوم  هو  وكام  العقيدة.  تلك  تغريت  حال 
املتحدة  الواليات  مع  النووي  بربناجمها  خاص  اتفاق 
الرئيس  إدارة  لكن  أوباما،  باراك  الرئيس  إدارة  ظل  يف 
دونالد ترامب قد انسحبت من هذا االتفاق، ثم عادت 
املفاوضات  باب  فتح  إىل  بايدن  جو  الرئيس  إدارة 
املفاوضات  الرغم من عودة  للعودة إىل االتفاق. وعىل 
معارضة  من  خيلو  ال  األمر  أن  إال  جوالهتا،  واستمرار 
الوصول  لعرقلة  وحماوالت  املتحدة  الواليات  داخل 
حالة  ظل  يف  طبيعيًا  أمرًا  ذلك  كان  وإذا  االتفاق.  إىل 
مستغربًا  يبدو  فإنه  أمريكيًا،  القضية  حول  االنقسام 
إيران  داخل  قوته  تتزايد  تيار  وجود  األوىل  للوهلة 
من  باالنسحاب  يطالب  وإنام  االتفاق،  ضد  فقط  ليس 
طرح  ما  جانب  إىل   .]11[ النووي  االنتشار  منع  معاهدة 
من مربرات وجود هذا التيار وتربيراته للموقف الذي 
العامة  احلالة  إغفال  يمكن  ال  أيضًا  أنه  إال  إليه،  ينحاز 

الذي  النووي  باخلطاب  يتعلق  فيام  الدويل  الصعيد  عىل 
إىل  تشري  اإليرانية  احلالة  أن  كام  إليه.  اإلشارة  سبقت 
التي  باالتفاقات  االلتزام  باستمرار  تتعلق  مهمة  مسألة 
أو  ثنائي  بشكل  سواء  معينة،  نووية  قضايا  تسوي  قد 
تآكل  من  املزيد  إىل  تؤدي  مسألة  وتلك  مجاعي.  حتى 
احلالة  فإن  وهنا  التعبري.  جاز  إن  النووية  املصداقية 
الكورية الشاملية كانت قد شهدت التوصل إىل تفامهات 
وترتيبات معينة قبل أن تتوقف العملية برمتها، ومن ثم 

تسلك بيونج يانج الطريق النووي.

وأكثر  أقدم  نووية  برامج  لدهيا  دواًل  هناك  أن  خيفى  ال 
تقدمًا من إيران ومن ثم عندها منشآت نووية أكثر، ومن 
بينها أملانيا واليابان وكندا. وحتى اآلن فال توجد قرارات 
بالتحول إىل السالح النووي. لكن تلك الدول وغريها 
ناحية  ناحية أوىل، ومن  ختضع حلامية نووية أمريكية من 
الدولية  الوكالة  وبني  بينها  مماحكات  هناك  تكن  مل  ثانية 
تفتيش  األخرية من عمليات  به  تقوم  فيام  الذرية  للطاقة 
عىل منشآهتا، ومل تكن هناك تيارات قوية تنادي بامتالك 
السالح النووي يف دوائر صنع القرار هبا. لكن كل ذلك 
مستقباًل،  التيارات  هذه  مثل  تبلور  إمكانية  من  يمنع  ال 
بعضها  سياسات  طالت  قد  تطورات  هناك  وأن  خاصة 
فيام يتعلق بالتسلح إمجااًل، وبدورها العسكري اخلارجي 
صعيد  عىل  وكذلك  الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  م  امُلحجَّ

صادراهتا من األسلحة.

يمكن أن تنضم إىل تلك الدول دول أخرى. وربام يفاجأ 
العامل بإقدام دولة ما عىل إجراء تفجري نووي. وستكون 
املعضلة أكرب يف حال كانت هذه الدولة تقع ضمن حدود 
إحدى املناطق منزوعة السالح النووي. كام أنه ال خيفى 
وجود تنافس قوى بني القوى النووية عىل املناطق منزوعة 
إىل  التنافس  أن حيتدم هذا  يمكن  النووي. فهل  السالح 
حد وجود رصاعات تنخرط فيها بعض من هذه القوى؟ 
وهل يمكن أن يكون هناك تلويح بالورقة النووية يف مثل 
هذه الرصاعات؟ وكيف يمكن أن ينعكس كل ذلك عىل 

طبيعة تلك املناطق؟.
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خامتة

يبدو أن حالة التفاؤل التي سادت يف السنوات األخرية 
حول  تلتها  التي  القليلة  والسنوات  الباردة  احلرب  زمن 
ما  سحابة  إال  تكن  مل  النووي  االنتشار  منع  سياسات 
لبثت أن انقشعت، وحلت حملها غيوم أخذت يف التلبد 
التي  األجواء  لتلك  التدرجيية  العودة  فشيئًا يف ظل  شيئًا 
كانت سائدة يف السنوات الساخنة زمن احلرب الباردة. 
عليه  كان  مما  أسوأ  إىل  وصلت  قد  األمور  تكون  وربام 
القوى  خريطة  اتساع  ظل  يف  السنوات  تلك  يف  الوضع 
النووية، وكذلك يف ظل اخلالفات اجليواسرتاتيجية التي 
نووية  قوى  فيها  تنخرط  عسكرية  رصاعات  إىل  حتولت 
اجلمود  أن حالة  كام  مبارش.  أو غري  مبارش  بشكل  سواء 
وغري  منه  التقليدي  التسلح  نزع  منتديات  تعانيها  التي 
غري  الدول  إىل  متتالية  سلبية  برسائل  ترسل  التقليدي 
النووية، خاصة وأهنا تراقب القوى النووية يف ترصفاهتا 
التي باتت متيل إىل التهور أكثر من التعقل حتى وإن كان 

ذلك عىل صعيد األقوال حتى اآلن.
به  النووي  االنتشار  ملنع  الدويل  النظام  أن  الواضح  من 
ثغرات كثرية، كام أنه بات يواجه حتديات أكثر. لكن من 
هلذا  بديل  اآلن  يوجد حتى  فإنه ال  ذلك  أنه رغم  املؤكد 
للعمل اجلاد من  فإن هناك حاجة ماسة  ثم  النظام. ومن 
أجل تقليل الثغرات والتغلب عىل التحديات حتى يتم إنقاذ 
هذا النظام من التصدع، خاصة وأن اجلميع يعلم أن تصدع 
النظام الدويل ملنع االنتشار النووي قد يؤدي إىل حالة من 
الفوىض النووية. ولن يكون من السهل اخلروج من تلك 
احلالة وبناء لبنات نظام دويل جديد ملنع االنتشار، ناهيك 
عن أن حالة الفوىض تلك قد ال ترتك الفرصة للعمل عىل 
بناء مثل هذا النظام وال غريه. ففي حال نشوب مواجهات 

نووية أيًا كان نوعها سيحل اخلراب وليس البناء.
تقع  مهمة  النووي  االنتشار  ملنع  الدويل  النظام  إنقاذ 
القوى  هذه  النووية.  اخلمس  القوى  عىل  باألساس 
مطالبة بأن تعلن وبأرسع وقت ممكن عن التزامها الكامل 
هناك  تكون  أن  عىل  االنتشار،  منع  نظام  بمقتضيات 
التام عام لدهيا من رؤوس  لتخليها  جداول زمنية حمددة 

امتالك  إىل  العودة  بعدم  تتعهد  الوقت  نفس  نووية. ويف 
دولية  هناك حاجة التفاقية  كانت  األسلحة. وربام  تلك 
جديدة ملزمة لكل من يمتلك األسلحة النووية يف العامل 
يعلم  الذي  السالح  هذا  من  العامل  إخالء  يتم  بحيث 

اجلميع مدى الدمار الذي يمكن أن يلحقه بالبرشية.
تكون  وقد  جديدة،  غري  املقرتحات  هذه  مثل  تكون  قد 
هناك  ليس  لكن  التحقق.  صعبة  تكون  وقد  مثالية، 
ما.  يومًا  إليها  التوصل  أجل  من  اجلاد  العمل  عن  بديل 
اإلبقاء  باجتاه  تدفع  ضغط  مجاعات  هناك  كانت  وإذا 
الصناعية  القائمة وعىل رأسها املجمعات  عىل األوضاع 
العسكرية، فإنه من املهم أن تنشط مجاعات الضغط من 
العامل من هذه األسلحة. كام أن األمر حيتاج  أجل حترير 
إىل ضغوط أكرب من معظم دول العامل عىل الدول النووية. 
قد يقال إن مسألة الضغوط تلك سواء من قبل مؤسسات 
املجتمع املدين عىل صناع القرار يف الدول النووية، أو من 
ومن  العقبات  من  الكثري  دوهنا  النووية  غري  الدول  قبل 
ثم فإن تأثريها قد يكون يف احلد األدنى، ومن الصعوبة 
إىل  صحيح  وهذا  زمخها،  استمرار  عىل  املحافظة  بمكان 
درجة كبرية خاصة وأن مثل هذه القضايا تعد من قضايا 
يف  خاصة  معارضتها  كانت  وربام  العليا،  الوطني  األمن 
أوقات التوتر نوعًا من املجازفة، خاصة إذا كانت هناك 
قوانني متنع أو حتد من جمرد االعرتاض عليها. ثم إن الكثري 
من دول العامل يف حاجة إىل تلك القوى النووية، ومن ثم 
فإن الضغوط عليها من تلك القوى سواء بشكل مبارش 
به من قوة تصويتية  تتمتع  ما  أو عرب  الثنائية  يف عالقاهتا 
بتوفري  املعنية  الدولية، خاصة تلك  ونفوذ يف املؤسسات 
التمويل وتقديم املساعدات، حيجم كثريًا من حركة تلك 

الدول حيال القوى النووية.
النظام  إنقاذ  حماوالت  دون  تقف  كثرية  إشكاليات 
الدويل ملنع االنتشار النووي. ومع ذلك فاألمر ينبغي أن 
يكون هدفًا بعيد املدى، حيث ال ينبغي أن ختمد األمور 
الفرتة  يف  الساخنة  األوضاع  هتدئة  يتم  أن  بعد  وترتاجع 
الراهنة. إذ ال توجد ضامنة للحيلولة دون حاالت توتر 

وتشنج وتسخني جديدة.
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