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Abstract
The Strategic Defense Initiative
is considered as an important subject
that aroused great controversy immediately after it was announced in the
European circles (the subject of the
study) in 1983، which left an impact
on the political situation. It is considered as one of the most important
developments stages of the Cold War.
That is why it was chosen as the
subject of the research، in order to
shed light on the reasons for the announcement of the initiative and its
implications. The researcher raised
a number of problems in an attempt
to analyze the European attitudes of
the initiative immediately after its announcement، and to highlight the nature of these positions and analyzing
them.

املقدمة
تعد مبادرة الدفاع االسرتاتيجي ،من املوضوعات

املهمة التي اثارت جدال كبريا فور االعالن عنها بني
االوساط االوربية ( موضوع الدراسة ) عام ،1983

تعترب من اهم مراحل تطورات احلرب الباردة.

لذا كان سبب اختيار موضوع البحث ،من أجل

تسليط الضوء عىل اسباب اعالن املبادرة وتداعياهتا،

وقد اثار الباحث جمموعة من االشكاليات يف حماولة

لتحليل املواقف االوربية من املبادرة فور اعالهنا،
وتسليط الضوء عىل طبيعة تلك املواقف وحتليلها.
ومن بني تلك االشكاليات:

 .1هل مثلت مبادرة الدفاع االسرتاتيجي بداية

انطالق سرتاتيجية أمريكية جديدة؟

 .2هل سعى الرئيس االمريكي رونالد ريغان اىل

احلرب ام الالحرب؟

 .3تتمحور حول ان مبادرة الدفاع االسرتاتيجي

كانت احد اسباب اهنيار االحتاد السوفيتي؟

 .4هل قدمت املبادرة نفسها عىل اهنا اداة للسالم

ام اهنا ستؤدي اىل حرب نووية شاملة ليس عىل
االرض بل يف السامء ايض ًا؟

 .5هل سامهت املبادرة يف توحيد املواقف الدولية

( موضوع الدراسة )؟

قسم البحث اىل ثالثة مباحث تناول املبحث

االول مبادرة الدفاع اسباهبا وابعادها ،يف حني تناول
املبحث الثاين ردة الفعل الربيطانية واملانيا الغربية

وفرنسا من املبادرة ،وجاء املبحث الثالث بعنوان

اثر مبادرة الدفاع االسرتاتيجي عىل تطورات احلرب

الباردة.
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها

او ًال :مبادرة الدفاع �أ�سبابها...
ابعادها ...دوافعها
اطلق الرئيس االربعون للواليات املتحدة

االمريكية رونالد ريغان( )1يف الثالث والعرشون من

اذار  ،1983مبادرة سميت يف ثامنينات القرن املايض

بـ(مبادرة الدفاع االسرتاتيجي Strategic Defense
 )Initiative) (.S.D.Iاو ما اطلق عليها أسم
(حرب النجوم) ،الستخدام االرض والنظم الفضائية
حلامية الواليات املتحدة من هجوم الصواريخ البالستية

النووية االسرتاتيجية ،كان هذا النظام يعتمد عىل

تقنية مركبة عىل اقامر صناعية حتتوي عىل اشعة الليزر،
واليمكن كشف االسلحة فيها عن طريق اجهزة قياس
احلراره اذ ان مدة عمل الصاروخ التزيد عن مخسه

دقائق ،وتستخدم براجمه من اجهزة الكمبيوتر أذ يسمح
للصواريخ اكتشاف الصواريخ املعادلة رغم الدخان

اعلن الرئيس ريغان تلك املبادرة يف خطاب

متلفز ،وضح فيه السعي الشامل واملكثف من خالل
تطوير درع دفاعي ضد الصواريخ املذكوره اعاله كام
رسم صورة مثالية ملستقبل خال من االنظمة النووية
عندما رصح قائ ً
ال « :ماذا لو استطاع االحرار العيش

يف امان وهم يعلمون أن امنهم اليستند اىل التهديد

برد فعل امريكي فوري لردع اهلجوم السوفيتي،
واننا سنتمكن من اعرتاض الصواريخ البالستية
االسرتاتيجية وتدمريها قبل ان تصل اىل اراضينا لو

ارايض حلفائنا “ .
()3

بني ريغان يف خطابه بأن سرتاتيجية االنتقام

الشامل قد اثبتت جدواها يف عدم اندالع حرب
()4

عاملية نووية لعدة اعوام ،عندما كان هنالك توازن
يف القوى بني الغرب واالحتاد السوفيتي ،الذي كان

يملك قوة نووية هائلة تستطيع ان تدمر القوى الغربية

واللهب وهي ما تسمى بأشعة املوت (.)2

وافاق ،مطبعة الديواين ،بغداد ،د.ت ،ص.103

((( الرئيس االربعون للواليات املتحدة االمريكية -1981

((( روبرت جيه ماكامن ،احلرب الباردة ،ترمجة  :حممد فتحي

حاكم والية فلوريدا خالل املدة  ،1975 -1967شهدت فرتة

بيري غالوا ،ترمجة  :جربائيل بيطار ،حرب املائة ثانية =الواليات

 ،1989ولد عام  1911وتوف عام عام ،2004توىل منصب
رئاسته للواليات املتحدة تطورات مهمة عىل الصعيديني الداخيل

واخلارجي ،ويعد من ابرز الزعامء اجلمهوريني اجلدد .ينظر :
هيدريك سميث و اخرون ،ريغان الرجل الرئيس ،الدار العربية

للموسوعات ،بريوت  ،1982ص 30؛ اودو زاوتر ،رؤساء
الواليات املتحدة االمريكية منذ1979حتى اليوم،دار احلكمة،

لندن ،2006 ،ص .284

خرض ،القاهرة ،مؤسسة هنادي للتعليم والثقافة ،ص 145؛

املتحدة واوربا وحرب النجوم ،طالسدار للدراسات والنرش،
دمشق ،1988 ،ص .30

((( من االسرتاتيجيات العسكرية التي وضع اسسها وزير
اخلارجية االمريكي االسبق جون فوسرت داالس وتبناها فيام

بعد حلف شامل االطليس ،استندت عىل تقليص القوات الربية
واستبداهلا بمنظومة دفاع نووي ،وحلفي بغداد وجنوب رشق

((( Olav Njolstad، The Last Decade of the Cold

اسيا ،ليكونا بمثابة ردع بوجه االحتاد السوفيتي .للمزيد ينظر :

 ; 195عبد اهلل سيد امحد وطلعت نورة ،حرب النجوم تكنلوجيا

اوسطية ،ص .100

-179 .pp ،2004 ،War، New York : Frank Cass

360

جواد عودة ،مقدمة يف الدراسات الرشق االسرتاتيجية الرشق

م .د .اراس حسني الفت
يف بضع دقائق انذاك

()1

لقد جاءت مبادرة الدفاع االسرتاتيجي التي

واجه خطاب ريغان معارضة اعضاء ادارته

اطلقها رونالد ريغان ،نتيجه لعدة دوافع تقف يف

فض ً
ال عن نائبه جورج بوش( ،)2كام عارض مدير

بشخصية الرئيس ريغان نفسه ،فقد زاول مهنة التمثيل

يف البيت االبيض ،ويف مقدمتهم رؤساء االركان،

مكتبه مندد ًا باخلطاب وقال هذا جنون ،باملقابل من
ذلك ابتهج الشعب االمريكي باخلطاب ونجح يف
استقطاب نسبة عالية من الرأي العام( ،)3الذي تصوره

عامة الناس بأنه جمرد قصة من اخليال العلمي يف
الفضاء واملستوحاة من افالم هوليوود ،و بالرغم من
كل تلك االنتقادات مىض ريغان بمبادرته ،وبعد مرور

أسبوع رشح للصحفيني املشككني باجلدوى واهلدف
من املبادرة وبني هلم أنه لدى تطوير درع مبادرة الدفاع

االسرتاتيجية سوف يتم تقديمها للسوفيت يف أطار

مناقشات حقيقية حول نزع السالح (.)4

((( اسامعيل صربي مقلد ،االسرتاتيجية الدولية يف عامل متغري
قضايا ومشكالت ،الكويت ،رشكة كاظمة للنرش والرتمجة
والتوزيع ،1983 ،ص .222

((( الرئيس احلادي واالربعون للواليات املتحدة االمريكية
( ،)1993 -1989ولد يف بوسطن عام  ،1924انتخب رئيسا
للحزب اجلمهوري يف مقاطعة هاريس عام  ،1963ومثل حزبه

يف جملس الشيوخ عام  ،1964رشح عام  1966كعضو يف

الكونغرس االمريكي عن املقاطعة السابعة يف تكساس ،أصبح
نائب رئيس الواليات املتحدة من عام  1988حتى عام .1989
للمزيد ينظر  :ناجيل هاملتون ،القيارصة االمريكيون سري الرؤساء
من فرانكلني د .روزفلت اىل جورج دبليوبوش ،بريوت ،رشكة

املطبوعات للتوزيع والنرش ،ط ،2015 ،2ص .603-547

((( بيري غالوا ،املصدر السابق ،ص .36

((( ناجيل هاملتون ،املصدر السابق ،ص .507

مقدمتها ،الدافع الشخيص وااليدلوجي املتعلق
يف ستوديوهات سينام هوليوود وادى ادوار عديدة،

كان يف مقدمتها ادوار ًا داعمه لسالح اجلو االمريكي

ابان ايام احلرب العاملية الثانية( ،)5بحكم عمله كمقاتل

يف تلك القوات ،فض ً
ال عن ذلك االفكار واملبادئ
التي امن هبا فعرف عنه كرهه الشديد للشيوعية ،وكان

يسميها «امرباطورية الرش» ،لذلك سعى منذ بواكري

نشاطه السيايس اىل املسامهة يف مكافحة الشيوعية،
عندما اصبح عضو ًا يف نقابة ممثيل الشاشة ،حيث سعى
اىل القضاء عىل املد الشيوعي فيها ،عندما اصبح رئيس ًا

للجنة ،كام عمل كمخرب رسي يف مكتب التحقيقات
الفدرالية الثامن عرش يف هوليوود ،وكان يعتقد بأن

االحتاد السوفيتي يف توسع واليمكن كبح مجاح هذا

التوسع االبوجود قوة عسكرية ضاربة ومؤثرة (.)6

لقد ادركت ادارة ريغان ،ان اطالق املبادرة

امر ًا رضوري ًا العادة التوازن النووي االسرتاتيجي،
الذي تدهور منذ توقيع معاهدة (سلوت  ،)1وتغيري

((( بدأت عام  1939شاركت فيها الدول العظمى يف حلفيني
عسكريني متنازعيني مها احللفاء واملحور وتعد من اكثر احلروب
دموية يف تاريخ البرشية .ينظر  :ا .ج .ب تايلور ،اصول احلرب

العاملية الثانية ،ترمجة  :مصطفى كامل مخيس ،القاهرة ،اهليئة

املرصية العامة للكتاب.1990 ،

((( ناجيل هاملتون ،املصدر السابق ،ص .510
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
املفاهيم من خالل اعتامد سرتاتيجية الضعف املتبادل،

فض ً
ال عن ذلك ،شهدت احلرب الباردة تطورات

طبيعي ًا ملبادرات الرؤساء السابقون ،من خالل البحث

اعلن عن انطالق مرحلة جديدة من احلرب الباردة

واجياد ضامنات اكثر امن ًا ،لذا تعد مبادرة ريغان امتداد ًا

عن طرق بديلة)(.)1

كبرية ومهمه متثلت بالغزو السوفيتي الفغانستان ،وقد
وانتهاء مرحلة التعايش السلمي ،اذ عدت الواليات

شن ريغان خالل سباقه االنتخايب ،هجوم ًا واسع ًا

املتحدة الغزو السوفيتي حتدي ًا للمصالح االمريكية

التفاقية (سلوت  ،)2عندما رصح ريغان قائ ً
ال « :ان

بل عدته خطر ًا عىل امن اخلليج العريب ،السيام أن

عىل ادارة الرئيس االمريكي كارتر( )2عىل خلفية توقيعه
السوفيت وحدهم هم الذين استفادو منها ،ووظفوها
لصاحلهم ،اما بالنسبة لنا فأهنا مل تكن من شأهنا اال

أهنا وضعت العراقيل يف تنمية القوة االسرتاتيجية

للغرب ،عملت عىل ختديره بشعور كاذب من االمان،

يف الوقت الذي انطلق فيه السوفيت اىل تنمية معاقل

قوهتم يف كل مكان» (.)3

NSC : European and Soviet Affairs

War: Thatcher-Reagan

)(1

Directorate،Cold

meeting at Camp David، Records File Folder:
Thatcher Visit - Dec 1984 [1] Box 90902،

Ronald Reagan Presidential Library، p.9.

((( وهو الرئيس التاسع والثالثون للواليات املتحدة ( – 1977
 ،)1981ولد عام  1924يف جورجيا ،انضم للحزب الديمقراطي

عام  ،1962وممثال يف جملس الشيوخ عن جورجيا يف السنة نفسها،
تعد اتفاقية كامب ديفيد بني مرص وارسائيل والتي ابرمت عام

 1978من اهم انجازاته ،يف عام  2002حصل عىل جائزة نوبل
للسالم .للمزيد ينظر  :جيمي كارتر= ،مذكرات البيت االبيض،

ترمجة  :سناء شوقي حرب ،ط ،2رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش ،بريوت.2013 ،

والغربية وهتديد ًا حيوي ًا المن دول املحيط اهلندي،
القدرات العسكرية السوفتية مثلت هتديد ًا للواليات

املتحدة خاصة يف مدة الثامنينيات من القرن املايض،
فالبناء العسكري السوفيتي مل يقابل بشكل كايف من

الواليات املتحدة االمريكية ،كام أن االحتاد السوفيتي
ومن خالل الدعاية لنظامه السيايس دعم حركات

التحرر الوطنية يف العامل ،االمر الذي عدته الواليات
املتحدة هتديد ًا المنها (.)4

يف الواقع كشف الغزو السوفيتي الفغانستان عن

جوانب قصور كثرية يف االسرتاتيجية االمريكية ،أذ
وضح بعض املخططون السياسيون واالسرتاتيجيون

والعسكريون ،انه السوفيت يدركون جيد ًا مدى هذا

القصور االمريكي ومدى تفوقهم العسكري.

لذلك سعى ريغان اىل استعادة هيبة الواليات

املتحدة وسيطرهتا عىل مفاتيح العالقات الدولية من
خالل اعادة حتديث تنظيم القوة العسكرية االمريكية

((( ايناس سعد عبد اهلل ،احلرب الباردة دراسة تارخيية للعالقات

((( ممدوح نرص و امحد وهبان ،التاريخ الدبلومايس العالقات

االمريكية – السوفيتية  1963- 1925كوبا نموذج ًا ،اطروحة

السياسية – كلية التجارة – جامعة االسكندرية ،ص .327

 ،2009ص.67

السياسية بني القوى الكربى  ،1991-1815قسم العلوم
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م .د .اراس حسني الفت
وسد الفجوة بني القوات االمريكية والقوة العسكرية

شهدت بولندا تطورات عسكرية وسياسية( )4القت

التوسع السوفيتي باالعتامد عىل ابراز مظاهر القوة

شعرت االدارة االمريكية بخطورت املوقف العاملي،

السوفيتية ،وقد شهد عهد ريغان تشدد يف مواجهة

العسكرية(.)1

والبد من االشارة ان تطورات احلرب الباردة

قد تزامنت مع تطورات اقليمية ودولية يف العامل

كان هلا ابرز االثر يف ارتفاع وترية الرصاع االمريكي
-السوفيتي ،فقد نجحت الثورة االسالمية يف ايران

من اسقاط نظام الشاه الذي كان موالي ًا للغرب(،)2
فض ً
ال عن حدوث انقالب عسكري يف تركيا ( ،)3كام

((( عبدة مبارش ،الرؤية االمريكية يف الثامنينيات ،السياسة
الدولية “ جملة “ ،العدد  ،1982 ،69ص .216

((( حدثت الثورة االيرانية عندما أعلن روح اهلل اخلميني ثورته
ضد نظام الشاه حممد رضا هبلوي عام  ،1979وقد حظيت الثورة

بتأييد شعبي نظرا لالوضاع االجتامعية واالقتصادية والسياسية
املرتدية يف ايران .للمزيد من التفاصيل ينظر  :أمل عباس جرب

البحراين ،الثورة االسالمية يف ايران دراسة تارخيية يف اسباهبا
ومقدماهتا ووقائعها ،اطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية،
اجلامعة املستنرصية2007 ،؛ ابراهيم الدسوقي شتا ،الثورة
االيرانية اجلذور االيدلوجية ،بريوت مطبعة دار الكتب.1979 ،

بضالهلا عىل العالقات بني الرشق والغرب ،لذا
فاطلق ريغان مبادرته يف حماولة لتطوير قدرات بالده
العسكرية ملواجهة اي حتديا عسكري مستقب ً
ال(.)5

كام ان ادارة الرئيس االمريكي رونالد ريغان

كانت مدركة مدى التدهور االقتصادي الذي يمر
به االحتاد السوفيتي ،والسيام ان االخري شهد مشاكل
اقتصادية كبرية ،وقد اتضح هذا العامل من خالل

ردة الفعل االمريكية حول تطورات االزمة البولندية
ومرشوع غاز سبرييا ،اذ عارضت الواليات املتحدة

املرشوع وضغطت عىل الدول االوربية من اجل عدم

ابرام اتفاق حول جتهيز الغاز من سيربيا ،بل سعت اىل
فرض عقوبات اقتصادية ضد االحتاد السوفيتي بحجة

قمعه لالنتفاضة البولندية ،وكان اهلدف من تبني تلك
السياسة هو حمارصة االحتاد السوفيتي اقتصادي ًا ،بغية

((( شهدت بولندا ازمة سياسية عىل خلفية حدوث حركة مناوئة
ضد النظام الشيوعي احلاكم ،مما مهد لتدخل القوى الدولية

((( حدث انقالب ًا عسكريأ يف تركيا يف الثاين عرش من ايلول عام

الكربى ( االحتاد السوفيتي ،الواليات املتحدة االمريكية ،فرنسا،

االنقالب كان مدعوما من الواليات املتحدة االمريكية ،العادة

Mark Kramer، Soviet Deliberations During

 ،1980بقيادة كنعان ايفرين ،تشري بعض املصادر التارخيية بان

التوازن يف املنطقة ،والوقوف بوجه التمدد السوفيتي وااليراين،
وهو ثالث انقالب تشهده تركيا بعد انقاليب  1960و ،1971

كان من نتائج النقالب انتخاب كنعان ايفرين رئيس ًا جلمهورية
تركيا .للمزيد من التفاصيل عن االنقالب وتداعياته ينظر  :ايات
نارصجابر ،دور املؤسسة العسكرية الرتكية يف احلياة السياسية،
جملة كلية الرتبية االساسية ،املجلد  ،20العدد  ،2014 ،85ص

بريطانيا ) .للمزيد ينظر :

the Polish Crisis، 1980 -1981، Woodrow Wilson International Center for Scholars، Washington، D.C، April 1999، p.8.

(5) Przemysław Gasztold، The Road to Martial
Law : Polish Communist Authorities vs. Soli-

darity، Institute of National Remembrance،

.779 -776
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البحوث املحكمة

مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
حتديد امكانيتها االقتصادية من اجل تضيق اخلناق

الدفاعية عىل اعىل املستوى من التحديثات الفنية

مرشوع االنفاق العسكري يف جمال الفضاء حيتاج اىل

لتغيري سياسته لتتالئم مع اهداف الرئيس االمريكي

واحلد من االنفاق العسكري السوفيتي ،والسيام ان

مليارات الدوالرات ،كام هو من املبالغ املرصدة ملبادرة
الدفاع االسرتاتيجية ،مل تكتف االدارة االمريكية

بذلك بل اهنا منعت رشكة الطريان ايروفلون السوفتية
من دخول املطارات االمريكية ،ووقف مفاوضات
بيع احلبوب يف املستقبل.)1( ،

( ،)3كام اعلن بأن االحتاد السوفيتي غري مستعد
رونالد ريغان ،واوضح ان اخليار العسكري ليس

خيار ًا سوفيتي ًا بل أن املؤامرات العدوانية االمربيالية

هي التي ترغم بالده وحلفاءه عىل االحتفاظ بقوة
عسكرية ،وبذلك رفض اندروبوف مرشوع (خيار

الصفر) الذي كان قد اقرتحه ريغان اوائل عام

تزامنت تلك التطورات مع وصول اندروبوف

 ،1982وتكريس ًا لسياسة اندروبوف استعد االحتاد

االوىل لتسلمه احلكم قائ ً
ال (« :)2سنفعل كل يشء من

قاعدة بلتسيك الطالق الصواريخ عىل بعد  950كم

الذي كان متشدد عقائدي ًا ،وقد رصح منذ اللحظات
اجل تقوية التامسك بني جمموعة الدول االشرتاكية

ووحدة صفوف الشيوعية يف العامل وسنحافظ

ونتعاون أمني ًا مع الدول التي ختلصت من االستعامر
وندعم كفاح الشعوب من أجل االستقالل الوطني

والتقدم االجتامعي» واكمل ترصحيه قائ ً
ال « :سنرد

برضبة ساحقة عىل اية حماولة للعدوان وأنه اليمكن
احلفاظ عىل السالم اال باالعتامد عىل القوة التي ال

تقهر للقوات السوفيتية املسلحة».

ووعد الشعب السوفيتي بالوفاء اىل سلفه

برجينيف الذي اسمه بـ (صانع القوة العسكرية
السوفيتية) وذلك باملحافظة عىل قدرات بالده

((( نازيل معوض امحد ،سباق الصواريخ النووية وحمادثات
ستارت بني العمالقني ،السياسة الدولية “ جملة “ ،العدد ،75
 ،1984ص .29

((( املصدر نفسه ،ص.30
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السوفيتي النتاج جتربة صاروخني نوويني جديدين يف

شامل رشقي موسكو(.)4

كانت االدارة االمريكية تؤكد دائام عىل أن هدف

املبادرة يتمثل يف احلد من خطر املواجهه النووية ان
حدثت مع االحتاد السوفيتي ،و القضاء عىل االسلحة

النووية من خالل ابطال مفعوهلا ،وهذا سيساعد

االحتاد السوفيتي عىل احلوار ،واحلد من انتشار
االسلحة واحرتامه حلقوق إالنسان(.)5

وانطالق ًا من تلك الدوافع برر ريغان سياسته

املتشددة جتاه السوفيت وتبنيه مبادرة الدفاع ،حتى

((( املصدر نفسه ،ص .29

((( ناجيل هامستون ،املصدر السابق ،ص .547

(5) Luigi L. Lazzari، The Strategic Defense
Initiative and Tey end of the Cold War،

Monterey، California. Naval Postgraduate
School،2008، p.51.

م .د .اراس حسني الفت
اهنا كانت توصف من قبل اخلارجية االمريكية بأهنا

كانت ردة الفعل االملانية االوىل عىل مبادرة

فلسفة ريغان السياسية وبرناجمه املستقبيل اذ وضع

املتحدث باسم احلكومة االملانية يروغن سودهون

“ مبادرة الرئيس “ داللة عىل امهيتها ،فقد كانت متثل
نصب عينيه هدف اهناء احلرب الباردة ،اال ان هذه
السياسة اصطدمت بعوامل خارجية مؤثرة متثلت

بموقف الدول العظمى منها السيام الدول «اطار
البحث» بريطانيا ،فرنسا ،املانيا ،لذا سوف نحاول
مناقشة مواقف تلك الدول من املبادرة.

ثاني ًا  :ردة الفعل الربيطانية
واملانيا الغربية وفرن�سا من املبادرة
وضعت مبادرة الدفاع حكومة ريغان بموقف

حرج ،وذلك بسبب حتفظات الدول االوربية العظمى

كربيطانيا واملانيا الغربية ،وفرنسا ،لذلك مارست

الواليات املتحدة ضغط ًا دبولوماسي ًا من اجل رفع
تلك التحفظات ،وبذلت جهود ًا كبرية من اجل
امتصاص ردة الفعل االوربية (.)1

ريغان هو التقليل من امهية اخلطاب ،اذ بني
 ،Juergen Sudhoffان خطط ريغان ماهي اال
احالم ًا للمستقبل ،عىل اعتبارها صعبة التحقيق من

الناحيتيني املادية والعلمية ،وذلك الهنا حتتاج ملدة

من عرشة اىل مخسة عرش عام ًا لتنفيذها ،ويف حال تم

تطبيقها ،سوف تؤثر عىل اسرتاتيجية حلف الناتو(،)3

كام ان وزير الدفاع االملاين مانفريد ودرمز Manfred

 ،Wdmerرصح قائ ً
ال  “ :هي مسألة طويلة االجل
جد ًا ،وهو برنامج للقرن املقبل ،وهو ليس حل

للمشاكل االمـنية يف الـوقـت احلـاضـر ،غـد ًا او
بـعـد غد ًا “

()4

ويف الوقت نفسه أستاء مسؤولوا املانيا الغربية،

من عدم التشاور مع بالدهم قبل اعالن ريغان عن
توقيتها ،كام فعل مع الدول الغربية االخرى ،واعتربوا

كانت التحفظات االوربية تنصب يف عدة

ان ذلك اخلطاب انتهاك ًا لالجراءات السائدة انذاك،

موضوع الدراسة ،فلم يكن املوقف االوريب موحد ًا

تغيري ًا سرتاتيجي ًا للدفاع ،كام أهنم اعتربوها تقويض ًا

اجتاهات ،بام ينسجم مع سياسة البلدان االوربية

انذاك ،ففي الوقت الذي التزمت فيه بريطانيا الصمت
االعـالمي ،كـان هنـالك موقفان خمتلفان لكل من
املانيا وفرنسا(.)2

وطرق التعامل بني البلدين ،وذلك الهنا سوف جتري
ملبادئ العقالنية ،كام اعتقدوا بأن هذه املبادرة سوف

Relations Over the S.D.I، Submitted for the
Ph.D. Degree London School of Economics
University of London، July 1991، p.3.

((( يوري دافيدوف ،الريغانية والعامل اخلارجي ،مج  ،8اكاديمية

(((  ; Charles J. Ball، Op. Cit.،p210وسام كوروكاكو،

وكندا ،موسكو ،1986 ،ص .119

االنتصار ،بغداد ،1987 ،ص.85

العلوم اليوفيتية معهد الواليات املتحدة االمريكية االمريكية

Charles J. Ball، European / American

)(2

حرب النجوم بني االنجاز العلمي والدالالت العسكرية مطبعة

((( .211.Charles J. Ball، Op. Cit.، p
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها

البحوث املحكمة

حتد من قدرات بالدهم عىل جماراة القوة النووية

اجتامع بني وزيري الدفاع االمريكي واالملاين الغريب،

صواريخ كروز بريشيج( ،)1واعرب املسؤولون االملان

االوربني احتدوا بشكل عام حول اثارة أسئلة حاسمة

السوفيتية ،وكذلك سوف حتد من قدرة الناتو عىل نرش

عن املهم بأن التصبح مبادرة الدفاع قضية مركزية

يف السياسة الدولية ،والسيام اهنا اثارت جد ً
ال داخل
االوساط االملانية ،بسبب موقف بالدهم بالنسبة

للعالقة بني املعسكريني الرشقي والغريب والن القيادة
السوفيتية سوف تتمكن عاجال ام اجال من تقليد اي
برنامج امريكي ناجح للدفاع(.)2

وقد رصح االخري قائ ً
ال»(« :)4ان انطباعي هو ان

أمهها أنه اجلميع يرى ان مبادرة الدفاع االسرتاتيجي
ال تستطيع ان توفر محاية واستقرار ًا أكرب ،كام ان النظام

املقرتح لن يقدم محاية شاملة اي ال يمكن نرش تلك
الدفاعات يف كل مناطق حلف الناتو ،وبذلك تكون

تلك الدفاعات جزئية وتزعزع االستقرار الهنا خلقت

حافز ًا لدى االحتاد السوفيتي لرضب مناطق حلف

نظر ًا للموقف اجليوسيايس حلكومة املانيا الغربية،

الناتو ،كام انه من غري املمكن فصل امن الواليات

سوف تكون مثا ً
ال للجدل يف العاصمة االملانية بون

اال أن املوقف الرسمي حلكومة املانيا الغربية

ادرك االملان ان قضية مبادرة الدفاع االسرتاتيجي،

 ،Bonnوذلك الهنا سوف تدمر قوة حلف وارسو
الرئيسية ،والسيام أهنا غري قادرة عىل رد اي هجوم

سوفيتي حمتمل الهنا تعتمد عىل الواليات املتحدة
يف حفظ امنها ،لذا اعترب املسؤولون االملان ان من
الرضوري ختفيف حدة التوتر يف الرصاع بني الرشق

والغرب وامتصاص ردة الفعل السوفيتية ضد
املبادرة»(.)3

كان أقل حدة ،فقد عقد جملس االمن االملاين اجتامع ًا
من أجل تبني موقف ًا للتعاون يف اطار مبادرة الدفاع،
وقدموا نقاط ًا حمددة كان من امهها ،دعم جهود

الواليات املتحدة االمريكية يف جمال ابحاث مبادرة
الدفاع االسرتاتيجي ،من أجل خلق حالة من التوازن

مع االحتاد السوفيتي ،كام ينبغي تعزيز القدرات
العسكرية الملانيا الغربية ،و اليمكن أعتبار مبادرة

ويف يومي الثالث والرابع من نيسان  ،1984عقد

الدفاع بدي ً
ال للردع النووي املتبناة من قبل اوربا،

(1) Luigi L. Lazzari، Op. Cit.،p52.

الدفاعي الوربا بشكل متساوي ،سيام ضد االنظمة

; (2) Charles J. Ball، Op. Cit.،p211
أقطاب العلامء االمريكيني ،ترمجة  :حممد اسعد عبد الرؤوف،
مبادرة الدفاع االسرتتيجي حرب الفضاء دراسة حتليلية السلحة
واسرتاتيجيات حرب الفضاء ،اهليئة املرصية للكتاب،1988 ،

ص .256
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املتحدة االمريكية عن امن حلف الناتو».

(3) Luigi L. Lazzari، Op. Cit.،p53.

فضال عن الزام الواليات املتحدة بتطوير النظام
الصاروخية القصرية املدى ،وجيب ان تصبح اوربا

;(4) Charles J. Ball، Op. Cit.،p211
وسام كوركاكو ،املصدر السابق ،ص.85

م .د .اراس حسني الفت
امنة يف احلروب التقليدية ،وجيب ارشاكها يف بحوث

احلرب النووية لعدة سنوات؛ كام جيب جتنب حالة

بدأت حكومة املانيا الغربية بالتعبري عن موقفها

الردع؛ وجيب القضاء عىل التفوق السوفيتي واجياد

مبادرة الدفاع»(.)1

العلني من مبادرة الدفاع يف السابع والعرشون من

اذارعام  ،1985عندما اصدر جملس االمن االحتادي
االملاين بيان ًا رسمي ًا حول املبادرة وضح فيه النقاط
السابقة ،وكذلك اعقبه يف الثامن عرش من نيسان

عدم االستقرار يف االسرتاتيجية يف حال التحول من

حالة توازن للقوة النووية ( .) 3
املوقف الفرنيس :

كان املوقف الفرنيس خمتلف ًا عن املوقفان الربيطاين

ترصحي ًا للمستشار االملاين هلموت كول Helmut

واالملاين ،اذ عرب الفرنسيون عن خماوفهم وبشكل

مربر ًا سياسي ًا ورضوري ًا لصالح االمن الغريب الشامل،

الدفاع ،ومل يضع الفرنسيني رشوط ًا من أجل املوافقة

 Coleعندما بني بأن برنامج احلكومة االمريكية
وقد ميز بني البحوث وامكانية النرش ،كام انه حذر
السياسيني االملان من تبني موقف معادي للمبادرة،

النه سيحدث أنقسام ًا داخل التحالف الغريب ،وقد
صاغ خماوفه بشكل هادئ ودبلومايس من خالل

الرتكيز عىل جوانب مهمه وهي ،تقويض االستقرار
االسرتاتيجي من خالل حتديد فعالية االسلحة النووية
يف مدى االرضار بالعالقات بني املعسكريني الرشقي

والغريب “(.)2

وبنفس الوقت ايد هلموت كول املبادرة مع

الرتكيز عىل رضورة ان الينفصل االمن االوريب

عن أمن الواليات املتحدة االمريكية ،والسيام دول

الناتو؛ وجيب ان تبقى اسرتاتيجية الناتو (االستجابة
املرنه ) فعالة وغري مهملة ،والسيام هي التي منعت

رصيح عن االثار االقتصادية والتكنلوجية ملبادرة
عىل املبادرة ،بل اهنم اطلقوا مبادرة من اجل حشد
الدعم االوريب ملوقف مشرتك من مبادرة الدفاع،

اذ رفضوا اهليمنة االقتصادية والسياسية للواليات
املتحدة االمريكية عىل اوربا ،لذلك دعوا اىل توحيد
التكنلوجية االوربية من اجل اجياد قوة مستقلة

عن الواليات املتحدة ،وهذا بطبيعة احلال يعكس
توجهات احلكومة الفرنسية السابقة برئاسة شارل

ديغول ،)1969 – 1959( Charles de Gaulle
التي كانت تسعى اىل االستقالل بالقرار االوريب

وحماولتها تزعم اوربا(.)4

(3) Stephen Cambone، Ivo Daalder، Stephen
J. Hadley، Christopher J. Makins، “European
Views of National Missile Defense”، The Atlantic Council of the United States، Washing-

(1) Charles J. Ball، Op. Cit.،p211.

ton DC، September 2000، p65.

أقطاب العلماء ;(2) Charles J. Ball، Op. Cit.،p211

((( حركة النووية بني الغرب والغرب ،الوطن العريب ( جملة )،

.االمريكيين ،المصدر السابق ،ص 263

العدد  ،1982 ،219ص.49
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
كانت التحفظات الفرنسية ترتكز عىل ان مبادرة

الدفاع سوف تقلل من االعتامد عىل الردع النووي،
وهذا سوف حيجم القوة االوربية وانفراد الواليات

املتحدة االمريكية بزعامة العامل ،من خالل ابطال

مفعول االسلحة النووية ،لذا فضل الفرنسيون
االستمرار يف االعتامد عىل الردع النووي(.)1

ويف ايلول عام  ،1983رصح الرئيس الفرنيس

الفضاء وارشاك الدول االخرى يف املباحثات) .( 3

اجته الفرنسيون نحو املفوضية االوربية بأعتبارها

القاعدة املنظمة هلكذا مبادرات ،وكشف النقاب عن

تفكريه يف الهاي ،عندما قال ) “ :( 4جيب ان تنظر اىل

ماهو أبعد من املجال النووي ،اذا اردنا ان ال نختلف
فيام يتعلق باملستقبل ،وينبغي أن تكون أوربا قادرة عىل
اطالق حمطة فضائية مأهولة ،االمر الذي سيتيح لنا ان

فرانسوا ميرتان 1981( Francois Mitterrand

نراقب ومن ثم نتخذ اجراء ضد اي خطر”

اجتامع اجلمعية العامه ،عندما قال(« :)2ان املنافسة يف

فرنسا وبقية اوربا اكثر يسريون خلف الواليات

–  ،) 1995عن رأيه عند خماطبته لالمم املتحدة خالل
جمال االسلحة تدعينا اىل رضورة حتذير الناس من

املخاطر القادمة من الفضاء ،سوف يكون الفضاء
حقل اخر للمنافسة كام هو يف االرض».

كان ميرتان خيشى من التفوق االمريكي ،وترك

املتحدة االمريكية ،واعترب ان مبادرة الدفاع

االسرتاتيجي خطر ًا يواجه اوربا املوحدة ،وبني ان عىل
الدول االوربية ان تتطور تكنلوجي ًا واقتصادي ًا لتحقيق

ويف مؤمتر نزع السالح يف جنيف حزيران عام

الوحدة السياسية ،ومن جانب اخر بني الرئيس

ال غروس  Francios de la Gorceعن خماوف

سوف هتاجر العقول واملوارد البرشية اىل الواليات

 ،1984عرب وزير خارجية فرنسا فرانيسوس دي

بالده ورفض االسرتاتيجية التي تتبنها مبادرة الدفاع،
وقد ركز عىل عدة نقاط منها ،فرض حظر عىل اختيار

وتطوير الطاقة املوجهة لالسلحة ملدة مخس سنوات،
و الرجوع اىل اتفاقية االمم املتحدة بشأن الفضاء
اخلارجي يف الرابع عرش من حزيران  ،1975وتوسيع

نطاق التعاون واملباحثات بني الواليات املتحدة
االمريكية واالحتاد السوفيتي حول استخدام اسلحة

الفرنيس بأن الدول االوربية اذا مل تستغل خرباهتا
املتحدة االمريكية واالحتاد السوفيتي(.)5

ويف نيسان عام  1985وخالل زيارة وزير الدفاع

الفرنيس تشارلز ابدى مرونه يف املوقف الفرنيس،

اذ اوضح أن هذه املبادرة اليمكن انجازها اال يف

غضون مخسة عرش او عرشين عام ًا بسبب الصعوبات
التكنولوجية( .)6

(3) Charles J. Ball، Op. Cit.،p211.
(4) Ibid.،p233.
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(1) Charles J. Ball، Op. Cit.،p.229.

(5) Ibid، p.234.

(2) Stephen Cambone، Op. Cit.،p.66.

(6) Charles J. Ball، Op. Cit.، p. 235.

م .د .اراس حسني الفت
بأختصار كانت فرنسا قلقة من مبادرة الدفاع

االسرتاتيجي ،وذلك الهنا سوف تزعزع االستقرار،

وسوف تشكك يف دفاعات العامل الغريب ،وسوف لن
جتد شيئ ًا اخر ًا ليحل حمل الدفاعات القديمه ،كام ان
الفرنسيون كانوا قلقني من ان مبادرة الدفاع قد ال

حتقق جدواها يف تغيري الواقع «الضعف املتبادل» ،كام
بينوا أن من املستحيل أن توفر هذه املبادرة دفاعات
شاملة لكل مناطق الناتو ،واشار الفرنسيون ان

االسلحة النووية متكن الدول االوربية من موازنة

القوة النووية السوفيتية ،وان مبادرة الدفاع ستقلل
قيمة وفعالية االسلحة النووية ،وبذلك ستكون

تلك الدول يف وضع صعب يف حال حصول حرب ًا
تقليدية(.)1

عىل أن املبادرة سوف تستغرق عدة سنوات الكامهلا،
وبأن سرتاتيجية حلف الناتو االستجابة املرنه ستستمر

وسوف تبقى مدعومة بالكامل(.)2

عىل العكس من حكومتي بريطانيا واملانيا

الغربية رفضت احلكومة الفرنسية عرض ادارة ريغان
املتضمنة املشاركة يف بحوث مبادرة الدفاع ،وقد اتضح

املوقف الفرنيس عىل لسان رونالد دوماس Ronald
 Dumasوزير اخلارجية الفرنيس عندما سأل داخل
اجلمعية الفرنسية خالل مناقشة السياسية اخلارجية
الفرنسية ،اذ كان السؤال كيف يمكن الرد عىل دعوة

املشاركة يف ابحاث مبادرة الدفاع االسرتاتيجي من

قبل االدارة االمريكية فأجاب(« :)3نحن النعرف عنها
يشء والنستطيع ان نحكم عليها بالنجاح وبأي مكان

خالل االشهر االوىل لعام  ،1985بذلت

ستنفذ ،وهل املقرتح يضمن لنا املشاركة يف صنع

خماوف االوربيني بشأن املبادرة ،وكثفت املشاورات

كذلك بني متريان رئيس احلكومة الفرنسية بأن

الواليات املتحدة االمريكية جهود ًا مضنية ملعاجلة
وحاولت احلصول عىل دعم اوريب للمبادرة اذ
خشيت من أن االحتاد السوفيتي سوف يزرع انقسام ًا

داخل الناتو ،وركزت عىل ،ان الواليات املتحدة
االمريكية التسعى للتفوق من خالل تلك املبادرة،
والتحدث عىل اهنا ابحاث وليس برامج للنرش ،وانه

ينبغي عليها أن تكون اكثر حكمة وحتوط ًا يف جهودها
للحد من قوات االحتاد السوفيتي ،ان أسرتاتيجية

الناتو « االستجابة املرنه « التزال صاحلة ،وركزت

القرار».

بالده ال تشارك يف مرشوع من شأنه ان يضع فرنسا

يف موقف ثانوي ،وبني ايض ًا ان الواليات املتحدة

االمريكية و من خالل عرضها ال تقبل باالوربني

كرشكاء كاملني يف مبادرهتا ،ويف حال شاركت فرنسا
يف املبادرة سيكون موقفها ضعيف ًا امام دول العامل،
اذ اهنا الحتصل عىل املساواة مع الواليات املتحدة

االمريكية ،كذلك اكدت احلكومة الفرنسية عىل ان

(2) Ibid، p.251.
(1) Ibid، p.211.
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
تلك املبادرة سوف تسهم يف هجرة العلامء من اوربا
اىل الواليات املتحدة ،وأكد عىل ان الدول االوربية
اذا ما ارادت مستقبل امن جيب عليها ان تتفق يف

جمال التكنلوجيا يف شكل مستقل عن الواليات
املتحدة ،واذا دعمت الدول االوربية مبادرة الدفاع

االسرتاتيجي سوف تفقد مصريها( )1هذا من جانب

ومن جانب اخر اذا ما استمرت الدول االوربية يف

تفاعلها مع مبادرة الدفاع االسرتاتيجي بالطريقة
التي ال حتقق التوازن الكامل فأن الواليات املتحدة
االمريكية سوف تسيطر عليها او هتيمن عىل اوربا من

خالل تقسيمها واضعافها (.)2

يشاركون يف برنامج يقوض استقالل فرنسا ومركزها

كقوة عظمى يف العامل( .) 3
موقف بريطانيا

وضعت مبادرة الدفاع االسرتاتيجي لريغان

احلكومة الربيطانية يف وضع قلق ،وقد جتنب الطرفان
الربيطاين واالمريكي سياسة الرصاع املبارش والعلني
حول مبادرة الدفاع ،اال اهنام مل يتوصال اىل حل ألكثر

املشاكل امهية أنذاك ،أال وهي مشكلة املربرات

االسرتاتيجية ملبادرة الدفاع االسرتاتيجي ،ورغبة
الواليات املتحدة يف نرش نظام الدفاع الصاروخي

واذا ما استطاعت الدول االوربية النجاح بمبادرة

البالسيتي Ballistic Missile Defense (B. M.

يف املجالني السيايس واالقتصادي ،ولكن يف نفس

اختارت بريطانيا هنج ًا سياسي ًا خمتلف ًا عن باقي

خاصة هبا يف جمال الدفاع سوف تساعدها عىل التقدم
الوقت قلق الفرنسيون من مشاركة املانيا الغربية

وبريطانيا يف القرار الن ذلك سوف يضعف املوقف

االوريب ويقلل من الفوائد التي ستحصل اوربا عليها
اذا ماكان موقفها موحد ًا ،وكان الفرنسيون يرون ان

االوربيون البد ان يعتمدون عىل مواردهم ومواهبهم

لتبني حتديد االستجابة االوربية ملبادرة الدفاع بد ً
ال
من اختاذ مواقف غري منسقة او سلبية عىل العرض

االمريكي وكانوا حياولون تعبئة الرأي االوريب من
املبادرة ،واعترب الفرنسيون انه من غري املمكن ان

(1) Charles J. Ball، Op. Cit.، p 352.
(2) Ibid، p 400.
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.)4( ) .D

القوى االوربية ،فقد اختارت سياسة املعارضة
الصامته ملبادرة الدفاع االسرتاتيجي ،وكانت حذرة

ومنذ اللحظة االوىل العالهنا ،بسبب العالقة الوطيدة

بينهام التي ادت اىل ادراك حكومة تاترش مدى امهية
املرشوع بالنسبة للواليات املتحدة االمريكية،
اذ حاولت استغالل املبادرة للعب دور اكرب يف

السياسة الدولية عن طريق استغالل اخلالف االوريب
(3) Ibid، p 401.
((( كريم عجيل فالح الزاميل ،العالقات السياسية – الربيطانية

االمريكية يف عهد مارغريت تاترش ورونالد ريغان – 1979

 ،1989اطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية ابن
رشد للعلوم االنسانية.199 – 198 ،2017 ،

م .د .اراس حسني الفت
االمريكي للحصول عىل مكتسبات ،كام اهنا سعت

املبادرة وكان ذلك واضح ًا من املباحثات التي

املتحدة االمريكية (.) 1

كامب ديفيد يف الثاين والعرشين من كانون االول

اىل اداء دور الوسيط بني الدول االوربية والواليات

جرت بني احلكومتيني الربيطانية واالمريكية يف

لذلك اختذت احلكومة الربيطانية موقفني ،االول

عام  ،1984اذ وضحت تاترش خماوفها واستفرست

عن رفضها فأهنا كانت تتحدث بطريقة ال توحي

فيام اذا كانت االخرية تسعى للتفوق وليس للتوازن،

كان علني ًا داع ًام البحاث مبادرة الدفاع ،واذا ما عربت

لوجود اي خالفات بينها وبني الواليات املتحدة
االمريكية حول املبادرة( ،)2ففي اواخر كانون االول

عام  ،1984رصحت رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت

تاترش عن موقفها ملجموعة الناتو االوربية ،حيث
اختذت موقف ًا خمتلف ًا يف الشكل وليس باملضمون عن

مواقف املانيا الغربية وفرنسا( ،)3فقالت متحمسة
بأنه ينبغي علينا ان «نستعد للتحدي اجلديد اخلطري،

املتمثل بالسيطرة عىل السالح يف الفضاء اخلارجي،
واال سيتعرض استخدامنا السلمي للفضاء للخـطر،

فقـد يتحول الفـضاء الـى مسـرح حـرب جـديـدة
مرعبة»(.)4

اما املوقف الثاين ،كان رسي ًا وهو التحفظ عىل

عن اهداف الواليات املتحدة االمريكية من املبادرة،
وتعريض االتفاقيات السابقة بني الرشق والغرب

للخطر ،وكيف سيفهم العامل بأن املبادرة برناجم ًا بحثي ًا

بحت ًا ( ،)5وقالت تاترش هبذا الصدد ما نصه« :إهنا ال
ترغب يف مناقشة النظرية االسرتاتيجية ،وأشارت
إىل أن البعض يدعي أن مبادرة الدفاع ستكون حافزا

للسوفيت إلنتاج املزيد من األنظمة اهلجومية ،ويمكن

أن يشجع السوفيت عىل إطالق رضبة وقائية أوىل من

وجهة نظرنا ،قالت السيدة تاترش ،الردع يبقى هدفنا
األسايس ،ومثلكم نحن خائفون من أن السوفيت
سيجدون عذر ًا للخروج من حمادثات جنيف»(.)6

بالرغم من ذلك ،اعتقدت مارغريت تاترشبأن

NSC : European and Soviet Affairs
(((  ; 3.Charles J. Ball، Op. Cit.، pأقطاب العلامء
االمريكيني ،املصدر السابق ،ص .260

War: Thatcher-Reagan

)(5

Directorate،Cold

meeting at Camp David، Records File Folder:

(2) 10 Downing Street، The Prime Minister،

Thatcher Visit - Dec 1984 [1] Box 90902،

29 June 1983، Margaret Thatcher Foundation

Ronald Reagan Presidential Library، p.7.

Archive.

)(6

((( عبد املنعم سعيد ،العالقات السوفيتية االمريكية وقضية احلد
من التسلح ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،83يناير  ،1986ص

.23

((( كريم عجيل فالح الزاميل ،املصدر السابق ،ص .200
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
التعاون املشرتك مع الواليات املتحدة االمريكية يف

استعداد احلكومة للتفاوض مع احلكومة السوفيتية،

وبني الدول االوربية الغربية هذا من جانب ،ومن

ديفيد تم االتفاق عىل ان يكون اهلدف الرئييس من

هذا املجال ،سوف يمكنها من حل اخلالفات بينها

جانب اخر سوف يقلل حجم اخلالفات االمريكية
– السوفيتية( )1كام حاول اجلانب االمريكي توضيح
وجهة نظره من خالل االجابة عىل استفسارات
مارغريت تاترش ،اذ بني رونالد ريغان ،ان اهلدف من

مبادرته ،هو مواكبة التطوراهلجومي النووي لالحتاد

السوفيتي ،وإجياد بدائل تكنولوجية لصده ،والتقليل
من أمهيته ،األمر الذي سوف يؤدي اىل إزالة االسلحة
النووية ،والتي سوف تكون بدورها غري فعالة نتيجة

لتطور النظام الدفاعي املعتمد عىل التكنولوجيا(.)2

 .1كام بني روبرت ماكفرلني Robert

 Mcfarlaneمستشار االمن القومي االمريكي،
ان التطور الرسيع للدفاع االسرتاتيجي السوفيتي
الواسع االنتشار يف نظامي سا  10و ساكس ،12

ملناقشة االنظمة االسرتاتيجية( ،)3ويف اثناء لقاء كامب
املبادرة للجانبيني االمريكي واالوريب هو حتقيق

التوازن وليس التفوق ،والتأكيد عىل مراقبة التطور
السوفيتي يف هذا املجال ،وتعزيز قوة الردع النووي

وليس اضعافه ،فضال عن حتقيق االمن ،وخفض
مستويات النظم الدفاعية لكال اجلانبيني(.)4

كشفت تلك املفاوضات عن طبيعة اخلالفات

الربيطانية

االمريكية

حول

مبادرة

الدفاع

االسرتاتيجي ،لكنها بنفس الوقت اصبحت املرتكز

االسايس الي مفاوضات بينهام ،والتي اطلق عليها
معايريكامب ديفيد (.)5

جتدر االشارة هنا اىل ان الواليات املتحدة

االمريكية قد نجحت يف ادراة املباحثات مع القوى
االوربية الغربية بام خيدم مصاحلها ،اذ مل تناقش

دفع حكومة رونالد ريغان اىل تعزيز الردع ،وذلك من

املوضوع داخل حلف الناتو بل اهنا اختذت خيار

يمكن لربنامج مبادرة الدفاع االسرتاتيجي يف تعزيز

)(3

اجل املحافظة عىل التوازن االسرتاتيجي ،الذي سوف
الردع ،وإعادة التوازن يف القوة النووية ،كام اكد عىل

NSC :European and Soviet Affairs
War: Thatcher-Reagan

Directorate،Cold

meeting at Camp David، Records File Folder:
Thatcher Visit - Dec 1984 [1] Box 90902،
Ronald Reagan Presidential Library، p.9.

(1) Charles J. Ball، Op. Cit.، p.6.
NSC : European and Soviet Affairs
War: Thatcher-Reagan

)(2

NSC : European and Soviet Affairs
War: Thatcher-Reagan

)(4

Directorate،Cold

Directorate،Cold

meeting at Camp David، Records File Folder:

meeting at Camp David، Records File Folder:

Thatcher Visit - Dec 1984 [1] Box 90902،

Thatcher Visit - Dec 1984 [1] Box 90902،

Ronald Reagan Presidential Library، p.13.

Ronald Reagan Presidential Library، p.9.
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م .د .اراس حسني الفت
املباحثات الثنائية مع الدول االوربية الغربية يف غياب

عليها مبادرة الدفاع االسرتاتيجي (.)4

االمريكية هتدف اىل عدم ظهور الدول االوربية الغربية

اختارت الواليات املتحدة االمريكية نرش الدفاعات

املواقف املشرتكة لالخرية ،وكانت الواليات املتحدة

بموقف موحد فضال عن حجم االغراءات املقدمة
هلم من اجل جذهبم ملبادرة الدفاع االسرتاتيجي (.)1

باملقابل من ذلك ،بينت الدول االوربية انه يف حال

االسرتاتيجية ،فإن احلكومة الربيطانية سترصعىل ان

يكون ذلك خاضع ًا للتفاوض مع االحتاد السوفيتي

عىل الرغم من ذلك اعرب جيفري هاوJeffrey

والتشاور مع احللفاء ،الن ذلك سيضمن استقرار ًا

طريق خطاب القاه حتت عنوان «أسس ومستقبل

كانت الدول االوربية رصحية يف توضيح

 Hauوزير خارجية بريطانيا عن خماوف بالده عن
األمن الربيطاين»( ،)2اذ ساق خماوفه عن طريق

تسأوالت عربت عن خشيته من أن االنتقال اىل نظام
الدفاعات االسرتاتيجية سوف لن يؤدي اىل التسلح يف

الفضاء فحسب ،بل سيؤدي اىل زيادة هائلة يف النرش

اهلجومي ،وذلك بدوره سوف يؤدي اىل عدم استقرار
املنطقة ازاء رد الفعل السوفيتي احلتمي ،وقد يكون

الغرب معرض ًا خلطر(  ،)3كام بني السري جفري اعتقاد
احلكومة الربيطانية بامكانية اجتناب عدم االستقرار،

من خالل تضمني مبادرة الدفاع صيغة معينة تضمن
السيطرة عىل االسلحة النووية ،وكذلك العمل عىل

خفض الصواريخ اهلجومية اىل حد ًا كبري ،وبذلك

سوف تقل احلاجة اىل الدفاعات الفعاله التي تنص

أمني ًا اذا ما تم النرش يف املستقبل(.)5

سبب خشيتها من التاثري السلبي ملبادرة الدفاع عىل

االستجابة املرنة  ،)6(Flexible Responseعىل
(4) Charles J. Ball، Op. Cit.، p.12.
(5) David B. Frost، Ronald Reagan in Quotations، McFarland & Company، Inc.، Publishers Jefferson، North Carolina، and London،
2012، p.145.
((( اعتمدت الواليات املتحدة االمريكية سياسة االستجابة
املرنة منذ بداية الستينيات ،والتي اعتمدها حلف الناتو كاساس

خلططه العسكرية منذ عام  ،1967واملقصود هبذه السياسة ،هو
التعقل والتدرج واستخدام املرونة الدبلوماسية يف مواجهة اي
رد فعل عسكري ،وجتنب استخدام االسلحة النووية بصورة

عشوائية ،يرجع الفضل يف بلورة هذه االسرتاتيجية اىل اجلنرال

ماكسويل تيلور ،الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة االركان
املشرتكة للجيش االمريكي انذاك ،و روبرت ماكنامر وزير الدفاع
االمريكي يف عهد الرئيس االمريكي جون كنيدي .للمزيد ينظر :

مصطفى طالس ،االسرتاتيجية السياسية العسكرية ،ج ،2طالس

(1) Charles J. Ball، Op. Cit.، p.6.

للدراسات والرتمجة والنرش ،دمشق ،ص 811؛ زهرة شيخ

عىل خالف مع تاترش بسبب سياستها الداخلية لذلك يعد هاو من

الباردة ( ،) 2008 – 1991رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة

((( من اجلدير بالذكر ان جفري هاو وزير خارجية بريطانيا كان

الشيوخ ،العقيدة االسرتاتيجية حللف شامل االطليس بعد احلرب

ابرز معاريض تاترش 10.Charles J. Ball، Op. Cit.، p .:
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(3) Mark Burdman، Op. Cit.، p.48.
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
العكس من الواليات املتحدة االمريكية ،مل تشعر

االعتامد عىل امريكا ،لكن اليش الذي وحد املوقف

لالستجابة املرنه( ،)1التي قدمت اساس ًا سلي ًام لسياسة

اىل حتويل عقيدة الردع من التاكيد عىل االنتقام اىل

احلكومة الربيطانية باحلاجة اىل تغيري االجتاه النووي

التحالف و ستستمر يف حتقيق ذلك لسنوات عديدة
قادمة(.)2

االوربية هو االعرتاض عىل اجلهود االمريكية الرامية
التاكيد عىل احلرمان ،وهو اهلدف من مبادرة الدفاع،

ألن اوربا اعتقدت بأن حتوي ً
ال كهذا الينسجم مع

جتدر اإلشارة هنا اىل أن املسؤليني الربيطانيني

االمن االوريب ،وبينت بريطانيا وبسبب الصعوبات

الضامن النووي االسرتاتيجي االمريكي ،الذي

العسكرية التقليدية ،اليمكن للدفاع التقليدي الغرب

واالملانني كانوا حريصني عىل اعتامد الناتو عىل

يمثل جوهر عقيدة االستجابة املرنة للتحالف عىل
العكس من املوقف الفرنيس الذي يسعى اىل اجياد
قوة نووية اوربية قادرة عىل الدفاع عن اوربا وتقليل

For Peace، New York، 1986، p10 – 11.
((( اعتمدت الواليات املتحدة االمريكية سياسة االستجابة
املرنة منذ بداية الستينيات ،والتي اعتمدها حلف الناتو كاساس

خلططه العسكرية منذ عام  ،1967واملقصود هبذه السياسة ،هو
=التعقل والتدرج واستخدام املرونة الدبلوماسية يف مواجهة اي
رد فعل عسكري ،وجتنب استخدام االسلحة النووية بصورة

عشوائية ،يرجع الفضل يف بلورة هذه االسرتاتيجية اىل اجلنرال

ماكسويل تيلور ،الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة االركان
املشرتكة للجيش االمريكي انذاك ،و روبرت ماكنامر وزير الدفاع
االمريكي يف عهد الرئيس االمريكي جون كنيدي .للمزيد ينظر :

مصطفى طالس ،االسرتاتيجية السياسية العسكرية ،ج ،2طالس

اجلغرافية ،واختالل التوازن احلايل يف جمال القوة

– أوريب بمفرده حتقيق ذلك ،لذا البد من تضمني
السالح النووي يف دفاعنا كرادع الجتناب هتديد
حدوث احلرب( .) 3

كانت الواليات املتحدة االمريكية تضغط بشكل

مستمر من أجل نرش صواريخ برشيج وكروز يف
بريطانيا وبقية مناطق اوربا الغربية ،وذلك لتحقيق

توازن من ناحية القوة النووية ،والسيام ان الدول
االوربية كانت غري قادرة عىل مواجهة القوة النووية

السوفيتية ،التي متلك صواريخ (اس  -اس ،)4( )20-

وهذا مامل متتلكه القوتني االوربتني فرنسا وبريطانيا .
()5

وخالصة القول ،يمكن توضيح االختالف بني

اوربا والواليات املتحدة بام يىل  :رفضت االوىل ادعاء

للدراسات والرتمجة والنرش ،دمشق ،ص 811؛ زهرة شيخ
الشيوخ ،العقيدة االسرتاتيجية حللف شامل االطليس بعد احلرب

الباردة ( ،) 2008 – 1991رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة

(3) Ibid.، p.17.
((( حسني اغا و امحد سامح اخلالدي و قاسم جفعر ،االحتاد

اجلزائر – كلية العلوم السياسية واالعالم ،2015 ،ص 35؛ A.

السوفيايت وحلف وارسو ،سلسلة الدراسات االسرتاتيجية

.11 – p10 ،1986 ،Peace، New York

.87-85

C. Edwards، Nuclear Weapons، The Quest For
(2) Charles J. Ball، Op. Cit.، p.16.
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م .د .اراس حسني الفت
إدارة الرئيس ريغان بأمكانية تعزيز أمن الغرب من

املؤيد عموم ًا ملبادرة الدفاع عىل انه تأييد للمربر

املستمر عىل االسلحة النووية يمثل رشط ًا الغنى عنه

يف املقام األول ،عىل الرغم من ختوفهم من أثار نرش

خالل مبادرة الدفاع ،اذ اعتقدت بريطانيا بأن االعتامد
ألمن الغرب ) ( .1

االسرتاتيجي للمبادرة ،فقد كان تأييد ًا سياسي ًا بطبيعته
دفاعات الصواريخ ذاتية الدفع ،شأهنا يف ذلك شأن

يف الواقع استجابت احلكومة الربيطانية لدعوة

نظراءها من قادة القارة االوربية ،لكنها كانت عىل

وقعت مذكرة تفاهم مع الواليات املتحدة االمريكية

ملبادرة الدفاع ،وبنفس الوقت تولدت قناعة لدى

املشاركة يف ابحاث مبادرة الدفاع االسرتاتيجي،عندما
حصلت فيها عىل عقود بماليني الدوالرات ،وهبذا
استطاعت احلكومة الربيطانية من حتقيق فائدة
اقتصادية ،فض ً
ال عن مواكبة التطور التكنولوجي
االمريكي يف جمال ابحاث الفضاء ،مع حفاظها عىل
العالقة السياسية بني البلدين ولعب دور الوسيط مع
الدول االوربية ،وبررت االوىل موقفها بأهنا ال تريد

تسبب املبادرة يف انشقاق املعسكر الغريب ،هذا من
جانب ومن جانب اخر ،كانت بريطانيا والواليات

املتحدة االمريكية ،والغرب من خلفهم يشعرون
باخلوف واحلذر من النظرية الشيوعية السوفيتية ،وما

حتمله يف طياهتا من الدعوة اىل التوسع ،وحتويل العامل
كله اىل الشيوعية ،هلذه األسباب السياسية مل يعد امام
دول اوربا اال تاييد الواليات املتحدة االمريكية بكل

خطواهتا املناهظة للشيوعية (.)2

قناعة كبرية بأهنا تستطيع التغيري يف االجتاه النهائي
احلكومات االوربية ،بان الواليات املتحدة االمريكية
الترغب يف ان تكون مبادرة الدفاع سبب ًا يف شق

التحالف ،وان يدرك ريغان قيمة املشاركة االوربية
وامهيتها ،اال ان احلكومات االوربية ال تستطيع أن
تفعل شيئ ًا سوى القليل ملنع الواليات املتحدة من

نرش الدفاعات االسرتاتيجية ،لذا يمكن القول ان كل
املباحثات واملواقف التي ارتبطت بمبادرة الدفاع ،لـم

تتعدى اجلـانب السيايس(.)3

ثالثا  :اثر مبادرة الدفاع
اال�سرتتيجي على تطورات احلرب
الباردة

كان ملبادرة الدفاع االسرتاتيجي اثر ًا يف تطورات

احلرب الباردة نتيجة للموقف السوفيتي ،فقد اهتمت

القيادة السوفيتية الواليات املتحدة االمريكية ،بأن

وهنا جيب عدم تفسري املوقف العلني الربيطاين

االخرية تسعى اىل تقويض التوازن االسرتاتيجي

(1) Charles J. Ball، Op. Cit.، p.20.

الصاروخي اهنا هتدف اىل اعطاء الواليات املتحدة

((( اسامة مرتىض السعيدي ،الواليات املتحدة االمريكية واالمم
املتحدة قرتة ما بعد احلرب الباردة رؤية اصالحية ،دار ومكتبة

البصائر ،لبنان ،2011 ،ص .31

القائم منذ عقود ،أذ فرس السوفيت خطة الدفاع

(3) Charles J. Ball، Op. Cit.، p.23.
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
االمريكية القدرة عىل رضب القوات السوفيتية،

النووي من جانب واحد لصالح التفوق االمريكي(.) 3

متبناة من قبل اجلانبني ولعقود طويلة حمافظة عىل

من خالل التأكيد عىل أن استخدام الواليات املتحدة

وتغيري اسرتاتيجية االنتقام او الرد الشامل التي كانت
االمن الدويل ،فبموجب تلك االسرتاتيجية ،كان من

يبدء باهلجوم يعرض ارضه وشعبه للدمار الكامل(.)1

حاول االحتاد السوفيتي االعتامد عىل الدعاية

االمريكية للفضاء يعرض االمن العاملي للخطر،

لذلك قدم السوفيت يف اب عام  1983مرشوع

اعتقد قادة االحتاد السوفيتي بأن مبادرة الدفاع

معاهدة جديدة حيظر االسلحة الفضائية كام اعلنوا

قدرة الردع لدى القوات السوفيتية ،وهذا جاء ضمن

السوفيتية مل تنجح بسبب تدهور العالقة مع الواليات

االسرتاتيجي االمريكية هدفها باالساس اضعاف

برنامج حتديث القوات االسرتاتيجية االمريكية التي
متبناة منذ اواخر السبعنيات واوائل الثامنينيات ،وهو

االكثر قلق ًا بالنسبة لالحتاد السوفيتي ،كام اعتربوها
حماولة امريكية لتصعيد جديد لسباق التسلح عىل
االرض فضال عن الفضاء( ،)2النه اشتمل عىل

نرش صواريخ امريكية يف اوربا ،وهذا سوف يعطي
ارجحية ومرونه وقدرة كبرية للواليات املتحدة

االمريكية عىل رضب االرايض السوفيتية يف غضون

مدة قصرية جد ًا ،وهذا بطبيعة احلال خيل بالتوازن

وقف برناجمه من جانب واحد( ،)4غري ان اجلهود
املتحدة االمريكية (.)5

وكرد فعل سوفيتي عىل مبادرة الدفاع

االسرتاتيجية االمريكية ،سعت احلكومة السوفيتية اىل

تطوير برناجمها يف الدفاع الفضائي ،وتطوير جمموعة
من الصواريخ املضادة للصواريخ البالستية ،وكلفت
جمموعة من مراكز االبحاث من اجل تقييم مبادرة

(3) Yu. V. Votintsev، “Neizvestnye voiska
Voyenno-

sverhderzhavy”،

ischeznuvshei

istoricheskii zhurnal، No. 9، 1993، p. 34; O.
V. Golubev، Yu. A. Kamenskiy et al.، Rossiyskaya sistema protivoraketnoy oborony (Moscow: Tekhnoconsult، 1994)، p. 67.

(1) John F. Burns، “Andropov Says U.S. Is

(4) Moratorium”، The Washington Post، Au-

Spurring a Race in Strategic Arms”، The New

gust 19، 1983، p. A1. “Treaty on the Prohibi-

York Times، March 27، 1983، p. 1; “Excerpts

tion of the Use of Force in

From the Interview With Andropov”، p. 14.

=Outer Space and From Space Against the

Conflict، 1983-1993، Volume I – Key Judg-

1983.

(2) Soviet Capabilities for Strategic Nuclear

Earth”، U.N. Doc. A/26 ،194/38 August

ments and Summary، National Intelligence

Thomas O'Toole، “Scientists Ask Ban

)(5

Estimate NIE 11-3/8-83، 6 March 1984، p. 10

On Space Weapons”، The Washington Post،

.عبداهلل سيد احمد وطلعت نورة ،المصدر السابق ،ص ; 239

March 27، 1983، p.14.
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الدفاع االسرتاتيجية االمريكية (.)1

ففي اجلانب االقتصادي كان االحتاد السوفيتي يعاين

ويف اخلامس عرش من متوز عام  ،1985اختذت

من اوضاع اقتصادية سيئة ،اما اجلانب السيايس،

قرار ًا يف اعداد (برنامج البحث والتطوير الطويلة

متشددين وهم ليونيد برجينيف  ،1982ويورو

اللجنة املركزية للحزب الشيوعي وجملس الوزراء
االجل الرامية اىل استكشاف سبل أنشاء نظام دفاعي

متعدد الطبقات مع عنارص أرضية وقائمة عىل

الفضاء) وكان اهلدف من الربامج أنشاء قاعدة تقنية

وتكنولوجية بحلول عام .) 2( 1995

اعتمد قرار جملس الوزراء السوفيتي عىل برناجمني

شاملني ،يشمل كل واحد منهام جمموعة من املشاريع
التي تراوحت بني البحوث االستكشافية وتطوير نظم
حمددة جاهزة الختبارات الطريان؛ وشمل االول

املعروف بأسم  ،20-Mpالبحث والتطوير يف

جمال الدفاعات االرضية املضادة للقذائف؛ بينام ركز
الربنامج الثاين  ،1000 – SKعىل دفاعات القذائف
الفضائية (.) 3

تزامنت تلك االحداث مع التطورات الداخلية يف

االحتاد السوفيتي عىل املستوى االقتصادي والسيايس،
(1) Soviet Capabilities for Strategic Nuclear
Conflict، 1983-1993، Volume I – Key Judgments and Summary، National Intelligence
Estimate NIE 11-3/8-83، 6 March 1984، p. 10.
(2) Pavel Podvig، Did Star Wars Help End the
Cold War ? Soviet Response to the SDI Program، Russian Nuclear Forces Project، Work-

فخالل السنوات ( )1985-1982توىف ثالثة قادة
اندوريوف  ،1984وقسطنطني تشرينينكو ،1985
ووصول ميخائيل غورباشوف الذي يعد من جيل
مغاير وال يتسم بالتشدد ،لذلك انفتح عىل الغرب

وجرت عدة لقاءات بينه وبني قادة غربيني يف مقدمتهم

مارغريت تاترش(.)4

البد من االشارة هنا اىل ان بعض املصادر تشري اىل

دورمارغريت تاترش يف اكتشاف ميخائيل غورباشوف

عندما زارت االحتاد السوفيتي عام ،1982
ووجهت دعوة لالخري لزيارة لندن عام ،1983

وقد تولد انطباع لدى مارغريت تاترش ،بأن ميخائيل

غورباتشوف قيادي ًا خمتلف ًا ،وربام سيؤدي دور ًا كبري ًا
يف اصالح االوضاع االقتصادية والسياسية داخل
االحتاد السوفيتي ،وهذا ما حدث بالفعل فعندما

وصل ميخائيل غورباشوف اىل احلكم عام ،1985
قام باالعتامد عىل قيادات شابة ،كام قام بتوضيح

املشاكل التي تعاين منها البالد للشعب السوفيتي،
وكان يعتقد بأن تلك املشاكل السياسية واالقتصادية،

حدثت بسبب تداعيات احلرب الباردة التي ختوضها

بالده ضد الغرب.

يف الواقع ،كان للقاء الذي مجع مارغريت

ing paper، March 2013،p 8.
(3) Pavel Podvig، Op. Cit.، p.8.

((( ممدوح نصار وامحد وهبان ،املصدر السابق ،ص .344
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
تاترش بمخائيل غورباشوف بعد ًا سياسي ًا يف معرفة

من اجل خفض اسلحة الدمار الشامل ،وهذا

للسلطة ،كام ان تاترش نجحت فيام بعد بأقناع واشنطن

 -االمريكي جتاه االحتاد السوفيتي ،والذي كان

املستجدات يف موسكو ،وامكانية وصول االخري

بأمهية وصوله للسلطة ،اذ اصبح انذاك املرشح

االقوى للفوز ،لذا كانت مارغريت تاترش دائام الراعي
الرسمي للعالقات االمريكية السوفيتية(.)1

وبعد ميض مدة ثالثة اشهر ،توىف الزعيم

السوفيتي قسطنطني تشريينيكو وخالل احلفل التابيني
التقت مارغريت تاترش مع ميخائيل غورباتشوف يف
احلفل ،واستمر اللقاء بينهام ملدة ساعة ،نقلت بعدها

تاترش انطباع ًا اجيابي ًا اخر ًا للواليات املتحدة االمريكية
عن الزعيم اجلديد لالحتادالسوفيتي ،حتى تولد
انطباع لدى اخلارجية االمريكية ان االحتاد السوفيتي

لديه زعي ًام خمتلف ًا عن السابقني ،وقد ترك هذا االنطباع

تاثري ًا كبري ًا عىل اخلطط االسرتاتيجية االمريكية ،ومن
هنا بدأت االدارة االمريكية هتتم بغورباتشوف ،لذا
سعت اىل ترتيب لقاء بينه وبني الرئيس االمريكي

رونالد ريغان يف جنيف ،وقد كتب االخري يف مذكراته
قائ ً
ال « :اليوجد شك من ان وجهة نظر مارغريت
تاترش االجيابية شجعت عىل أقامة اجتامعات مع

غورباشوف»(.) 2

ويف الوقت نفسه استمرت مارغريت تاترش

بدعمها يف ادامة العالقات السوفيتية – االمريكية

بطبيعة احلال نتيجة لالنسجام السيايس الربيطاين
يتمحور حول ان االخري يعاين من اوضاع اقتصادية
وسياسية واجتامعية صعبة ،وان تكاليف االسلحة
سوف تضعف االقتصاد السوفيتي مما سينعكس عىل

اوضاعه السياسية ،لذا جيب استغالل هذا العامل

وتوطيد العالقة مع غورباشوف وتكثيف اجلهود

الدبلوماسية معه(.) 3

ويف العارش من اذار عام  ،1985بعث الرئيس

االمريكي ريغان رسالة اىل غورباشوف يدعوه اىل

زيارة واشنطن يف اقرب فرصة ،وافق غورباشوف
عىل طلب ريغان يف يوم الرابع والعرشين من الشهر

نفسه ،،وقد بني انه حريص عىل احراز تقدم يف
العالقات السوفيتية  -االمريكية ،وكتب قائ ً
ال «سيدي
الرئيس ،امل بأن تشعروا من هذه الرسالة بأن القيادة

السوفيتية ،من ضمنهم أنا شخصي ًا ،نعتزم العمل بقوة

مع ًا الجياد طرق مشرتكة ،لتحسني العالقات بني
بلدينا»(.) 4

بالفعل تم اللقاء االول بني ريغان و غورباشوف

(3) 10 Downing Street، The Prime Minister،
30 January 1985، Margaret Thatcher Foundation Archive ;10 Downing Street، The Prime
Minister، 24 June 1985، Margaret Thatcher

((( زليخة معلم ،املصدر السابق ،ص .50 -49

Foundation Archive.

(2) Quoted in :Reagan، An American Life، p.

(4) Quoted in: Nicholas Wapshott، Op. Cit.،

557.

p. 240.
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يف جنيف ،يوم التاسع عرش من ترشين الثاين عام

 ،1985وكان ريغان حريص ًا جد ًا عىل االهتامم بنظريه
السوفيتي ،ويذكر ريغان يف مذكراته «ونحن نتصافح

للمرة االوىل ،تذكرت ماقالته تاترش عن غورباشوف،
أذ قالت هنالك يشء حمبب فيه ،كان هنالك محاس يف
وجهه واسلوبه ،ومل يكن يشبه معظم كبار املسؤولني

السوفيت الذين رأيتهم حتى ذلك احلني ،فلم يكن
لديه الربودة املتامخة للكراهية»( .)1

وكانت فاحتة للقاءات اخرى بينهام فيام بعد ( .)3

يف هذه األثناء ،قام غورباتشوف برفع شعار

االصالح ،وإهناء احلرب الباردة

()4

بالسياسة بالغورباتشوفية

()5

والتي تسمى

واستندت او ً
ال عىل

سياسة الربويسرتويكا  ،Perestoikeو التي يقصد

هبا إعادة اهليكلة أو البناء ،و الثانية الغالسنوست
 Glasnostهي سياسة املكاشفة و املصارحة ،التي
اقرها و نفذها ،وكان هدف غورباتشوف من تلك

يف الواقع مل يسفر اللقاء يف جنيف عن إجراءات

السياسة ،هو دعوة الغرب اىل نبذ احلرب ،وتبني

غورباتشوف حتفظات كبرية حول مبادرة الدفاع

واهلجوم ،الن ذلك يدفع املعسكرين اىل استنزاف

مهمه فيام يتعلق بخفض التسلح ،فقد كانت لدى
االسرتاتيجي ( ،)2حيث اعرب عن قلقه من تلك

االبحاث ،ورضورة اخضاعها للمختربات السوفيتية،
فيام اذا ارادت الواليات املتحدة االمريكية اثبات

سلمية تلك االبحاث ،واهلدف الذي رصح به ريغان
اثناء املباحثات ،وبني اهنا ليست اسلحة هجومية ،بل
اهنا منظومة البطال مفعول االسلحة النووية ،باملقابل
من ذلك كانت قمة جنيف ناجحة ،الهنا وضعت

االسس االوىل للحوار الدبلومايس ،عىل مستوى

رفيع بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي ،ويف

هذا االطار وجه غورباتشوف دعوه اىل ريغان لزيارة
موسكو ،وهذا دليل كبري عىل االنفراج يف العالقات

سياسة التنافس السلمي ،واالبتعاد عن التسلح
قدراهتم االقتصادية وقدراهتم التقنية (.)6

بالتزامن مع ذلك ،شهد االحتاد السوفيتي يف يوم

السادس والعرشين من نيسان عام  ،1986انفجار
يف حمطة للطاقة النووية يف تشرينويل يف اوكرانيا،

فحاول ريغان استغالل ذلك احلادث من جانبني،

االول التاكيد عىل ان احلادث دليل كبري عىل مرض

(3) Nicholas Wapshott، Op. Cit.، p. 241-242.
((( نازلني معوض امحد ،اصالحات غورباتشوف الداخلية
والتغري يف السياسة اخلارجية( ،جملة) السياسة الدولية ،العدد ،89

القاهر ،1987 ،ص .84 -81

((( ممدوح نصار وامحد وهبان ،املصدر السابق ،ص .342

بني البلدين ،وعىل املستوى الشخيص بني الرئيسني،

((( سعدي عائشة ،مظاهر الرصاع بني املعسكرالرشقي واملعسكر

(1) Quoted in : Reagan، An American Life،

املاسرت يف التاريخ املعارص مقدمة اىل جامعة حممد خيرض « بسكرة

((( السيد امني شلبي ،املصدر السابق ،ص .63

 ،2014 -2013ص .95

p. 635.

الغريب ( ،)1989 -1945مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة

« – كلية العلوم االنسانية واالجتامعية – قطب شتمة ،جزائر،
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النظام الشيوعي ،وعدم قدرته عىل التطور واحلفاظ

املتحدة بنظر االعتبار ،استقاللية القوة النووية

استغالل احلادث والدعوه اىل جولة مباحثات اخرى

اختاذ قرار الغاء االسلحة النووية(.)4

عىل سالمة مواطنيه هذا من جانب ،واجلانب االخر
بينهام ،وهذا ما توضحه رسالة ريغان ،التي بعثها

بنفس يوم االنفجار ،دعى فيها غورباشوف اىل عقد
مباحثات من اجل التخيل عن االسلحة النووية(.) 1

االوربية ،كام ان ريغان مل يسترش احللفاء االوربيني قبل
استمر احلوارات االمريكية – السوفيتية ،من

اجل احلد من التسلح ،والتقليل من حدة احلرب

الباردة ( ،)5والسيام انه يف اثناء املباحثات حصل ريغان

جرى لقاء ثان بني ريغان و غورباشوف ،يف

عىل اعرتاف من غورباشوف حول ضعف االقتصاد

ترشين االول  ،1986وأثناء املباحثات قدم الرئيس

السوفيت صفقة رشاء ستة ماليني طن من القمح،

ريكيافيك يف يومي احلادي عرش والثاين عرش من
االمريكي ريغان مقرتح ًا متضمن ًا حتديد مدة عرش

سنوات ،للقضاء عىل االسلحة النووية ،وصواريخ
كروز ،والصواريخ متوسطة املدى ،من دون االخذ
بنظر االعتبار القوة النووية االوربية (.) 2

السوفيتي ،فاثناء املباحثات أستفرس ريغان ملاذا رفض

فاعرتف غورباشوف بأنه اليستطع حتمل ثمنها(.)6

ويف يوم احلادي والعرشين من ترشين الثاين

عام  ،1986اجتمع ريغان مع قادة حلف الناتو يف
مقر احللف يف بروكسل ،من أجل ان يوضح هلم

عىل الرغم من ان املقرتح مل يتفق عليه الطرفان ،اذ

ما أسفرت عنه املباحثات مع غورباشوف ،وصف

االسرتاتيجي ،وتقديم بحوثها ملختربات السوفيت،

أدىل رس ًا اىل تاترش بأرتياحه ،من أن غورباتشوف لن

كانت موافقة السوفيت مرهونه بايقاف مبادرة الدفاع
من اجل دراستها والتأكد من توقفها ،وهذا ما مل

يقبله ريغان ،كام ان غورباتشوف طالب باجياد وسائل
شفافة ملتابعة تطبيق االتفاق ،وهذا ما مل يبينه ريغان

بمقرتحه ،وقد وصفت تاترش املقرتح بمثابة زلزال

حتت قدميها( ،)3اذ خشيت من التفوق السوفيتي

يف جمال األسلحة التقليدية ،يف حال تم إزالة الدرع
النووي االوريب ،فضال عن ذلك مل تاخذ الواليات

ريغان العضاء احللف املحادثات التي اجراها ،لكنه
يفكر يف تفكيك أسلحته النووية ،طاملا أن برنامج
مبادرة الدفاع أخذ يف التقدم ،لذا ظلت تاترش حذره

من رغبة ريغان يف التوصل اىل اتفاق مع غورباشوف،

والتي قد ترتك أوربا الغربية عرضة لالسلحة التقليدية
السوفيتية ،وقالت يف االجتامع جيب ان نتوقع االن
محلة دعائية سوفيتية متظافرة ،ضد مبادرة الدفاع
االسرتاتيجي ،بأعطاء وعود بتقليل كبري لالسلحة،

(1) Nicholas Wapshott، Op. Cit.، p.p. 241-244.

(4) Nicholas Wapshott، Op. Cit.، p. 243.

(2) Jonthan Aitken، Op. Cit.، p. 491.

(5) Jonthan Aitken، Op. Cit.، p. 492.

(3) John Campbell، Op. Cit.، p. 286.

(6) Geoffrey Smith، Op. Cit.، p. 58.
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مقابل التخيل عن مبادرة الدفاع ،كام بدأ ريغان

عىل ختفيض الرؤوس النووية للطرفني ،بنسبة مخسون

عىل املزيد من االدله بأن االقتصاد السوفيايت كان يف

ان يشمل الصواريخ العابرة للقارات ،واربعة االف

احلديث بأستذكار عام  ،1986وقال « لقد حصلنا

حالة سيئة ،والتي جعلتني اعتقد أنه يف حال مل يكن
هنالك يشء أخر ،فأن االهنيار االقتصادي السوفيتي
سيجرب ميخائيل غورباشوف عىل التوصل اىل اتفاق

للحد من االسلحة ،والذي سيؤثر عىل اجلميع»(.)1

باملائة ليصل عددها قرابة ستة االلف لكل طرف ،عىل
وتسعامئة للصواريخ املتمركزة حتت سطح البحر،

واليسمح بنرش اكثر من الف ومخسامئة واربعون

رأس ًا نووي ًا ،عىل صواريخ متعددة الرؤوس النووية،
وقد امهل االتفاق مسألة حرب النجوم ،وتم تاجيل

وبعد ريكيافيك وبسبب االوضاع االقتصادية

املباحثات هبا اىل وقت الحق ،وبذلك حققت الواليات

بأن بالده التستطيع مواصلة سباق التسلح ،بسبب

الدفاع االسرتاتيجي ،بينام وافق االحتاد السوفيتي عىل

املرتدية داخل االحتاد السوفيتي أقتنع غورباشوف
التكاليف الكبرية ،فض ً
ال عن مساعي ريغان
الدبلوماسية التي كانت هتدف اىل ايضاح ان مبـادرة
الدفاع هتدف الهناء تاثري االسلحة النووية ،ومن ثم

نزع السالح النووي(.)2

املتحدة نرص ًا كبري ًا ،من خالل احتفاظها بربنامج مبادرة
ايقاف نشاطاته وتقليص قواته النووية (.)4

ويف يوم العارش من كانون االول  ،1987اطلع

ريغان حلفاءه االوربيني بأن غورباشوف وضع لنفسه
جدو ً
ال زمني ًا مدته اثنا عرش شهر ًا ،النسحاب القوات

ففي يوم السابع من كانون االول  ،1987عندما

السوفيتية من افغانستان ،لكن ريغان رفض ،وطلب

مباحثات مع ريغان ،توقف ساعتني لتناول الغداء مع

عام ،1988ومحل ريغان غورباشوف مسؤولية نتائج

كان غورباتشوف يف طريقه اىل واشنطن ،الجراء

مارغريت تاترش يف لندن ،وبعد وصوله اىل واشنطن
تم توقيع اتفاقية يف يوم الثامن من كانون االول

 ،1987التي تسمى باتفاقية احلد من االسلحة النووية

متوسطة املدىIntermediate Rauge Nuclear
 ،)3( )).Forces Treaty I.N.Fوتم االتفاق

سحب القوات السوفتية من افغانستان مع حلول
االحداث التي شهدهتا افغانستان(.)5

عىل اثر ذلك ،استجاب غورباشوف بعد ميض

شهرين من االتفاق مع ريغان ،عن عزمه سحب
القوات السوفتية من افغانستان ،وحتديد جدول زمني

يقيض بأهناء الوجود السوفيتي بحلول الثاين من شباط

.)6(1989

(1) Quoted in :Reagan، An American Life، p.
660.
(2) Jonthan Aitken، Op. Cit.، p. 493.
((( زليخة معلم ،املصدر السابق ،ص .55

((( سرتوب تالبوت ،املصدر السابق ،ص .355 - 354

(5) Nicholas Wapshott، Op. Cit.، p. 264.
(6) Jonthan Aitken، Op. Cit.، p. 498.
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مبادرة الدفاع االسرتاتيجي واملوقف االوريب منها
خطى ريغان خطوة مهمه يف جمال اهناء

استقرار ًا اسرتاتيجي ًا ،ففي الوقت الذي اعربت فيه

السوفيتي يف يوم التاسع والعرشين من ايار ،1988

تفسريها االحتاد السوفيتي ،يف الوقت نفسه كانت

احلرب الباردة ،عندما زار موسكو عاصمة االحتاد

وعىل الرغم ان الزيارة مل تسفر عن توقيع اتفاقية
جديدة بشأن ختفيض السالح الرويس ،املتمثل يف

الصـواريخ املحـمولـة عىل متـن الطائرات او السفن
او الغواصات( ،)1اال انه خالل الزيارة تم مناقشة

مواضيع حقوق االنسان ،واحلريات يف االحتاد

السوفيتي ،وتسوية النزاعات بني اجلانبني ( ،)2كذلك
استطاع ريغان خماطبة الشعب السوفيتي ،وكان خطاب ًا

مه ًام القاه امام طالب جامعة موسكو يف يوم احلادي

والثالثون من ايار عام  ،1988اذ اوىص الطالب
برضورة املبادرة والسعي من اجل احلرية ،وقال هلم

أن احلياة الفردية ثمينة جد ًا وبالحدود ،وقد استقبل
خطابه بحفاوة كبرية من قبل الطالب (.)3

اوربا الغربية عن خماوفها من اثار املبادرة فيام اذا اساء
االدارة االمريكية تدافع عن املبادرة ،باعتبار اهنا

ستسهم يف حتقيق االمن واالستقرار الدويل ،ويمكن
ايض ًا تشخيص توصل الطرفان اىل توافق برضورة

التحاور مع اجلانب السوفيتي ،كي ال ييسء تفسريها
ويعتربها ترصف عدواين من جانب الغرب.

والبد من القول أن مبادرة الدفاع االسرتاتيجي

كانت من ابرز االسباب التي ادت اىل فتح احلوار
بني االحتاد السوفيتي والواليات املتحدة االمريكية،

مما مهدت اىل عقد جمموعة من االتفاقيات نتج عنها
احلد من االسلحة االسرتاتيجية والنووية لالحتاد
السوفيتي،فض ً
ال عن اعالن االخري االنسحاب من

افغانستان ،لذا يمكن القول أن مبادرة الدفاع كشفت
مدى الضعف االقتصادي مما سبب يف اهنيار االحتاد

اخلامتة
من الواضح أن دول اوربا الغربية ( بريطانيا –

فرنسا – املانيا الغربية ) قد عربت عن خماوفها بشكل
رصيح ،وهذا يكشف مدى اختالفها مع الواليات
املتحدة االمريكية وخصوص ًا مايمكن اعتباره

السوفيتي.
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