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 المقدمة
 
 

مجلس وزراء الخارجیة لمنظمة التعاون اإلسالمي اللجنة:  
 
 

 و األوسط الشرق منطقة من النوویة األسلحة نزع :بند جدول األعمال
النووي األمن تحقیق  

 
 

 ھذه تكون األمم المتحدة حتى محاكاة لمشاركي جھز المستند ھذا المقدمة:
. للبرنامج االستعداد أثناء في اللجان لمواضیع أیدیھم بین المفیدة الوثیقة

 إلى المشاركون یصل حتى المختصرة المواد من یتكون المستند ھذا
 ستوضح لھم جھزناھا التي المعلومات, بإیجاز. بسھولة المعلومات
 أن علیھم,  دولھم سیاسات یتعلموا كي لكن و. عام بشكل المواضیع

التفاصیل. و المعلومات من المزید على یتطلعوا   
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 كلمة وكیل األمین العام
 

،یا ممثلي دول منظمة التعاون اإلسالمي العظماء  
  
یعقوب حییكم بتحیة اإلسالم فالسالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھأنا اسمي أ

، طالب في ثانویة بیگأوغلو األناضولیة لألئمة و الخطباء. طلحة شكر
كوكیل األمین العام في ھذه محاكاة األمم المتحدة أكون معكم یسعدني أن 

.لجنة مجلس وزراء الخارجیة لمنظمة التعاون اإلسالميل  
  

لجنتنا ھي الجنة الواحدة التي لغتھا الرسمیة عربیة. و سوف نناقش فیھا 
األسلحة النوویة من منطقة الشرق األوسط و تحقیق تحت عنوان نزع 

.األمن النووي   
بند جدول أعمال لجنتنا من أھم المواضیع التي یتناقش العالم عنھا. و 

األوسط إنھا منطقة مھمة نحن سنناقش عن ھذه المشكلة خاصا في الشرق 
جغرافیا و ثقافیا. و أكثر بلدان الشرق األوسط بلدان مسلمة لذلك 

 المسلمون ھم من یستحق الكالم عن ھذه المنطقة. 
إن شاء هللا في لجنتنا سوف نحاول أن نحل ھذه المشاكل و أن نجعلنا 

.ندافع حقوقنا معا المسلمین یدا واحدا. فسوف  
  

و ھو المطلوب منكم أن تتجھزوا جیدا حتى تكون مناقشة مفیدة. كوكیل 
األمین العام جھزنا ھذا دلیل المشاركین لتستفیدوا منھا و تعرفوا 

الموضوع جیدا. لو قرأتموه لعرفتم الموضوع عاما. لكنھ ال یكفي لكم. 
ألنكم ستمثلون الدول و یجب علیكم أن تعرفوا وجھات نظر دولكم. فلذلك 

.صح لكم أن تبحثوا الموضوع عل المراجع أخرىنأ   
ي عبر البرید األلكتروني.أن تتصلو بال تتجنبوا دكم أي سؤال لو عن  

 
 

Yakup Talha Şeker:yakuptalha18@gmail.com  
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سلحة النوویةاألانكشاف   
 

 فیزیائیة ثورة حدثت المیالدي، العشرین القرن من األولى العقود في
 اكتشف م، 1898 سنة ففي. الذّرة طبیعة فھم إلى أّدت التي بالتطورات

 یحتوي) الیورانیوم خامات إحدى( الیورانینیت أن كوري وماري بییر
 وتوّصل. اإلشعاع من كبیًرا قدًرا منھا ینبعث الرادیوم سّموھا مادة على

 إلى وتتحول تنقسم الذرات أن إلى سودي وفردریك رذرفورد إرنست
 من العناصر أن واعتقدوا والعامة، العلماء آمال انتعشت. أخرى عناصر

 تنتظر المرئیة، غیر الطاقة من ھائلة كمیات على تحتوي أن یمكن حولنا
 تشرشل ونستون تنبأ م، 1924 سنة ُكتب مقال وفي. یسّخرھا من

 على العثور یتم قد: «فقال التطورات، لتلك المحتملة العسكریة بالتداعیات
 المباني، من كاملة كتلة لتدمیر تكفي سریة قوة بھا برتقالة من أصغر قنبلة

لحظة؟ في بلدة وتفجر الكوردایت، من األطنان آالف قوتھا في وتعادل  
 

م، أصبح أدولف ھتلر مستشاًرا أللمانیا، وأصبحت حیاة  1933في ینایر 
العلماء الیھود ھناك غیر آمنة. فر لیو زیالرد إلى لندن، وھناك سجل في 

فكرة التفاعل النووي المتسلسل بالنیوترونات. استخدم م،  1934سنة 
لوصف الحد األدنى من المادة » الكتلة الحرجة«زیالرد أیًضا مصطلح 

الالزم للحفاظ على تفاعل متسلسل یؤدي إلى االنفجار. وضع زیالرد 
براءة اختراعھ في أیدي األمیرالیة البریطانیة، لتخضع لقانون الحمایة 

یعد زیالرد أبو القنبلة الذریة أكادیمًیا. وفي سنة  السریة البریطاني.
كوري أن یمكن تنشیط -م أیًضا، اكتشف إیرین وفردریك جولیو 1934

اإلشعاع في العناصر المستقرة عن طریق قذفھا بجسیمات ألفا؛ كما 
توّصل إنریكو فیرمي إلى نتائج مشابھة عندما قصف الیورانیوم 

 .بالنیوترونات
، بدأت الحرب العالمیة 1939ا النازیة لبولندا سنة مع اجتیاح ألمانی

الثانیة، وكان العدید من كبار علماء أوروبا قد فّروا من قبل ھذا الصدام. 
كان الفیزیائیون في طرفي الحرب على درایة باحتمالیة استخدام 

االنشطار النووي كسالح، لكن لم یكن أحد على یقین عن كیفیة حدوث 
م، مع القلق حول احتمالیة امتالك ألمانیا  1939ذلك. في أغسطس 
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لبرنامج تسلیح نووي إلنتاج أسلحة تعتمد على االنشطار النووي، حّذر 
ألبرت أینشتاین الرئیس األمریكي فرانكلین روزفلت في رسالة بعثھا 

» لجنة الیورانیوم«لتحذیره من ھذا الخطر. استجاب روزفلت بتأسیس 
دوالر  6,000برأس مال قلیل ( برئاسة لیمان جیمس بریغز، ولكن

فقط)، وكان تطورھا بطیًئا. ولكن مع الھجوم الیاباني على بیرل ھاربور 
م ، قررت الوالیات المتحدة المساھمة بالموارد  1941في دیسمبر 

 األساسیة و أسست مشروع مانھاتن 
  ضم مشروع مانھاتن فریًقا من العلماء بقیادة روبرت أوبنھایمر شمل 

بعض أفضل العقول حینئذ، منھم بعض المنفیین من أوروبا، بھدف إنتاج 
أجھزة انفجار عن طریق االنشطار قبل ألمانیا. تعاونت بریطانیا 

والوالیات المتحدة وجمعا مواردھما ومعلوماتھما لصالح المشروع، ولكن 
یفھم االتحاد السوفیتي. شاركت الوالیات المتحدة دون أن إعالم حل

باستثمار غیر مسبوق في ھذا المشروع الذي كان في ذلك الوقت أكبر 
 30المشاریع الصناعیة على اإلطالق، وتعددت مواقعھ لتشمل أكثر من 

موقًعا في الوالیات المتحدة وكندا. أما تطویر البحث العلمي فترّكز في 
موسمختبر سري في لوس أال  

ھاري ترومان. ، كان مشروع في دور رئیس م،  1945أبریل  12ي ف
مانھاتن ما زال بعیًدا عن إنتاج قنبلة صالحة لالستخدام. ونظًرا 

للصعوبات التي واجھت قنبلة البلوتونیوم، تقرر عمل تجربة للسالح. في 
م، أجري أول اختبار لسالح نووي في الصحراء في  1945یولیو  16

كان ». ترینیتي«وردو، نیومكسیكو، تحت اسم حركي شمال أالموغ
االختبار لجھاز من نوع سحق البلوتونیوم، ونتج عنھ إطالق لطاقة تعادل 

مكافئ 19  TNT ،وھي أقوى من أي سالح استخدم من قبل. وسریًعا ،
أرسلت نتائج نجاح االختبار إلى ترومان وھو في مؤتمر بوتسدام، حیث 
أعلم تشرشل وستالین عن نجاح السالح الجدید. وفي 26 یولیو، ُخّیرت 

الیابان في إعالن بوتسدام إما االستسالم أو الدمار الشامل، دون ذكر 
السالح النووي. أمر ترومان بإسقاط القنابل على المدن الیابانیة إلرسال 
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رسالة قویة ُتغني عن عملیة االجتیاح البري للجزر الیابانیة. كانت لجنة 
في لوس أالموس برئاسة أوبنھایمر قد أوصت باستخدام القنابل على مدن 

كیوتو وھیروشیما ویوكوھاما وكوكورا كأھداف محتملة للقصف. ولكن 
نظًرا لوضع مدینة كیوتو التراثي، استبدلت بمدینة ناجازاكي. وفي 6 

أغسطس 1945 م، ألقیت قنبلة الولد الصغیر على ھیروشیما، وبعد ثالثة 
أیام، ألقیت قنبلة الرجل البدین على ناجازاكي. وحتى الیوم، لم ُتستخدم 

أي قنابل نوویة في القتال منذ ذاك الحین. قتل الھجوم النووي على 
یاباني مدني وعسكري،  100,000ھیروشیما وناجازاكي على األقل 

بتأثیرات الحرارة واإلشعاع واالنفجار. إضافة إلى عشرات اآلالف الذین 
توفوا بعد ذلك نتیجة متالزمة اإلشعاع الحادة وأمراض السرطان التي 
ھدد ترومان بأمطار من الدمار إن لم تستسلم الیابان   سببھا اإلشعاع.

لتّوھا. مما دفع اإلمبراطور 
ھیروھیتو إلعالن استسالم 

  الیابان في 15 أغسطس.

 
 

 
 

 جواب االتحاد السوفیتي
جواب االتحاد كان  بالمشروع السوفیتي لتطویر قنبلة ذریة ھو برنامج 
بحث وتطویر بالغ السریة بدء خالل الحرب العالمیة الثانیة في أعقاب 
اكتشاف االتحاد السوفیتي أعمال األمیركان والبریطانیین والكندیین في 

مشروع مانھاتن. كان المشروع تحت إدارة عالم الفیزیاء النوویة إیجور 
خرشاتوف بینما كانت األعمال اللوجستیة العسكریة واالستخباراتیة تدار 

من قبل المفوض الداخلي الفرینتي بیریا. استفاد االتحاد السوفیتي من 
جھود دائرة التجسس النووي الناجحة للغایة التي كانت جزًءا من مدیریة 
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المخابرات الرئیسیة التابعة لھیئة األركان العامة في الجیش السوفیتي. 
رب العالمیة الثانیة، بدأ جوزیف ستالین البرنامج بعد أن تلقى خالل الح

رسالة من الفیزیائي جورجي فلیروف یحثھ على البدء في األبحاث، 
وأضاف فلیروف أنھ یشتبھ منذ فترة طویلة أن العدید من حلفاء الحرب 

العالمیة الثانیة قد بدءوا بالفعل العمل سًرا على إنتاج السالح بعد اكتشاف 
م. ومع ذلك، وبسبب الحرب الدامیة  1939نشطار النووي سنة اال

والكثیفة مع ألمانیا النازیة، لم تكن الجھود واسعة النطاق. سّرع السوفییت 
برنامجھم بعد الھجوم النووي على ھیروشیما وناجازاكي. اتھم المشروع 

النووي السوفیاتي بأنھ جمع معلوماتھ االستخباریة من برنامج التسلح 
ووي األلماني، وكذلك من الجھود النوویة األمیركیة. بعد الحرب، وّسع الن

االتحاد السوفیاتي منشآتھ البحثیة ومفاعالتھ العسكریة، ووّظف العدید من 
.العلماء للعمل بھا  

 

وبفضل نجاح عملیة نقل التقنیات النوویة األلمانیة إلى االتحاد السوفیتي، 
نجح السوفییت في إجراء أول تجربة ونجاح جھود االستخبارات الذریة، 

، التي أطلق علیھا اسم عملیة البرق 1 -لسالح نووي سمي إر ده إس 
م، في سیمیباالتینسك، كازاخستان.  1949أغسطس  29األول في 

وبنجاح ھذا االختبار، أصبح االتحاد السوفیتي الدولة الثانیة بعد الوالیات 
.المتحدة التي تفجر قنبلة نوویة  

 المراجعة:

 
http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/pre-cold-war/manhattan-

project/index.htm  

http://www.ttb.org.tr/STED/sted1001/nukleer.pdf 

https://web.archive.org/web/20190502082426/http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Sovwpnprog.html 

https://www.atlasdergisi.com/gundem/13043.html 
 

http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/pre-cold-war/manhattan-project/index.htm
http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/pre-cold-war/manhattan-project/index.htm
http://www.ttb.org.tr/STED/sted1001/nukleer.pdf
https://web.archive.org/web/20190502082426/http:/nuclearweaponarchive.org/Russia/Sovwpnprog.html
https://www.atlasdergisi.com/gundem/13043.html
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 حرب الكوریا
بدأت الحرب الكوریة حربا أھلیة في شبھ الجزیرة الكوریة بین عامي 

1950-1953. كانت شبھ الجزیرة الكوریة مقسمة إلى جزئین شمالي 
وجنوبي، الجزء الشمالي یقع تحت سیطرة االتحاد السوفیتي، والجزء 

الجنوبي خاضع لسیطرة لجنة األمم المتحدة المؤقتة لكوریا بقیادة 
 الوالیات المتحدة.

 كانت بدایة الحرب األھلیة في 25 یونیو 1950 عندما ھاجمت كوریا 
الشمالیة كوریا الجنوبیة وتوسع نطاق الحرب بعد ذلك عندما دخلت األمم 

المتحدة بقیادة الوالیات المتحدة، ثم الصین أطرافا في الصراع. انتھي 
یولیو  27الصراع عندما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطالق النار في 

1953 

 

حصلت كوریا الشمالیة على دعم واسع النطاق 
صین الشعبیة، ودعم محدود من جمھوریة ال

من االتحاد السوفیتي في مجال المستشارین 
العسكریین والطیارین واألسلحة. دعمت كوریا 
الجنوبیة من قبل قوات األمم المتحدة، التي كان 

معظمھا یتكون من قوات أمریكیة، وشاركت 
عدة دول بقواتھا في الصراع. وقد ظھرت 

جة التنافس كوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة نتی
بین الحكومات المؤقتة للسیطرة على شبھ 
الجزیرة التي تم تقسیمھا بواسطة الوالیات 

.المتحدة واالتحاد السوفیتي  
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إّن حرب كوریا ذو أھّمیة قصوى في تطّور األسلحة الّنووّیة. كوریا 
الّشمالیة تنتج األسلحة الّنووّیة منذ وقت طویل و الحرب ھو الذي سّبب 

إلى اإلنتاج الكوري، كانت الوالیات المتحدة األمریكیة تھّدد الكوریا 
الشمالیة و االّتحاد الّسوفیتي أثناء الحرب بقصف نووي في مدن الكوریا 
الشمالیة. االتحاد السوفیتي كان یمتلك األسلحة الّنوویة الّتي تبقى ركیكة 

في وجھ األسلحة األمریكیة و كوریا لم تحقق اختبارا نوویا حتى الحرب 
و لكن بعد الحرب بدأت كوریا بالتجارب الّنوویة و االتحاد السوفیتي 

تطورت كثیرا في ھذا المجال أثنا الحرب البار.و الیوم الكوریا الشمالیة و 
 االتحاد السوفیتي یمتلكان نسبة كبیرة  من األسلحة النوویة في الدنیا.

  المراجعة:
https://www.tesadernegi.org/kuzey-korenin-nukleer-tarihi-kore-savasi-yazi-dizisinin-3-yazisi.html 

https://www.universemagic.com/article/9592+the-korean-war 
 

 أزمة الصوارخ الكوبیة
زمة الصواریخ الكوبیة ھي االزمة التي شارك بھا قادة الوالیات المتحدة أ

مواجھات سیاسیة وعسكریة متوترة واالتحاد السوفیتي وتقابلوا في 
، وكان كل ھذا التوتر بشأن  1962یوما في اكتوبر عام  13استمرت 

میال من  90تركیب صواریخ سوفیتیة مسلحة نوویا في كوبا، على بعد 
.الشواطئ االمریكیة  

 

https://www.tesadernegi.org/kuzey-korenin-nukleer-tarihi-kore-savasi-yazi-dizisinin-3-yazisi.html
https://www.universemagic.com/article/9592+the-korean-war
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وفي خطاب تلفزیوني في 22 اكتوبر 1962، ابلغ الرئیس جون كینیدي 
االمیركیین بوجود الصواریخ، واوضح قراره بشن حصار بحري حول 
كوبا، واوضح ان الوالیات المتحدة مستعدة الستخدام القوة العسكریة اذا 

لزم االمر لتحیید ھذا التھدید الذي یضر باالمن القومي، وعقب ھذه 
  االنباء، خشى الكثیر من الناس ان یكون العالم على وشك الحرب النوویة
ولكن تم تجنب وقوع الكارثة عندما وافقت الوالیات المتحدة على عرض 
زعیم االتحاد السوفیتى نیكیتا خروتشوف بازالة الصواریخ الكوبیة مقابل 

.تعھد الوالیات المتحدة بعدم غزو كوبا  

، انحاز 1959بعد االستیالء على السلطة في الجزیرة الكوبیة في عام 
السوفیتي ، وتحت الزعیم الثوري الیساري فیدیل كاسترو مع االتحاد 

سلطة كاسترو، نمت كوبا لكي تعتمد على السوفییت في الحصول على 
 المساعدات العسكریة واالقتصادیة ، وخالل ھذه الفترة، كانت الوالیات

المتحدة والسوفییت (وحلفاؤھم) یشاركون في ما تسمي بالحرب الباردة ، 
.القتصادیةوھي عبارة عن سلسلة مستمرة من االشتباكات السیاسیة وا   

وسقطت القوتین العظمیتین في واحدة من اكبر مواجھاتھما في الحرب 
بالطیران  2-الباردة بعد ان قام طیار طائرة تجسس امریكیة من طراز یو

وقام بتصویر  1962اكتوبر  14فوق ارتفاعات عالیة فوق كوبا في 
.متوسط المدى یجري تجمیعھ من اجل التثبیت 4-صاروخ بالیستي سوي   

اكتوبر ، ودعا فورا  16وقد اطلع الرئیس كینیدي على الوضع في 
مجموعة من المستشارین والمسؤولین المعروفین باللجنة التنفیذیة ، وعلى 

مدى االسبوعین التالیین تقریبا، واجھ الرئیس وفریقھ ازمة دبلوماسیة 
.ذات ابعاد ملحمیة، كما فعل نظرائھم في االتحاد السوفیتي   

للمسؤولین االمریكیین، فان الحاجة الملحة للوضع نابعة من وبالنسبة 
حقیقة ان الصواریخ الكوبیة المسلحة نوویا یتم تركیبھا بالقرب من البر 

میال جنوب فلوریدا من تلك  90الرئیسى للوالیات المتحدة، وعلى بعد 
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النقطة، كانوا قادرین على الوصول بسرعة الى اھداف في شرق 
الوالیات المتحدة ، وھذه الصواریخ كانت من شأنھا ان تغیر جذریا 

التنافس النووي بین الوالیات المتحدة واتحاد الجمھوریات االشتراكیة 
.السوفیتیة، والذي كان یھیمن علیھ االمریكان   

وكان الزعیم السوفیتي نیكیتا خروتشوف كان یلعب على ارسال 
رة ضرباتھ الصواریخ الى كوبا وكان لھ ھدف محدد وھو زیادة قد

النوویة، وقد شعر السوفییت منذ فترة طویلة بعدم االرتیاح ازاء عدد 
االسلحة النوویة التي استھدفتھم من مواقع في اوروبا الغربیة وتركیا، 

ورأوا ان الحل االفضل ھو نشر القذائف في كوبا كوسیلة لتحقیق تكافؤ 
.الفرص   

لصواریخ السوفیتیة كما ان كان ھناك ثمة عامل رئیسي آخر في مخطط ا
وھو العالقة العدائیة بین الوالیات المتحدة وكوبا، وكانت ادارة كینیدي قد 

،  1961شنت بالفعل ھجوما واحدا وغزا خلیج الخنازیر الفاشل في عام 
ووقتھا شاھد كاسترو وخروتشوف ان الصواریخ ھي وسیلة لردع المزید 

.من العدوان االمیركي   

الھائل، وجد الزعماء السوفییت واالمریكان وعلى الرغم من التوتر 
مخرجا من المأزق، وخالل ھذه االزمة تبادل االمریكان والسوفییت 

اكتوبر ارسل خروتشوف رسالة الى كینیدى عرض  26رسائل، وفى 
فیھا ازالة الصواریخ الكوبیة مقابل وعد من القادة االمریكیین بعدم غزو 

یم السوفیتى برسالة تقترح ان یقوم كوبا ، وفى الیوم التالى، بعث الزع
اتحاد الجمھوریات االشتراكیة السوفیتیة بتفكیك صواریخھ فى كوبا اذا 

.قام االمیركیون بازالة منشآتھم الصاروخیة فى تركیا   

ورسمیا، قررت ادارة كینیدي قبول شروط الرسالة االولى وتجاھل 
خطاب خروتشوف الثاني تماما ، غیر ان المسئولین االمریكان وافقوا 

ایضا على سحب صواریخ بالدھم من تركیا، وقدم المدعي العام 
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االمریكي روبرت كینیدي الرسالة شخصیا الى السفیر السوفیتي في 
 واشنطن ، وبحلول 28 اكتوبر انتھت االزمة.م

في ھذه األزمة كانت الحرب الباردة على وشك أن تتحول إلى الحرب 
الساخنة النوویة التي ستسبب إلى دمار عظیم. ال یمكننا الیوم أن نتخیل 

 عالما حاربت فیھ دولتان عظیمتان باألسلحة النوویة.
  

 المراجعة:
 

http://www.alhayat.com/article/4603121/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B
8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-1962-

%D8%AA%D8%B7%D8%BA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A 
https://www.project-syndicate.org/commentary/kennedy--khrushchev--the-cuban-missile-crisis-and-nuclear-

deterrence-from-cuba-to-iran-by-joseph-s--nye/arabic?barrier=accesspaylog 

 

 

 

 التجارب النوویة
في في موقع تجارب  1945تموز  16بدأ تاریخ التجارب النوویة في 

صحراء أالموغوردو، بنیومكسیكو، عندما قامت الوالیات المتحدة بتفجیر 
قنبلتھا الذریة األولى. وقد ُسمي ھذا الموقع باسم موقع ترینیتي، وقد كان 

من البحث العلمي تحت مظلة  االختبار األولي تتویجاً لسنواتھذا 
.مشروع مانھاتن  

وافتتاح  1945وخالل العقود الخمسة بین ذلك الیوم الممیت في عام 
، تم 1996التوقیع على معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة في عام 

.تجربة نوویة في جمیع أنحاء العالم 2000إجراء ما یزید عن   

http://www.alhayat.com/article/4603121/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-1962-%D8%AA%D8%B7%D8%BA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/4603121/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-1962-%D8%AA%D8%B7%D8%BA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/4603121/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-1962-%D8%AA%D8%B7%D8%BA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/4603121/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-1962-%D8%AA%D8%B7%D8%BA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://www.alhayat.com/article/4603121/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-1962-%D8%AA%D8%B7%D8%BA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.project-syndicate.org/commentary/kennedy--khrushchev--the-cuban-missile-crisis-and-nuclear-deterrence-from-cuba-to-iran-by-joseph-s--nye/arabic?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/kennedy--khrushchev--the-cuban-missile-crisis-and-nuclear-deterrence-from-cuba-to-iran-by-joseph-s--nye/arabic?barrier=accesspaylog
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إجراء التفجیرات النوویة في جمیع أنواع البیئات: فوق األرض وتحت تم 
األرض وتحت المیاه. لقد تم تفجیر القنابل في أعالي األبراج وعلى متن 

البارجات وتم تعلیقھا من بالونات، وعلى سطح األرض وأسفل المیاه 
متر  2400متر، وتحت األرض حتى أعماق تزید عن  600حتى أعماق 

ق األفقیة. كما تم إسقاط قنابل التجارب بالطائرات وإطالقھا وفي األنفا
.میل في الغالف الجوي 200بواسطة الصواریخ حتى   

 

 :ألنواع األربعة للتجارب النوویة

) جویة1  

) تحت األرض2  

) خارج الجو 3  

) تحت البحر4  

 

 

ھیدروجینیةأول قنبلة   

تختبر أول دولة  1952تشرین نوفمبر  1في أصبحت الوالیات المتحدة  
 15حوالي  1954آذار  1خلّفت تجربة كاسیل برافو في  قنبلة ھیدروجینیة

میجاطن وكانت أكبر سالح نووي یتم تفجیره على اإلطالق بواسطة 
.الوالیات المتحدة  
 أول قنبلة الصین

بعد مدة االنتاج  1964القنبلة النوویة  ألول مرة في  لصینختیر اا
تشرین  16في  أعلنت الحكومة الصینیة االختبار النووي الطویلة السریة.
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بعد ذلك الیوم تغیر األمور الدولیة زادت الدول الممتلكة  1964األول 
أن تكبر المشكلة.أسلحة نوویة و ھذا الوضع یسبب إلى   

 
(PTBT) معاھدة الحظر الجزئي  للتجارب النوویة  

االسم المختصر لـمعاھدة ھو   ة معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النووی 
حظر اختبارات األسلحة النوویة في الغالف الجوي وفي الفضاء 

التفجیرات  ، التي حظرت جمیع1963في  تلخارجي وتحت الماء
.االختباریة تحت األرض ماعدا أولئك التي تـُجرى في لألسلحة النوویة      

 أھداف المعاھدة 
  تجلى بسبب التجارب النوویةالحد على التلوث اإلشعاعي الذي   -
تعقد انتاج الدول التي لم تنتج األسلحة النوویة بواسطة تقلیل أماكن  -

.التجارب  
ألنھما كانتا  على المعاھدة لم تتوقعاو بسبب المادة الثانیة فرنسا و الصین 

ختبار النووي. كانت المعاھدة تعیق أن تستخدما أسھل في بدایة تطور اال
التجربة النوویة و ھذه الصعوبة  طرق

.كانت تجعل تطورھما النووي بطیئا  
 

 

 

 موقعة ومصدقة  
 منضمة أو خلیفة لمنضمة   

 موقعة فقط  
 غیر موقعة  

 
 
 

 

 
 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
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في  بشكل رسمي أو غیر رسميمرت التجارب النوویة بعد المعاھدة است
كل أنحاء العالم حتى المعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة سنتحدث 
 عن تفصیالتھا.

 المراجعة:
https://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/disarmo/armi_nucleari/trattati_multilate

rali/ctbt.html 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/nuclear-tests-science-is-the-origin-of-the-
disease-and-its-medicine/ 

https://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/background.shtml 

 

 (NPT) معاھدة الحد من انتشار األسلحة النوویة 
معاھدة الحد من انتشار األسلحة النوویة أیضا تسمى بمعاھدات عدم 

انتشار األسلحة النوویة، برزت منذ الخمسینیات أصوات مناھضة 
 1945یونیو  16لعملیات االختبار والتسلح النووي، حیث أُجري منذ 

نوویاً تجریبیاً، مما أكثر من خمسین انفجاراً  1953دیسمبر  31وحتى 
 .حدا بالكثیر من الشخصیات العالمیة إلى التعبیر عن رفضھا لھذه األفعال
كان رئیس وزراء الھند جواھر الل نھرو أول سیاسي یدعوا إلى اتفاقیة 

ورغم ذلك، لم یحقق ذلك نتائج كبیرة لوقف  ."لتجمید" التجارب النوویة
و لكن  .الخمس وثالثین عاماً  التجارب النوویة الموسعة التي اتسمت بھا

للحد من انتشار األسلحة بدأ التوقیع على المعادة  1968یولیو 1في 
النوویة التي تھدد السالم العالمي ومستقبل البشریة. حتى اآلن وقع على 

و الدولتان منھا .و ھناك دول لم تتوقع على المعاھدة دولة 189االتفاقیة 
) و ھما الھند و تجارب نوویة مصرح بھا(تملكان دولتان نوویتان أكیدتان 

أّن باكستان تشكل تھدیدا أمنیا و باكستان و سبب عدم توقیعھم أن تر الھند 
أن تر باكستان  أّن الھند تشكل تھدیدا أمنیا فإذا تطورت إحدى الدولتین 

في مجال النوویة و الدولة األخرى بقیت ضعیفة في وجھ عدوھا في 
 حرب محتملة. في ھذا الوضع الدولتان ال تتوقعان على المعاھدة. 

https://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/disarmo/armi_nucleari/trattati_multilaterali/ctbt.html
https://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/disarmo/armi_nucleari/trattati_multilaterali/ctbt.html
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/nuclear-tests-science-is-the-origin-of-the-disease-and-its-medicine/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/nuclear-tests-science-is-the-origin-of-the-disease-and-its-medicine/
https://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/background.shtml
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(لم تتوقع  إسرائیل حتى اآلن    على المعاھدة و ھي دولة نوویة محتملة
تصرح عن امتالكھا للسالح النووي رغم الكثیر من المؤشرات التي تؤكد 

ذلك.) لیس من المعروف ما ھو سبب عدم توقیع إسرائیل ألن الحكومة 
اإلسرائیلیة ال تقبل ادعاءات تجارب األسلحة النوویة و امتالك على أي 

سالح نووي. إن رفض إسرائیل بال سبب مقبول یشكل تھدیدا لبلدان 
 الشرق األوسط و قرار إسرائیل یضر صالحیة المعاھدة بال شك.

  
 
أخضر فاتح:دول وقعت و     

 صادقت    
 أخضر فاقع: دول وقعت فقط

برتقالي: دول إنسحبت (كوریا 
 .الشمالیة)

أحمر: دول لم توقع (الھند، إسرائیل، 
 باكستان، جنوب السودان)

. 

وقامت إیران بتوقیع المعاھدة إال أن الوالیات المتحدة اتھمت إیران بخرق 
المعاھدة وتقوم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة حالیا بمحاولة اجراء تفتیش 

هللا علي  على المفاعالت النوویة األیرانیة ومن الجدیر بالذكر ان آیة
خامنئي قد اصدر فتوى بتحریم تصنیع األسلحة النوویة حسب ھذا 

.المصدر  
كوریا الشمالیة إحدى الدول التي تمتلك قوات نوویة و لكنھا ما زالت 

انسحبت كوریا الشمالیة من المعاھدة بعد  2003في عام  خارج اإلتفاقیة.
 أن سبق توقیعھا علیھا.

وتعاھدت الدول الموقعة على المعاھدة على عدم نقل التكنولوجیا النوویة 
إلى دول أخرى وعلى أن ال یقوموا بتطویر ترسانتھم من األسلحة 

النوویة، واتفقت ھذه الدول على أن التستعمل السالح النووي إال إذا 
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تعرضت إلى ھجوم بواسطة األسلحة النوویة من قبل دولة أخرى. واتفقت 
الدول الموقعة أیًضا على تقلیل نسبة ترسانتھا من األسلحة النوویة، 

 وتكریس قدراتھا النوویة ألغراض السلمیة.
في 10 سبتمبر 1996 فُِتَحت ُمعاھدة جدیدة للتوقیع َسمیت معاھدة الحد 

الكلي من إجراء االختبارات النوویة، وفیھا تم منع أجراء أي تفجیر 
للقنابل النوویة؛ حتى ألغراض سلمیة. تم التوقیع على ھذه المعاھدة من 
قبل 170 دولة حتى اآلن. لكن من أجل تحویل ھذه المعاھدة إلى قرار 
عملي فإنھ یجب أن یصّدق علیھ من قبل كل الدول األربع واألربعین 

التالیة: الجزائر واألرجنتین وأسترالیا والنمسا وبنغالدیش وبلجیكا والبرازیل وبلغاریا 
وكندا وتشیلي والصین وكولومبیا وكوریا الشمالیة وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومصر 

وفنلندا وفرنسا وألمانیا والمجر والھند وإندونیسیا وإیران وإسرائیل وإیطالیا والیابان 
والمكسیك وھولندا والنرویج وباكستان وپیرو وبولندا ورومانیا وكوریا الجنوبیة وروسیا 
وسلوفاكیا وجنوب أفریقیا وإسبانیا والسوید وسویسرا وتركیا وأوكرانیا والمملكة المتحدة 

 والوالیات المتحدة وفیتنام.

 
حتى یومنا ھذا قامت بعض الدول األربع واألربعین التي یجب أن 

ُتصاِدق على المعاھدة بالتوقیع، ولكن لم توقع الھند وباكستان وكوریا 
ولكنھا لم تتخذ قراًرا الشمالیة. في حین قامت دول أخرى بالتوقیع 

بالتصدیق على المعاھدة، وھذه الدول ھي الصین وكولومبیا ومصر 
وإیران وإسرائیل والوالیات المتحدة وإندونیسیا وفیتنام. وال یتوقع ان 
تقوم أي من ھذه الدول بالتصدیق على المعاھدة في المستقبل القریب، 

حیث تشھد معظم ھذه المناطق توتًرا سیاسًیا یحول دون التصدیق على 
 ھذه المعاھدة.

 بعض مواد المعاھدة
-وإذ تعتقد أن انتشار األسلحة النوویة یزید كثیراً من خطر الحرب 

 النوویة،
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ومراعاة منھا لقرارات الجمعیة العامة لألمم المتحدة، التي تدعو إلى عقد 
 اتفاق بشأن منع زیادة انتشار األسلحة النوویة،

- وإذ تعلن انتواءھا تحقیق وقف سباق التسلح في اقرب وقت ممكن،     
 واتخاذ التدابیر الفعالة الالزمة في سبیل نزع السالح النووي،

-تتعھد كل دولة من الدول األطراف في المعاھدة بمواصلة إجراء 
المفاوضات الالزمة، بحسن نیة، عن التدابیر الفعالة المتعلقة بوقف سباق 

التسلح النووي في موعد قریب وبنزع السالح النووي، وعن معاھدة 
 بشأن نزع السالح العام الكامل في ظل مراقبة دولیة شدیدة فعالة.

  
 المراجعة:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TNPNW.html 

https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar 

https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/the-nuclear-non-proliferation-treaty-at-fifty-
a-midlife-crisis/TR/index.htm 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ 

 
(CTBT) معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة 

للتجارب النوویة ھي معاھدة دولیة تحظر كال  معاھدة الحظر الشامل
الدول التي شاركت في ھذه  التجارب النوویة في كل مجال.

المعاھدة تسمى كالدول األطراف. وفقا للمعاھدة یجب على الدول 
ویجب على الدول األطراف األسلحة النوویة. األطراف أن تراقب 

 وذلك فیھا، المشاركة أو التجارب من النوع ھذا مثل تشجیع عدم
 أجیال تصنیع أو تحدیثھا أو النوویة األسلحة تطور من الحد بغیة

 جدیدة منھا.
 فتحت المعاھدة للتوقیع في عام 1996 في نیویورك و لكن حتى اآلن لم 

تدخل حیز التنفیذ. یجب أن توقع و تصادق ھذه الدول الثمانیة : 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TNPNW.html
https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar
https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/the-nuclear-non-proliferation-treaty-at-fifty-a-midlife-crisis/TR/index.htm
https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/the-nuclear-non-proliferation-treaty-at-fifty-a-midlife-crisis/TR/index.htm
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/


 

                                                                                       
 

18 
 

الصین, الوالیات المتحدة, مصر, إسرائیل, إیران(توقعت و لكنھا لم 
 تصادق) الھند, باكستان, الكوریا الشمالیة(لم تتوقع و لم تصادق).

 
 

 بعض مواد المعاھدة
- تتعھد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجیر من تفجیرات تجارب 
األسلحة النوویة أو أي تفجیر نووي آخر، وبحظر ومنع أي تفجیر 

 نووي من ھذا القبیل في أي مكان یخضع لوالیتھا أو سیطرتھا.
-و إذ تدرك كذلك أن وضع حد لجمیع ھذه التفجیرات النوویة سیشكل 

بالتلي خطوة معقولة في سبیل القیام بعملیة منھجیة لتحقیق نزع 
 السالح النووي.

 
 

 

 دول وقعت و صادقت    
 دول وقعت فقط      
 دول لم توقع     
  دول وقعت و صادقت    
 دول وقعت فقط     
 دول لم توقع     

 
 

  المراجعة:
https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/legal/treaty_text_Arabic.pdf  

https://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/disarmo/armi_nucleari/trattati_multila
terali/ctbt.html 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d21/c015/tbmm21015014ss0171.pdf 

https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/legal/treaty_text_Arabic.pdf
https://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/disarmo/armi_nucleari/trattati_multilaterali/ctbt.html
https://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/disarmo/armi_nucleari/trattati_multilaterali/ctbt.html
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d21/c015/tbmm21015014ss0171.pdf
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صورة توزع األسلحة النوویة,الدول التي أنتجت األسلحة النوویة قبل 
معاھدة الحد من انتشار األسلحة النوویة و الدول التي لم توقع على 

 المعاھدة
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 سباق التسلح النووي الھندي الباكستاني

بدأت الحرب بین الدولتین بعد استقاللھما في عام  1947 قبل ھذا 
التاریخ كان الدولتان دولة واحدة تسمى الھند البریطانیة. كانت الھند 

البریطانیة تحت سیطرة البریطانیة كما نفھم من اسمھا. تفكت ھذه الدولة 
وأصبحت مقسمة إلى القسمین و ھما الھند و باكستان, تم تقسیم الدولة 
بالنسبة إلى توزع السكان. كانت مدن التي یتكون سكانھ من المسلمین 

مدن الھنادسة تحت  كانتتحت سیطرة جمھوریة باكستان االسالمیة و
سیطرة الھند. و لكن بعد التقسیم كانت نسبة كبیرة من المسلمین تحت 

في نرى ھذه المشكلة أن  من الممكنسیطرة الھند و بعض اإلمارات و
لھند بعد تقسیم ا إن كشمیر أكبر أسباب الحرب بال شكمنطقة كشمیر.

البریطانیة باكستان أرسلت 
بحجة أن قواتھ إلى كشمیر 

سكانھا یتكون من المسلمین. 
و تعارض أمیر كشمیر و 
حكومة الھند لھذا اإلرسال 
العسكري و بدأت الحروب 

و یستمر التوتر بین الدولتین 
في شبھ القارة الھندیة بسبب 

 منطقة كشمیر.
 

 برامج النوویة 
بدأ الھند برنامجھا النوویة منذ استقاللھا 1947 لقد تم التطور النووي  
بالتعاون مع كل من االتحاد السوفیتي و الوالیات المتحدة والبریطانیا و 
فرنسا تحقق أول تجربة الھند النوویة في عام 1974 بعد ذلك اجرت 

 خمسة تفجیرات النوویة متنوعة في 1998.
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نالت باكستان استقاللھا عام 1948 أال أن بدایة برنامجھا النووي اتجاه 
الھند إلى أالنتاج النوویة تأخر كثیرا عن الھند و لم تول القیادات 

الباكستانیة التي تعاقبت على السلطة بعد االستقالل اھتماما كبیرا في 
تطویر البرنامج النووي. و في دور ذو الفقار علي بوتو نالت باكستان 

برنامجھا النووي اھتماما كبیرا, بسبب وضوح أھداف البرنامج النووي 
الھندي و میلھ نحو التسلح . و خالل تلك المدة أفلحت من الدولتین 

العظیمتینذ(الوالیات المتحدة و االتحاد السوفیتي) في تطویر الصواریخ 
البالستیة العابرة للقرات, بحیث أصبح تھدید كل منھما لآلخر مباشرا و 

من أراضیھ, و لم تعد ھناك حاجة, لطویق االتحاد السوفیتي بدول متاحلفة 
, مع الولالیات المتحدة وبذالك انتھى عصر األحالف العسكریة األمریكیة 

و أصبح التھدید النووي الھندي لباكستان محتمال بعد انغالق المظلة 
.تأخر باكستان عن برنامج النووي الھندي األمریكیة بسبب ذلك  

     
الھند كانت أمام باكستان في سباق التسلح النووي من البدایة. بدأت 

التشجیع على رغم من تأخرھا و عدم باكستان ببرنامجھا النووي مستقرا 
األمریكي. كما نرى ھذا االستقراق في كالم رئیس الوزراء الباكستاني 

ذو الفقار علي بوتو: " نحن شعب فقیر، لكننا سنأكل العشب و أوراق 
الشجر من أجل الحصول على القنبلة الذریة." و بعد إجراء الھند تفجیر 

خمس قنبالت نوویة في 1998 أعلنت باكستان أنھا أصبحت دولة 
نوویة، وردت على التفجیرات النوویة الھندیة اختباراً  باختبار، وتفجیراً  
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بتفجیر، وكانت ھذه أول مرة في تاریخ النزاع تستطیع باكستان أن ترد 
 على الھند رداً  متكافئاً .    

 و استمرت األزمة بین الدرلتین كأزمة نوویة و ھذه لیست أزمة في شبھ 
القارة الھندیة فقط بل ھي أزمة عالمیة, كما نرى في عدم توقیع الدولتین 

 على معاھدة الحد من انتشار األسلحة النوویة. 
 

 المراجعة :
http://almoslim.net/node/85481 

http://dspace.univ-
km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/927/

سباق%20التسلح%20النووي%20بین%20الھند%20وباكستان%20وأثره%20إقلیمیا%20ودولیا201998%-
2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.ida2at.com/arms-race-india-pakistan/ 

   https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/التفجیرات-النوویة-الھندیة-الباكستانیة-األھداف-والتداعیات 

 

 
 

 أزمة إیران النوویة
 من بمساعدة العشرین القرن خمسینیات فترة بدأ برنامج إیران النووي في

السالم" و دعمت  أجل من الذرة" برنامج من جزءا المتحدة الوالیات
 قامت الحكومات األوروبیة الغربیة البرنامج النووي اإلیراني إلى أن

بعد  إیران. تغیر األمور بشاه وأطاحت 1979 عام اإلیرانیة الثورة
الثورة. كانت الوالیات المتحدة تدعم البرنامج بحجة أن الموارد البترولیة 

ستنھي في المستقبل لذلك تحتاج إیران إلى موارد أخرى و في عام 
2005 قال وزیر الخارجیة األمریكي ھنري كیسنجر أن البرنامج 

 النووي اإلیراني إسراف ألن إیران دولة تمتلك الموارد البترولیة

http://almoslim.net/node/85481
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/927/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%201998-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/927/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%201998-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/927/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%201998-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/927/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%201998-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ida2at.com/arms-race-india-pakistan/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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باشرت إیران منذ عام 1996 بناء منشأة إلنتاج الماء الثقیل في مدینة 
آراك ، وقد بدأ إنتاجھ ھناك عام 2006 بعد أن كشفت المعارضة 

اإلیرانیة النقاب عنھ عام 2002. كما بدأت إیران عام 2004 إنشاء 
مفاعل من تصمیمھا بقدرة 40 میغاواتاً  بالقرب من ھذه المنشأة یعتمد في 

تشغیلھ على الماء الثقیل 
 المتوفر الطبیعي والیورانیوم

 من النوع إیران. وھذا في
 القدرة وبھذه المفاعالت

 البلوتونیوم إلنتاج یصلح
 للسالح المطلوبة بالكمیات

النووي. إن حّجة إیران 
 لألبحاث سیستخدم أنھ ھي المفاعالت من النوع لھذا اختیارھا في التقنیة
 إلى إضافة والزراعیة، الطبیة لألغراض الُمشّعة النظائر وإلنتاج العلمیة

إیران. في المتوفر الطبیعي بالیورانیوم یعمل أنھ  
 

 أوروبیة دول ثالث أكبر خارجیة وزراء قام 2003 األول تشرین وفي
 على فیھا حصلوا لطھران مشتركة بزیارة) وبریطانیا وألمانیا فرنسا(

 بتفتیش یسمح الذي اإلضافي البروتوكول توقیع على إیران موافقة
 تعد التي الیورانیوم تخصیب عملیات وقف وعلى النوویة، منشآتھا
النووي. السالح امتالك نحو األولى الخطوة  

و في 25 تشرین الثاني 2003 اتخذ أعضاء مجلس الحكام التابع للوكالة 
الدولیة قرارا یدین إیران لتطویرھا برنامجا نوویا سریا على مدى حوالي 

20 عاما، وتقول واشنطن إنھ یخفي وراءه طموحات لتصنیع أسلحة 
نوویة. غیر أن القرار لم ینص على إحالة المسألة في حینھا إلى مجلس 

 األم.
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وفي أیلول 2004 أصدرت الوكالة الدولیة قرارا آخر یطالب إیران 
باإلجابة عن جمیع األسئلة العالقة، وبتسھیل إمكانیة الوصول إلى كل 

المواقع التي ترید الوكالة زیارتھا، وبتجمید جمیع األنشطة المتعلقة 
بتخصیب الیورانیوم بمستوى یتیح إنتاج الوقود النووي والشحنة 

 .االنشطاریة الضروریة للحصول على القنبلة النوویة
وفي 4 شباط 2006 أحالت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ملف إیران 

. الشأن بھذا قرار مشروع حظي أن بعد الدولي األمن مجلس إلى النووي
 وذلك إیران ضد المتحدة لألمم تحرك أي قبل شھر مھلة القرار ومنح

 إلتاحة وقت للجھود الدبلوماسیة.
 الخمسة أعضائھ بكامل األمن مجلس وافق 2006 آذار 30 یوم وفي
 تقدیم بعد النوویة، إیران طموحات من الحد سبل بشأن" بیان" على عشر

 أن إلى تشیر كانت فقرة بحذف تتعلق وبكین موسكو من لكل تنازالت
 للسالم تھدیدا یشكل" النوویة األسلحة لمنع للمطالب إیران امتثال عدم

 تھدیدات یتضمن لم أنھ كما ملزما البیان یكن ولم ،"الدولیین واألمن
 بفرض عقوبات على إیران

وفي 23 كانون األول 2006 أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقم 
 بیعھا أو إیران تسلیم من دولة أي یمنع والذي نوعھ، من األول 1737

 نشاطات في تساعدھا أن یمكن تكنولوجیا أو تجھیزات أو معدات أي
 شخصا 12و شركات عشر أصول تجمید إلى باإلضافة وبالستیة، نوویة

 لھم عالقة بالبرامج.
ویفرض القرار عقوبات اقتصادیة وتجاریة في مجاالت محددة تتصل 

بتخصیب الیورانیوم وإعادة معالجتھ، وبمشاریع مرتبطة بمفاعالت المیاه 
الثقیلة وتطویر الصواریخ البالستیة، ویقضي بأن یراجع المجلس ملف 
إیران في ضوء تقریر من وكالة الطاقة الذریة یرفع في غضون 60 
یوما. و في 9 حزیران 2010 أصدر مجلس األمن قرار آخر رقمھ 

 1929 لتوسیع العقوبات المفروضة على إیران.
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 اتفاق جنیف االبتدائي الخاص بالبرنامج النووي اإلیراني

وفي 24 تشرین الثاني عام 2013 وّقعت إیران ومجموعة "1+5" 
(الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس األمن وألمانیا) على اتفاق 

جنیف االبتدائي الخاص بالبرنامج النووي اإلیراني. النص االتفاق على 
عدم إضافة أي عقوبات جدیدة على إیران طوال الستة أشھر المقبلة، 
وتخفیف تدریجي للعقوبات المفروضة, واإلفراج إلیران عما یقارب 

 الغربیة بشرط عدم بالبنوك ودائعھا من شھریا دوالر ملیون 700
 االتفاق %. وُوصف5 نسبة من أعلى بدرجة الیورانیوم تخصیب إیران

شاملة. التفاقیة بعدھا التوصل یجب أولى خطوة بأنھ  

                     
 

(JCPOA) خطة العمل الشاملة المشتركة 
بعد فترة المشتركة  الشاملة العمل "  خطة1+5أعلنت إیران و مجموعة "

و النص االتفاق على رفع كل العقوبات على إیران  المباحثات الطویلة.
 حصول إیران على أموالھا المتجمد التي تساوي إلى 100 ملیار دوالر. 

و كان بإمكان إیران بیع نفطھا في األسواق الدولیة. و كان على إیران أن 
تنفذ القیود المفروضة على برنامجھا النووي على األقل لعقد من الزمن، 

 وعلى الموافقة على التفتیشات الدولیة لمراقبة تنفیذ االتفاقیة.
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 انسحاب الوالیات المتحدة من االتفاق
في 8 آیار 2018 أعلن الرئیس األمریكي دونالد ترامب في خطابھ من 
البیت األبیض انسحاب الوالیات المتحدة من االتفاق. و بدأت الوالیات 

المتحدة بالعقوبات الشدیدة على الجمھوریة اإلیرانیة اإلسالمیة . بعد 
مرور عام على انسحاب الوالیات المتحدة من خطة العمل الشاملة 

المشتركة وفرض العدید من العقوبات على إیران، قررت إیران اعتماد 
تدابیر باستخدام حقوقھا في مثل ھذه الظروف. أوقفت إیران مبیعات 

الیورانیوم المخصب الزائد والماء الثقیل إلى دول أخرى(كان یجب أن یتم 
بیع نسبة كبیرة وفقا لإلتفاق)، حیث تم تصدیرھا بالفعل بسبب العقوبات 

كان رد إیران بھذا الشكل بسبب تخلي الشركات األوروبیة .األمریكیة
 الكبرى عن التجارة مع إیران خوفا من العقوبات األمریكیة.

 المراجعة:
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub101512304.pdf 

https://www.alquds.co.uk/أزمة-الملف-النووي-اإلیراني-مخاطر-وتحد/ 

https://democraticac.de/?p=53983 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231 

 

 البرنامج النووي اإلسرائیلي
, تاریخ بدایة 1948یعود اھتمام إسرائیل بتطویر برنامج نووي إلى عام 

لمنع كان الیھود بفكرة الحصول على أسلحة نوویة االحتالل الصھیوني. 
حدوث محرقة جدیدة للیھود و الحصول على "األرض الموعودة" بقوات 

 عظیمة.
 رئیس وزراء إلسرائیل األول دافید بن غوریون بدأ  بتجنید علماء یھود 
من الخارج حتى قبل أن تنتھي حرب 1948 من أجل التطور النووي. و 

في عام 1948 استھلت وزارة الدفاع اإلسرائیلیة أعمال التنقیب عن 
الیورانیوم في صحراء النقب. دعمت فرنسا إسرائیل في البرنامج النووي 

https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub101512304.pdf
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
https://democraticac.de/?p=53983
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231
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كثیرا. من المعتقد أن الدولتین وقعوا على اتفاق سري بین الدولتین في 
 مجال استخراج الیورانیوم و إنتاج الماء الثقیل.

 و في عام 1948 فرنسا تنشئ مفاعل دیمونة في صحراء النقب بناء 
على اتفاقیة سریة. مفاعل دیمونة ھو مفاعل نووي سري یحكى أنھ 

 یحتوي على األسلحة النوویة. 

    
في مجال النوویة بشكل و في السنوات القادمة استمرت إسرائیل تطویره 

إسرائیل تنفذ  1966في عام .غموض النووي"وفقا لسیاستھا "ال سري
تجربة نوویة في نفق أرضي متاخم للحدود مع مصر، وقیل إن التجربة 

أن .من المعروف أحدثت ھزات بصحراء النقب وشبھ جزیرة سیناء
ج, و ھما إسرائیل اشترت الیورانیوم من بلجیكا  و الماء الثقیل من النروی

ُیستخدمان في إنتاج األسلحة النوویة. و ھناك نقطة مھمة في بیع النرویج 
أعلنت النرویج أن إسرائیل ترفض السماح لھا بالتحقق  1987في عام  

ومراقبة استخدام الماء الثقیل الذي نقلتھ النرویج إلسرائیل أواخر 
 الخمسینیات.

وتداوم إسرائیل علي سیاسة ُتعرف باسم "الغموض النووي"  لم تعترف 
إسرائیل أبدا رسمیا بأن لدیھا أسلحة نوویة، وتكرر بدال من ذلك على مر 

السنین أنھا لن تكون أول بلد "ُیدخل" السالح النووي في منطقة الشرق 
األوسط، ویترك ذلك الكثیر من الغموض بشأن ما إذا كان ذلك یعني انھا 

لن تصنعھا، أو لن تكشف عنھا، أو لن تكون األولي في استخدمھا لماذا لم 
تتوقع على معاھدة الحد من االنتشار النووي. ھناك أسئلة كبیرة عن 

 البرنامج النووي اإلسرائیلي.
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وفق لتقریر معھد ستوكھولم الدولي ألبحاث السالم  أنھا تمتلك ما بین 

 80-90 رأسا نوویا.
وتعتمد إسرائیل سیاسة "الغموض النووي" بخصوص قدراتھا النوویة، 

حیث ترفض تقدیم أي معلومات بھذا الخصوص، رغم وجود اعتقاد 
 واسع في العالم بامتالكھا أسلحة نوویة. 

إسرائیل لم تتوقع على معاھدة الحد من االنتشار النووي و ھذا یثیت أنھا 
 تھم بھجوم نووي أو استخدام األسلحة النوویة في أي حال.

اإلسرائیلي یشكل تھدیدا كبیرا للبالد المسلمة  في إن البرنامج النووي 
 شرق األوسط إنھا مشكلة مشتركة.

  
 المراجعة:

http://www.ammonnews.net/demo/index.php?page=article&id=64837 

http://fissilematerials.org/library/rr11arabic.pdf 

https://tasam.org/Files/Icerik/File/ortadoguda_nukleer_denge_552549ad-965d-48da-9ef2-
8dd70e874d42.pdf 

 
 

 إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسط

 ھناك.  العالمي السالم تأسیس في النوویة األسلحة لنزع  مھم مكان ھناك
 انتشار من الحد  كمعاھدة  النوویة األسلحة نزع مجال في بذلت جھود

 و. أھمیتھا  الرغم على علیھا توقع لم دول ھناك لكن و  النوویة األسلحة
 في. حقا النوویة األسلحة نزع ترید وقعت التي الدول ھل ذلك مع

 العضویة دائمة الدول لكن و النوویة األسلحة عدد قل األخیرة السنوات
 انتشار من الحد معاھدة قبل النوویة األسلحة تمتلك(األمن مجلس في

http://www.ammonnews.net/demo/index.php?page=article&id=64837
http://fissilematerials.org/library/rr11arabic.pdf
https://tasam.org/Files/Icerik/File/ortadoguda_nukleer_denge_552549ad-965d-48da-9ef2-8dd70e874d42.pdf
https://tasam.org/Files/Icerik/File/ortadoguda_nukleer_denge_552549ad-965d-48da-9ef2-8dd70e874d42.pdf


 

                                                                                       
 

29 
 

 معھد لتقریر وفقا النوویة األسلحة بتحدیث  قامت)النوویة األسلحة
 و النوویة األسلحة لنزع واحد حل ھناك. السالم ألبحاث الدولي ستوكھولم

 باكستان و الھند توقیع عدم في نرى كما. الدول بین المتبادلة الثقة ھو
 على الحصول یمكن ال. النوویة األسلحة انتشار من الحد معاھدة على
 األسلحة على مشترك قضاء بدون النوویة األسلحة من خالي عالم

 إلى یسبب ھذا أخرى دولة إنتاج أثناء لدولة ممنوعا كان إذا. النوویة
 األسلحة ألن. للكل مسموحا أو للكل ممنوعا یكون أن یجب. كبیرة مشكلة
 التي المنطقة سكان من آالف قتل إلى تسبب مؤثرة رادعة قوة النوویة

  .العقود لمدة  معنویة و مادیة أزمة إلى تسبب و فیھا استخدمت
 

 األسلحة نزع صار مھمة منطقة ھناك و
 الشرق وھي  فیھا الضرورة من النوویة

 الحرب وشك على منطقة ألنھا األوسط
 في الدمار نتخیل أن نستطیع ال دائما

 یجدر مما و. النوویة األسلحة استخدام
 ھي  و الحضارات مركز أنھا بالذكر
 و. تاریخي كنز و ثقافي تراث

 األسلحة من خالیة منطقة لتأسیس
 توقع أن یجب األوسط الشرق في النوویة

 لنزع معاھدات على األوسط الشرق دول كل
 الوكالة بمراقبة تسمح أن یجب و النوویة األسلحة

 األوسط شرق في الدول أكثر. النووي مفاعلھا في الذریة للطاقة الدولیة
 ھي و المنطقة تأسیس في كبیرة مشكلة ھناك لكن و الموجبات بھذه قامت

 النوویة األسلحة من خالیة منطقة لتأسیس مانعة دولة إسرائیل. إسرائیل
 بأي النوویة األسلحة انتشار من الحد معاھدة على توقع لم ألنھا
 تھدیدا تشكل إسرائیل إن.للتسلح النووي برنامجھا تترك ال وھي.سبب
 عن تدافع أن األخرى الدول على یجب و األوسط الشرق دول لكل
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 األمم أعمال جدول في الموضوع تدرج أن یجب و دولیة بطرق حقوقھا
 من خالیة منطقة إنشاء(52/34 رقم العامة الجمیعة قرار بموجب المتحدة
 باتحاد النوویة األسلحة نزع  لتحقق)األوسط الشرق في النوویة األسلحة
.األعمال و اآلراء . 


