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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  جواب سؤال

بأن حلف الناتو يرحب خبطـط الـدفاع الـصاروخي البديلـة وفـق               " رامسوسن " األمني العام للناتو     ٢٣/١٠/٢٠٠٩صّرح أمس   
 وذلـك بعـد يـومني مـن قبـول بولنـدا،             كما أكدت تشيك أهنا مستعدة لتكون جزًء من هذه املنظومة الدفاعيـة           خطة أوباما،   
  ومنـصات للـرادار يف  انـد خلي عن نـصب قواعـد صـاروخية يف بول   لتا قراره  ١٧/٩/٢٠٠٩يف   أوباما يعلن  أمل! فكيف ذلك؟ 

وإن كـان   مؤقتـاً ؟    أمنيـاً    لتهدئـة روسـيا      أن إعالن أوباما التخلي مل يكن حقيقياً بـل هـو خدعـة            أم    اجلمهورية التشيكية؟ 
تـها أمنيـاً، وعليـه يكـون تفـوق           فأصـبحت هتـتم بتهدئ     ، أمريكا أوباما صارت حتسب حساباً لتنامي قوة روسيا        كذلك فهل 

   الدويل ؟  يف املوقفهاحتكمضعف   ومن مثأمريكا العسكري قد اهتز،
إن أوباما قد ختلى عن شكل نظام الدفاع الصاروخي الـذي رمسـه بـوش، ولكنـه وضـع مكانـه منظومـة دفاعيـة                          :اجلواب

 ولكنه وضعه يف قالب أقـل اسـتفزازاً مـن القالـب الـذي وضـعه                 صاروخية بشكل آخر أقوى يف بعض جوانبه من نظام بوش،         
  :احلسبانال بد من أخذ النقاط التالية بوجتاب فروع السؤال املذكور، ففيه بوش، وحىت تتضح الصورة، 

أمريكـا مـن    مايـة    يعملون بشىت الوسـائل والـسبل حل       األمريكان جانب اخلرباء    إىل األمريكان والسياسيون   ١٩٥٠عام  منذ   -١
 نظـام الـدفاع الـصاروخي القـومي          هذه اجلهـود احنـصرت يف      أنّ إال. )ICBMs (ستيةلاالباالحتاد السوفييت   صواريخ  طر  خ
)NMD(   عـام  ويف  . نظام الدرع الصاروخي ضد التهديـدات احملتملـة للـهجوم النـووي الـسوفييت             الحقاً   همتخض عن  الذي

ـ   تقنية،  أمور توقف العمل بالربنامج بسبب      ١٩٦١  تلـك املـشاريع مل   أنّ إال مـن مـشاريع دفاعيـة،    ه جمموعـة وحلـت مكان
كانـت  ، كمـا أهنـا   الـسوفيتية  علـى اعتـراض وردع الـصواريخ البالـستية        قدرهتا إثباتمل يتم    ألنه العمل فيها طويالً  يستمر  

دة بالنـسبة  والـربامج املـضا   هـذه الـربامج   ولكـن .  تعاين من مشاكل تكنولوجيـة رئيـسية   أّنها كانت، فضالً عن مكلفة جداً 
حلـد مـن    اتوقيـع معاهـدة     ، إىل    واالحتـاد الـسوفييت    أمريكا ،جنحت يف دفع كال البلدين    للتنافس الصاروخي واحلماية منه، قد        

 كال الدولتني تـستطيع بنـاء نظـام دفـاع صـاروخي             نّوحبسب االتفاقية فإ  . ١٩٧٢عام  ) ABM( الصواريخ البالستية    انتشار
ـ     وبأعدادهما حبدود جغرافية     االتفاقية قيدت كلي   أنّ إال،   خطر الصواريخ البالستية   ضد سمح بنـشرها مـن قبـل        الصواريخ الـيت ُي

ـ  ) A-35(فعلـى سـبيل املثـال نـشر الـسوفيت نظـام صـاروخي مسـي ب          . للدفاع عن نفسها  أي منهما    وش النظـام ج
ـ ونـشرت  . وقد كان ذلك النظام حلماية موسـكو فقـط  . )Galosh missile system(الصاروخي ـ اأمريك ـ اً نظام  اً دفاعي

لنظـام الـصواريخ البالـستية      ي صاروخ يطلق مـن أي قاعـدة تابعـة           لدفاع عنها من أ   لوقايتها ول حول الواليات املتحدة    وقائياً  
 .)ICBM (السوفيتية

 للمعاهـدة الـيت وقعتـها        خرقـاً  ٢٣/٣/١٩٨٣ يف   نريغـا  رونالـد    أطلقهـا اليت  ) SDA ( اإلستراتيجيةِ مبادرة الدفاع تعد   -٢
 االحتـاد الـسوفييت يف حلبـة الـسباق          أدخلـت  كما   ،)ABM( البالستية   األسلحة مع االحتاد السوفييت للحد من انتشار        كاأمري
مبـادرة  لقـد كانـت   . ما أدى إىل ضغط اقتصادي على اإلحتاد الـسوفيييت، أدى مـع عوامـل أخـرى إىل اهنيـاره                  ،أمريكامع  

 يف الـسابق    الـيت قـاموا هبـا      األمريكـان  عنـد     طموحاً شاريع امل أكثرنجوم  عرف حبرب ال   ما يُ  أو) SDA (الدفاِع اإلستراتيجيةِ 
ـ  الـصواريخ، والـرادارات، و     نـشر قد كان برنامج حرب النجوم يتـضمن        ف. لبناء نظام درع صاروخي     األرضضادات علـى    امل
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 space based laser battle (ليـزر العديـد مـن حمطـات فـضائية ملعـارك      ويف اجلو والبحر والفضاء، ومـن ضـمنها   
stations(   الـسينيةِ األشـعة بأقمـار ليـزِر    و، ومـضخات نوويـة ، )Nuclear pumped x-ray laser satellites( 

، عـن بـاقي الـربامج الـسابقة        خمتلفـا    كـذلك ) SDA(حرب النجوم   وكان برنامج   .  حتكم وأنظمةأنظمة قيادة متطّورِة جداً     و
ـ كـان مُ  ة الواليات املتحدة فحسب بـل هـو          حلماي )NMD(الدفاع الصاروخي القومي    نظام  كفهو ليس    ـ  اًدَع رض محايـة    لغ

 تراجـع برنـامج     ١٩٩١وبعد اهنيـار االحتـاد الـسوفييت عـام           .ر الصواريخ البالستية السوفيتية   من خط يف أوروبا    أمريكاحلفاء  
تـرة حكـم    ، ويف ف  فـاعالً ) NMD (الـدفاع الـصاروخي القـومي      توقف العمل به، ولكن بقي نظام         وطبيعياً ،حرب النجوم 

ـ   يف عهـد     األمريكيـة  اإلدارةحمـل اهتمـام     أصبح  و.  العمل به مرحلياً   النظام مث هذا  تطوير   مت   نكلينتو ليب  أصـبح ن و بـوش االب
احلـد مـن     بوش عـن انـسحابه مـن معاهـدة           أعلن ١٣/١٢/٢٠٠١ويف  .  الروسية األمريكيةالنقطة املركزية يف توتر العالقات      

ـ      ألمريكـا  يف التـاريخ احلـديث       األول  هو  ذلك احلدث  ّدَع ويُ ،)ABM (انتشار الصواريخ البالستية   ن  الـذي تنـسحب فيـه م
ية الـيت كـان مـن مهامهـا وضـع           مريكألاصاروخي  الدفاع  الكالة   و إنشاء ، وقد ترتب على ذلك    معاهدة رئيسية دولية للسالح   

  ).NMD (الدفاع الصاروخي القوميخطة طموحة لترميم نظام 
ــوش ١٦/١٢/٢٠٠٢يف   -٣ ــدر ب ــه " أص ــن األتوجي ــومي الم ــِيالق ــم رئاس  National security ("٢٣ رق

presedental directive 23 (ـ أنظمـة  خطة جمملة للشروع بعبارة عن   وهو املعـدة   ة البالـستي واريخالـص ضـد  دفاِع لل
ن كجـزء مـن     رك اسـتخدام مرافـق يف كـال البلـدي         ا وبشكل رمسي من بريطانيا والدمن     أمريكاويف اليوم التايل طلبت     . لإلطالق

) NMD (الـدفاع الـصاروخي القـومي      بـوش نظـام      أعطـى وقد  ). NMD (الدفاع الصاروخي القومي  عملية ترميم نظام    
كـان  ) NMD (الـدفاع الـصاروخي القـومي      نظـام    نّ فـإ  وعملياً). GMD (األوسط األرضي هو نظام الدفاع     آخرامسا  
 التباحـث مـع      يف  بـشكل رمسـي    أمريكـا  بـدأت  ٢٠٠٧ط  ويف شبا .  حبرية وجوية  وأخرى على مشاريع قواعد فضائية      حيتوي

 األوسـط  األرضـي شيك خبصوص البدء ببناء قواعد للـدرع الـصاروخي لتـسهيل عمـل نظـام الـدفاع                  تبولندا ومجهورية ال  
)GMD .(  األوسـط  األرضـي  سبب شروعها بنظـام الـدفاع        أمريكاوبررت) GMD (  شـريرة مثـل      هنـاك دوالً   أنّيف 

 على تطوير صواريخ بعيدة املدى قـادرة علـى محـل رؤوس نوويـة هتـدد                 ن تعمال ، على وجه اخلصوص   وإيران ،كوريا الشمالية 
هـا يف دائـرة هتديـد الـدرع          حماصـرة روسـيا وإبقاء     يف حـني أن احلقيقـة كانـت        !وإسـرائيل  أوروبا يف   األمريكيةاملصاحل  

 هتديـداً ) GMD (األوسـط  األرضـي اع   واعتـربت نظـام الـدف      ،وقد أدركت روسيا حقيقة هذا األمر     . الصاروخي األمريكي 
 بولنـدا  يف  األمريكيـة  الـصواريخ    نّبـأ " دميتـري روجـزان   " قال السفري الروسي للنيتـو       ٢٠٠٨ثاين  ال ويف تشرين . ألمنها قاتالً

 فقـد عرضـت    ، وإلحراج أمريكا وإظهار زيف زعمهـا أهنـا مـن أجـل إيـران              . دقائق أربع تضرب موسكو خالل     أنتستطيع  
يف أذربيجان فهـي أقـرب إىل إيـران مـن تـشيكيا             " غاباال" جبانب رادارات روسيا يف قاعدهتا       ا بان تنشر راداراهتا    على أمريك  روسيا

وال ...لتهديـد روسـيا   فلم توافق أمريكا ألن اهلدف كان نـصب القواعـد يف أوروبـا الـشرقية                 !وبولندا، إن كان اهلدف هو إيران     
  !  مادام اهلدف هو روسيا نفسهاظرهاتريد أن تشارك روسيا يف قاعدهتا فتكون حتت ن

 ولـذلك فـإن بـوتني قـد         ! الـدول الـشريرة    ، فإن روسيا كانت تدرك أن الدرع الصاروخي موجه ضدها وليس ضد تلك            وهكذا
.  الوسـطى  أوروبـا  مصرة علـى نـشر الـدرع الـصاروخي يف            أمريكا  ما بقيت  إذا حبرب باردة جديدة     ٢٠٠٧يف نيسان   هدد  
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 Nuclear( بوتني هدد باالنـسحاب مـن معاهـدة القـوى النوويـة      نّفإاألمريكية، لتهديدات  ا، وكرد علىوزيادة على ذلك
forces treaty(  غرادن بنـشر صـواريخ يف مقاطعـة كـالين    ، مث هـدد ١٩٨٧ عام أمريكااليت وقعت مع) Kaliningrad (

 هـي   إن بولنـدا د مـن ذلـك حيـث هـدد بقـصف            عبإىل أ حد اجلنراالت الروس     وذهب أ  على حبر البلطيق القريبة من بولندا،     
 نوجوفتـسن انـاتويل   " قـال اجلنـرال الروسـي        ٢٠٠٨ آب   ١٥ففـي   . األمريكي من الدرع الصاروخي     اً تكون جزء  أن أصرت

)Anatoly Nogovitsyn("أكيـد ، هـذا   جتعـل مـن نفـسها هـدفاً    هافإّناستضافة بولندا للدرع الصاروخي إنه ب: "، قال 
   ".األولويةري هذا اهلدف حيتل صدر م للهجوم، وتد هدفاًأصبحت، فقد % ١٠٠

بولنـدا ومجهوريـة التـشيك، كـان اوبامـا قـد             يف   األمريكي الدرع الصاروخي    التخلي عن خطة  وباما الرمسي    أ إعالنقبل   -٤
 لـصاحل نظـام دفـاع صـاروخي         با الـشرقية  ولدفاع الصاروخي يف أور    سيتخلص من خطط  ل     بأنه ٢٠٠٩ أيلولأوائل  صرح يف   

 األمريكـي الـصاروخي    التخلـي عـن الـدرع      ١٧/٩/٢٠٠٩يف  وبامـا    أ إعـالن  نّلذلك فإ  .أمريكيةسفن حربية   ركب على   م
  ).GMD (األوسط األرضيالدفاع " بوش" طلب تقييم برنامج أن وقد جاء ذلك بعد ، منهكان متوقعاً

 لطمأنـة خدعـة   أوحقيقـي  هـو   )GMD (األوسـط  األرضـي  نظـام الـدفاع     "بوش" أما هل ختلي أوباما عن مشروع        -٥
 :  ، فإنه ميكن فهم ذلك من استعراض األمور التاليةمؤقتاًأمنياً  روسيا وهتدئة

لقد وافقت على العديد مـن التوصـيات لـوزير الـدفاع ورئـيس              " :عن املشروع حيث قال    ما جاء يف خطاب أوباما اجلديد        -أ
ويـبين   ،أسـرع هـذا النـهج سـيولد قـدرات         . صواريخ البالستية  ضد أي هجوم حمتمل من ال      األمريكية لتقوية احلماية    األركان
" ٢٠٠٧ برنـامج الـدفاع الـصاروخي األورويبِ      ات الـصاروخية مـن      دكرب ضد التهدي  اً أ  دفاعي  كفاءة، ويوفر شكالً   أكثر اًنظام

 األرضـية  يف تطـوير صـوارخينا الدفاعيـة وخـصوصا يف بطاريـات الـصواريخ                 ملحوظـاً   تقدماً أحرزنا لقد"  اوباما   وأضاف
 مـن النظـام     أسـرع ا من نشر التقنيـة احلديثـة واملتقدمـة بـشكل            نمكني هنجنا اجلديد س   إنّ. والبحرية ويف املعدات الداعمة هلا    

مـن النظـام    وحلفائهـا،  األمريكيـة  حلمايـة القـوة    وأسـرع  وأذكـى  قوة   أكثر سيكون   أوروبانظام اجلديد يف    إن ال ... السابق
ـ كفاءة وفاعلية،  أكثر قدرات   السابق، فهو سينشر    مـن هتديـدات الـصواريخ    أمريكـا مايـة  بين الثقـة يف تعهـدنا حب   ويؤكد وي

  ". عزز محاية حلفائنا يف النيتو، ويؤمن ويالبالستية
 إنّ" جهـت ضـد قـرار اوبامـا بـالقول      االنتقادات العديدة اليت ُو )Robert Gates( سد وزير الدفاع روبرت غيتفّن -ب

 مل يفهمـوا املوقـف      هـم أّن وأ مل يسمعوا اخلـرب بـشكل صـحيح          أهنم إما،  أوروباالدفاع الصاروخي يف     نبذنا   بأنناالذين يقولون   
ُبـدئ   الـذي     الـسابق   مـن الربنـامج    أفضليزود قدرات دفاعية صاروخية     " النظام اجلديد    أنّ على   س غيت أكدكما  " على حقيقته 

الـيت   أوروبـا ومعترضـات صـاروخية يف مشـال وجنـوب           فرصة نشر جمـسات      ناآللدينا  " وأضاف " تقريبا أعوامبه قبل ثالثة    
  ".  وغريهاإيران من اعتراض الصواريخ القادمة من -على املدى القريب-ستتمكن 

، بـل  )GMD (األوسـط  األرضـي نظـام الـدفاع    ال يتحدثان عـن هجـران         من خطاب أوباما ووزير دفاعه يتبني أهنما       -ج
الـدفاع   عن خطته للجيـل اجلديـد مـن نظـام            سوقد كشف غيت  .  تعقيداً رأكثن عن برنامج    ا يتحدثا على العكس من ذلك فهم    

 ميدانيـة ومرنـة     أرضـية ستتـضمن قواعـد       تقريبـاً  ٢٠١٥اخلطوة التالية يف عـام      " حيث قال ) NMD (الصاروخي القومي 
SM-3s" .ــد ورد ــذلك فق ــفحة وك ــى ص ــت " Euronet" عل ــيمس كارتراي ــرال ج ــصريح للجن  James (ت
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Cartwright(    غالبـاً  " يف التعليـق علـى نـشر الـصواريخ املقتـرح           هيئة األركان املـشتركة األمريكيـة     رئيس   وهو نائب 
  ". التقاط اإلنذارات املبكرة ستكون أقرب يفهاسيكون نشر الرادارات يف منطقة القوقاز ألّن

 إلرضـاء  ؤقتـاً  والتـشيك سـيكون م     بولنـدا يف  ) GMD (األوسـط  األرضيالتخلي عن نظام الدفاع      وعليه فإنه يتبني أن      -٦
 والتـشيك خبـصوص استـضافة       بولنـدا ن مع كـال البلـدين       وثات البنتاغ  ماكرا يف عدم ذكر فتح مباح      سفقد كان غيت  . روسيا

كيـا وجورجيـا   تر  وكذلك املباحثـات حـول مـا تـسرب مـن أن         . للنظام أخرى وجتهيزات   SM-3 لنظام   األرضيالنموذج  
هـذه التـسريبات قلـق شـديد لروسـيا ألن         ، وقد ترتب علـى      األمريكيةريخ   يدخلوا يف منظومة نشر الصوا     أنكن   مي وأذربيجان

، هـذا فـضالً عمـا سـببه خطـاب أوبامـا اجلديـد        هذا يعين أن نشر القواعد الصاروخية األرضية قد ميتد إىل احلديقة اخللفيـة      
تـصريح  ، و ١٧/٩/٢٠٠٩ولذلك فإنه على الرغم مـن ترحيـب روسـيا بقـرار ختلـي أوبامـا يف                  ووزير دفاعه من قلق أشد،      

 بأنه سيـسحب قـراره املتعلـق بنـشر صـواريخ كـاليننغراد، إال أن ردود                 ٢٥/٩/٢٠٠٩الرئيس الروسي دميتري مدفيديف يف      
 علـى   كالـة املعلومـاِت الروسـيةِ     رد الناطق الرمسـي يف و     وهلذا فقد    عدم االطمئنان بقرار أوباما،   كانت تشري إىل    فعلها األخرى   

ـ  فإ ٢٤/٩/٢٠٠٩يف   عنـدما خطـب      وبامـا  بـاراك أ   نّكمـا توقعنـا فـإ     ":بالتعليق السابقني   أوباما ووزير دفاعه   خطايب ه مل  ّن
ـ  اً أي شيء، بل تبىن برناجم     تأجيل أويتحدث عن التخلي     ـ  اً جديـد  اً صـاروخي  اً دفاعي متطـورة ومتقدمـة     أسـس  علـى    اً، مبني

 كفـاءة مـن     أكثـر  الربنـامج    نّد قال اوبامـا بـأ     روخية احلالية، فق   على مواجهة التهديدات الصا    أفضل قادرة بشكل    ،اًتكنولوجي
  ."الربنامج السابق الذي كان يضم بولندا والتشيك

 الـدويل، وأهنـا حتـسب حـساباً لتنـامي قـوة روسـيا               التحكم يف املوقـف   تفوق أمريكا العسكري  ومن مث         أما هل اهتز   -٧
 نّإ إذ،  كانـت تتمتـع هبـا قبـل غزوهـا العـراق           مل كمـا    على العا  تتمتع باهليمنة     مل تعد  أمريكا أنّ العسكرية، فإنه من الواضح   

 االقتصادية العامليـة الـيت فاقمـت مـن ضـعف موقـف              األزمة إىل إضافة.  مصادرها اواستنزفت استنزفتا قواها    وأفغانستانالعراق  
ألكثـر هيمنـة يف   األكثـر تفوقـاً يف اجملـال العـسكري، وا        ما زالـت     أمريكا نّغم من مجيع ذلك فإ    رولكن بال .  يف العامل  أمريكا

 أمريكـا  أنّ إال.  وقـادرة علـى الـتحكم بـاملوقف الـدويل          ، العامل أعمال، فهي ما زالت قادرة على فرض جدول         املوقف الدويل 
تعاظمـت  لـربوز أزماهتـا سـالفة الـذكر فقـد           ونتيجـة   . األخرىتواجه العديد من التحديات واملنافسات من القوى الرئيسية         

  .ريالتحديات من خصومها بشكل كب
 الـنفط لتحـول جـزء مـن         أسـعار ارتفـاع   واالستفادة مـن     ،أزمات أمريكا  من استغالل    ، فقد متكنت  روسياأما بالنسبة إىل     

لـوحظ دور روسـي إىل حـد مـا يف أمريكـا الوسـطى والقوقـاز        قـد  قوة سياسية، و  و مصادر عسكرية    إىلالثروة االقتصادية   
ولكـن  . .. الروسـي احلـايل    الوضـع لوصـف   " الدّب الروسي النـاهض    "عبريتوأوروبا وآسيا الوسطى، حىت إنه قد صار يتداول         

  الـضعف اهليكلـي    أزمـات تعـاين مـن     ال زالـت    ية املاضية، فهي     الذهب أيامها روسيا بعيدة جدا عن استرجاع       نّ حال فإ  أيةعلى  
  .  القريباملوقف الدويل يف املدىالقوية يف ناطحة امل ، ما مينعها منيف اجلوانب السياسية واالقتصادية

   هـ١٤٣٠ ذو القعدة ٥
  م٢٤/١٠/٢٠٠٩
  


