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نووي ل ا لوضع  ا مراجعة  قرير  ت  

 ملخص تنفيذي
 

سلط الرئيس الضوء علي  ،2009ابريل / في براغ في نيسان الرئيس اوباما لقاه أفي الخطاب الذي 
 خالالسالم واألمن لعالم  ستنشد"المتحدة علنا ان الواليات االخطار النووية في القرن الحادي والعشرين م

وأقر الرئيس بأن مثل هذا . التهديدات الخطيرة والمتنامية هوذلك للتغلب على هذ ،"من األسلحة النووية
الرئيس عبر عن  إال أن .ليس خالل حياته ،آما قال ،ربما .بسرعة تحقيقهالهدف الطموح ال يمكن 

بما فيها تخفيض عدد االسلحة النووية  باتجاه تحقيق ذلك الهدف،ت ملموسة اتخاذ خطوا لىاصراره ع
أنه طالما آانت ب ،في نفس الوقت ،تعهد الرئيسو .للواليات المتحدة القوميستراتيجية األمن إودورها في 

وذلك لردع الخصوم  ،آمنة وفعالةسالمة وفإن الواليات المتحدة ستحتفظ  بترسانة  ،سلحة نوويةأهناك 
مكانهم االعتماد إأن بإلى نة حلفاء الواليات المتحدة وشرآائها اآلخرين في مجال األمن أولطم المحتملين

 .علي االلتزامات االمنية للواليات المتحدة

مقاربة االدارة االمريكية الخاصة بالترويج الجندة  2010لعام  )NPR( مراجعة  الوضع النوويتحدد 
سلحة عالم خال من األفي  المتمثلهدف الالرئيس المتعلقة بتخفيض االخطار النووية والسعي لتحقيق 

مراجعة  وتعكس  .الوقت الذي تقوم فيه بتعزيز المصالح األمنية االوسع للواليات المتحدةنفس في  ،النووية
التي  ستراتيجية الدفاعيةإلل الداعمة هدافاألولويات الرئيس الخاصة باألمن القومي وأ وويالوضع الن

 .2010 الرباعية لعامحددتها مراجعة الدفاع 

علي خمسة  ،ة األمنية الدوليةيئبعد وصف التغيرات األساسية في الب ،مراجعة الوضع النووي تقرير رآزي
 -:النووي وضعناسلحتنا النووية وأساسية لسياستنا المتعلقة بأأهداف 

 ؛رهاب النوويسلحة النووية واإلمنع انتشار األ .1

 ؛القومي للواليات المتحدة نمستراتيجية األإمريكية في تقليص دور األسلحة النووية األ  .2

 ؛عند مستويات القوة النووية المخفضة اإلستراتيجيالحفاظ علي الردع واالستقرار   .3

 ؛تعزيز الردع االقليمي وطمأنة حلفاء الواليات المتحدة وشرآائها  .4

 .الحفاظ علي ترسانة نووية سالمة وآمنة وفعالة  .5

تخذ في سُتساسية علي الخطوات التي أبصورة  مراجعة  الوضع النوويفي الوقت الذي رآزت فيه و
ستراتيجية النووية المسار المستقبلي لإلأيضًا  االعتبارخذت في أنها فإ ،قادمةالعشر السنوات الخمس إلى ال

إن تحقيق تقدم مستدام في مجال تخفيض األخطار  .طولالنووي على المدى األ الوضعمريكية واأل
سيتطلب جهدا منسقا من قبل سلسلة  ،نفسنا ولحلفائنا وشرآائناالذي نضمن فيه األمن أل في الوقت ،النووية

الطريق  حولجماع مستدام إلي إإن التوصل  .المتعاقبةالكونغرس مريكية ودورات دارات األطويلة من اإل
 .مام يعتبر مسألة حيويةإلي األ
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  األمنية الدولية المختلفة والمتغيرةالبيئة 
 

واصبح تهديد الحرب النووية  ،لي حد آبير منذ نهاية الحرب الباردةمنية الدولية إاأل البيئةلقد تغيرت 
 .ولكن مخاطر الهجوم النووي ازدادت ،ضئيًالالعالمية 

 
إذ  .خطار في أيامنا هذه واآثرها الحاحًاأشد األ هو رهاب النووييعتبر اإل ،وضح الرئيس اوباماأوآما  
وعلينا أن نفترض انهم سيستخدمون  .نوويةالسلحة األن إلي امتالك والقاعدة وحلفاؤه المتشدد تنظيم سعىي

المواد النووية في  ههذ آميات ضخمة من مثل تعرضإن  .كنوا من الحصول عليهااالسلحة إذا تم مثل هذه
جيا الحساسة في السوق النووية لوووتوفر المعدات والتكن ،السرقة أو االستيالء عليها لخطرأنحاء العالم 

لصنع سالح  هما يحتاجونعلى رهابيين مكانية حصول اإلإيشكل مخاطرة آبيرة تتمثل في  ،السوداء
 .نووي

 
التي  تلك خاصة –ضافية إدول فقد تحصل  .نتشار النوويااليام في األ هالتهديد الُملح اآلخر في هذويتمثل 

وقد  .حة نوويةلعلي اس  -تختلف مع الواليات المتحدة وحلفائها وشرآائها ومع المجتمع الدولي بشكل أعم
االلتزامات الخاصة بمنع  –في سعيهما لتحقيق طموحاتهما النووية  –انتهكت آوريا الشمالية وايران 

وسعتا للحصول علي قدرات توصيل االسلحة  ،وتحدتا قرارات مجلس األمن الدولي ،االنتشار النووي
زمات اللتان ساهمتا في خلقها عبر الوسائل األوقاومتا الجهود الدولية لحل  ،النووية عن طريق الصواريخ

لقد زاد سلوآهما االستفزازي من عدم االستقرار في مناطقهما مما قد يؤدي إلى توليد ضغط  .الدبلوماسية
إن االستمرار في عدم االمتثال  .في الدول المجاورة للنظر في خيارات الردع النووية الخاصة بها

ة معاهد من خرى سيضعف بشكل خطيرأمن جانب هاتين الدولتين ودول  عدم االنتشار النوويعراف أل
لي تداعيات أمنية سلبية بالنسبة للواليات المتحدة والمجتمع وسيؤدي إ ،سلحة النوويةانتشار األعدم 
 .الدولي

 
رهاب النووي وانتشار لإلفي الوقت الذي تواجه فيه الواليات المتحدة التهديدات الملحة والمتزايدة و

المتمثل في ضمان االستقرار ر ألفة األآثفإن عليها االستمرار في التطرق للتحدي  ،االسلحة النووية
النظير الوحيد  هي وال تزال روسيا .خاصة روسيا والصين ،مع القوى النووية الحالية اإلستراتيجي

الروسية تغيرت بصورة -ولكن طبيعة العالقة األمريكية. قدرات األسلحة النوويةمريكا في مجال أل
في  البلدينبين  في السياسات االختالف فيه ستمريوفي الوقت الذي . أساسية منذ أيام الحرب الباردة

، إال أن روسيا والواليات المتحدة لم هائلةالظهور، وتستمر روسيا في تحديث قواتها النووية التي ال تزال 
آما ان الدولتين زادتا من . المواجهة العسكرية بينهما تراجعت إلى حد آبير احتماالتخصمين، و يعدا

 .تعاونهما في مجاالت المصالح المشترآة، بما فيها منع االرهاب النووي وانتشار األسلحة النووية
 

في الواليات المتحدة والصين على بعضهما البعض بشكل متزايد، آما أن مسؤولياتهما المشترآة تعتمد 
وفي نفس . ألمنية العالمية، مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل واالرهاب، تتنامىالتعامل مع التهديدات ا
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من جهود التحديث العسكري الصينية  ينالوقت، ال تزال الواليات المتحدة وجارات الصين اآلسيوية قلق
أصغر  وال تزال الترسانة النووية للصين. الحالية، بما فيها التحديث النوعي والكمي لترسانتها النووية

وتيرتها  –النووية  ببرامجهاولكن االفتقار للشفافية المحيط . بكثير من ترسانات روسيا والواليات المتحدة
تثير تساؤالت حول نوايا الصين  –ونطاقها وآذلك االستراتيجية والمبدأ اللذان يوجهان هذه البرامج 

 .االستراتيجية في المستقبل
 

وعلينا، . هواجسنا النووية وأهدافنا االستراتيجية ترتيب من ووي غيرتهذه التغيرات في بيئة التهديد الن
األولوية القصوى لثني دول اضافية عن الحصول على قدرات اسلحة في السنوات القادمة، أن نعطي 

وفي نفس  .نووية ومنع المجموعات االرهابية من الحصول على القنابل النووية أو المواد الالزمة لصنعها
ستراتيجية مستقرة مع روسيا والصين ومواجهة ات إا االستمرار في الحفاظ علي عالقالوقت علين

مما يحمي الواليات المتحدة وحلفائنا وشرآائنا من  ،دول نووية صاعدةأي التهديدات التي  تشكلها 
قد تكون لديهم للسعي وراء الحصول علي  دوافعويخفض من أي  ،التهديدات النووية أو الترويع النووي

 .نووي خاص بهمردع 
 

 القوة وضعسياسات األسلحة النووية األمريكية و اآلثار المترتبة على
 

 العسكريةبالمواجهة  الذي أتسمالترسانة النووية الضخمة التي ورثناها من عهد الحرب الباردة  لم تعد
مناسبة للتعامل مع التحديات التي يفرضها االرهابيون االنتحاريون واألنظمة غير الصديقة  ثنائية القطبية

ن نعيد رسم سياساتنا النووية أصبح من الضروري أوبالتالي، . نوويةالسلحة األالتي تسعى المتالك 
 .نوويالنتشار االرهاب النووي ومنع اإل –لحاحا إولوياتنا أأآثر  ليتناسبوا معالنووي  وضعناو
 

في الواقع، وطالما وجدت األسلحة النووية، فإن . هذا ال يعني ان ردعنا النووي أصبح عديم الصلة
وهذه القوات النووية ستستمر في لعب دور . قوات نووية سالمة وآمنة وفعالةب ستحتفظالواليات المتحدة 

 .العالمأساسي في ردع الخصوم المحتملين وطمأنة حلفائنا وشرآائنا في أنحاء 
 

بما فيها نمو القدرات العسكرية  –التغيرات األساسية في بيئة األمن الدولي في السنوات األخيرة  إال أن
األمريكية التقليدية بدون منافس، والتحسينات الرئيسية في الدفاعات الصاروخية، وتخفيف حدة منافسات 

اعتماد أقل على ب، وبكثيرنووية أقل من تحقيق هذه األهداف بمستويات قوة  تمكنا –الحرب الباردة 
 ،وبدون تعريض ردعنا التقليدي وأهداف الطمأنة للخطرفإننا نستطيع اآلن، وبالتالي . األسلحة النووية

 بطرق تمكننا من مواجهة أآثر تحدياتنا األمنية قوتنابلورة سياساتنا الخاصة باألسلحة النووية وهيكل 
 .بشكل أفضلإلحاحًا 

 

  بالبند السادس من معاهدة  وفاًء –وعددها من خالل تقليص دور األسلحة النووية األمريكية
نستطيع ان نضع أنفسنا  – حراز تقدم نحو نزع السالح النووية إلالنووي األسلحة انتشار عدم
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ة باالنضمام النووي األسلحة انتشارعدم ثير إلقناع شرآائنا في معاهدة في موقف أآثر قوة بك
ا في اتخاذ التدابير الالزمة لتنشيط نظام منع االنتشار وتأمين المواد النووية في أنحاء لينإ

 .العالم

 مصداقية وتعزيز بنيان األمن االقليمي بالدفاعات  يمن خالل الحفاظ على رادع نووي ذ
 ،الصاروخية والقدرات العسكرية التقليدية األخرى، نستطيع أن نطمئن حلفائنا وشرآائنا

 حيالهمالتزاماتنا األمنية  بخصوصفي أنحاء العالم  ،النووية األسلحةال يمتلكون الذين 
 .والتأآيد على أنهم ال يحتاجون لقدرات أسلحة نووية خاصة بهم

  زيادة عمر األسلحة النووية من أجل  النووي للمخزوندارة سليم إبرنامج تباع إمن خالل
وفعال بدون تطوير رؤوس نووية جديدة  األمريكية، نستطيع ضمان رادع نووي سليم وآمن

 .أو القيام بالمزيد من االختبارات النووية

  ،إلى حد   نستطيعمن خالل تحديث مرافقنا النووية القديمة واالستثمار في رأس المال البشري
تحوطا من المفاجآت الفنية أو النووية التي نحتفظ بها  األسلحةعدد تخفيض آبير 

تفكيك الرؤوس الحربية خارج الخدمة، وتحسين فهمنا ألنشطة ب اإلسراع، والجيوسياسية
 .األسلحة النووية األجنبية

  من خالل تشجيع االستقرار االستراتيجي مع روسيا والصين، وتحسين الشفافية والثقة
مام باتجاه عالم خال المتبادلة، نستطيع المساعدة على خلق الظروف المواتية للتحرك إلى األ

 .النووية، وبناء أساس أقوى للتعامل مع االنتشار النووي واالرهاب النوويمن األسلحة 

  لشؤون الدولية والتحرك خطوة األسلحة النووية في ا بروزمن خالل العمل على تخفيض
ن نعيش في أ هو خطوة نحو التخلص منها، نستطيع أن نغير التوقع المتنامي القائل بأن قدرنا

لدى دول اضافية للتحوط ضد  الدوافعلنووية، وأن نخفض عالم يتزايد فيه عدد الدول ا
 .مستقبل غير مؤآد عن طريق السعي وراء خيارات نووية خاصة بها

 

 منع االنتشار النووي واالرهاب النووي
 

سوف تقود الواليات المتحدة، آعنصر أساسي من عناصر جهدنا للتحرك نحو عالم خال من األسلحة 
وألول مرة، تضع  – االنتشار النووي عدمعالمي لالنووية، جهودا دولية موسعة إلعادة بناء وتقوية نظام 

قد تنامت لو. األجندة النووية األمريكية مقدمةولوية في هذه األ 2010لعام  مراجعة الوضع النووي
التوجهات  يتم وقفوأنه إذا لم  –الهواجس في السنوات األخيرة من أننا نقترب من نقطة تحول نووية 

بشكل ، فإننا سنعيش، وقبل فترة ليست بالطويلة، في عالم تتزايد فيه وعكسهاالخطيرة في هذه األيام 
 .تزايد فيه احتماالت أن يضع االرهابيون أياديهم على أسلحة نوويةالمسلحة نوويا، وت أعداد الدولمطرد 

 
أوال، . تشمل المقاربة األمريكية الخاصة بمنع االنتشار النووي واالرهاب النووي ثالثة عناصر رئيسيةو

، ةالنووي األسلحة انتشار عدماالنتشار النووي وعماده األساسي، معاهدة  عدمنحن نسعى لتعزيز نظام 
 الوآالة الدولية للطاقة ضمانات تقويةيران، وإالطموحات النووية لكوريا الشمالية و وقفق عن طري
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السلمية  االستخداماتاالمتثال لها، وتعطيل التجارة النووية غير المشروعة، وتشجيع  وتعزيزالذرية 
مبادرة الرئيس الجهود لتنفيذ بنحن نسرع ثانيا، . االنتشار النوويللطاقة النووية بدون زيادة مخاطر 

 .اوباما الخاصة بتأمين جميع المواد النووية المعرضة للخطر في انحاء العالم خالل أربعة سنوات
 
ستراتيجية بما فيها معاهدة تخفيض األسلحة اإل –ثالثا، نحن نقوم بجهود في مجال الحد من األسلحة و

، وإدخالها حيز النفاذتجارب النووية لل الشامل حظرال، والتصديق على معاهدة )ستارت الجديدة(الجديدة 
آوسيلة لتعزيز قدرتنا على  –االنشطارية يمكن التحقق منها  لوقف إنتاج الموادوالتفاوض حول معاهدة 

 .في أنحاء العالم االنتشار وتأمين المواد النووية عدمحشد دعم دولي واسع للتدابير الالزمة لتعزيز نظام 
 

 :إلدارة ما يليل مبادرات األساسيةال بينومن 
 

  السعي الدؤوب لتنفيذ مبادرة الرئيس في براغ لتأمين آل المواد النووية المعرضة للمخاطر
برنامج الو الحد من التهديدات العالميةمبادرة اإلسراع بالعالم، بما في ذلك  جميع أنحاء في

 عدمبرامج لتمويل الزيادة ذلك ويشمل . بشأنها حماية المواد النووية والتعاونالدولي ل
مليار دوالر، أي  2.7 بمقدار 2011االنتشار النووي التابعة لوزارة الطاقة في السنة المالية 

 .بالمائة 25أآثر من 

  تعزيز القدرات القومية والدولية لتعطيل شبكات االنتشار غير المشروعة واعتراض المواد
الجنائية النووية لتحسين  النووية المهربة، واالستمرار في توسيع جهودنا الخاصة باألدلة

على التعرف على مصدر المواد النووية المستعملة أو المزمع استعمالها في صناعة  القدرة
 .جهاز تفجير نووي ارهابي

 برنامج بحوث وتطوير قومي شامل لدعم التقدم المستمر نحو عالم خال من األسلحة  البدء في
بما في ذلك العمل الموسع على استنباط تكنولوجيا التحقق وتطوير اجراءات  ،النووية
 .الشفافية

  من غير الدول جهةرهابية أو أي إو مجموعة أ أي دولةبتحميل تجديد االلتزام األمريكي 
سلحة دمار شامل أو استعمالها، سواء أرهابيين للحصول على جهود اإل أو تمكين تقوم بدعم

، أو التمويل أو توفير الخبرات أو الملجأ اآلمن لمثل هذه الجهودعن طريق التسهيل 
 .المسؤولية الكاملة عن القيام بهذه األعمال

 
 تقليص دور األسلحة النووية األمريكية

تقلص دور األسلحة النووية في األمن القومي األمريكي وفي االستراتيجية العسكرية األمريكية إلى حد لقد 
 .األخيرة، ولكن يمكن، ويجب، اتخاذ خطوات أخرى في هذا الوقتآبير في العقود 

ويتمثل الدور األساسي لألسلحة النووية األمريكية، والذي سيستمر طالما آانت هناك أسلحة نووية، في 
 .ردع الهجوم النووي على الواليات المتحدة وعلى حلفائنا وشرآائنا



يذي ف ن ت ملخص   

 

v i i  

نووي ل ا لوضع  ا مراجعة  قرير  ت  

ردة، بحق استعمال األسلحة النووية ردا على أي هجوم احتفظت الواليات المتحدة، خالل الحرب الباوقد 
آما ان الواليات المتحدة، وبعد تخليها . تقليدي آبير يقوم به االتحاد السوفياتي وحلفاؤه في حلف وارسو

بعض الدول ال تزال تمتلك في حين أن (مع المعاهدات الدولية  سلحتها الكيماوية والبيولوجية تمشياأعن 
، احتفظت بحق استعمال األسلحة النووية لردع أي هجوم باألسلحة )تسعى المتالآهاهذه األسلحة او 

 .الكيماوية والبيولوجية على الواليات المتحدة وحلفائها وشرآائها

مع بروز الواليات المتحدة آقوة ف. تغير الموقف االستراتيجي بطرق أساسيةومنذ نهاية الحرب الباردة، 
حسينات المستمرة في الدفاعات الصاروخية األمريكية وقدرتها على مواجهة عسكرية تقليدية متفوقة والت

دور األسلحة النووية األمريكية في ردع تراجع  األسلحة الكيماوية والبيولوجية والتخفيف من تأثيراتها،
حدة في وستستمر الواليات المت .إلى حد آبير –الكيماوية  وأالتقليدية والبيولوجية  –الهجمات غير النووية 

 . تقليص دور األسلحة النووية في ردع الهجمات غير النووية

الذي تبنته لفترة " األمني السلبي ضمانها"ولتحقيق هذا الهدف، فإن الواليات المتحدة مستعدة اآلن لتعزيز 
غير عالن بأنها لن تستعمل، أو تهدد باستعمال، األسلحة النووية ضد الدول عن طريق اإل، وذلك طويلة

لتزاماتها ال التي تمتثلو ةالنووي األسلحة انتشارعدم معاهدة  في األطرافأسلحة نووية،  الحائزة على
 .الخاصة بمنع االنتشار النووي

االلتزام بمعاهدة  المترتبة على المزايا األمنيةالغرض من وراء هذا الضمان المعدل هو الترآيز على إن 
 األطراف في أسلحة نووية، غير الحائزة علىقناع الدول إلها، وواالمتثال  األسلحة النووية انتشار عدم

المعاهدة بالعمل مع الواليات المتحدة واألطراف المعنية األخرى لتبني تدابير فعالة لتعزيز نظام عدم 
 .النووي االنتشار

ن تقوم تمتع بهذا الضمامؤهلة للبأن أي دولة وتؤآد الواليات المتحدة، من خالل هذا الضمان المعزز، 
سلحة آيماوية أو بيولوجية ضد الواليات المتحدة أو حلفائها وشرآائها ستواجه احتمال رد أباستعمال 

أو قادة عسكريين،  وطنيينقادة  آانوا فراد مسؤولين عن الهجوم، سواءأوأن أي  - عسكري تقليدي مدمر
الواليات المتحدة، آخذة بعين االعتبار االمكانية الكارثية لألسلحة  وتحتفظ. سيتحملون آامل المسؤولية

جراء أي تعديالت على الضمان نتيجة إالبيولوجية والوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا البيولوجية، بحق 
 .لتطور وانتشار تهديد األسلحة البيولوجية وقدرات الواليات المتحدة على مواجهة ذلك التهديد

الدول التي تمتلك أسلحة نووية والدول التي ال تمتثل  –وفي حالة الدول التي ال يغطيها هذا الضمان 
هناك نطاق ضيق من الظروف الطارئة التي يمكن يظل  –االنتشار النووي  المتعلقة بعدماللتزاماتها 

ة أو باألسلحة الكيماوية لألسلحة النووية األمريكية ان تلعب فيها دورا في ردع هجوم باألسلحة التقليدي
وبالتالي، فإن الواليات المتحدة غير مستعدة في . ضد الواليات المتحدة أو حلفائها وشرآائها والبيولوجية

الوقت الراهن لتبني سياسة عامة مفادها أن  ردع الهجوم النووي هو الغرض الوحيد لألسلحة النووية، 
 .لها تبني مثل هذه السياسة بطريقة آمنةخلق الظروف التي يمكن في ظعلى ولكنها ستعمل 
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ومع ذلك، فإن هذا ال يعني أن استعدادنا الستعمال األسلحة النووية ضد الدول التي ال يغطيها الضمان 
على انها  التأآيدوفي الواقع، فإن الواليات المتحدة ترغب في  .الجديد قد ازداد بأي شكل من األشكال

في الظروف القاهرة للدفاع عن المصالح الحيوية للواليات فقط ية ستنظر في استعمال األسلحة النوو
إن من مصلحة الواليات المتحدة ومصلحة آل الدول األخرى أن يمتد سجل . المتحدة أو حلفائها وشرآائها

 .عاما إلى األبد 65عدم استعمال األسلحة النووية منذ 

 :الوضع النووي مراجعةالرئيسية الناجمة عن  النتائج بينذلك، ومن  علىو

  ستستمر الواليات المتحدة في تعزيز القدرات التقليدية وتخفيض دور األسلحة النووية في
جعل ردع الهجوم النووي على الواليات المتحدة أو ردع الهجمات غير النووية، وذلك بهدف 

 .الغرض الوحيد لألسلحة النووية األمريكيةهو حلفائها وشرآائها 

 لمتحدة في استعمال األسلحة النووية فقط في الظروف القاهرة للدفاع سوف تنظر الواليات ا
 .عن المصالح الحيوية للواليات المتحدة او حلفائها وشرآائها

  غير الحائزة دول اللن تستعمل الواليات المتحدة، او تهدد باستعمال، األسلحة النووية ضد
 لتزاماتاللتمتثل التي و ةالنووي األسلحةنتشار عدم افي معاهدة  األطراف أسلحة نووية، على

 .االنتشار النووي بعدم الخاصة

 واالستقرار عند مستويات قوة نووية مخفضة اإلستراتيجيالحفاظ على الردع 

ستراتيجية بتخفيض عدد األسلحة النووية اإل ، منذ نهاية الحرب الباردة،وروسيا قامت الواليات المتحدة
تحتفظان بأسلحة نووية أآثر بكثير مما تحتاجان  نبالمائة، ولكنهما ال تزاال 75حوالي بالمنشورة ميدانيا 

اإلدارة األمريكية ملتزمة بالعمل مع روسيا للحفاظ على االستقرار عند مستويات و. اليه ألغراض الردع
 .قوة مخفضة بدرجة آبيرة

 1991لعام  1معاهدة ستارت  تتمثل الخطوة التالية في هذه العملية في استبدال .معاهدة ستارت الجديدة
وآانت إحدى المهام األولى . معاهدة ستارت الجديدة --تفاقية أخرى قابلة للتحققاالمنتهي مفعولها ب

تتمثل في تطوير مواقف أمريكية لمفاوضات معاهدة ستارت الجديدة والنظر في  مراجعة  الوضع النوويل
مراجعة  وقد توصلت . االتفاقية الجديدة تتطلبهاآيفية هيكلة القوات األمريكية على ضوء التخفيضات التي 

 :التالية النتائجإلى  الوضع النووي

  االستراتيجية األمريكية يمكن االحتفاظ بالردع المستقر أثناء تخفيض أدوات التوصيل– 
، والصواريخ البالستية التي تنطلق من الغواصات (ICBMs) الصواريخ البالستية عابرة القارات

(SLBMs)1بالمائة من مستوى معاهدة ستارت  50بحوالي   ،فات القنابل النووية الثقيلةذ، وقا ،

لمائة من مستوى معاهدة با 30وتخفيض الرؤوس النووية االستراتيجية المتفق عليها بحوالي 
 .موسكو
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  وافقت الواليات المتحدة وروسيا على الحدود مراجعة  الوضع النووياستنادا على تحليل ،
المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة والقاضية بالسماح بألف وخمسمائة وخمسين رأسا 

أداة توصيل استراتيجية منشورة ميدانيا، وعدد اجمالي من  700استراتيجيا متفق عليها، و

 .منصة 800 المنصات االستراتيجية المنشورة وغير المنشورة ميدانيا يبلغ 

  الصواريخ البالستية عابرة  األمريكية المكونة من النووية بالمجموعة الثالثيةسيتم االحتفاظ
وقاذفات القنابل النووية الثقيلة  ،الغواصاتالتي تنطلق من الصواريخ البالستية و ،لقاراتا

 .معاهدة ستارت الجديدةبمقتضى 

  د ـــعابرة القارات سيتم تحويلها لتحمل رأس نووي واحاألمريكية آل الصواريخ البالستية“de‐

MIRVed” لزيادة استقرارها. 

 هداف الطمأنة تم الحفاظ على مساهمات األنظمة غير النووية في الردع االقليمي األمريكي وأيس
عن طريق تجنب القيود على الدفاعات الصاروخية واالحتفاظ بخيارات استعمال القاذفات الثقيلة 

 .وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى في أدوار تقليدية

 االستنفار وضعإلى أن  مراجعة  الوضع النوويخلصت  .قرارالوقت الالزم للرئيس التخاذ المضاعفة 
طوال  مع وجود القاذفات الثقيلة خارج دائرة االستعداد الكامل –الحالي للقوات االستراتيجية األمريكية 

في حالة استنفار، وعدد آبير من الغواصات  تقريبًا آل الصواريخ البالستية عابرة القاراتو، الوقت
. يجب الحفاظ عليه حاليا –في البحر في أي وقت من األوقات   (SSBNs) المسلحة بالقذائف البالستية

مكانية حدوث إطالق نووي نتيجة بشكل أآبر من إ للتقليلوخلصت ايضا إلى ضرورة استمرار الجهود 
الوقت المتاح للرئيس للنظر فيما  ومضاعفة ،تصورالبها، أو سوء  المصرحعمال غير األللحوادث، أو 
 :ما يليخطوات الرئيسية وتشمل ال. باستعمال األسلحة النووية التصريحإذا آان عليه 

  لكل الصواريخ البالستية " باستهداف المحيط المفتوح"الممارسة الخاصة االستمرار في
، في بحيث أن الصاروخالتي تنطلق من الغواصات  البالستية عابرة القارات والصواريخ

 ،به أو غير المقصودمرخص الطالق غير اإلالمتمثلة في للغاية، و الحالة غير المحتملة
 .من روسيا إعادة تأآيد التزامها بهذه الممارسة وأن ُيطلبسيسقط في المحيط المفتوح، 

  المضي قدما في تعزيز نظام القيادة والسيطرة األمريكي لمضاعفة الوقت المتاح للرئيس
 .قرار في حالة حدوث أزمة نوويةالتخاذ ال

 في قواعد تعزز من فرص  استشراف أنماط جديدة لوضع الصواريخ البالستية عابرة القارات
 .سريعالإلطالق لأي حوافز من  بشكل أآبر بقائها وتخفض

آخذين بعين االعتبار أن روسيا والصين تقومان حاليا بتحديث قدراتهما  .تعزيز االستقرار االستراتيجي
وسا وتدعي الدولتان آلتاهما أن الدفاع الصاروخي األمريكي وبرامج الصواريخ التي تحمل رؤ –النووية 
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فإن الحفاظ على استقرار استراتيجي مع الدولتين سيشكل تحديا هاما  –تقليدية تبعث على عدم االستقرار 
 .في السنوات القادمة

  سوف تدخل الواليات المتحدة في حوار ثنائي على مستوى عال مع آل من روسيا والصين
استقرارا وحيوية حول االستقرار االستراتيجي بهدف تشجيع عالقات استراتيجية اآثر 

 .وشفافية

وأي  ةالصاروخي دفاعتهاأن تشرح أن بسوف يسمح الحوار االستراتيجي مع روسيا للواليات المتحدة 
للتعامل مع  ةمصمم إنما هي المدى تحمل رؤوسا تقليديةبالستية طويلة أمريكية مستقبلية أنظمة صواريخ 

ن ورائها التأثير على التوازن االستراتيجي مع التهديدات االقليمية الصاعدة حديثا، وانه ال يقصد م
الي حومن جهتها، يمكن لروسيا شرح برامجها الخاصة بالتحديث، وتوضيح مبدأها العسكري ال. روسيا

لروسيا اتخاذها ، ومناقشة الخطوات التي يمكن )خاصة مدى األهمية التي تعلقها على األسلحة النووية(
ترسانتها النووية غير االستراتيجية، مثل المضي قدما في تعزيز ن للتقليل من الهواجس في الغرب بشأ

 .أنظمتها غير االستراتيجية في عدد صغير من المرافق المؤمنة في أعماق روسيا

الحوار مع الصين حول االستقرار االستراتيجي إلى توفير مسار وآلية لكل طرف للتعبير عن ويهدف 
اآلخر، وسياساته وبرامجه في مجال األسلحة النووية والقدرات وجهات نظره بشأن استراتيجيات الطرف 

الهدف من وراء مثل هذا الحوار في تعزيز الثقة، وتحسين الشفافية، يتمثل و. االستراتيجية األخرى
الحفاظ "، فإن 2010وآما يوضح تقرير مراجعة الدفاع الصاروخي الباليستي لعام . والتقليل من عدم الثقة

مهم لهذه اإلدارة بمثل أهمية الحفاظ على الصينية  –االستراتيجي في العالقات األمريكية على االستقرار 
 ".خرىاألرئيسية القوى الاستقرار استراتيجي مع 

أمر الرئيس بإجراء مراجعة ألهداف الحد من األسلحة في الفترة التي  .مستقبليةالنووية التخفيضات ال
وسوف . في امكانية إجراء تخفيضات مستقبلية في األسلحة النوويةتعقب معاهدة ستارت الجديدة، والنظر 

تؤثر عدة عوامل على حجم ووتيرة التخفيضات المستقبلية في القوات النووية األمريكية األقل من 
 .مستويات معاهدة ستارت الجديدة

حتملين، أوال، يجب ان تستمر أي تخفيضات نووية مستقبلية في تعزيز ردع الخصوم االقليميين الم
وسوف يتطلب ذلك تقييما جديدا . واالستقرار االستراتيجي مع روسيا والصين، وطمأنة حلفائنا وشرآائنا
؛ اليات المتحدة وحلفائها وشرآائهالمتطلبات الردع؛ والمزيد من التحسينات في القدرات غير النووية للو

يجية؛ والتشاور عن آثب مع الحلفاء ستراتستراتيجية وغير اإلاألسلحة اإل التي ترآز على تخفيضاتالو
أن المكاسب، في حسابات أي خصم محتمل، وسوف تستمر الواليات المتحدة في التأآد من . والشرآاء

آما يتصورها من وراء مهاجمة الواليات المتحدة أو حلفائها أو شرآائها ستكون أقل بكثير من التكاليف 
 .غير المقبولة التي يتسبب بها الرد

واالستثمارات في البنية التحتية النووية، التي ) النووي(وف يسمح تنفيذ برنامج رعاية المخزون ثانيا، س
سياسة االحتفاظ بأعداد آبيرة عن بعيدًا التحول ب، للواليات المتحدة مراجعة  الوضع النوويأوصت بها 
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من الرؤس الحربية غير المنشورة ميدانيا تحوطا من المفاجآت الفنية أو الجيوسياسية، مما يسمح 
 معوهذه االستثمارات ضرورية جدا  لتسهيل التخفيض . بتخفيضات رئيسية في المخزون النووي

 .يتلوهاالردع في ظل معاهدة ستارت الجديدة وما  بالقدرة على االحتفاظ

ثالثا، سوف تبقى القوة النووية الروسية عامال هاما في تحديد مدى وسرعة استعدادنا لتخفيض القوات 
ونظرا لعالقاتنا المتحسنة، لم تعد الحاجة للتساوي العددي الصارم بين البلدين ملحة آما آانت . األمريكية

ة يمكن أن تبعث هواجس لدى الطرفين ولكن الفروق الكبيرة في القدرات النووي. خالل الحرب الباردة
وفي اوساط حلفاء وشرآاء الواليات المتحدة،  وقد ال تشجع على الحفاظ على عالقة استراتيجية مستقرة 

وبالتالي، فإننا سنولي . وطويلة المدى، خاصة في الوقت الذي تخفض فيه القوات النووية بدرجة آبيرة
 .مستويات أدنىأهمية إلنضمام روسيا الينا ونحن ننتقل ل

 :ما يلي الرئيسية مراجعة  الوضع النوويتشمل بعض توصيات 

  القيام بتحليل متابعة لتحديد أهداف لتخفيضات نووية مستقبلية أقل من المستويات المتوقعة في
معاهدة ستارت الجديدة، في الوقت الذي يتم فيه تعزيز ردع الخصوم االقليميين المحتملين، 

 .تيجي مع روسيا والصين، وطمأنة حلفائنا وشرآائناواالستقرار االسترا

  التطرق لألسلحة النووية غير االستراتيجية، سويا مع األسلحة النووية غير المنشورة ميدانيا
 .لدى الطرفين، في أي مفاوضات مع روسيا في الفترة التي تلي معاهدة ستارت الجديدة

 الطمأنينة موثوقية وفعاليةرق تحافظ على تنفيذ التخفيضات في القوات النووية األمريكية بط 
وسوف تتشاور الواليات المتحدة مع الحلفاء والشرآاء عند تطوير . لحلفائنا وشرآائنا ةاألمني

 .مقاربتها لمفاوضات ما بعد معاهدة ستارت الجديدة

  طمأنة حلفاء الواليات المتحدة وشرآائهاإعادة قليمي وتعزيز الردع اإل

إن الواليات المتحدة ملتزمة تماما بتعزيز العالقات االمنية الثنائية واالقليمية والعمل مع الحلفاء والشرآاء 
إن مثل هذه العالقات األمنية . تكييف هذه العالقات لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من أجل

عن طريق  --بعدم االنتشار المتصلة ا حيوية لردع التهديدات المحتملة، ويمكن لها أيضا أن تخدم أهدافن
اإلظهار للدول المجاورة أن سعيها للحصول على األسلحة النووية لن يؤدي سوى إلى تقويض هدفها 

 هأن إلى طمأنة حلفاء وشرآاء الواليات المتحدة غير النوويينبإعادة لتحقيق مزايا عسكرية أو سياسية، و
 .منووية خاصة بهردع ات باإلمكان حماية مصالحهم األمنية دون قدر

حلفاء الواليات المتحدة إلى نطاق الردع  مددورا أساسيا في  األمريكيةلقد لعبت األسلحة النووية    
التي  مالنووية من قبل الدول في منطقته وشرآائها ضد الهجمات النووية أو اإلآراه المدعوم بالتهديدات

كية ذات مصداقية عبر مجموعة يأمر" مظلة نووية"وقد تم توفير  .تمتلك أو تسعى المتالك أسلحة نووية
الثالثية، واألسلحة النووية غير االستراتيجية المنتشرة  األمريكيةستراتيجية القوات اإل --من الوسائل 

في الواليات المتحدة والتي  الموجودةبصورة متقدمة في مناطق رئيسية من العالم، واألسلحة النووية 
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قد تغير مزيج وسائل لو. قليميةاإلطوارئ اليمكن نشرها بسرعة خارج الواليات المتحدة لمواجهة حاالت 
  .ىالردع على مر الزمن ومن منطقة إلى أخر

آبير منذ نهاية  على نحوالمنتشرة بصورة متقدمة  األمريكيةسلحة النووية ففي أوروبا، تم تخفيض األ
وعلى . منتشرا في تلك القارة األمريكيةسلحة النووية ب الباردة، ولكن ظل هناك عدد صغير من األالحر

هو في أدنى  )الناتو( الرغم من أن خطر وقوع هجوم نووي ضد أعضاء منظمة حلف شمال األطلسي
فريدة ال نوويةال ترتيباتالإلى جانب  --مستوياته التاريخية اآلن، فإن وجود األسلحة النووية األمريكية 

في  بالحلف غير الحائزة على األسلحة النوويةبموجبها الدول األعضاء والتي تشارك مع الناتو،  المشترآة
يسهم في  --التخطيط النووي وامتالك الطائرات المصممة بصورة خاصة للتمكن من حمل أسلحة نووية 

. ون بأنهم معرضون لتهديدات إقليميةتماسك التحالف وتوفير الطمأنينة للحلفاء والشرآاء الذين يشعر
 لمفهومهمراجعة الناتو  أثناءوستتم مناقشة دور األسلحة النووية في الدفاع عن أعضاء التحالف هذا العام 

لذلك من  ةالشامل المراجعةبعد إال إحداث أي تغييرات في الوضع النووي للناتو ال يمكن و. ياالستراتيج
 .بهذا الشأن تخذهوالقرار الذي ي --قبل التحالف 

حيث ال توجد هياآل تحالف متعددة األطراف مماثلة لحلف شمال االطلسي  --وفي آسيا والشرق األوسط 
ومن خالل ، لفات الثنائية والعالقات األمنيةعن طريق التحا موسعحافظت الواليات المتحدة على ردع  –

وعندما انتهت الحرب الباردة، قامت الواليات . وجودها العسكري المتقدم في المنطقة والضمانات األمنية
المتحدة بسحب أسلحتها النووية المنتشرة بصورة متقدمة في منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك إزالة 

ومنذ ذلك الحين، اعتمدت . األسلحة النووية من سفن السطح البحرية والغواصات ذات األغراض العامة
القدرة على إعادة نشر النظم النووية في شرق على تراتيجية المرآزية وسالواليات المتحدة على قواتها اإل

  .تآسيا في أوقات األزما

حلفائها لالواليات المتحدة  طمأنةوعلى الرغم من أن األسلحة النووية قد أثبتت آونها عنصرا رئيسيا في 
ية لتعزيز الهياآل األمنية وشرآائها، فقد اعتمدت الواليات المتحدة بشكل متزايد على العناصر غير النوو

ووجود دفاعات فعالة على األرض ضد  التقليدية األمريكيةاإلقليمية، بما في ذلك الوجود المتقدم للقوات 
، فإن األمريكيستراتيجية األمن القومي إدور األسلحة النووية في  ومع انخفاض. الصواريخ الباليستية

أحد العناصر وعالوة على ذلك، فإن . ن عبء الردعحصة أآبر م تبوأهذه العناصر غير النووية ست
 عالقاتال إنه –أيضا غير عسكري  ولكن آونه، ر نوويغي آونهفقط ليس اإلقليمي الفعال  المكونة للردع

  .هاقائمة على الثقة بين الواليات المتحدة وحلفائها وشرآائالقوية السياسية ال

أو (لقد خفضت الواليات المتحدة أسلحتها النووية غير االستراتيجية . األسلحة النووية غير االستراتيجية
وال تحتفظ الواليات المتحدة اليوم سوى بعدد محدود . بشكل آبير منذ نهاية الحرب الباردة") التكتيكية"

من األسلحة النووية المنتشرة بصورة متقدمة في أوروبا، باإلضافة إلى عدد صغير من األسلحة النووية 
للحلفاء والشرآاء  الممتدزنة في الواليات المتحدة ألغراض النشر المحتملة في الخارج لدعم الردع المخ

عدد ينتشر ستراتيجية، روسيا بقوة أآبر بكثير من األسلحة النووية غير اإل تحتفظو. في جميع أنحاء العالم
  ).توالنا(آبير منها بالقرب من أراضي دول أعضاء في منظمة حلف شمال األطلسي 
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 : سوفمراجعة الوضع النووي إلى أن الواليات المتحدة  قد خلصتو

 التكتيكية على المقاتالت القاذفة بصورة متقدمة األمريكية األسلحة النوويةنشر على تحتفظ بالقدرة   •

بما في  على نطاق آامل،) B‐61( 61 – لقنبلة بعمر اقدما في تمديد  تمضىوالقاذفات الثقيلة، و
  .ومراقبة استخدامها هاوأمن تهاذلك تعزيز سالم

‐TLAM  /أن –تي أل أيه أم (  التي تطلق من البحر انوويالمجهزة صواريخ آروز إنهاء خدمة   • 

N(. 

  التي تكمل الوجود العسكري بعيدة المدى الهجمات الصيانة وتطوير قدرات توجيه مواصلة
  .يقليمردع اإلوتعزز الالمتقدم للواليات المتحدة 

 توسيع المشاورات مع الحلفاء والشرآاء لمعالجة آيفية ما يكون من المالئم، وعند ،مواصلة
قدرات الردع في لن يتم إحداث أية تغييرات و. الموسع األمريكيردع الضمان مصداقية وفعالية 

  . مع حلفائنا وشرآائنا عن آثببدون مشاورات  األمريكيةالموسعة 

  مة وآمنة وفعالةالترسانة نووية سالحفاظ على 

منذ نهاية االختبارات و. مة وآمنة وفعالةالأسلحتها النووية سبقاء ضمان ملتزمة بالواليات المتحدة إن 
آمنة وموثوق التصديق على أنها الرؤوس النووية لدينا وتمت صيانة ، 1992في عام  األمريكيةالنووية 

عن طريق إعادة الرؤوس الحربية عمل على إطالة عمر المخزون الذي  إدارةبها من خالل برنامج 
ثالثة  لمدىواستشرافا للمستقبل  .لهاالمواصفات األصلية بما يصل تقريبا إلى حد االحتفاظ ب تجديدها
الرؤوس الحربية النووية  عمرلتمديد فإن مراجعة الوضع النووي نظرت في الكيفية األفضل  عقود،

وأهداف الواليات المتحدة لعدم  الكونغرس المفروض من قبلبرنامج إدارة المخزون ق مع القائمة بما يتف
 : التالية النتائجإلى  تاالنتشار، وتوصل

  المصادقة على  من أجلالعمل وستواصل جديدة تجارب نووية  بإجراءالواليات المتحدة لن تقوم
 . ذالنفاوإدخالها حيز  هدة الحظر الشامل للتجارب النوويةمعا

  عمر الإطالة برامج  تستخدموسوف . رؤوس نووية جديدةأية الواليات المتحدة لن تطور(LEPs)  
عسكرية جديدة  مهامدعم ت لن، وفقط سابقااختبارها تم أساس تصاميم قائمة على مكونات نووية 

  .ةقدرات عسكرية جديدالموارد لأو توفر 

  الواليات المتحدة خيارات لضمان سالمة وأمن وموثوقية الرؤوس النووية على سوف تدرس
. الكونغرس المفروض من قبلبما يتفق مع برنامج إدارة المخزون وأساس آل حالة على حدة، 

الرؤوس الحربية  تجديد :لبرامج إطالة عمر األسلحة النوويةكاملة المجموعة الوسيتم النظر في 
رؤوس حربية نووية مختلفة، واستبدال مكونات النووية من تخدام الالموجودة، وإعادة اس

  .نوويةالمكونات ال
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  الواليات ألحد برامج إطالة عمر رأس حربي، فإن في أي قرار للشروع في التطوير الهندسي
مكونات استبدال الجرى يوس. تعطي أفضلية قوية لخيارات التجديد أو إعادة االستخدامسالمتحدة 

تم إذا المخزون بطرق أخرى، وإدارة من الممكن تلبية أهداف برنامج ط إذا لم يكن نووية فقال
  .سالكونغرموافقة الحصول على من الرئيس و بذلك صريحتحديدًا الت

  : مراجعة الوضع النووي بما يلي ت، أوصالنتائجوتمشيًا مع هذه 

  76 - على الغواصات دبليولبرنامج إطالة عمر الرأس الحربي المنصوب التمويل الكامل توفير 

)W‐76 (61 –ب قنبلة ودراسة إطالة عمر ال )B‐61 (وأنشطة المتابعة المتعلقة بذلك؛  

 78 -برامج إطالة العمر للرأس الحربي دبليو في دراسة خيارات  البدء )W‐78 ( المرآب على
الناتجة على ربية ما في ذلك إمكانية استخدام الرؤوس الحقارات، بعابرة الالصواريخ الباليستية 

  .ةللحد من عدد أنواع الرؤوس الحربيأيضا  التي تطلق من الغواصاتالباليستية  القذائف

بنية تحتية ب مدعوما يكون، يجب أن وفعاال اوآمنالما س األمريكيالمخزون النووي  ظلمن أجل أن يو
وقوى عاملة ذات آفاءة عالية  --دعم مرافق اللجمع تتألف من مختبرات األمن القومي وُم --مادية حديثة 

بخفض الواليات المتحدة وفيما تقوم . المهارات المتخصصة الالزمة للحفاظ على الردع النوويلديها 
مرافق ونوعية ال --في المخزون لديها األسلحة المتبقية موثوقية  تصبح، لديها أعداد األسلحة النووية

  .ةأآثر أهمي  -- يهاالالزمة للحفاظ عل

من أنه أصبح قد وجدت مختبرات األمن القومي ف. مصدر قلق أيضًا رأس المال البشري هووآذلك فإن 
إن التزام . واالحتفاظ بهم لجيل القادممن ا الواعدينمتزايدة اجتذاب العلماء والمهندسين بصورة  الصعب
ة النووية واالرهاب خطة واضحة وطويلة األجل إلدارة المخزون، وآذلك لمنع انتشار االسلحباإلدارة 
لهم من خالل توفير الفرصة  واالحتفاظ بهم الغد يتوظيف علماء ومهندسسيعمل على تعزيز  ،النووي

 . وفي أنشطة التطويرمغزى الصعبة وذات البحاث األللمشارآة في 

 : إلى ما يلي النووي  مراجعة الوضع خلصتو

  وآذلك  ،إلدارة المخزون الهامة بالنسبةالعلوم والتكنولوجيا والهندسة، ينبغي تعزيز قاعدة
  .االنتشاربشأن منع  التبصير

 زيادة االستثمارات في مجمع األسلحة النووية من المرافق والموظفين لضمان هناك حاجة ل
مرافق جديدة وسيتم استكشاف بناء . ترسانتنا النوويةطويلة المدى لفعالية المن واألسالمة وال

لألمن  قوميةمن قبل اإلدارة اللذلك ارة يتم حاليا تطوير خطة إدون ولدعم متطلبات إدارة المخز
  .يالنوو
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 الكيمياء والمعادن في مختبر لوس أالموس مشروع أبحاث استبدال زيادة التمويل لل هناك حاجة
تطوير مرفق جديد لمعالجة عاما، و 50 الذي يبلغ عمره اآلن مرفق القديمالي ليحل محل قومال

  .يفي اوك ريدج في والية تينيس 12واي اليورانيوم في محطة 

  نحو عالم خال من األسلحة النووية: المستقبل إلىالتطلع 

أمن الواليات المتحدة وحلفائها  تعزيز من شأنه 2010ام مراجعة الوضع النووي لعتوصيات  إن تنفيذ
  .ةعالم خال من األسلحة النوويل الرئيس يا، آما أنه سيقربنا بعدة خطوات مهمة من رؤوشرآائها

التي من شأنها أن تسمح في النهاية للواليات المتحدة ودول أخرى بالتخلي عن أسلحتها  الظروفإن 
ومن  .جداالتحقيق صعبة  ظروفهي أمن دولي أآبر  عدماستقرار وحدوث عدم بالنووية دون المخاطرة 

قدر أآبر من الشفافية في برامج وقدرات ولنجاح في وقف انتشار األسلحة النووية، ا الظروفبين هذه 
نزع ب االلتزامالبلدان الرئيسية التي تثير القلق، وطرق تحقق وتكنولوجيات قادرة على آشف انتهاآات 

حل هذه االنتهاآات، وفي نهاية المطاف مثل السالح، وتدابير إنفاذ قوية وذات مصداقية آافية لردع 
ومن . واالحتفاظ بها األسلحة النووية على حيازة المتنافسةالنزاعات اإلقليمية التي يمكن أن تحفز الدول 
  .مالواضح أن مثل هذه الظروف ال وجود لها اليو

ويمكننا اتخاذ الخطوات العملية . هذه الظروفيجاد مل بنشاط إلأن نع --ويجب علينا  --بمقدورنا ولكن 
دف النهائي المتمثل في الهالتي لن تدفعنا فقط نحو ، 2010عام ة الوضع النووي لمراجعالمحددة في 

 ، بل إنها وفي حد ذاتها، سوف تعيد تنشيط جميع األسلحة النووية في جميع أنحاء العالم تخلص منال
لنووية من قتناء األسلحة النووية والمواد اأمام احواجز أعلى  تقيمالنظام العالمي لعدم االنتشار النووي، و

 .الواليات المتحدة واألمن الدولي أمن جانب الجماعات اإلرهابية، وتعزز

 


