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األميركي ن���ص املعاهدة واب���رز ما جاء 

فيه:
تلتزم الواليات املتحدة وروسيا بتحديد 
سقف معني لألسلحة االستراتيجية خالل 
فترة س���بع س���نوات اعتبارا من دخول 

االتفاقية حيز التنفيذ.
يحق لكل طرف ان يحدد لنفسه بكامل 
حريته بنية القوات االستراتيجية في إطار 

السقوف القصوى احملددة في املعاهدة.
كما حددت الفت���رة الزمنية لصالحية 
هذه املعاهدة 10 سنوات ما لم يتم االتفاق 

على معاهدة جديدة، على انه يحق للطرفني 
متدي���د العمل بأحكام هذه املعاهدة ملدة ال 
تتجاوز 5 سنوات، كما تتضمن املعاهدة 
فقرة خاصة باالنسحاب كإجراء معمول به 
في اتفاقات ضبط التسلح. وأنهت املعاهدة 

العمل باتفاقية موسكو لعام 2002.

ماذا تتضمن معاهدة »ستارت 2« بين الواليات المتحدة وروسيا؟

حيز التنفيذ.
يح���ق لكل طرف ان يحدد لنفس���ه بكامل حريت���ه بنية القوات 

االستراتيجية في إطار السقوف القصوى احملددة في املعاهدة.
السقوف االجمالية: 1550 رأسا حربيا قيد اخلدمة على منت الغواصات 
وقواعد اطالق الصواريخ وقاذفات القنابل الثقيلة املجهزة للتسليح 
النووي ويعتبر كل رأس معد لالستعمال بواسطة هذه الوسائل رأسا 
حربيا واحدا في اطار الس���قف احملدد، وميثل هذا السقف حدا يقل 
بنسبة 74% عن السقوف التي وردت باتفاقية »ستارت 1« وبنسبة 
30% عن احلدود القصوى خلفض الرؤوس احلربية اإلستراتيجية 

التي وردت باتفاقية موسكو لعام 2002.
وتتضمن املعاهدة سقفا مشتركا لوسائل النقل وقدره 800 وحدة 
بالنس���بة لوس���ائل النقل البرية والغواصات أو الطائرات القاذفة 
املجهزة لألسلحة النووية، كما تتضمن سقفا منفصال ب� 700 وحدة 
م���ن قواعد إطالق الصواريخ املنتش���رة ميدانيا في البر وعلى منت 

الغواصات والطائرات.
بالنسبة للتحقق والشفافية فقد مت االتفاق على ان تعتمد االتفاقية 
نظاما محددا للتحقق يجمع ما بني العناصر املناس���بة التي وردت 
باتفاقية »ستارت 1« املوقعة عام 1991، وعناصر 
جديدة وضعت بش���كل يتناسب مع السقوف 

اجلديدة الواردة في هذه االتفاقية.
وتشمل إجراءات التحقق استنادا إلى املعاهدة 
التفتي���ش امليداني املباش���ر واملقابل وتبادل 
املعلوم���ات والتقارير ذات الصلة باألس���لحة 
اإلستراتيجية الهجومية ومنشآتها الداخلة في 
بنود املعاهدة، وبنود أخرى تتعلق بضرورة 
تسهيل استخدام الوسائل التقنية ملراقبة تطبيق 
املعاهدة وحرصا من الطرفني على تعميق الثقة 
والشفافية، نصت املعاهدة أيضا على إمكانية 

استخدام أجهزة القياس عن بعد.

الفترة الزمنية
حددت الفترة الزمنية لصالحية هذه املعاهدة 
10 سنوات ما لم يتم االتفاق على معاهدة جديدة، 
على انه يحق للطرف���ني متديد العمل بأحكام 
هذه املعاهدة ملدة ال تتجاوز 5 س���نوات، كما تتضمن املعاهدة فقرة 
خاصة باالنس���حاب كإجراء معمول به في اتفاقات ضبط التسلح. 

وأنهت املعاهدة العمل باتفاقية موسكو لعام 2002.
ال تتضمن املعاهدة اي بند يش���ير الى وضع قيود على برنامج 
العمل الصاروخي او تخطيط الضربات العسكرية التقليدية او نشر 
او اختبار او تطوير برامج الدرع الصاروخية األميركية احلالية او 
املخطط لبنائها وال على باق���ي القدرات األميركية التقليدية بعيدة 

املدى احلالية او املخطط لها.
وأوضحت املعاهدة املقصود باألسلحة االستراتيجية وهي األسلحة 
التي تتمتع بقدرة تدميرية هائلة تتخطى احلدود االقليمية للدولة 
أي األسلحة النووية احملمولة على صواريخ ذات مدى متوسط وأكثر 

وصوال الى الصواريخ العابرة للقارات.
كما يقصد بوسائل النقل اي وسيلة حتمل الرأس النووي برا او 

بحرا او جوا من مكان اطالقه الى املكان احملدد لوصوله.
وتصبح املعاهدة س���ارية املفعول بعد ان يصادق عليها مجلس 
الشيوخ األميركي واملجلس التشريعي الروسي. وتكمن العقدة عادة 

في مجلس الش���يوخ حيث يتطلب ابرام مثل هذه املعاهدات أكثرية 
الثلثني وهو امر صعب املنال بوجود حتفظات لبعض املتش���ددين 

اجلمهوريني.

كيف نظرت اإلدارة األميركية الى هذه المعاهدة؟
قالت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون »إن املعاهدة 
التاريخية التي سيتم إبرامها بني روسيا والواليات املتحدة والرامية 
إلى تقليص مخزوناتهما من األسلحة النووية بنسبة 30% متثل التزاما 
من قبل ادارة الرئيس أوباما بتحقيق هدفه البعيد املدى الرامي إلى 

التخلص من األسلحة النووية«.
واضاف���ت في حديث أدلت به ف���ي البيت األبيض يوم 26 مارس 
بحضور وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة األركان املشتركة 
مايك مالني ومعاونة وزيرة اخلارجية لش���ؤون ضبط التسلح ألني 
توشر »إن اخلطوات التي تتخذها حكومة أوباما لتقليص عدد األسلحة 
النووية، ووقف انتشار األسلحة النووية وتعزيز األمن النووي في 
جميع أنحاء العالم تش���كل تصريحا واضحا جدا عن نيتها وعزمها 

عل���ى متابعة حتقيق رؤيته���ا لعالم خال من 
األسلحة النووية«.

وأك���دت أن معاه���دة تقلي���ص األس���لحة 
االستراتيجية اجلديدة تثبت أن »احلرب الباردة 
قد ولت حقا وأصبحت وراء ظهورنا، وأن هذه 
الترسانات النووية الضخمة التي يحتفظ بها 
البلدان كجزء من قوة الردع لم يعد من الضروري 

أن تكون بهذا احلجم«.
وأضافت أننا ال نحتاج ملثل هذه الترسانات 
الكبيرة حلماية ش���عبنا وحلفائنا ضد أعظم 
خطرين نواجههما اليوم، وهما االنتشار النووي 
واإلرهاب. واستطردت تقول إن املعاهدة تظهر 
للعالم، والسيما دول مثل ايران وكوريا الشمالية، 
أن إحدى أولوياتنا القصوى هي تعزيز النظام 
العاملي ملنع انتشار األسلحة النووية، وإبقاء 
املواد النووي���ة بعيدة ع���ن »االيدي اخلطأ« 
وتوضح التزام الواليات املتحدة بالتقدم نحو 
نزع الس���الح مبوجب معاهدة حظر انتش���ار 

األسلحة النووي.
اما في مجلس الشيوخ فقد وافقت مؤخرا جلنة العالقات اخلارجية 
التي يرأسها السيناتور جون كيري على املعاهدة بأغلبية 14 صوتا 
ضد 4 ومن بني املوافقني 3 أعضاء من احلزب اجلمهوري. اال ان املجلس 
لن يلتئم بكامل أعضائه للمصادق���ة على املعاهدة قبل االنتخابات 

النصفية التشريعية املقرر إجراؤها في 2 نوفمبر2002 .
وذكرت ايلني توشر في حديث لها نشر على املوقع الرسمي لوزارة 
اخلارجية ان الرئيس األس���بق ريغان قال عن معاهدات األس���لحة 
االستراتيجية »امنح ثقتك لكن حتقق« ومبا ان معاهدة »ستارت 1« 
انتهت في ديسمبر املاضي فانه ال قدرة للواليات املتحدة على التحقق 
من النشاطات الروسية، وعندما يصادق مجلس الشيوخ ستصبح 
لدينا القدرة على التحقق مما يقوم به الروس في ترسانتهم النووية. 
ووصفت املعاهدة بانها نافذة متكن الواليات املتحدة من الدخول الى 

الترسانة النووية الروسية وتتبعها.
وأردفت: انها متكننا من إحصاء ع���دد الرؤوس النووية في كل 
صاروخ ومتكننا أيضا من التعرف على رمز التعريف لكل س���الح 

بقلم: إلياس فرحات* 
»في 8 ابريل 2010 وفي مدينة 
التاريخية  � قلعة براغ  براغ 
في تش����يكيا وّقع الرئيسان 
ب����اراك اوبام����ا  االميرك����ي 
والروسي دمييتري مدڤيديڤ معاهدة تقليص 
األسلحة االستراتيجية املعروفة ستارت 2 

بعد مفاوضات ألكثر من سنة«.
اس����تحوذ هذا اخلبر على اهتمام وسائل 
اإلعالم الكبرى في العالم واملعبرة عن اهتمام 
الكبرى  الدول األوروبية واآلسيوية  زعماء 
ودول أخرى. اال انه بعد مضي وقت قصير 
حتول االهتم����ام اإلعالمي والسياس����ي الى 
احلروب واألزمات الكبرى في العالم السيما 
حرب العراق وافغانستان وباكستان ومشكلة 
الش����رق األوسط وجوهرها النزاع العربي � 
اإلسرائيلي، وخفت احلديث عن املعاهدة ولم 
نلمس لها اثرا في تبريد النزاعات او تسوية 
اخلالفات كما كان احلال عند توقيع معاهدات 
»س����الت 1« و»سالت 2« غيرها بني الواليات 

املتحدة واالحتاد السوفييتي السابق.
وصحيح انن����ا واعتبارا من 1992 دخلنا 
في النظام العاملي اجلديد أي النظام االحادي 
القطبية وأصبح����ت الواليات املتحدة القوة 
العظمى الوحيدة في العالم صاحبة السلطة 
والقرار، لكن السالح النووي واالستراتيجي 
بقي منتش����را في روسيا وقد جرى تعطيله 
في بعض دول االحتاد الس����وفييتي السابق 

مثل اوكرانيا وروسيا البيضاء.
وهذا يحمل على االعتقاد ان خطر املواجهة 
النووي����ة مازال ماثال رغم الفارق الكبير في 
النفوذ بني الواليات املتحدة وروس����يا مما 
حمل كال الدولتني على السعي الى خلق جو 
الثقة »االس����تراتيجية« بينهما السيما  من 
الواليات املتحدة التي كان البعض يفترض 
ان تفوقه����ا يغنيها عن الدخول في مثل هذه 

املعاهدات.

الوفاق الدولي
اما األس����باب التي فرضت على الدولتني 
التفاوض على املعاه����دة وتوقيعها فيمكن 

تلخيصها فيما يلي:
1 � إرس����اء جو من الوفاق الدولي والثقة 
بغية تعزيز الس����لم الدولي وإفساح املجال 
إلنهاء النزاعات واش����كال احل����رب الباردة 
الس����ابقة والتخلص م����ن األخطار احملتملة 
لنشوب حرب نووية تهدد نتيجتها بنهاية 
العالم واحلضارة، وتتمثل هذه االخطار في 

استمرار وجود السالح النووي وانتشاره وجهوزيته كما كان الوضع 
عليه خالل احلرب الباردة.

وكذلك تخفيف حال التوتر العسكري والسياسي بني الدولتني والتي 
ال يخفى على احد كلفتها الباهظة وخصوصا جلهة احلفاظ على جهوزية 
دائمة على مدار الس����اعة في عدد كبير من املرافق العسكرية والنووية 

في الدولتني.
هذه األسباب والدوافع تدخل في اجلانب السياسي والعسكري واإلعالمي 

في العالقات بني الدولتني، لكن اجلانب االقتصادي أمر آخر.
2 � التخل����ص من الكلفة العالية لتعهد وصيانة األس����لحة النووية 
االستراتيجية واحلفاظ على جهوزيتها الفنية مبا يسمح بنقل االنفاق 
الى مجاالت تنموية واقتصادية أخرى خصوصا ان كال البلدين يعانيان 
من مشاكل اقتصادية وحتديدا بعد وقوع األزمة املالية العاملية التي ما 

تزال الواليات املتحدة تعاني من تداعياتها املستمرة.
لقد كسبت الواليات املتحدة احلرب الباردة وهزمت االحتاد السوفييتي 
الذي تفكك الى مجموعة دول من دون ان تس����تعمل الس����الح النووي 
وال الصواريخ االستراتيجية، وفي املقابل خسرت روسيا وهي وريثة 
االحتاد السوفييتي احلرب نفسها من دون ان يتسنى لها استعمال هذه 

األسلحة للدفاع عن نفسها.

نفقات مبالغ فيها
لنأخذ مثال كلفة األس����لحة النووية اخليالية في الواليات املتحدة، 
ذكر الباحث س����تيفن ش����وارتز من مركز جيمس مارتن لدراسات عدم 
انتشار األسلحة ان ما بني عام 1945 وعام 1996 أنفقت الواليات املتحدة 
ما مجموعه 5.5 تريليونات دوالر عل����ى األقل على برنامجها النووي، 

وهذا الرقم ال يشمل مبلغ 320 مليار دوالر كلفة 
خزن وتعطيل مواد سامة ورواسب مشعة خلمسة 
عقود من الزمن وال 20 مليار دوالر كلفة تفكيك 
انظمة أسلحة نووية والتخلص من فائض املواد 
النووية. وبذلك يكون املجموع نحو 5.8 تريليونات 
دوالر، من أصل هذا املبلغ مت صرف 7% فقط )409 
مليارات( من اجل صنع وتطوير واختبار قنابل 
ورؤوس حربية للصواريخ، وجرى صرف %56 
)3.2 تريليونات( من املبلغ نفسه على نشر هذه 
األسلحة في طائرات وعلى صواريخ وغواصات 
والعديد من أجهزة اإلطالق و14% )831 مليارا( نفقات 
القيادة والس����يطرة واالتصاالت واالستخبارات 

للحصول على معلومات نووية في العالم.
كما أنفقت الواليات املتحدة 16% )937 مليارا( 
على تأمني الدفاع ضد اي هجوم نووي الس����يما 
أنظمة الدفاع اجلوي والدفاع الصاروخي والدفاع 
ضد الغواصات والدفاع على اجلبهة الداخلية الذي 
يشمل اجراء حتصينات وبناء مخابئ وغيرها. 

لقد اظهرت هذه األرقام الكلف����ة العالية جدا التي تتكبدها الواليات 
املتح����دة والتي تظه����ر ايضا كم حتقق من الوف����ر اذا ما جرى تقليص 
اإلنفاق النووي، اما في اجلانب الروسي-السوفييتي فيكفي ان نتخيل 
املبالغ املالية املخصصة لإلنفاق على األسلحة النووية ملواجهة الواليات 
املتح����دة والتي مهما كانت قيمتها اقل مما تنفق الواليات املتحدة، فانها 
وبال ش����ك تعتبر كبيرة جدا لدولة مثل االحتاد الس����وفييتي ال يتحمل 
اقتصادها هذا العبء الثقيل، ولهذا يعزو بعض احملللني سقوط االحتاد 
السوفييتي الى عدم قدرته على حتمل كلفة سباق األسلحة مع الواليات 
املتحدة واستمرار نشر األسلحة االستراتيجية والنووية مع انه انسحب 

من سباق استكشاف الفضاء باكرا بسبب الكلفة الباهظة.

بنود المعاهدة
نشر املوقع الرسمي للبيت األبيض األميركي نص املعاهدة وابرز 

ما جاء فيه:
تلتزم الواليات املتحدة وروس���يا بتحديد سقف معني لألسلحة 
االستراتيجية خالل فترة سبع سنوات اعتبارا من دخول االتفاقية 

من اجل متابعته، كما ان عمليات التفتيش 
تؤمن قاعدة بيان���ات افضل من تلك التي 

كانت في املعاهدة السابقة.
وتوجهت توش���ر الى مجلس الشيوخ 
قائلة: »حصلت ه���ذه املعاهدة على دعم 
وتأييد من كل القادة العسكريني وخمسة 
وزراء دفاع سابقني وستة وزراء خارجية 
سابقني وسبعة قادة سابقني للقيادة النووية 
األميركية« ولهذا اعتبرت توشر انه ال يجوز 

اإلبطاء في املصادقة على املعاهدة.
على الصعيد الروس���ي كانت النظرة 
إلى املعاهدة مختلف���ة إلى حد ما فقد اكد 
وزير اخلارجية الروس���ي الفروف موقف 
بالده القائل إن املعاه���دة اجلديدة � التي 
ستحل محل سابقتها »ستارت 1« املنتهية 
صالحيتها القانونية مطلع العام احلالي � 
تربط وبشكل صريح بني األسلحة النووية 
الهجومية والدفاعات الصاروخية رغم أن 
االتفاقية لم تضع أي قيود على تطوير أو 
نشر أي أنظمة دفاعية صاروخية. وشدد 
على ان روسيا لها احلق كامال في التراجع 
عن تنفيذ بنود معاهدة »س���تارت 2« في 
حال ملست أن أي »تراكم كمي أو نوعي في 
القدرات األميركية اإلستراتيجية املضادة 
للصواريخ يؤثر وبشكل كبير على القوات 

اإلستراتيجية الروسية«.

التقليد الحسن
ولفت الفروف الى أن املعاهدة السابقة � 
التي وقعت بني االحتاد السوفييتي السابق 
والواليات املتحدة عام 1991 � تضمنت كثيرا من 
البنود املنحازة لصالح الواليات املتحدة وهو 
األمر الذي تتحاشاه االتفاقية اجلديدة كليا، 
معربا عن أمله في أن حتذو دول نووية أخرى 
املسلك نفسه وتعمل على خفض ترسانتها 

النووية.
وفي معرض تعليقه على فكرة الرئيس 
أوبام����ا لتحويل العالم إلى م����كان خال من 
األسلحة النووية، قال الفروف »إن أي حديث 
جدي بخصوص هذه املسألة يتطلب االهتمام 
أوال مبجموع����ة من العوام����ل التي قد تهدد 
األمن العاملي« ومنها � على حد تعبير الوزير 
الروسي � عسكرة الفضاء التي أعلنت اإلدارات 

األميركية السابقة سعيها لتحقيقها.
كل فريق ف����ي هذه املعاه����دة ينظر الى 
مصاحل����ه وهذا طبيع����ي إال ان التأخير في 
املصادقة على املعاهدة يراكم املس����ائل التي 
سوف تصبح موضع حتقق وتفتيش طبقا 
ألح����كام املعاهدة، باإلضافة الى زيادة اإلنفاق على انتش����ار األس����لحة 

وصيانتها وتعهدها للحفاظ على جهوزيتها.
في الواليات املتحدة مثال، أوردت مؤسسة بروكنغز في تقرير لها ان 
مخزون اليورانيوم املخصب بنسبة عالية جدا )أي فوق 90% وصاحلة 
إلنتاج السالح النووي( تبلغ 994 طنا متريا. وان اجمالي املساحة التي 
تتركز فيها قواعد األسلحة النووية ومنشاتها تبلغ 15654 ميال مربعا 
اي ما يعادل مس����احة واليات ماساتشوس����تس ونيو جرسي وناحية 
كولومبيا )العاصمة واش����نطن(. فيما تنتشر مواقع األسلحة النووية 
الروس����ية على آالف األميال من خاباروفس����ك على احمليط الهادئ إلى 
اولنغورسك وجوكوفا على احلدود الغربية في 16 منشأة كبيرة حتتل 
مس����احات واس����عة، باإلضافة الى 80 موقعا آخر حسب نشرة غلوبال 
س����كيوريتي. وتقدر كمية اليورانيوم املخصب بنس����بة عالية جدا في 

روسيا ب� 500 طن متري.
هل أصبح السالح النووي في عصر الوفاق الدولي او النظام العاملي 

اجلديد عبئا اقتصاديا وعسكريا على مالكه؟
على االرجح ان وجهة النظر هذه أخذت تتسع، لكن االمساك بالسلطة 
ف����ي جميع أنحاء العال����م مع ما يعنيه ذلك من الس����يطرة على املوارد 
الطبيعي����ة احليوية مثل النفط والغاز واملع����ادن يحتم على الدولتني 
املوقعتني االحتفاظ باحتكار السالح النووي ليس لردع بعضهما البعض 
كم����ا كانت عليه احلال في النظام العامل����ي القدمي ثنائي القطبية، وإمنا 

لردع باقي الدول الطموح.
وحتتاج روس����يا لقوة ردع عسكرية ونووية من اجل احلفاظ على 
مصاحله����ا وعلى امنها في مجالها احليوي وخصوصا في دول االحتاد 
السوفييتي السابق مثل اوكرانيا وروسيا البيضاء واسيا الوسطى مثل 

كازاخستان وقرغيزستان.
كما حتتاج الواليات املتحدة الى هذا السالح 
ايضا لضمان بقاء تفوقها النوعي على جميع دول 
العالم واحلفاظ على مصاحلها وامنها ونفوذها 

في مختلف أنحاء العالم.
ومن املعروف ان الصني وبريطانيا وفرنسا 
متتلك السالح النووي اال ان كمية السالح، على 
خطورته، وانتشاره ال تنافس روسيا وال الواليات 
املتحدة.كما ان الدول التي انضمت فيما بعد الى 
الن����ادي النووي العس����كري الدولي وهي: الهند 
وباكستان رسميا وعلنا وإسرائيل سرا ال تشكل 
منافسة للقوتني العظميني امنا تستخدم هذا السالح 
كقوة ردع في النزاعات االقليمية السيما السباق 
احملموم بني الهند وباكستان والنزاع بينهما على 

مسائل كثيرة ابرزها كشمير.
اما إس���رائيل فقد اخفت سالحها النووي 
ورفضت التوقيع على معاهدة احلد من انتشار 
األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية 
ومازالت تلوح ب���ه كقوة ردع في نزاعها م���ع العرب.كما انه لم 
يظهر بعد ما اذا كان املش���روع النووي اإليراني ومعه املشاريع 
النووية في األردن واإلمارات تصلح كمحاولة إليجاد توازن نووي 
في املنطقة التي تش���هد أصال انتش���ارا عسكريا أميركيا ال يخلو 
على األرجح من أسلحة نووية، الن غايات هذه املشاريع املعلنة 
هي االستخدام السلمي للطاقة النووية ما خال املشروع اإليراني 
حي���ث ترتاب الدول الغربية في احتمال ان تتمكن إيران من بناء 

سالح نووي.
ان كل الدول التي متتلك األسلحة النووية او تسعى الى امتالكها 
ال تستطيع بأي شكل من األشكال منافسة الواليات املتحدة وروسيا 
وخصوصا في امتالك وس���ائل النقل لألس���لحة وقواعد اإلطالق 
وأنظمة القيادة والسيطرة واالتصال واالنتشار واجلهوزية الدائمة 
وهذا ما يعطي للمعاهدة اجلديدة أهمية بالغة على صعيد األمن 
والسالم الدوليني واعتبارها خطوة مهمة في السعي الى عالم خال 
من السالح النووي مع إبقاء السيطرة النووية كقوة ردع تستعملها 

الدولتان من اجل احلفاظ على مصاحلهما في العالم.
* عميد ركن متقاعد في الجيش اللبناني

هل أصبح السالح 
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.. وحلم عالم خاٍل 
من السالح النووي » ستارت 2 «


