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األول الفصل

النووية التجاِرب التخيلعن

الهائل الخطِر إىل االنتباه بتوجيه آَخرين، بمشاركِة طالبُت، ،١٩٥٧ عام من أبريل يف
(قنابل الذرية بالقنابل تجاِرَب إجراء عِقَب واألرض، للهواء اإلشعاعي م التسمُّ عن الناتج
اتفاٍق إىل ل للتوصُّ النوويَة القوى آَخرين، مع وناشدُت، الهيدروجينية. والقنابل اليورانيوم)
عن التخيل يف الحقيقية رغبتهم عن إعالنهم إبَّاَن وذلك يمكن، ما بأرسِع التجارب لوقف

الذرية. األسلحة استخدام
فُمفاوضات تحدث. لم لكنها الخطوة. هذه اتخاذ يف معقول أمٌل ة ثَمَّ كان الوقت ذلك يف
املتحدة، الواليات من ستاسني، هارولد السيد بقيادة لندن، يف ُعقدت التي ١٩٥٧ عام صيف
املصريَ العاِم ذلك خريف يف املتحدة األمم ِقبَل من املنظَّم املؤتمر وعانى شيئًا. ق تُحقِّ لم

املناقشات. من السوفييتي االتحاد انسحاب إثر ذاتَه
النقاشات تكون أن عىل قائًما السالح لنزع مقرتًَحا مؤخًرا السوفييتيُّ االتحاد قدَّم
التجارب ف توقُّ رضورَة ِضمنًا املقرتُح هذا يقتيض أوىل، وكخطوٍة بوضوح. لها مخطًَّطا

الفور. عىل النووية
الوضع؟ هذا ق تحقُّ احتماالت ما

اتفاٍق إىل ُل التوصُّ املعنيَِّة األطراِف جميِع عىل اليسري من سيكون أنه يُعتقد ربما
يف التي الذرية األسلحة من بأيٍّ التضحيُة عليه سيكون منهم أحد فال النقطة. هذه بشأن
الجميع. عىل جديدة أسلحة اختبار عىل القدرة عدم يف املتمثِّل القيد سيَرسي بينما حوزتهم،
وبالفعل االقرتاح. بهذا الَقبوُل وبريطانيا املتحدة الواليات عىل الصعب من ذلك، ومع
املتواصلة والدعايُة الحني ذلك ومنذ .١٩٥٧ عام ربيع يف األمر مناقشة عند عاَرضتاه
لها. حدٍّ وضَع يقتيض داهًما خطًرا يشكِّل النووية التجارَب يعقب الذي اإلشعاع أن تزعُم
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وهيئات وكاالت من وفرية دعائية مادًة باستمرار ى تتلقَّ واألوروبية األمريكية فالصحافة
الرأي. لهذا دعمهم إبداء برضورِة بقوٍة يشعرون الذين والعلماء الحكومية الذرية الطاقة
العبارات أقتبُس الذرية؛ للطاقة األمريكية للوكالة الفرعية اللجنة عن صادر بياٍن ومن

التالية:

التجاِرب من الحدُّ يتمَّ أن والعسكرية، الِعلمية املتطلبات إطاِر يف املستحَسن، من
االلتباِس لتصحيِح الرضورية الخطوات اتخاذُ وينبغي . حدٍّ أقىص إىل النووية
االزدياد جرَّاء من الوراثة عىل واملحتملة اآلنيَّة فاآلثار الناس. عامة لدى الحايلِّ
بها. املسموح الحدود ضمن باقيٌة الهواء يف اإلشعاعي للنشاط التدريجي
تأثري له السيطرة، حدود خارج أنه الناُس يعتقد ضارٍّ أثٍر وجوِد واحتماليُة
إطار يف ومربَّر رضوري أمٌر هي النووية التجاِرب فاستمراريَّة قوي. عاطفي

القومي. األمن مصالح

وعيًا يزدادون الناس أن حقيقة هو الناس» عامة لدى «االلتباس بعبارة واملقصود
النووية. التجارب عن الناجمة باملخاطر

االزدياد جراء من الوراثة عىل «اآلثار أن الغامضة العبارة وراء املحتمَل املنطَق إن
عدَد أن هو بها»، املسموِح الحدوِد ضمَن باقيٌة الهواء يف اإلشعاعي للنشاط التدريجي
— التناسلية بالخاليا يلحق الذي للرضر نتيجًة — ُمشوَّهني سيوَلدون الذين األطفال

التجاِرب. وقف لتربير يكفي بما كبريًا يكون لن أنه يفرتض
اإلشعاعي النشاط خطر من الحدِّ دعِم برضورِة يشعرون الذين العلماء رؤية عن يعربِّ
حول له ُخطبًة اختتم الذي الوسطى، أوروبا علماء أحُد الصائبة، النَِّسب أنها يعتقدون ملا

التالية: والتنبؤية الجريئة بالكلمات املوضوع هذا

فإن املاضية، القليلة السنوات يف كما نفِسها بالوتريِة االختبارات أُجِريَت إذا
اآلن، عليه هو مما ١٩٨٣ عام يف أضعاف أربعة أقوى سيكون اإلشعاعي م التسمُّ
مقارنًة ضئيلًة ستكون القوة هذه حتى .٢٠١٠ عام يف أضعاٍف ستِة وبنحِو
بالبِرش املحِدَق الخطَر إن قاطعة بصورٍة القول ويمكن الطبيعي. باإلشعاع
ويف خطر. أي وجود عدَم يعني ال هذا محدود. النووية التجاِرب يف املنخرطني
الذرية، الطاقة هيئة وعضِو األمريكي الفيزيائي أقتبسكلمات أن أودُّ السياق هذا
الخطر مواجهة يف متوازنًا يكون أن يجب اإلشعاعي م التسمُّ خطر «إن ليبي: د.
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قبل النووية التجارب عن التخيل تم إذا بأكمله، الحر العالُم له سيتعرَّض الذي
أرادت إذا رضورية فالتجارب السالح. لنزع آمنٍة دوليٍة اتفاقيٍة إىل ل التوصُّ

النووية.» األسلحة تطوير َرْكب عن تتخلف أال املتحدة الوالياُت

اإلعالن حدِّ إىل بارز أمريكي نووي فيزيائيٌّ ذهب املستمرَّة، التطمينات حْملة إطار ويف
التساقط من أكربَ خطًرا يُشكل العالم يف املضيئة الساعات أقراص عدد إجمايل أن عن

اآلن. حتى النووية للتجارب اإلشعاعي
النموذج تصميِم يف العلم نجاح عن السارة األنباء من الكثريَ امُلطمِئنُة الدعاية ع وتتوقَّ
ويُطلق املعتادة. تلك من بكثري أقلَّ خطرًة إشعاعيًة موادَّ تُنتج هيدروجينية لقنبلٍة األوَّيل
القديم النوع يحمل أن ينبغي وبذلك النظيفة». الهيدروجينية «القنبلة الجديدة القنبلة عىل

القذرة. القنبلة اسَم فصاعًدا اآلن من
مادٍة من مصنوع ِغالٍف وجوِد يف األخرى عن النظيفة الهيدروجينية القنبلة تختلف
الشديدة، االنفجارية الحرارة درجات عند ة املشعَّ العنارص من هائلًة كمياٍت تُطلق ال ما
اإلشعاعي. النشاُط حيث من رضًرا أقلَّ كونها سبُب هو وهذا .٢٣٨ اليورانيوم عكس عىل

قوة. أقلُّ أيًضا أنها غري
لذلك ِذكُرنا وليكن — اإلشادة أشدَّ بها يُشاد التي الجديدة الهيدروجينية القنبلة إن
اليورانيوم من مصنوعٍة يورانيوم قنبلِة عن عبارة فزناُدها فحسب. نسبيٍّا نظيفٌة — عابًرا
هريوشيما. عىل أُسِقَطت التي تلك قوَة قوَّتها يف تُعادل ذرية قنبلة وهي االنشطاري، ٢٣٥
تنبعث التي النيوترونات تفعل كما أيًضا، إشعاعيٍّا نشاًطا تنفجر، عندما القنبلة، هذه تُنتج

التفجري. عند كبرية بأعداٍد
القنبلة أبو تيلر، إدوارد د. راح ،١٩٥٨ عام مطلع يف األمريكية الصحف إحدى يف
بالقنابل كليًة تَُشنَّ أن املقرَّر من التي الرائعة النووية بالحرب يتغنَّى القذرة، الهيدروجينية
نحٍو عىل املثالية القنبلة هذه إلتمام التجارب، مواصلة عىل ويُرصُّ النظيفة. الهيدروجينية
حرِب آلِة بمحاربِة لنا يسمح موقٍف يف سيضُعنا التجاِرب من املزيد إجراء «إن متَقن:
سوف النوع هذا من النظيفة فاألسلحة نفِسه. الوقِت يف األبرياء املارَّة حماية مع ُخصومنا،

مستقبلية.» حرب أي يف الرضورية غرِي الخسائر من تحدُّ
األقلِّ القنبلِة هذه إنتاج يف يُفكران السوفييتي االتحاد وال املتحدة الواليات ال وبالطبع،
األخرية اآلونة يف األمريكية الدفاع وزارة أعلنت فقد محتملة. حرٍب أي يف الستخدامها فاعليًة

جديًدا. هجوميٍّا سالًحا أصبح قد لإلشعاع بأكملها مناطَق تعريَض أن
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ظهرت لقد لالستخدام. وليست فحسب، للعرض النظيفة الهيدروجينية القنبلة إن
أقلُّ إشعاٌع سيعقبها املستقبلية النووية التجاِرب بأن االعتقاد عىل الناس لحثِّ القنبلة هذه

النووية. التجارب استمرار معارضة تُربِّر ُحجة يوجد ال وأنه وأقل،

يف يأخذون ضئيل خطٌر النووية التجارب عن الناجم الخطر أن يعتقدون الذين أولئك إن
بعد. الخطر حدَّ نبلغ لم بأننا أنفسهم ليُقنعوا الجوي؛ اإلشعاَع األول، املقام يف االعتبار،

مرِّ فعىل بذلك. االعتقاد يودُّون كما ِحساباتهم نتائِج إىل الركون يمكن ال ذلك، ومع
،١٩٣٤ عام ففي عدة. مراٍت لإلشعاع املسموح الحدِّ تقليِل إىل اضطراٌر ثَمة كان السنني
بخمسوحدات. رسميٍّا تحدَّد الراهن الوقت ويف العام. يف إشعاع وحدِة ١٠٠ يبلغ الحد كان
الواليات (من تايلور لوريستون د. ويعترب البلدان. من العديد يف ذلك من أقل إىل ويصل بل
أن آخرين، مع يعترب، اإلشعاع، من الحماية مجال يف حجًة يعدُّ الذي األمريكية)، املتحدة
مفتوحة. مسألٌة عدمها من اإلشعاع من الضار» غري «القْدر ب ى يُسمَّ ما وجوِد مسألَة

به. مسموًحا قْدًرا نحن نعتربه اإلشعاع من قْدٍر عن الحديُث إال يَسُعنا ال أننا ويعتقد
وَمن به؟ سمح فَمن اإلشعاع». من مسموح «قْدر وجود بشأِن إخبارنا يتم ما دائًما

به؟ ليسمح حق أيَّ يملك الذي ذا
القادم اإلشعاَع فقط االعتبار يف نأخذ أالَّ بد ال اإلشعاع، خطورة بشأن الحديث عند

أجسامنا. يف ة املشعَّ العناِرص من ينبعث الذي ذلك أيًضا بل الخارج، من
اإلشعاعي؟ النشاط هذا مصدُر ما

بصورٍة هناك تبقى ال النووية التجارب عْرب الجو يف تنبعث التي ة املشعَّ العنارص إن
هذه وتخرتق مشعة. وثلوٍج ة مشعَّ أمطاٍر صورِة يف األرض عىل تتساقط فهي دائمة.
عن النباتات عرب ها نمتصُّ ونحن هناك. وتبقى والجذور األوراق عْرب النباتاِت العناُرص
كما املزروعات. هذه عىل تغذَّت التي الحيوانات لحوم تناُول أو األبقاِر حليِب رشِب طريِق

الرشب. ماء يُصيب املشعَّ املطَر أن
و٦٠° °١٠ عرض خطَّي بني الواقعة املناطق يف قوًة األشدُّ اإلشعاعيُّ ُم التسمُّ يحدث
العرضهذه خطوط يف تحديًدا أُجريت التي العديدة النووية التجارب إىل نظًرا الشماليَّني؛

املتحدة. والواليات السوفييتي االتحاد ِقبَل من
النسيج يف متساٍو نحٍو عىل السنني عرب أجسادنا تمتصها التي ة العنارصاملشعَّ ع تُوزَّ ال
مكانًا الداخيل اإلشعاع يتخذُ النقاط هذه ومن معينة. نقاٍط يف وترتاكم ب ترتسَّ بل الخلوي،
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يف اإلشعاع من النوع هذا إليه يفتقر وما الضعيفة. لألعضاء سيما ال إصاباٍت مسببًا له،
لسنوات. ونهاًرا ليًال يجب كما والعمل واستمراره، ُمثابرته خالل من عنه يُعوَّض القوة،
تمتصها التي وانتشاًرا خطورًة العنارص أكثر من أن جيًدا املعروفة الحقائق من
خاليا إىل تَه أشعَّ يبعث هناك ومن العظام يف يُختَزن فهو .٩٠ السرتونتيوم عنَرص أجساُدنا
اإلصابُة ذلك عىل ويرتتَّب والبيضاء. الحمراء الُكَريات ن تتكوَّ حيث األحمر، العظميِّ النخاِع
خاصٍة بحساسيٍة التناسلية األعضاء خاليا وتتَّسم الحاالت. أغلب يف املميتة الدم، بأمراض

وخيمة. عواقَب إىل يؤدي قد نسبيٍّا الضعيف اإلشعاع فحتى العنرص. هذا تجاه
تميض قد أنه فهو والخارجي، الداخيل اإلشعاع من لكلٍّ سوءًا األكثر الجانب أما
الجيل يف يبدأ ال بآثارهما الشعوَر أن فالواقع لهما. الخبيثة التَِّبعات تظهر أن قبل سنواٌت
مقبلة، ولقرون جيل، بعد جيٌل فسيشهد التالية. األجيال يف بل الثاني، الجيل وال األول،

وجسدية. ذهنية بإعاقات األطفال من باستمراٍر متزايد عدٍد ميالَد
يختار الذي الفيزياء، لعاِلم ليس النووية التجاِرب مخاطِر بشأِن الفصل القول إن
األحياء علماء إىل يُعزى الحق فهذا فحسب. الجو من القادَم اإلشعاَع االعتبار يف األخذ
الفيزيائيِّني وأولئك سواء، حدٍّ عىل الخارجي واإلشعاع الداخيل اإلشعاع دَرسوا الذين واألطبَّاء

واألطباء. األحياء علماءُ أرساها التي الحقائق إىل االنتباه يَلِفتون الذين
من عاِلًما ٩٢٣٥ ِقبَل من ع املوقَّ اإلعالن مع املطمئنة للدعاية القاضية الرضبة جاءت
السكرتري إىل بولينج لينوس د. الشهري األمريكي العاِلم من بيٍد يًدا واملسلَّم الدول، جميع
الذي اإلشعاعي النشاط أن العلماء أعلن فقد .١٩٥٨ يناير ١٣ يف املتحدة، لألمم العام
خطريًا ويُعد ة، كافَّ العاَلم أنحاء عىل بالًغا خطًرا يُشكِّل النووية التجاِرب عن تدريجيٍّا ينشأ
السبب، ولهذا املستقبل. يف املشوَّهني األطفال من متزايًدا عدًدا ستكون عاقبته ألن للغاية؛

النووية. للتجارب ا حدٍّ يضع دويل باتفاٍق طالبوا
غري العلماء أن ادعاء عىل قادرًة النووية التجارب مواصلة أجل من الدعاية تَُعد لم
واالمتناع الدولية، الهيئات قرار انتظاُر ينبغي ثم ومن اإلشعاع؛ خطِر مسألِة بشأن متفقني
يوم. كل ِحدَّته تتزايد فعليٍّا خطًرا يُشكِّل أن يمكن اإلشعاع إن بالقول العامة فزع إثارة عن
الحقيقة ولكن بعينها. صحٍف يف ه التوجُّ هذا ترسيخ يف الدعاية هذه تستمرُّ سوف
متزايدة رشيحٍة عىل مؤثِّرًة جنب، إىل جنبًا بثبات تميضمعها النووية التجارب خطِر بشأِن
تَْقوى لن فاعلية املنظمة الدعاية أكثر حتى البعيد، املدى وعىل العام. الرأي من باستمرار

الحقيقة. مواجهة يف يشء فعل عىل
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تجاُهلها هو النووية التجارب مواصلة أجل من للدعاية الغامضة الجوانب أحَد لعل
األحياء لعلماء َوفًقا ستكون، التي املستقبل أجيال عىل التجارب لهذه الضارة لآلثار التام

له. نتعرَّض الذي لإلشعاع نتيجًة واألطباء،
الخطر. هذا عىل التأكيد يف عامًلا ٩٢٣٥ ِقبَل من ع املوقَّ اإلعالُن نجح وقد

اإلعاقات أخطَر يُعانون املستقبل يف األطفال آالف والدِة عن مسئولني نكون أن يجب ال
يسبق لم الذين أولئك الخطر. لهذا كافيًا اهتماًما نُوِل لم ببساطة ألننا والجسدية؛ العقلية
هم وبؤس، يأٍس من ه بأمِّ أحاط ما مطلًقا يَشهدوا ولم مشوَّه، طفل ميالد عند الوجود لهم
النووية التجارب يف االستمراُر عليها ينطوي التي املخاطرة أن ادِّعاء عىل يَجُرءون َمن فقط
والوراثة األحياء عاِلُم ويُطِلق الراهنة. الظروف ظل يف خوضها من بد ال مخاطرٌة هي
آثارها ة املمتدَّ «الجريمة النووية التجارب يف االستمرار عىل روستان، جان الشهري الفرنيسُّ
حق يف الخطيئة هذه منع يف خصوًصا النساء عاتق عىل ُملقاٌة واملهمة املستقبل». إىل
آذانًا تَلقى أن شأنها من بطريقٍة الخطر ذلك ضد أصواتهن يرفعَن أن عليهن املستقبل.

مصِغيًة.

استمراِرها أو النووية التجارب ِف توقُّ مسألَة أن عىل أحٌد يُشدِّد لم اآلن حتى أنه الغريب من
تنطوي أسلحٍة تجريِب حقَّ الدول هذه يمنح الذي َمن وحَدها. النووية الُقوى تخصُّ ال
الذي — الدويل القانون لدى ماذا لم؟ السِّ وقت يف بأِرسه العالم عىل فتًكا املخاطر أشدِّ عىل
هذا يف به ليُدِيلَ — عرصنا يف واإلطراء اإلشادة آيات بأقىص ويحظى املتحدة األمم ده تُمجِّ
إىل جديٍد من إعادته من بد ال إذن ؟ العاجيِّ بُرِجه من العالم إىل ينظر يَُعد لم هل الصدد؟

لذلك. وفًقا بواجبه ويقوم الحقائق يُواجَه أن يُمكن حتى العالم
من املعاناة أشدَّ تُعاني التي لليابان، املزريَة الحالَة الحاِل يف الدويل القانون سيكتشُف
رشق شمال يف السوفييتية التجارب عن نجَمت التي ة املشعَّ حب فالسُّ النووية. التجارب آثار
املحيط يف املرجانية بيكيني جزر يف األمريكية التجاِرب عن نجمت التي وكذلك سيبرييا
أن يمكن ما أسوأ هو الناتج اإلشعاعي م التسمُّ وهذا اليابان. إىل الرياح حَمَلتها الهادئ
للرتبة اإلشعاعي م والتسمُّ تماًما. ومألوًفا شائًعا أمًرا ة مشعَّ أمطاٍر هطوُل وصار يحدث.
استخدام عن االمتناَع املناطق مختلف يف السكان فَرضعىل إنه حتى للغاية قويٌّ واملزروعات
وهو السرتونتيوم، بعنرص امللوَّث األُرز تناول سوى لهم بديَل ال ولكن للغذاء. َمحاصيلهم

14



النووية التجاِرب عن التخيل

يكون باليابان يُحيط الذي املحيط وكذلك األطفال. عىل سيما ال خطورًة يُشكِّل عنرص
الذي — للبالد الغذائي اإلمداد مصدُر يصبح ثَم ومن خطري؛ حدٍّ إىل بعضاألحياِن يف ا مشعٍّ
غري ة املشعَّ األسماك من الكبري القْدر بسبب ًدا مهدَّ — ا مهمٍّ دوًرا دائًما األسماُك فيه تلعب

لالستهالك. الصالحة
اليابانية، الحكومة كانت سوءًا، املوقَف تَزيد جديدة نووية تجِربة كلَّ أن إىل ونظًرا
بالدها نداء تُقدِّم اليابان، جنوب أو شمال عىل جديدٍة لتجاِرَب مخطَّطاٍت عن َسماعها عند
السوفييتية أو األمريكية السلطات من راجيًة موسكو، أو يس دي واشنطن يف العاجل
وجوِد لعدم أَسِفهم عن يُعربون إذ واحًدا؛ دائًما الجواب وكان ُمخططاتهما. عن التخيلِّ
يف ومؤخًرا الصدد. هذا يف اتفاٍق إىل بعد الُقوى ل توصُّ عدِم ظل يف بذلك للقيام مجاٍل

النووية. القوى إحدى عاصمة يف أخرى مرًة هذا حدث ،١٩٥٨ فرباير ٢٠
مثل الصحف، يف صغرية ِفقراٍت خالِل من ورفِضها النداءات هذه بشأن نعلم ما دائًما
وراء ما عىل وتُطِلُعنا انتباَهنا تَلفت التي باالفتتاحيات تُزعجنا ال فالصحافة آَخر. خٍرب أي
والصحافة نحن نكون وبذلك الياباني. الشعُب يعيشها التي كاملأساة األخبار؛ هذه مثِل
الصمَت التزم الذي الدويل، القانون هو األكرب املذنب أن غري الرحمة. بانعدام متََّهمني

عام. بعد عاًما املسألة هذه بشأن والالمباالة
ة ملحَّ مسألٌة فها توقُّ أو النووية التجارب استمرار مسألة أن نُدرك لكي الوقت حان
يُرصون والبرش النووية. التجارب بسبب خطٍر يف فالبرشية الدويل. القانون إىل بالنسبة

ذلك. يف الحق كل ولهم فها، توقُّ رضورِة عىل
إذا أو الدويل، القانون من حي يشء أيُّ عرصنا حضارِة يف يًا متبقِّ يزال ال كان إذا
تلك عن التخيلِّ النوويِة التجارِب عن املسئولة الدول عىل فإن تأسيسه، يُعاد أن ينبغي كان
األمر فهذا السالح. لنزع اتفاٍق عىل متوقًفا ذاك فها توقُّ تجعَل أن دونما الفور، عىل التجارب
اآلن. تمتلكها التي األسلحة تلك امتالك ستُواصل املعنيَّة فالدول السالح. بنزع له عالقة ال
لها يُسَمح أال يجب الخطَر تَزيد التي الجديدة فالتجارب لنُضيعه. وقٌت هناك ليس
دون من حتى املقبلة السنوات خالل سيتزايد الخطَر أن ندرك أن املهم ومن تحدث. بأن
طبقة ويف الجوي الغالف يف ُقِذفت التي املشعة العنارص من كبري فجزءٌ جديدة؛ تجارَب
ربما فقط، سنوات عدة بعد وسيسقط هناك. يزال ال النووية التَّجارب خالل االسرتاتوسفري

عاًما. عرش خمسة بعد
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إلجراء مواتيًة أجواءً يخلق سوف التجارب من املزيد إجراء عن الفوريَّ َ التخيلِّ إن
الرضورة ذات الخطوة هذه تُتَخذ وحينما النووية. األسلحة استخداِم حظِر بشأِن محادثات

سالم. يف تتمَّ أن املفاوضات هذه ملثل يمكن امللحة،
عىل أمٌر التجاِرب من املزيد إجراء عن للتخيل اآلن السوفييتي االتحاد استعداد إن
هذا إىل ل التوصُّ من املتحدة والواليات بريطانيا من كلٌّ تمكَّنْت وإذا األهمية. من كبري جانٍب
من اإلنسانية تتحرَّر فسوف الدويل، القانوُن قبُل ِمن به يُطالب الذي ذاِته العقالني القراِر
الناجِم والرتبة للهواء اإلشعاعي ِم التسمُّ تزايد ظل يف ًدا مهدَّ وجودها يكون أن من الخوف

النووية. التجارب هذه عن
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الثاني الفصل

الذرية احلرب خطُر

روسيا بني نووية حرب اندالع احتمالية تُشكِّله الذي التهديَد ر نتصوَّ أن اليوم علينا
التخيلَ القوتان قرَرت إذ إال لتجنُّبها مجاَل ال حرٌب وهي املتحدة. والواليات السوفييتية

الذرية. األسلحة عن
الوضع؟ هذا نشأ كيف

السادس ويف .٢٣٥ باليورانيوم ذريًة قنبلًة املتحدة الواليات أنتَجت ،١٩٤٥ العام يف
أُلقيت أغسطس من التاسع ويف هريوشيما، عىل القنبلُة هذه أُطِلَقت ،١٩٤٥ أغسطس من

ناجازاكي. عىل
الدول من غريها عىل عسكرية ميزًة منِحها إىل القنبلة هذه مثَل أمريكا امتالُك أدَّى

األخرى.
وكانت القبيل. هذا من قنبلًة أيًضا السوفييتي االتحاد امتلك ،١٩٤٩ عام من يوليو يف
كان وهكذا و١٩٤٩. ١٩٤٦ عاَمي بني الوجود إىل أمريكا جَلبَتها التي لتلك مساويًة قوَّتُها

األخرى. الدولِة لقنبلِة املتباَدل االحرتاِم أساِس عىل قائًما القوتني هاتني بني السالم
جزيرة عىل األوىل الذرية قنبلتها إنجلرتا رت فجَّ ،١٩٥٢ عام أكتوبر من الثالث يف

ألسرتاليا. الغربي الشمايل الساحل عىل مونتيبيلو،
بدعوة القراَر املتحدة الواليات اتخذَت ما، ميزٍة عىل الحصوِل ولضمان ذلك، بعد
القنبلُة هذه تتجاوز أن ًعا متوقَّ وكان الهيدروجينية. القنبلة لتصنيع تيلر إدوارد د.
يف األوىل للمرة القنبلة هذه وأُطلقت أضعاف. بعدة اليورانيوم قنبلة قوَة الهيدروجينية
يف الهادئ، باملحيط الواقعة املرجانية إيلوجالب جزيرة عىل إنيويتوك يف ،١٩٥١ مايو
الواقعة املجموعات إحدى بيكيني، جزر ويف ،١٩٥٤ مارس ويف .١٩٥٢ عام من أكتوبر



ذرية؟ حرب أم سالم

املتَقنة الهيدروجينية القنبلة انفجَرت الهادئ، املحيط يف املارشال جزر مجموعة جزر عىل
عىل البداية يف متوقًعا كان مما بكثرٍي أقوى كانت لالنفجار الفعلية القوة أن وتبنيَّ الصنع.

الحسابات. أساس
يف أيًضا السوفييتي االتحاد بدأ املتحدة، الواليات فيه بدأت الذي ذاِته الوقِت يف ولكن
كلتا حققت .١٩٥٣ أغسطس ١٢ يف منها قنبلة أول وانفجَرت هيدروجينية، قنابَل إنتاِج
العاملية الحرب خالل الذرية القنبلة املتحدة الواليات (اخرتعت واحد. آٍن يف ًما تقدُّ القوتني
األيام). تلك يف أملانيا خدمت التي الصواريخ تصنيع مبادئ عىل بعُد فيما وعمَلت الثانية،
إىل القنابل حمل عىل القوية الجوية الطائرات َمْقدرة عىل تعتمد الحرب تَُعد لم
انطالِقها نقطِة من إطالُقها يمكن هٌة موجَّ صواريُخ اآلن هناك صار فقد أهدافها.
َوقود بواسطِة الصواريخ هذه تحملها التي القذائف تُطلق بعيد. هدٍف إىل بدقٍة وتوجيُهها
قذيفًة تكون أن يمكن الصاروخ يحملها التي والقذيفة باستمرار. وكفاءته فاعليته ر تُطوَّ

هيدروجينية. قنبلة رأس أو يورانيوم قذيفة رأَس تحوي قذيفة أو عادية
ولها ميًال، ٦٢٥ من أكثَر إىل مداها يصل صواريَخ يمتلك السوفييتي االتحاد إن يُقال

ميل. ١١٠٠ من أكثر إىل يصل محتمٌل مًدى
ميل. ١٥٠٠ إىل مداها يصل صواريَخ تمتلك املتحدة الواليات إن ويُقال

للقارات العابرة الصاروخية بالقذيفة ى يُسمَّ ما هناك كان إذا بما الجزُم يمكن ال
من كالٍّ وأن الحل، إىل طريقها يف إنتاجها مشكلَة أن ويُعتَقد ميل. ٥٠٠٠ إىل يصُل بمًدى

بإنتاجها. منشغل والغرب الرشق
تصنيعه، اكتمل قد للقارات العابر الصاروخ أن بعُد معروًفا ليس أنه من الرغم وعىل
بعيد مًدى إىل الغواصات طريق عن القذيفة هذه مثل إلطالق تستعد أن أمريكا عىل فإن
الصاروُخ يستغرق أال ع املتوقَّ ومن هائلة. برسعة تنطلق الصواريخ فهذه البالد. داخل
طنٍّ من وزنها يرتاوُح قنبلة بحمولِة املحيِط لعبور الساعة نصف من أكثَر للقارات العابُر

أطنان. خمسة إىل
ولكنَّ املحلية، الحرب ى يُسمَّ ما هناك البداية يف اليوم؟ تُدار أن ذريٍة لحرٍب كيف
التي الصاروخية فالقذائف العاملية. والحرب املحلية الحرب بني اليوم طفيًفا اختالًفا ة ثمَّ
ناتًجا كان لو حتى بالدمار، االستهانة ينبغي فال ميل. ١٥٠٠ إىل مداها يصل ستُستخدم

هيدروجينية. قنبلة عن فضًال هريوشيما، عىل أُلِقيَت كالتي قنبلٍة عن
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الهيدروجينية القنابل أو الذرية، القنابل استخدام عن عدوٍّ بتخيلِّ التنبؤ الصعِب من
أكثر قوة ذات الهيدروجينية فالقنبلة البداية. من الكربى املدن عىل إتقانًا، األكثِر الهائلة

ضعف. بألِف الذرية القنبلة من تطوًرا
القنابل وقاذفات الصاروخية القذائف من كلٌّ تُستخدم أن تماًما الوارِد فمن ولذلك
قاذفات محل تحلَّ لن الصاروخية فالقذائف مستقبًال. الذرية الحروب يف مًعا الضخمة

ستُكملها. باألحرى بل القنابل،
الحرارة وستبلغ أميال. عدة إىل الهيدروجينية للقنبلة املبارش التأثري مدى يصل سوف
بهم سيَلحُق الذين املدن قاطني من الهائل الكمَّ تتخيَّل أن لك مئوية. درجٍة مليون ١٠٠
واملوجات واللهب، والحرارة الزجاج، من شظايا وتطايُر االنفجار، ضغط بفعل الدماُر
عن الناتج القاتل، املشعُّ فالتلوُّث قصرية. مدة إال الهجوم يستغرق لم لو حتى ة، املشعَّ

مربَّع. ميل ٤٥٠٠٠ نحو إىل مداه سيصل االنفجار،
وعُرش مائٌة أُلقيت «إذا الكونجرس: أعضاء لبعض املتحدة الواليات جنراالت أحُد قال
دقائق، عُرش منها كلٍّ بني يفصل األمريكية املتحدة الواليات عىل هيدروجينية قنابل
األميال من آالف بضعة إىل باإلضافة نسمة، مليون سبعني نحَو الخسائر قائمة فستضمُّ
وفرنسا، الغربية، وأملانيا إنجلرتا، مثل دوًال إن بأكمله. لجيٍل فائدٍة بال ستكون املربَّعة

هيدروجينية.» قنبلة عرشين إىل عرشة بخمس إبادتها يمكن
إىل ذري، هجوم تحت مناوراٍت مشاهدِة عقَب أيزنهاور األمريكي الرئيس أشار وقد
الظروف هذه ففي الجدوى. عديمة تُصبح مستقبًال الذرية الحرب يف الدفاعية التدابري أن

الصالة. هو املرء يفعله أن يمكن ما كلُّ
الهيدروجينية بالقنابل هجوٍم ضوءِ يف به القيام يمكن مما الكثريُ يوجد ال الواقع يف
واالنبطاح األسمنت، أو الحجر من ا جدٍّ قويٍة أسواٍر خلَف باالختباء الجميع نُصح سوى
وبهذه بالقماش. أمَكن، إن وأجسامهم، رءوسهم من الخلفي الجزء وتغطية أرًضا،
يُقدَّم أن لزاًما وسيكون باإلشعاع. واملوت الفناء من اإلفالُت املمكن من يكون قد الطريقة،

ة. املشعَّ املنطقة عن بعيًدا ونقلُهم اإلشعاُع، يلوِّثهما لم ورشاٌب طعاٌم الناجني لهؤالء
باملواد لنا أين فمن كاملة. مدينة لسكاِن مك السُّ بهذا أسواٍر إقامُة املستحيِل من
هذه مثل يف لألمان التماًسا للفرار؛ الوقُت حتى السكان لدى سيكون وكيف واملوارد؟

الحصون؟
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سيُعاني كهذا قصٍف أثناءِ ففي مهزوم. وال منتٌرص هناك يكون لن ذرية، حرٍب يف
يمكنهما سالم مقرتحات أو هدنة فال متواصل، دماٌر سيحلُّ نفَسه. املصريَ الجانبني كال

له. ا حدٍّ يضعا أن
يجب «اآلن لآلخر: يقول أن ألحٍد يمكن ال الذرية، األسلحة مع الناس يتعامل عندما
عىل باآلخر أحدنا الدماَر ُملِحقني مًعا، ننتحر أن نريد «اآلن فقط بل القتال»؛ يُحَسم أن

«… متباَدل نحٍو
يُصبح الذرية األسلحة يستخدم َمن «إن وجيه: بمنطٍق إنجليزي برملاني عضٌو قال
من استفادت كونها حتًما تَهِلك سوف تلدغ، عندما أنها أعني النحلة، ملصري ُعرضة

مماثل. ملصرٍي سيخضع الحرية عن للدفاع الذرية األسلحة يستخدم وَمن لدغتها»،
حياتهم سيُنهون أو سيموتون، الحرية أجل من ذرية حربًا يقودون الذين أولئك إن
حرٍب عن الناجمة ة املشعَّ حُب فالسُّ الدمار. سيجدون الحرية من وبدًال مأساوي. نحٍو عىل
تكون ولن للخطر. كانت أينما البرشية تعريُض شأنها من سيكوُن والغرب الرشق بني ما
يوجد (إذ والهيدروجينية. الذرية القنابل من ي املتبقِّ املخزون استخدام إىل حاجٌة ثمَة

قنبلة.) ٥٠٠٠٠ نحو منها
عىل تحدث أن يمكن التي وجنونًا حماقًة األعمال أكثُر هي الذرية فالحرب لذلك

ثمن. بأي منعها من بد وال اإلطالق.

مما أكثَر اليوم يتعاظم الخطر وهذا ذرية. حربًا تصري قد باردًة حربًا أن له يُؤَسف ومما
املدى. البعيدة الصواريخ استخدام إمكانية بسبب مىض وقٍت أيِّ يف عليه كان

فضًال الذرية، األسلحة بامتالك االنفراد بمبدأ املتحدة الواليات َكت تمسَّ املايض، يف
الذرية بالقنابل األخرى الدول إمداد يف ميزة أيُّ هناك يكن فلم السوفييتي. االتحاد عن
قذائَف مجيء مع ولكن بها. يفعلوا أن عساهم بما درايتهم عدم إىل نظًرا والهيدروجينية؛
هذه فاستخدام . التغريُّ يف آخذٌ الوضَع فإن أبعد، مًدى وذات أصغر نوٍع من صاروخيٍة
تكون وهكذا أمريكا. مع املتحالفة األصغر الدول إىل بالنسبة ممكن أمٌر الصغرية األسلحة
الدول أيدي يف الذرية األسلحة وضع عدم بشأن مبدئها عن حادت قد املتحدة الواليات

وخيمة. عواقَب يحمل الذي القرار وهو األخرى،
األطليس شمال ِحْلف دوِل تزويد يف ترغُب أمريكا أن املفهوم من اآلخر، الجانب عىل
هذه مثل فوجود السوفييتي. االتحاد ضدَّ للدفاِع الجديدة؛ األسلحة هذه بمثل (الناتو)
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ذرية حرٍب الندالِع الطريق د يُمهِّ مما السوفييتي، لالتحاد جديًدا تهديًدا يُشكِّل األسلحة
يكن لم الوضع وهذا األوروبية. األرايض عىل السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات بني
األرايض من الصواريِخ هذه نطاِق داخل يقُع اآلن السوفييتي فاالتحاد قبل. من موجوًدا

ميل. ١٥٠٠ حتى — كارخوف ومدينة موسكو إىل امتداًدا — األوروبية
وإيران تركيا جانب من دفاعيٍة ألغراٍض املدى املتوسطِة الصواريِخ استخداُم يمكن
ِمثل باستخدام بعمٍق السوفييتي االتحاد اخرتاق يُمكنهما حيث السوفييتي، االتحاد ضدَّ
إىل بدوره السوفييتي االتحاد يُضطرُّ قد املقابل، ويف أمريكا، من املمنوحة األسلحة هذه

نفِسه. عن الدفاُع فيه عليه يكون وضٍع
مع تحالفات إقامة إىل اآلن السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات من كلٌّ تسعى قد
أن يمكن تحدث قد مشاحنات وأي الدول. لهذه املايل الدعِم تقديِم عْرب األوسط، الرشق
للخطر. العالم يف السالم تُعرِّض أن يمكن األوسط الرشق يف املجهولة فاألحداث ا؛ رسٍّ تبدأ

حرٍب نشوب عند سيُقدَّم تحذير ال أن حقيقِة بفعل ازدياٍد يف ذريٍة حرٍب اندالِع خطَر إن
ستكون أوًال سيُهاجم الذي والطَرُف عارض. حادٍث مجرَِّد من تنشأ أن يمكن والتي كهذه،
خسائَر الفور عىل سيُكبده الذي األمر الهجوم، عليه الواقع الطرف عىل األوىل األفضليُة له

كبري. حد إىل القتالية مقدرته من ستحدُّ
بالًغا خطًرا طيَّاته يف يحمل ما هجوٍم ضدَّ الساعة مدار عىل إنذار وجود رضورة إن
فوريٍّ إجراءٍ اتخاذ يكون عندما الرادار، شاشة عىل يظهر ما تفسرِي يف خطأ بحدوِث

ذرية. حرب نشوب إىل يؤدي مما حتمية، رضورًة
كان حينما ماي، لو كورتس األمريكي الجنرال الخطِر هذا إىل األنظاَر لَفت َمن كان
الطريان سالح رادار محطَّات أشارت فقد األخرية. اآلونة يف كهذا وضٍع َشفا عىل العاَلم
الطريق. يف مجهولة قنابل بقاذفاِت اعتداءً أن إىل األمريكية الساحلية والقيادة األمريكي
االسرتاتيجية، القنابل قاذفات لسالح قائًدا كان الذي الجنرال، قرَّر التحذير، هذا عىل وبناء
وبعد مسئوليته. لفداحِة منه إدراًكا ذلك بعد تردَّد أنه غري انتقامي. قصٍف ببدءِ يأمر أن
أن لو سيحدث كان ماذا فنيٍّا. ً خطأ ارتكبَت قد الرادار محطات أن اكتُِشف وجيزة، مدٍة

موقعه؟ يف كان ورجاحًة اتزانًا أقلَّ جنراًال
الصغرية الصواريخ وجود إىل نظًرا مستقبًال؛ األخطاِر هذه مثُل تتزايَد أن املحتمل من
احتماالُت تصبح ثَمَّ وِمن ُهويتها، تحديُد الصعب ومن هائلة، برسعة الجو عرب تمرُّ التي
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الصواريخ لتحديد فقط ثواٍن سوى لديها ليس الدفاع فمنظومة للغاية. محدودًة الدفاع
الوصول من تتمكََّن أن قبل الصواريخ هذه تفجري خالل من مضاد هجوم وشنِّ تدنو، التي
هذه منها أُطِلقت التي املنصات لتدمري قنابل قاذفات إرسال ذاته، الوقت ويف أهدافها، إىل

الصواريخ.
بد ال شديد. ببطءٍ يعمل ألنه البرشي؛ للدماغ تُرتَك أن يمكن ال القراراِت هذه مثل إن
الطريق يف العدو صواريخ أن الرادار شاشة عىل ظهر فإذا اإللكرتوني. الدماغ إىل تُوَكل أن
يمكن بحيث الثانية، من جزءٍ يف تتمَّ أن ينبغي ببُعدها الخاصَة الحسابات فإن بالفعل،

دفاعية. صواريخ إطالق طريق عن فوًرا البدء
عىل بالكامل اآلن نعتمد أننا لنا يُحَسب إنجاٌز ولعله تلقائية. بصورٍة يسري هذا كل
اتخاذ إن منها. تُعَفى أن كهذه ألداٍة يمكن ال التي والثغرات األخطاء وعىل إلكرتوني، دماغ
اتخاذ مثل للدرجة موثوق غري أمٌر أرسَع، كانت وإن إلكرتوني، دماغ طريق عن قرار
اإللكرتوني للدماغ دة املعقَّ اآللية تصبح قد ما، مرحلٍة ففي البرشي. الدماغ بواسطة القرار

َمعيبة.

أن حقيقَة االعتباِر يف نأخذ أن فعلينا الوضع. تفاقِم إىل حتًما تُْفيض التطوراِت هذه إن
منها اعتقاًدا الذرية، باألسلحة األخرى الدول تزويد يف ُقدًما تميض قد املتحدة الواليات
يف الحريُة لديهما األخريان النوويتان والقوتان حذَر. دون أو بأنانيٍة تستخدمها لن أنها

حذَْوها. يَحذَُوا أن
األسلحة هذه مثَل تملك التي لة املفضَّ الدول هذه أن يضمَن أن يستطيع من ذلك، ومع
اعتباٍر دون بمفردها، ف تترصَّ التي السوداء كالخراف هي َمن بينها من يكون ال قد
الذرية، األسلحة استخدام عن تتخىلَّ يجعلها أن يستطيع من سيمنُعها؟ َمن للتَِّبعات؟
ينهار. وربما يختلُّ السد إن باإلجماع؟ القراِر هذا مثل اتخاذَ أخرى دوٌل قرَّرت لو حتى
يناير ١٣ يف صدر بياٍن من يتبنيَّ ما وهو للغاية، حقيقيًة املخاوُف هذه باتت وقد
الذرية. التجاِرب وقِف بشأن املتحدة األمم منظمة علماء من ٩٢٣٥ عن نيابًة ،١٩٥٨

بيانهم: تناولها التي النقاط إحدى ييل وفيما

َل التوصُّ فإن الثالث، العظمى الُقوى أيدي يف باقيًة الذرية األسلحة دامت ما
وامتدَّت التجارب استمرت إذا أما ممكن. أمٌر عليها السيطرة بشأن اتفاٍق إىل
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يتعلُق فيما واملسئوليات املخاطر فإن ذرية، أسلحًة تمتلك أخرى بلداٍن إىل
ذرية حرٍب اندالِع يف الكامن الخطر إن وأفَدح. أعظم تُصبح ذرية حرٍب باندالع
يصبح الذرية األسلحة عن الفوري التخيلَ يجعل ما ؛ ويشتدُّ يتعاظم مستقبًال

ومطلقة. حتميَّة رضورة

يمكن ال باملالحظة. جديٌر الذرية األسلحة عن التخيلِّ تجاه املتحدة الواليات موقف إن
القانون، عن خارجًة تكون أن ينبغي بأنها قناعٍة عىل أنها سوى املوقف هذا يكون أن
األخرى الناتو حلِف دوِل مع تُناضل فإنها ذلك، حدوث عدم حالة يف ذاِته، الوقِت يف ولكن
التي الصواريخ أن عىل أمريكا تُِرصُّ ثَم ومن عسكري. وضٍع أفضِل يف نفسها تضَع لكي
مثِل اتخاِذ إىل تسعى وهي ممكن. وقٍت أقرِب يف تُقبل أن ينبغي األخرى الدول إىل تُقدِّمها
دول معظم أن ترى ولكنها َخصِمها. برتهيب السالم حفظ من التمكُّن بُْغيَة الوضِع هذا
للرأي املتزايدة القوة إىل نظًرا إليها؛ تُقدمها التي األسلحة َقبول يف مرتددٌة الناتو حلف

املضاد. العام
من املصريي الوقت هذا يف املتحدة الواليات تتمكَّن أن بمكاٍن األهمية من سيكون
حرب نشوب احتمالية عىل القضاء أجل من الذرية األسلحة عن للتخيلِّ مؤيد قراٍر اتخاذ
لن التسلُّح، تعظيم بواسطة ما، َخصٍم ترهيِب خالل من السالم فنظرية النهاية. يف ذرية

الحرب. خطر تصاعد سوى اآلن يشء إىل تُفِيضَ

الخارجية وزير قدَّم ،١٩٥٧ ديسمرب ففي النفق؛ نهاية يف الضوء من بصيٌص ة ثمَّ
منطقًة والغربية الرشقية وأملانيا تشيكوسلوفاكيا تُشكِّل بأن اقرتاًحا راباكي، البولندي،
املنزوعة املناطق نطاق توسيع وإمكاِن َقبوله، حال املقرتَح وهذا الذرِّي. السالِح منزوعَة
بداية ستُصبح وهكذا السالم. عىل الحفاَظ سيضمُن املجاورة، الدول لتشمَل الذري السالح

واقعة. حقيقًة السوفييتي االتحاد عىل يُخيِّم الذي للشبح النهاية
قناعة، عىل أصبح فقد املنطقي. الطرح هذا مع أوروبا يف العام للرأي تام توافٌق ة ثمَّ
بني ذرية لحرٍب قتاٍل ساحَة تكون أن حال بأيِّ يمكن ال أوروبا بأن األخرية، األشهر خالل
انقىض لقد القناعة. هذه عن يتزعزَع ولن األمريكية. املتحدة والواليات السوفييتي االتحاد
خالل من ُعظمى قوًة نفِسها لرتسيِخ ا رسٍّ تُخطِّط أن أوروبية لدولٍة فيه يمكن الذي الزمن
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مطلًقا يَقبل لن العام الرأُي كان وملا فقط. الخاصِّ الستخدامها الذرية األسلحة تصنيع
كهذه. خطٍة تنفيذ أجل من ا رسٍّ اإلعداُد حتى املنطقي غري من فسيصبح اإلجراء، هذا بمثِل
األوروبية والحكوماُت الناتو حلف جنراالت فيه يستطيع الذي العرص وىلَّ كذلك
مخاطُر صارت لقد النووية. األسلحة وتخزين إطالق مواقع إنشاء بشأن القرار اتخاذَ
يمكن وال بحتة، سياسيًة قراراٍت تَُعد لم التي القرارات هي اآلن وعواقبها الذرية الحرب

العام. الرأي بموافقة إال ترسَي أن
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الثالث الفصل

املفاوضاتعىلأعىلمستًوى

النووية؟ األسلحة عن التخيلِّ إىل تؤدَي أن يُفرتض التي املفاوضات بشأن املوقُف ما
أن عىل كليٍّا يعتمد أن يجب املرتَقب القمة مؤتمر نجاَح أن ونسمع نقرأ ما كثريًا
يف تتمثَّل املثىل والدبلوماسية دبلومايس. بأسلوٍب سلًفا أُعدَّت قد كافًة تفاصيلُه تكون
الظن وُحسن املحرتم النقد كان (إذا وواضًحا ملحوًظا سيكون املالئم فاإلعداد املوضوعية.
غري أسلوبهم تغيرِي إىل باألمر املعنيِّني من وغريهم السياسيون عمد إذا بهما) مسموًحا
من فالكثري الدبلومايس. النهج إىل والعودة اآلَخر مع أحدهم التعامل يف الحايلِّ الدبلومايس
تناقَلت والعدائية والحماقة والفظاظة ر بالتهوُّ تتَّسم والتي لها، داعَي ال التي الترصيحات

السيايس. املناخ صالح يف تصبُّ تكن ولم قوًال، أم كتابًة أكانت سواءٌ بينهم،
ل لتحمُّ السلطُة لديهم الذين أولئك بني بتحاوٍر األمر انتهى إذا الصواب من سيكون
أنملٍة ِقيَد التحرُّك يستطيعون وال اسمية سلطٍة مجرُد لديهم الذين أولئك وليس املسئولية؛

تعليماتهم. تتجاوز
أحاديُث دارت أشهر، أربعة نحِو مداِر فعىل باملؤتمر. ُقدًما امليضُّ الصواب من سيكون
أو موعٍد إىل ل بالتوصُّ يتعلق فيما تُذَكر نتائج أي دون والغرب الرشق بني وُمكاتَبات
يف وبدأ الوضع، هذا تقبُّل يف صعوبًة يجد مكان كلِّ يف العامُّ والرأي د. محدَّ برنامج
أي عىل ينطوي الوجود إىل الخروج أجل من يُعاني الذي املؤتمر كان إذا عما التساؤل

ا. حقٍّ يشء أي لتحقيق األمل من قدٍر
عىل كجنيف محايدة، أوروبية دولٍة يف ما مدينٍة يف املؤتمر عقُد الصواب من سيكون

.١٩٥٥ عام يف حدث كما املثال، سبيل
املبارشة الصلة ذاِت األموِر مناقشِة عىل االقتصاُر املؤتمر هذا يف الصواب من سيكون

النووية. األسلحة عن بالتخيلِّ
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الشخصيات. من الالزم من أكرب عدٌد القمِة اجتماَع يحرض أال الصواب من سيكون
ومستشاريهم، ُخربائهم بمشاركِة الثالث، النووية للُقوى املمثِّلة األبرز الشخصيات فقط

فيه. يُشاركوا أن ينبغي َمن هم
مثل — النووية بالقضايا املعنيَّة الشعوب تلك ملمثِّيل بالحضور السماح يمكن كذلك
التي القرارات حول برأيهم اإلدالءُ عندئٍذ يمكنهم إذ — بأمريكا املرتبطة الناتو ِحلف دول

أيًضا. عليهم وخيمًة تَِبعاٍت تحمل
في تعسُّ ف ترصُّ مجرَد سيكون القمة يف ممثَّلًة تكون بأن األخرى الشعوب مطالبَة إن
التجِربُة تُعلِّمنا ذلك، عىل عالوًة ال. أو هناك للوجود مؤهًال الجميُع يكون أن إما أكثر. ال

مؤتمر. ألي فائدٍة أيَّ يجلب ال الرضوري غريَ الكبري الحضور أن
قراراته أن من الرغم عىل حال، بأي دويل شبَه أو دوليٍّا ليس القمِة مؤتمَر فإن لذلك،

جمعاء. للبرشية كربى أهميًة تُشكِّل
إدراِكها ضوء يف وبمفردها، تُقرِّر أن يجُب من هي الثالث النووية الُقوى إن
اختبار عن سيتخلَّون كانوا إن ما بأْرسها، البرشية ونحو شعوبها تجاه مسئوليتَها

ال. أم واستخدامها النووية األسلحة

هذا أن وهي واحدة، مالحظًة تُزكي فالحيادية للمؤتمر، بالتخطيط يتعلَّق فيما أما
إىل يقود وهذا يشء. أيِّ إىل يؤدِّ لم ثَم ومن موضوعية، بال اآلن حتى تمَّ قد التخطيط

ذاِته. باألسلوِب أُجري إذا نفِسها لِة املحصِّ إىل سيؤدِّي القمة اجتماع بأن االعتقاد
الصدد؟ هذا يف املالئم وغري املالئم بني واملنِصف، املتحيِّز بني االختالف يكُمن أين
القوى بموجبه تُقرِّر الذي باألساس يتعلَّق فيما السؤال عىل اإلجابِة يف االختالُف يكُمن

ال. أم واستخدامها النووية األسلحة اختبار عن ستتخىلَّ كانت إذا ما الثالث النوويُة
إىل ل التوصُّ عىل سيتوقَّف القرار أن هو السؤال هذا عىل املوضوعي غريَ الجواب إن
أن يمكن كان أنه يفرتض فهو زائف. منطٌق وهذا عدمه. من السالح نزع بشأن اتفاٍق
املفاوضات ولكن القضية. هذه بشأِن والغرب الرشق من لكلٍّ مقبول اتفاٌق ثمة يكون
لم والغرب الرشق ألن البداية منذ تعثََّرت فقد ًعا؛ متوقَّ ليس هذا أن أظهَرت السابقة
هذه مثل إجراءُ بموجبها ينبغي التي الرشوط عىل حتى اتفاٍق إىل ل التوصُّ من يتمكَّنوا

املناقشات.
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القضيتني إن كاذب. منطٍق عىل يقوم فهو محايًدا. ليس بطبيعته ذاتُه املرتَقُب اإلجراءُ
يمكن ال — النووية األسلحة من والتخلُّص التجارب إيقاف — البرشية لوجود األساسيتني
تستطيع التي املستحيلة السياسية املعجزة اإللهية العناية تحقيق عىل قائَمني يكونا أن
كامل اتفاق عىل الثالث النووية الُقوى من أيٍّ من اعرتاض وجود عدم ضماَن بمفردها

السالح. نزع بشأن
األسباَب ذاتهما حدِّ يف يحمالن واستخدامها النووية األسلحة اختبار أن هي والحقيقة
يمكن ال أخرى رشوٍط أي عىل املسبق واالتفاق منها. التخلُّص إىل تدعو التي املطلقة
كونها يف التجارب رضر يكمن اإلنسان. حقوق عىل الرضر أشدُّ له فكالهما به. يعتدَّ أن
وقت يف وهذا وصحتهم، حياتهم وتُهدد النووية القوى أرايض عن البعيدة بالشعوب تُِرضُّ
سيجعل الذي الناتج اإلشعاعي النشاط يف رضرها فيكُمن النووية، الحرب أما السلم؛
أكثَر وستكون ْكنى. للسُّ صالحة غريَ الحرب هذه مثل يف املشاركة غرِي الشعوب أراَيض
السبب هو وهذا البرشية. وجود لتهديد تصوره يمكن ال حدٍّ إىل وقسوة حماقًة الوسائل

واقعة. حقيقة تُصبح أن تجرؤ ال أنها يف
عىل اتفاٍق إىل ل التوصُّ يف وللبرشية لنفِسها بالفضِل الثالث النووية القوى وتَدين

أوًال. املسبقة الرشوط تناول دون املطلقة، األساسيات هذه
بل االتفاقية، هذه ملثل املدخَل هي ليست التسليح نزع بشأن فاملفاوضات لذا
القضايا بشأن اتفاٍق إىل َل التوصُّ هي منها بدأت التي النقطُة كانت فقد حصيلتُها.
النووية الُقوى عىل فيها يتعنيَّ التي النقطة إىل الوصول هو منها والهدف النووية،
تجنُِّب إىل السعُي شأنها من سيكون ضماناٍت عىل االتفاُق بها املرتبطة والشعوب الثالث
سيفعله يشء وكل السابق. الخطر محلَّ ليحلَّ نووية غري طبيعة ذي تهديٍد ظهوِر خطِر
إذا حتى بَمْغزاه سيحتفظ للمؤتمر التمهيدية املقدمات إلعداد بموضوعيٍة الدبلوماسيون

لها. كنتيجٍة ولكن النووية، التجارب عن التخيلِّ قبل سيستخدم يكن لم
أيِّ دون بمفرده، هذا فإن النووية، األسلحة حظر بشأن اتفاٍق إىل ِل التوصُّ حال
سيُصبح االتفاق، هذا ملثل فنتيجًة السيايس؛ املوقف يف كبري ٍن تحسُّ إىل سيؤدي مفاوضات،
عن الحرَب تمنح النووية فاألسلحة الصحيح. سياقهما يف حقائَق مجدًدا واملسافة الوقت
الرغم عىل يُمكنهما املتحدة والواليات السوفييتي فاالتحاد قرب. عن الحرب تأثريَ بُعد
بطريقٍة الذرية بالقذائف اآلَخر أحدهما إبادُة بينهما، تفصل التي الشاسعة املسافة من
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يف فهما جريانًا، أصبحا وقد أما متجاوَرين. كانا لو كما قصرية زمنية مدٍة ويف مخيفٍة
لحظة. كل يف حياتهم عىل دائٍم خوٍف

تُشكِّل لن والقذائف الصواريخ فإن نقاش، محلَّ النووية األسلحة تَُعد لم إذا ولكن
إذا كذلك. يكون أن عن توقَّف قد سيكون الوجوَد د يُهدِّ الذي فالقرب ذاتَه. املهِلَك الخطَر
تأثريُ لها بُعد عن لحرٍب قتاٍل ساحَة أوروبا تعود فلن نووية، أسلحًة الصواريخ تَُعد لم

املتحدة. والواليات السوفييتي االتحاد بني قرٍب عن الحرب
عسكريًة قوًة تُمثِّل النووية الصواريخ من بمخزوناتها اليوم املتحدة الواليات إن
أن لو كما وروسيا، أمريكا بني وسيطًة أرًضا أوروبا أصبحت وقد أوروبا. يف ُعظمى
تَُعد لم إذا ولكن القارَّات. إلحدى اإلزاحة بعض بفعل منها قربًا أكثَر أصبحت أمريكا
أمريكا فستصبح سينتهي. الطبيعي غريَ الوضع هذا فإن نقاش، محلَّ الذرية الصواريخ
املحيط وسيعود وقالبًا، قلبًا أوروبا مجدًدا أوروبا وستعود وقالبًا، قلبًا أمريكا مجدًدا

وقالبًا. قلبًا األطليس املحيط مجدًدا األطليس
أوروبا؛ يف املتحدة للواليات العسكري للوجود النهايُة تبدأ أن يمكن الطريقة، وبهذه
الواليات قدَّمتْها التي الكربى والتضحيات العامليتني. الحربنَي جرَّاء نشأ الذي الوجود ذلك
لن ذلك؛ تَلت التي السنوات ويف الثانية، العاملية الحرب خالل أوروبا أجل من املتحدة
جرَّاء ألوروبا به تَدين وما منها، أوروبا تلقتها التي واملتنوِّعة الُكربى واملساعدة تُنىس،
أفىض والذي العامليتان الحربان خَلَقته الذي الطبيعي غري الوضع ولكن يُنىس. لن ذلك؛
أن بد ال نهاية. ال ما إىل يستمرَّ أن يمكن ال أوروبا، يف مسيِطر عسكري وجوٍد خلِق إىل

سواء. حدٍّ عىل أمريكا أجل ومن أوروبا أجل من تدريجيٍّا؛ وجوده ينتهَي
املسكينة ألوروبا سيحدث ماذا كافة. األطراف من املصدومة األصوات ستتعاىل اآلن
سيحدث ماذا الخارج؟ ومن الداخل من عنها تُدافع األمريكية الذرية األسلحة تَُعد لم إذا
والضعف للتخاذل مستعدًة تكون أن إذن عليها ينبغي أال السوفييت؟ إىل أوروبا ُسلِّمت إذا

مديدة؟ لسنوات -بابيل شيوعيٍّ سجن يف
باالنقضاض فقط يُفكِّر أن لدرجِة خبيثًا ليس السوفييتي االتحاد إن هنا القول ينبغي
يف يُخفق لكي بالحماقة ليس وربما يلتهَمها، لكي لها تُتاح فرصٍة أول مع أوروبا عىل

الهضم. العسرية الوجبة بهذه َمِعدته مللء ميزة أيُّ هناك كانت إذا ما رؤيِة
وأنهم واحد، انتماءهم أنَّ هو بشأنه االتفاُق واألوروبيِّني أوروبا عىل يتعنيَّ ما إن
عنها التغايض ممكنًا يَُعد لم جديدة تاريخية حقيقة وهذه والرضاء. الرساء يف متشاركون

سياسيٍّا.
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بإخضاع تتعلق تَُعد لم املسألة أن وهو سياسيٍّا، به االعرتاف يجب آخُر عامٌل ة ثمَّ
ليس ذاتها عىل القائمُة وأوروبا وروحيٍّا. عقليٍّا معها التناُغم كيفيِة بمعرفِة بل الشعوب،

اليأس. إىل يدعو ما لديها

ضمانات بإيجاد تُعنى أن يجب الثالث النووية القوى بني السالح نزع مباحثات إن
الرقابة مشكلِة ع توقُّ يجب كذلك النووية. لألسلحة والنهائي والكامل الفعيل للتخلُّص
عىل بالتفتيش الدولية للوكاالت السماح بشأن متباَدل اتفاٍق إىل ل التوصُّ وسيتعنيَّ الة. الفعَّ

الوطني. الرتاب عىل األسلحة
عىل التحليق يف الحقَّ دولية رشطية لقوة تابعٍة طائراٍت منِْح عن يتحدث َمن هناك
ستكون مًدى أيِّ إىل يتساءل، َمن وهناك س. التجسُّ ألغراض ومرتفعة متوسطة ارتفاعاٍت
يمكن املؤسفة فالحوادث أراضيها. عىل الرقابة بهذه نفَسها لتُلِزم استعداٍد عىل ما دولٌة
هذه بمثِل لها يُعَهد أن ينبغي التي الُقوى عن وماذا اإلطار. هذا يف بسهولٍة تحدَث أن
تقديِم عىل قادرًة تكون لن األنحاء أبعد إىل تصل دولية رقابة أقىص حتى الدولية؟ الرقابة
والغرب، فالرشق االتفاقيات. جميع ويف بلد كل يف قًة محقَّ ستكون الثقة هذه بأن ضماٍن

اآلخر. يف كالهما املتبادلة الثقة من معنيَّ قْدٍر افرتاِض عىل يعتمدان النهاية، يف
القوُة ستكون النووية، األسلحة عن للتخيل فنتيجًة آخر. شأٍن يف أيًضا هذا يَرسي
األمريكية. نظريتها من تأثًُّرا أقلَّ بأوروبا، يتعلَّق فيما السوفييتي، لالتحاد العسكرية
من التي التقليدية، باألسلحة املسلَّحة العديدة العسكرية الِفَرُق للسوفييت ى فسيتبقَّ
سيما ال — الغربية أوروبا يف األطليس شمال حلف دول اكتساَح بسهولة تستطيع خاللها
االعتبار، يف ذلك وضع ومع لنجدتهم. يأتَي أن ألحٍد ممكنًا يكون أن دون — الغربية أملانيا
تخفيض عىل السالح نزع مفاوضات سياق يف يُوافق أن السوفييتي االتحاد عىل يتعنيَّ
نَسٌق يوجد ال أيًضا، هنا ولكن أملانيا. ضد مطلًقا التحرُّك بعدم نفَسه يُلزم وأن جيشه،
يكون أن شأنه من الدويل الضمان ذات السالح نزع واتفاقيات التفصيلية االتفاقات من

ببعض. بعِضها ثقِة عىل تُعوِّل زالت ما املعنيَّة فاألطراف كافيًا؛
أي من أكثَر للشعوِب الحسنة بالنوايا الشكوُك فيه تُحيط عٍرص يف نعيش ولكننا
بينهم ماضيٌة منها كلٍّ مصداقيِة عىل الشكِّ بظالِل تُلقي التي فالترصيحات مىض. وقٍت
الخيانَة األمُم عانت عندما األوىل العاملية الحرب يف حَدث ما إىل تستند وهي وذَهابًا. َجيئًة
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أمٌر ذلك ولكن تُبنى؟ أن جديدة لثقٍة يمكن فكيف بعض. من بعُضها والوحشية؛ والظلم
حتمي.

من للخروج طريقنا نشقَّ أن أردنا إذا املعرقلة. الرِّيبة هذه يف االستمراُر يمكننا ال
وال الشعب. نفوس داخل جديدٍة روٍح بثِّ من بد فال أنفسنا، فيه نجُد الذي اليائس الوضع
بقدومها. لإليمان القوَة ملنحنا يكفي برضورته الوعُي كان إذا إال ق يتحقَّ أن لذلك يمكن
طويًال عانت التي الشعوب جميع لدى الحاجة بهذه الوعي وجوَد سلًفا نفرتض أن وعلينا
جديرين أنفسنا نستشعُر وأننا بَرش جميعنا أننا بروِح معهم نتعامل أن بد ال معنا.

ذاِتها. بالطريقِة مًعا واالختيار للتفكري ببعض؛ بعضنا لشعوِر
لقد السياسة. جرَّاء ومن الحرب ظل يف مفقوًدا بٌرش جميًعا بأننا الوعُي أصبح لقد
وضد ضدَّنا أو معنا متحالٌف إما شعٍب أفراد مجرَد اآلَخَر منَّا كلٍّ اعتبار حدِّ إىل وصلنا
أن اآلن علينا الرؤية. بهذه مرشوطة جميعها الكراهية أو التعاطف، أو فالتحيز، منهجنا؛
بعًضا بعضنا ملنِح نُجاهد أن علينا وأن برش، — مًعا جميًعا — أننا حقيقة اكتشاَف نُعيد
الحاجة بأن اإليمان يف نبدأ أن يُمكننا فقط الطريقة وبهذه أخالقية. مقدرٍة من لدينا ما
يكون أن يمكن ما وهو أنفسنا، يف وكذلك األخرى الشعوب يف ستنشأ جديدٍة روٍح إىل
ِفعليٍّا رأيناها لقد األشياء. لتغيري هائلة قوٌة فالروح بيننا. املتبادلة بالثقة لشعوٍر بدايًة
اآلن الهمجيَّة. إىل الروح ثقافة نحو السعي عن أقَصتْنا التي الرشيرة الروح يف دًة متجسِّ

بالثقافة. الوعي إىل واألمم الشعوَب الروُح هذه تُعيد أن عىل آمالنا نُِقْم دعونا
استمرارية يف يكُمن األول اثنني: من بيشءٍ املجازفة يف الخيار لنا املرحلة، هذه يف
القريب يف منها مفرَّ ال ذرية حرٍب نشوِب يف املتمثِّلة بخطورته الذرِّي التسلُّح سباق جنون
واالتحاَد املتحدة، الوالياِت بأن األمل ويف النووية، األسلحة عن التخيلِّ يف واآلَخر العاجل،
ال األول الخيار سالم. يف العيش من سيتمكَّنون بهما، املرتبطة والشعوَب السوفييتي،
نُجازف أن لنا بد وال األمل. بذلك ك يتمسَّ والثاني مزدهر، مستقبل يف أمٍل أيَّ يحمل

الثاني. بالخيار
قليلة أياٍم بعد ،١٩٥٧ نوفمرب من السابع يف ألقاه الذي أيزنهاور الرئيس خطاب يف
قفزٍة من أكثُر العاَلُم إليه يحتاج ما «إن قال: ،٢ سبوتنيك الصناعي القمر إطالق من
الشجاعِة إيجاِد من تنشأ الهائلة القفزة وهذه السالم.» يف هائلة قفزة هو الفضاء، يف هائلة
بما قوية روًحا تكون وأن والشعوب، األفراد لدى والعقل الحكمة روح بزوَغ نتمنَّى كي

والالإنسانية. الجنون عىل للتغلُِّب يكفي
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مستًوى أعىل عىل املفاوضات

األسلحة عن للتخيل تمهيدي كإجراء ليس التسليح، نزع بشأن املفاوضات جَرت إذا
اتجاه يف كبرية خطوًة وستكون بكثري. أكربُ داللٌة لها فسيكون لها، كنتيجٍة ولكن النووية،

الثانية. العاملية الحرب أعقَب الذي املرِبك للوضع النهائية التصفية
املثال، سبيل عىل — الوضع استقرار إىل تؤدي التي املسائل وجميع السالح نْزع إن
بعد بكثرٍي أفضَل نحٍو عىل تُطرح أن يمكن كان — أملانيا وغرب رشِق بني الوحدة عودة
من العديد تناول يمكن كان كما النووية. األسلحة عن التخيل بشأن اتفاٍق إىل ل التوصُّ
الحق. مؤتمٍر يف الثانية العاملية الحرب بعد السالم معاهدات يف بعُد تُحلَّ لم التي القضايا
عن مسئولًة املتحدة األمم ستكون النووية، األسلحة عن التخيل عىل االتفاق يتمُّ وحاملا
يف الوضع ويجب املستقبل. يف مثلما اآلن استخدامها أو األسلحة هذه تصنيع عدم ضمان
النووية. األسلحة تصنيع يف أخرى أو دولٌة تُفكِّر أن خطَر ما نوًعا طويٍل لوقٍت االعتبار
يف آخر مكان أي يف أخرى شعوٍب حوزِة يف ليست ألنها محظوظني أنفسنا نعتربَ أن بد ال

بعُد. العاَلم
جميع عن والتخيل التسليح نزُع إليه سيصل الذي املدى مشكلِة تَقيصِّ ِلزاًما سيكون
من التقليدية األسلحة تُسبِّبه أن يمكن ما أظهرت الثانية العاملية الحرب ألن األسلحة؛
نتمنى الصواريخ. ِر تطوُّ أثِر عىل هائٍل حدٍّ إىل ازداد ربما الذي الدمار وهو هائل، دمار
أن يمكن ال هذا ولكن والقذائف، الصواريخ عن للتخيل فوري اتفاٍق إىل التوصل يتم أن
ُره. تصوُّ الصعب من اآلن حتى يزال ال الذي مكان كلِّ يف الروحي للتقدُّم نتيجًة إال ق يتحقَّ
أصعبها فإن املستقبل، يحملها التي الصعوبِة البالغِة املشكالِت جميِع بني من
املجاورة. األرايض إىل بالسكان املزدحمة للبلدان الوصول حريِة بحقوِق متعلًقا سيكون
عىل األوىل الخطوَة اتخذنا قد فسنكون هذا، وقتنا يف النووية األسلحة عن تخلَّينا إذا لكن
فسنظلُّ ذلك، نفعل لم وإذا الحروب. جميع إنهاء يف املتمثل البعيد الهدف نحَو الطريِق

والشقاء. الذرية الحرب إىل القريب املستقبل يف يؤدي الذي الطريق عىل
حتى لذلك، مدركني يكونوا أن القمة مؤتمر يف سيجتمعون الذين أولئك عىل يجب
إن باملسئولية. كامل وبإحساس الجدية، من كافية وبدرجٍة بلياقة، التفاوُض يُمكنهم
األسلحِة عن والتخيل مجدًدا. الفشَل ل تتحمَّ لن فالبرشية يُخفق؛ أال يجب القمة مؤتمر

للسالم. حيويٌّ أمٌر النوويِة
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