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االنوووويي ااإلررهھھھابب مكافحة معاهھھھددةة إإلى تنضمم االتي 100 ررقمم االددوولة ااألمرريیكيیة االمتحددةة االوواليیاتت  
 

االدديینن تأليیفف بقلمم:  
 

-) IPS( االمتحددةة ااألممم -) االسالمم صانع( أأوو "The Peacemaker" بعنوواانن 1997 عامم في صددرر فيیلمم هھھھناكك   جززئيیا صوّورر وواالذذيي 
- االمتحددةة ااألممم خاررجج  كانن٬، ظظهھرر حقيیبة بحجمم نوووويي سالحح على حصلل قدد كانناالذذيي  االيیووغووسالفي ااإلررهھھھابي قصة عنن يیحكي كانن وواالذذيي 
.االمتحددةة ااألممم مبنى تفجيیرر في ليیستخددمهھ نيیوويیوورركك إإلى جلبهھ ثمم وومنن٬، ررووسيیا رريیفف في قططارر تحططمم حاددثة بعدد فقدد قدد  
تحددثث؟ سووفف كاررثة هھھھناكك أأنن أأوو هھھھووليیوووودد؟ خيیالل منن االفيیلمم كانن فهھلل  

 
 إإلى االمتحددةة ااألممم تبنتهھا وواالتي االددووليیة ااالتفاقيیة هھھھددفتت فقدد٬، مسررووقة نوووويیة بأسلحة نفسهھا تسلح إإررهھھھابيیة جماعة ووجوودد الحتمالل منهھا إإددررااكا
. 2007 عامم منن يیووليیوو في االتنفيیذذ حيیزز ووددخلتت 2005 عامم منن أأبرريیلل في االعامة جمعيیتهھا عقددتت وواالتي. االنوووويي ااإلررهھھھابب إإيیقافف محاوولة  

 
 ووررووسيیا وواالهھندد ووفررنسا االصيینن مثلل: االعظظمى االنوووويیة االقووىى ذذلكك في بما٬، ددوولة 99 االمعاهھھھددةة على صاددقتت االتي االددوولل عدددد يیبلغ٬، حاليیا

.االمتحددةة وواالمملكة  
 

 ااألممم إإلى ووسلمتهھا االمعاهھھھددةة أأصوولل على صاددقتت عنددما ووذذلكك 100 ررقمم االددوولة ااألمرريیكيیة االمتحددةة االوواليیاتت أأصبحتت٬، سبتمبرر 30 يیوومم في
.االمعاهھھھددةة قسمم. االمتحددةة  

 
- جيیدد خبرر "ذذلكك :IPS لـ االمتحددةة ااألممم في ااألسلحة نززعع لشؤؤوونن االعامم ااألميینن ووكيیلل٬، ددااناباال جايیانثا يیقوولل  أأيي على االمصاددقة هھھھذذهه أأنن حيیثث 
  ".االكبررىى االنوووويیة االددوولل منن ددوولة أأيي بووااسططة االنوووويیة ااألسلحة ااستخدداامم حظظرر إإلى تهھددفف ااتفاقيیة أأوو معاهھھھددةة
 ااالتفاقيیة على االمووقعيینن عدددد يیبلغ ااآلنن ووحتى٬، 2005 عامم في ااالتفاقيیة هھھھذذهه أأططلقتت منن هھھھي ررووسيیا أأنن نذذكرر أأنن االمفيیدد لمنن إإنهھ ووأأضافف:
.ددوولة 99وو مووّقعا 115  

 
 ووبشكلل دداائما "يُیخشى :2007 عامم منذذ االعالميیة وواالشؤؤوونن للعلوومم بووغووااشش مؤؤتمرر منصبب يیشغلل كانن االذذيي ووهھھھوو٬، أأيیضا ددااناباال وويیضيیفف
 ااألحددااثث تلكك في تسببتت االتي االجهھاتت أأنن االمعررووفف منن ووبدداا٬، سبتمبرر منن عشرر االحادديي أأحددااثث بعدد خصووصا االنوووويي ااإلررهھھھابب منن ووااسع
٬، نوووويي سالحح لصناعة االنوووويیة االموواادد عنن االبحثث في جاهھھھدديینن يیسعوونن٬، ااآلنن االشامم في ااإلسالميیة وواالددوولة االقاعددةة تنظظيیمم مثلل: االددوولل غيیرر منن
".بدداائيیة كانتت لوو حتى  

 
 معاهھھھددااتت لمثلل أأكثرر ملحة االحاجة تكوونن عنددما ااإلجررااء هھھھذذاا أأهھھھميیة تقدديیرر في أأنفسنا على نكذذبب أأنن يینبغي ال٬، حالل أأيي "ووعلى يیضيیفف: كما
 ضمانن أأجلل منن أأخررىى ددوولل ووسبع ااألمرريیكيیة االمتحددةة االوواليیاتت قبلل منن عليیهھا االمصاددقة تنتظظرر وواالتي) CTBT( االنوووويیة االتجارربب حظظرر
- االنوووويیة ااألسلحة تجارربب منن نهھائي بشكلل االعالمم تخليیصص على ستعملل وواالتي تططبيیقهھا  ااألسلحة تططوويیرر منع في هھھھامة خططووةة أأيیضا ووهھھھي 
".االنوووويیة  

 
 ألبحاثث ستووكهھوولمم معهھدد إإددااررةة مجلسس في ووعضوو االذذررةة علماء منتددىى في االررعاةة مجلسس في كعضوو منصبا أأيیضا شغلل االذذيي٬، ددااناباال يیضيیفف
- ددوولل تسعة تمتلكهھا نوووويیا ررأأسا 15,850 هھھھناكك أأنن ووبما :)SIPRI( االسالمم - ووررووسيیا ااألمرريیكيیة االمتحددةة االوواليیاتت في منهھا االمئة في 93   
- االددوولل غيیرر قبلل منن أأوو االمتحددةة ااألممم ووبووااسططة باالتفاقق أأوو متعمددةة سيیاسيیة ألسبابب حررووبب في تستخددمم قدد  مفززعا ووااقعا يیظظلل ااألمرر فإنن 

.منهھا االتخلصص يیمكنن ال ووجيینيیة بيیئيیة ووتأثيیررااتت ااإلنسانيیة على بشعة عووااقبب يیحملل وومررعبا  
 

.االشاملل االددمارر أأسلحة اامتالكك منن ااإلررهھھھابيیيینن منع إإلى تهھددفف االتي االعالميیة االجهھوودد منن كجززء االنوووويي ااإلررهھھھابب مكافحة ااتفاقيیة ووصفف يیمكنن  
 

 ووكذذلكك٬، ااإلشعاعي االنشاطط أأجهھززةة أأوو االنشططة االمشعة للموواادد االقانووني غيیرر ووااالستخدداامم باالمتالكك االمتعلقة ااألعمالل تجرّرمم تفاصيیلهھا أأنن حيیثث
.االنوووويیة االمنشآتت إإتالفف أأوو ااستخدداامم  

 
.االمجررميینن ووتسليیمم االتحقيیقاتت في االمساعددةة ووتقدديیمم االمعلووماتت تباددلل خاللل منن االددوولل بيینن االتعاوونن تعززيیزز إإلى أأيیضا ااالتفاقيیة تهھددفف كما  

 
 لـ برريینستوونن جامعة في االنوووويیة االمستقبليیة ااألبحاثث وومختبرر االعالمي ووااألمنن االعلوومم بررنامج في وواالمحاضرر االفيیززيیائي٬، رراامانا. فف. مم. دد يیقوولل
IPS: االنوووويي؟" ااإلررهھھھابب هھھھوو ما مفاددهه سؤؤااال ووأأططررحح مختلفف ااتجاهه إإلى بالمحاددثة أأتجهھ أأنن "أأوودد  

 
".لإلكررااهه كووسيیلة خصووصا االررعبب إليیقاعع االمنظّظمم "ااالستخدداامم بأنهھ ااإلررهھھھابب بعرّرفف وويیبسترر قامووسس أأنن نجدد حيیثث  

 
.ااالحتمالل هھھھذذاا يیووااجهھ أأنن سكاني تجمع أليي وويیمكنن هھھھائلل؛ ووددمارر بمووتت تتسببب أأنن االنوووويیة لألسلحة يیمكنن وويیضيیفف:  
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 االخيیاررااتت "كلل بأنن االمسؤؤووليینن كبارر منن بعضض أأوو ااألمرريیكي االررئيیسس أأخبررهھھھمم االذذيینن ااألووسطط االشررقق بلدداانن منن عدددد بأيي االناسس في "فّكرر

".االنوووويیة ااألسلحة ااستخدداامم٬، االحالل بططبيیعة٬، يیعني االخيیاررااتت هھھھذذهه ووأأحدد٬، االططاوولة" على مططررووحة  
 

. إإررهھھھابي أأنهھ باستخدداامهھ االسكانن منن مجمووعة يیهھدددد أأوو نوووويیا سالحا يیستخددمم شخصص أأيي يیعرّرفف سووفف٬، لإلررهھھھابب وومنصفف عاددلل تعرريیفف أأييّ 
".االررددعع لمجرردد "وولوو االنوووويیة ااألسلحة يیستخددموونن االذذيي أأوولئكك يیشملل ووهھھھذذاا يیضيیفف: كما  

 
 أأنن االمفتررضض منن وواالتي وواالسالمة االررددعع جيیشش جووهھھھرر االمططافف نهھايیة في تمثلل ااإلررهھھھابب مكافحة بمشررووعع االووثووقق على االقددررةة أأنن تذذّكرر
".لإلررهھھھابب االقوويي االططفلل سيیكوونن "ااألمنن تشررشلل: وونستوونن قالل كما٬، االررددعع على قددررتهھا منن قووتهھا تستمدد  

 
 يیقبع االذذيي االتحدديي أأنن "أأعتقدد االهھندد": في االنوووويیة االططاقة عنن ددررااسة االووعدد: "قووةة منهھا: االمنشووررااتت منن للعدديیدد مؤؤلفف ووهھھھوو٬، رراامانا. دد يیقوولل
 االتي االددوولل إإلى ااالنتباهه ووتحوويیلل االددوولل" غيیرر منن االنوووويیة ااألططرراافف "مكافحة عنن بعيیدداا بالخططابب ااالنتقالل هھھھوو االسالمم إإلى يیسعوونن االذذيینن أأمامم
 االحاجة ووررااء وواالسعي٬، وواالددمارر االمووتت تسببب االتي االنوووويیة ااألسلحة باستخدداامم االتهھدديیدد على سيیاساتهھا تستندد االتي تلكك٬، االنوووويیة ااألسلحة تمتلكك
  ".منهھا ااألسلحة لنززعع االملحة

 
 ططررحح عنددما االماضي ااألسبووعع ااألمرريیكيیة االمتحددةة االوواليیاتت في االددوولي ووااألمنن ااألسلحة منن االحدد ووززااررةة ووكيیلل٬، غووتموولرر ررووزز تقوولل

  ".بهھ للقيیامم االمززيیدد هھھھناكك يیززاالل ما لكنن٬، سنووااتت خمسس منذذ كنا ما عكسس على ااآلنن باألمنن ننعمم "إإننا االنوووويي: ااإلررهھھھابب مكافحة مووضووعع
 

 جميیع وولتأميینن االخططررةة االنوووويیة االموواادد تلكك حسابب لضمانن االددووليیيینن االشرركاء مع االعملل ااألمرريیكيیة االمتحددةة االوواليیاتت ستووااصلل ووأأضافتت:
.االعالمم أأنحاء  

 
".عليیهھا االحصوولل منن االموواادد تلكك ككالمتال تسعى وواالتي ااإلررهھھھابيیة االجماعاتت تلكك ااستططاعة عنددمم نضمنن أأنن أأررددنا إإذذاا مططلووبة االيیقظظة "إإنن  

 
 للططاقة االددووليیة االووكالة( لـ االتابع االنوووويي ااألمنن تموويیلل في ااألكبرر االووططني االمساهھھھمم هھھھي ااألمرريیكيیة االمتحددةة االوواليیاتت إإنن أأيیضا: قالتت كما

.2010 عامم منذذ ددووالرر مليیوونن 70 منن بأكثرر ساهھھھمتت حيیثث٬، IAEA) االذذرريیة  
 االمماررساتت ووأأفضلل تووجيیهھاتت ووووضع لتططوويیرر ووكذذلكك٬، االددوولل ألعضاء االتقنيیة وواالززيیاررااتت وواالمهھماتت االخبررااء لددعمم مخصصة ااألموواالل هھھھذذهه
.االبيیاناتت قووااعدد مع وواالتعاملل االعررضيیة ااألحددااثث إإلى باإلضافة٬، االنوووويي ااألمنن بشأنن  

 
 قددررااتت لتعززيیزز االررئيیسيیيینن االددووليیيینن االشرركاء مع أأيیضا) CNSP( االخاررجيیة ووززااررةة في االنوووويي االتهھرريیبب مكافحة بررنامج يیعملل ووتضيیفف:
.ااألعمالل هھھھذذهه في االمتووررططيینن االمجررميینن وومططاررددةة االقانووني غيیرر االتددااوولل منن االموواادد ووتأميینن االنوووويي االتهھرريیبب شبكاتت في االتحقيیقق  

 
 االتخصيیبب عالي يیوورراانيیوومم تهھرريیبب حاوولوواا مجررميینن على مؤؤخرراا االقبضض بإلقاء قامتت أأنن بعدد ااستحسانا ووموولددووفا جووررجيیا مثلل ددوولل نالتت
)HEU(االنوووويیة للموواادد االمستمررةة االضبطط حاالتت فإنن٬، االحظظ وولسووء أأنهھ إإلى أأشاررتت كما. االمجالل هھھھذذاا في كبيیرر تقددمم إإحرراازز تمم ووقدد ؛ 

}2015 سبتمبرر IPS  |30. (االسووددااء االسووقق في متووفررةة تززاالل ما االموواادد تلكك أأنن إإلى تشيیرر ااألسلحة صنع في االمستخددمة  
 


