عنوان المقالة :دعت روسيا إلى سبب جديدا لمقصاص النووي
كتب النص :أندرية ريزچيكوڤ و مارينا تروبينا
عن موقع مجمة (نظرة روسيا):
من الممكن أن توجو روسيا ضربة نووية جوابية في حالة إطالق صاروخ باليستي باتجاه بالدنا .عند ىذا,
اء أكان نووياً أم تقميدياً .أن ىذه
فمن غير الميم نوع الرأس الحربي المثبت في ىذا الصاروخ – سو ً
المعايير تضمنتيا األسس الجديدة لمسياسة الحكومية في مجال الردع النووي .والتي أصبحت جواباً عمى
خدعة الواليات المتحدة األمريكية في مجال التسميح.
لقد صادق رئيس روسيا ڤالديمير پوتين يوم الثالثاء عمى (أسس – تكتب بحرف كبير لمتميز)
السياسة الحكومية في مجال الردع النووي .حيث كانت من ضمن التيديدات المنصوص عمييا في الوثيقة,
ىي لمتذكير من قبل البمدان ,التي تعد روسيا نداً محتمالً لمدفاع المضاد لمصواريخ (الدرع الصاروخي),
لمصواريخ البالسيتية واألسمحة الفرط صوتية.
أن الخطر الثاني المنصوص عمية في ىذه الوثيقة ىو التيديد المتنامي لقوى اإلعداء والمتركز
بصورة عامة عند تخوم روسيا وحمفائيا ,وكذلك نصب وتثبيت وسائط (الدرع الصاروخي) وأنظمة الصدمات
في الفضاء .من الجدير بالذكر أن المراسيم المشابية ليذه الحاالت لم تنشر مطمقا ,بل إكتسبت طابعاً سرياً.
أن المرسوم السابق ليذا المرسوم إذا أحصيناه ,كان قد وقع قبل عشرة سنوات في عام  0202من قبل رئيس
البالد ديميتري ميدڤيديڤ.
لقد أُشرت في ىذه الوثيقة (أسس – تكتب بحرف كبير لمتميز) الطابع الدفاعي .أن السالح النووي
ينظر إليو بصورة إستثنائية كوسيمة لمردع :لقد أصبح العدو المتنامي أمام حقيقةً ال مفر منيا لإلنتقام جراء
العداء لروسيا وحمفائيا .حيث إن إستخدام السالح الذري يجب أن يكون ضمن الحدود الدنيا.
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ففي ىذه الوثيقة تم تعين اربع حاالت لتوجيو ضربة نووية من قبل روسيا .وىي :إطالق صاروخ
باليستي تجاه أراضي روسيا وحمفائيا وتوجيو ضربة بسالح الدمار الشامل تجاه روسيا والتأثير بصورة حدية
عمى المنشآت الحكومية والعسكرية وكذلك العداء تجاه روسيا باألسمحة التقميدية وتيديد وجود روسيا اإلتحادية
كدولة.
« لقد خمعت ىذه الوثيقة خالل يوم واحد جميع التصورات األولية واألخطار فيما يتعمق بعالقة العداء
تجاه روسيا» .وقد حذرت في نفس الوقت كذلك ,كل من ينصب أنظمة مراقبو عمى أرضة ,فإنيا تصبح
ميددة من قبل قوى الردع النووي لروسيا اإلتحادية« :فيم لن ينتظروا ىذا بدون عقاب» - ,كما أعمن ڤيكتور
موراخوڤسكي – رئيس تحرير مجمة (نظرة روسيا) ورئيس تحرير مجمة (أرض الوطن) – عضو لجنة
الخبراء وزميل المجنة الحربية الصناعية الروسية .وحسب كالم الخبير ,فإن ىذه الوثيقة في صيغتيا النيائية,
ٍ
إطروحات تضمنت جزءاً منيا العقيدة الحربية في عام  0202في إستراتيجية األمن
تضم في طياتيا عمى
الوطني ,وكذلك في الوثائق الغير منشورة لو ازرة الدفاع.
وقد بين ىذا الخبير« :نحن أول من كشفنا عمنياً ىذه الوثيقة أول األمر ,ولم تذكر ىذه الوثيقة ال في
ِ
العيد السوڤيتي وال في العيد األحدث» .أن ىذا الخبير عمى ِ
الوثيقة كان في وقتو,
ثقة بأن اإلعالن عن ىذه
« لقد إنتشرت إلى خارج الحدود تغييرات فكرية كثيرة فيما يتعمق بالجانب النووي لمعقيدة الحربية في عام
 ,0202وقد فكروا ممياً من ىم في خارج حدودنا بكل إسترتيجيات تطوير التصعيد» ,والتي يزعمون بأن
ٍ
شيء بدا واضحاً جمياً« :من ما ,أو في أي من
روسيا تعمل عمييا ,أما اآلن ففي ىذه الوثيقة ,فإن كل
الظروف سوف تُستخدم األسمحة النووية ,ومتى سيتم إتخاذ القرار بإستخداميا؟» ,وكذلك وبحسب كمماتو ,فإنو
ٍ
جمية; فإي
وبصو ِرة
ِ
سالح نصب تحديداً عمى أي من أراضي الحكومات األجنبية يمكن تصوره تيديداً
لروسيا.
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أن مضمون العقيدة النووية الجديدة التي «ال تعتبر ثوريتاً» ,مادام تغيير العقيدة الحربية لروسيا قد
جرى تغييرىا قبل سنوات مضت ,حيث ظيرت لمعيان إطروح ًة مفادىا« :لقد وضع نصب أعيننا مبدأً أال
وىو :إذا ظير خط ارً ما ييدد روسيا كدولة – فمن المحتمل أن الرد سيكون نووياً ,وكذلك أيضاً بإستخدام
األسمحة التقميدية».
من جيتو يعرب اإلستشاري أندرية بالكمينسكي عن ارتياحو ,بأن الوثيقة «التدخدخ األحاسيس
الوطنية ,النو في الوسط النووي ال توجد أية مفاجآت .حيث إذا كانت الظروف األساسية لتوجيو ضربة نووية
سابقا ىي :إما اليجوم بأسمحة الدمار الشامل ضد روسيا أو حمفائيا أو اليجوم بأسمحة تقميدية ,عندما كان
التيديد ضد وجود روسيا كدولة بذاتيا ,فحاليا فان روسيا سترد آنياً وبكل ببساطة في حالة إطالق أية
نووي باتجاىيا».
«لقد ترسخت لدى األمريكان نظرية الضربة العالمية السريعة ,التي تسمح بإستخدام األسمحة التقميدية
المثبتة في رؤوس الصواريخ البالستية العابرة لمقارات .وكما يبدو فمن جانب آخر ,فأن نظام الدرع الصاروخي
سيتم إنتقاءه – حيث سيثبت بداخمة رأساً حربياً إما تقميدياً أو نووياً».
عند ذلك ,ففي عرض لمسياسة النووية – فالوثيقة المنشورة رسمياً من قبل البنتاغون سابقاً ,فقد ذكر
بيا الخبير سابقاً ,بأنو :إذا صنعت الواليات المتحدة األمريكية رؤوساً نووية بقدرة أوطأ وأعمى من القياس
ٍ
ظروف معينة ,وأليمكن إعتبار ذلك قد يكون حرباً نوويةً.
بقميل ,فيمكن تفيم ذلك في
ونذكر ىنا ,بأنو في خريف عام  – 0202تحدث الرئيس ڤالديمير پوتين; بأن روسيا تستخدم
األسمحة النووية ,فقط لمضمان بأن أحداً ما – لن يوجو ليا ضربةً نوويةً .وأكد رئيس الحكومة; بأن روسيا
بإمكانيا إستخدام السالح بصورة إستثنائية ضمن أىداف دفاعية .وقد كشفت موسكو حالياً عن إستراتيجة
ردعيا النووي في حاالت معينة ,عندما يتم حالياً داخل الواليات المتحدة األمريكية مراجعة جميع اإلتفاقيات
السابقة في مجال السيطرة عمى التسميح.
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لقد أقر مساعد وزير الشؤون الخارجية الروسية في شير أيمول منو السنة الماضية« :يوجد خطر
إشتعال حرب نووية ,حتى وان كان في حالة بسبب غياب النية بتصعيد جانب الصراع النووي ,فسيقع ألموم
في المقام األول عمى جانب الواليات المتحدة األمريكية ,التي تصعد (الخطر المتطرف) واإلنقياد الغير
ممتزم».
يعتقد األستاذ في جامعة موسكو الحكومية ,أنو سرعان ما ستتصاعد الحرب العالمية الجديدة .أما
أنتم فيل تشعرون بإقترابيا؟
ٍ
معمومات مفادىا ,بأن سمطات الواليات المتحدة كانت تناقش إمكانية
لقد ظيرت في نياية شير مايس
إجراء تجربة نووية بدءاً منذ العام  .0330عند ذلك ,أبمغ رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترامب عن
خطط بتصنيع صواريخ فرط صوتية ذات خواص متطورة; تفوق السرعة القصوى ب ـ ـ ـ ( )01مرة أكثر من
الصواريخ الموجودة حالياً في الواليات المتحدة األمريكية في ألمحظة الحالية ليذه المناظرة.
لقد أعطوا في واشنطن مفيوماً ,بأنيم ال يخططون بتواصل اإلتفاق حول ظروف التقميص المستقبمي
والحد من األسمحة اإلستراتيجية اليجومية أو ما يعرف (بإتفاقية خفض وتحديد األسمحة اإلستراتيجية
اليجومية – .)3
وقد أقر وزير الشؤون الخارجية الروسية سيرغي الڤروڤ منذ مدة ليست بالبعيدة; أن الواليات
المتحدة األمريكية تخرق بالتتابع جميع الحدود في مجال التوازن اإلستراتيجي.
ظ َر حالياً إلى األسمحة النووية بصورة
وقد أدرك اإلستشاري أندرية بالكمينسكي ,أنو في واشنغطون ُين َ
عامة كدعوة لمعداء تجاه موسكو و بكين« .في ىذه الوضعية المتناقضة ,فإن رغبة أمريكا ىي بإحراز نصر.
ِ
الية ِ
ال يمكن تصور الحالة التي يمكن أن يتم إحراز ىذا النصر ,لكن أمريكا تعد متحضرة ِ
حاالت
حالة من
ٍ
شيء يزعج ىذا التناقض ,فعمى سبيل المثال; من كل
الدخول في صراع .أن الجيوزية تتممص من كل
ٍ
إتفاقيات لمسيطرة عمى التسميح .لألسف ,ففي البنتاغون والقسم الحكومي فالمدخل إلى القضية النووية
أصبحت نفعية جداً».
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ترجمة عن الروسية:
 أ .م .د .عمار حسين صادق الخالصيدكتوراة بالمغة الروسية – جامعة مدينة يميتس
الحكومية – روسيا اإلتحادية.
 مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية –جامعة بغداد.
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