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ع  الصاروخً والسٌف  درال)كان من المفترض ان تحمل الممالة عنوان 

ربما كان ذلن لد ٌسهم فً اٌصال  (النووي فً مواجهة السٌف النووي

ة حول الموضوع بطرٌمة مبسطة، لكننا  ومن اجل االبتعاد بالممال عن الفكر

خاصة وان الممال حة االكادٌمٌة االكتابة االعالمٌة وااللتراب به نحو الس

،اما بالنسبة  فً بلدننا هٌبحث فً مجال الدراسات االستراتٌجٌة المفمود

النسبة لجوهر الموضوع فهو  تمدٌم لراءة لما ٌمثله الدرع الصاروخً ب

،وهً لراءة من خارج ذلن العمل  للفكر والعمل االستراتٌجً االمرٌكً

دلٌك لذلن ،ولكنها محاولة  والتدعً  بانها تمتلن المدرة على تمدٌم وصفا

. البد منها

ي الٌخفً على الجمٌع ما مثلته الطالة الذرٌة والنووٌة من تحول ف

تشاف لمصدر جدٌد من هذا االناذا كان المسٌرة االنسانٌة على االرض ،ف

لد وفر لالنسانٌة االمل فً تملٌل االعتماد على  مصادر الطالة التً  الطالة

فً طرٌمها الى النضوب،لكن الطالة النووٌة فً الولت ذاته جعلت االنسانٌة 

فً اطار االستخدام العسكري  هاامام خطر الفناء والذي تمثل فً دخول

لهذا السالح فً الحرب  دة االمرٌكٌة وباالخص بعد استخدام الوالٌات المتح

العالمٌة الثانٌة، والذي استطاعت من خالله ان تحسم الحرب مع الٌابان 

لصالحها وبالولت نفسه اسهم هذا السالح فً اضافة لوة غٌر تملٌدٌة 

على الدول االخرى ،ما دفع بهذه الدول   للوالٌات المتحدة مكنتها من التمدم 



النادي النووي وبالفعل دخل االتحاد السوفٌتً الى  لدخول ا من اجل السعً

ادركن وفرنسا والصٌن والهند وباكستان وكورٌا الشمالٌة  االسابك وبرٌطانً

. منها الهمٌته العسكرٌة والسٌاسٌة 

واذا كان موضوع الردع والردع الممابل لد حكم العمل االستراتٌجً بٌن 

ٌث سعى االمرٌكان والسوفٌت  الحرب الباردة حالدول الكبرى النووٌة خالل 

المتالن منظومة صاروخٌة نووٌة لادرة على تحمل ضربة نووٌة والرد 

،مما ٌخلك لدى الخصم ادرن بانه سوف ٌواجه  علٌها فً الولت نفسه

وجٌه ضربة نووٌة الى بضربة نووٌة  بنفس المستوى اذا ما الدم على ت

نووي ٌمثل الفناء لكل لادرن الطرفان بان استخدام السالح ا خصمه ومن ثم

،لذا دخل  اح السالح النووي سالحا سٌاسٌا ولٌس عسكريمنهما ،لٌصب

الطرفان بالعدٌد من االتفالٌات التً تهدف  الى تخفٌض عدد الصوارٌخ 

النووٌة والسعً لتعزٌز الثمة بٌنهم ،وبتفكن االتحاد السوفٌتً استطاعت 

ي ان تتفرد فً العالم كموة الوالٌات المتحدة  وطول العمد السابك والحال

ومن اجل المحافظة على هذا التفرد على المدى  ، عظمى وحٌدة فً العالم 

منه بان الموة التً تمتلكها  نالبعٌد سعى العمل االستراتجً االمرٌكً وادرن

ءة التزال مملوالوالٌات المتحدة غٌر كافٌة لدخول الى فضاءات جٌوبولتكٌة  

لوة اللٌمٌة كبرى تسعى لتطوٌر لدراتها بالشكل الذي ٌحد من الطموح ب

اعت الخروج من طفروسٌا است .االمرٌكً فً السٌطرة المطلمة على العالم 

حالة الفوضى التً تمخضت عن تفكن االتحاد السوفٌتً وهً تمتلن من 

دٌة المدرات واالمكانات الطبٌعٌة والعلمٌة وااللتصادٌة والعسكرٌة  التملً

ٌمنحها امكانٌة الدخول فً تماطع مع االرادة  والنووٌة الكثٌر بالشكل 

من طموحها والمحافظة على مناطك نفوذها فً المولاز  االمرٌكٌة للحد

كذلن واسٌا الوسطى حٌث المناطك الغنٌة بالنفط والغاز والموارد الطبٌعٌة ، 

للخروج من كونها وجود الصٌن الدولة  االعلى نموا فً العالم والتً تسعى 



لوة اللٌمٌة لتصبح لوة دولٌة كبرى  لتتماطع مع امٌركا دولٌا وكذلن امتالن 

وغٌرها من  وسعً اٌرانوكورٌا الشمالٌة  للسالح النووي  الهند وباكستان 

طع مع الوالٌات االمرٌكٌة اٌدٌولوجٌا وسٌاسٌا  نحو امتالن الدول التً تتما

ة العداء ضد امٌركا فً العالم كل شار موجاالضافة الى انتب السالح النووي

هذا وغٌره عزز االدران االمرٌكً  بضرورة امتالن لدرات اكبر تعطٌها 

تفوق على خصمها بالشكل الذي ٌمكنها من تنفٌذ سٌاستها العلٌا فً االنفراد 

. االمرٌكً فً ادارة العالم

دة والتً الحرب فً العراق التً جاءت خارج اطار االمم المتح نتواذا كا

ولٌة المتمثلة استطاعت الوالٌات المتحدة من خاللها تحدي المنظومة الد

باالمم المتحدة ،هذه المؤسسة الدولٌة التً  اعطت الدول المنتصرة فً 

الحرب العالمٌة الثانٌة مسؤولٌة الحفاظ على السلم واالمن الدولٌٌن ، حٌث 

ا المبول بالوالع الدولً جعلت الوالٌات المتحدة تلن الدول امام خٌارٌن ام

الجدٌد الذي ٌتمثل باالنفراد االمرٌكً فً ادارة العالم او الدخول معها فً 

 من له الحك فً ذلن، فان مشروع الدرع الصاروخًتحدد  ةمواجهة عسكري

متالن السالح او الدول التً  تسعى ال هو االخر سوف ٌضع الدول النووٌة

امتالن السالح النووي  طاعتتاذا اسالنووي امام تحدي جدٌد وكبٌر فهً 

ة الى الدرع الصاروخً الى جانبه واذا ما امتلكت الدرع فهً فانها بحاج

النووي والدرع الن من ٌمتلن السالح  ،بحاجة كذلن للسالح النووي 

ي لٌس دوهذا التح الصاروخً هو من ٌستطٌع حسم المعركة لصالحه ،

 لنووي  او التً تسعى للحصول علٌهبالسهل امام الدول التً تمتلن السالح ا

حٌث هذه المشارٌع تحتاج الى  كون حٌث البد من لدرات مادٌة وغٌر مادٌة

تتوفر لدٌها واذا حاولت امتالكها فانها ربما المٌزانٌة مالٌة وخبرات كبٌرة 

االستراتجً االمرٌكً من خالل مشروع الدرع  سوف تنهار التصاٌا ،والعمل

عٌة المتالن ان لدى الدول النووٌة او الساق ادرالصاروخً ٌسعى الى خل



السالح النووي بعدم جدوى السالح النووي فً توفٌر االمن بدون امتالن 

الدرع الصاروخً الى جانبه وهذه االمكانٌات التتوفر حالٌا اال لدى الوالٌات 

. المتحدة االمرٌكٌة وبالتالً البد من التسلٌم لها بالتفرد فً ادارة العالم

 


