
 
 

عالم بال أأسلحة نووويیة من أأجل  عامم االحسم  2015  
 

كتب جامشيید باررووااهه   
 

ً على تفجيیرااتت  70مروورر ذذكرىى  2015يیمثل عامم  –برليین  من وو ٬، هھھھيیرووشيیما ووناجاززااكياالقنبلة االذرريیة في عاما
حركك هھھھناكك مؤشرااتت على تزاايید قوةة االتفبيینما  االحسم للتحركك نحو عالم بال أأسلحة نووويیة؛أأنن يیكونن عامم االمنتظر 

نحو حظر االقنبلة االذرريیة٬، إإال أأنهھ ال يیمكن ااالستهھانة بمحاووالتت فتح بابب جديید في سباقق االتسلح االنووويي٬، كما عالمي اال
.2014يیتضح بالنظر االى االتطوررااتت االتي ووقعت في   

 
 ما يیزيید عن –حكومة  155 مساندةةتنامي االوعي بالحاجة إإلى االقضاء على ااألسلحة االذرريیة من خاللل تتمثل ددالئل 

كانن على  لعوااقب ااإلنسانيیة لألسلحة االنووويیة وواالذييحولل االبيیانن االمشتركك ل –% من عددد أأعضاء ااألمم االمتحدةة 80
. 2014االجمعيیة االعامة في أأكتوبر  ططاوولة  

 
اادد مباددررةة عالم كما أأشارر دديیساكو إإيیكيیداا ررئيیس سوكا جاكايي االدووليیة٬، أأحد أأشهھر رروووويینعكس تزاايید ااجماعع االبشريیة 

خدمم ااألسلحة من خاللل ررؤؤيیة االبيیانن االمشتركك وواالتي أأكدتت أأنهھ "من مصلحة بقاء االبشريیة أأال تستبال أأسلحة نووويیة 
"االنووويیة على ااإلططالقق٬، تحت أأيیة ظظرووفف.  

 
ثر ااإلنساني لألسلحة ألحولل ااددوولة شارركت في مؤتمر فيیيینا االعالمي  158من بيین  44ووقد صرحح ممثلي حكوماتت 

هھھھناكك أأسلحة نووويیة فإنن خطر ااستخداامهھا أأوو سوء تقديیرهھھھا أأوو االهھوسس أأوو دديیسمبر أأنهھ ططالما أأنن  9 – 8االنووويیة في 
االخطأ االفني أأوو االبشريي يیظل أأمرااً ووااقعاً.   

 
االدوولل االتي أأبدتت ددعمهھا لمعاهھھھدةة االحظر في مؤتمر فيیيینا: االنمسا ووبنجالدديیش وواالبرااززيیل ووبورروونديي ووتشادد  ووتشمل

االسلفاددوورر ووغانا ووجوااتيیماال ووغيینيیا بيیساوو ووهھھھوليیسي ووكولومبيیا وواالكونغو ووكوستارريیكا ووكوبا ووااإلكوااددوورر وومصر وو
ووإإندوونيیسيیا ووجاميیكا ووااألررددنن ووكيینيیا ووليیبيیا ووماالوويي ووماليیزيیا وومالي وواالمكسيیك وومنغوليیا وونيیكاررااجواا وواالفلبيین 
ووقطر ووسانن فنسنت ووجريینادداا ووسامواا وواالسنغالل ووجنوبب إإفريیقا ووسويیسراا ووتايیالند ووتيیمورر االشرقيیة ووتوجو 

جو ووأأووغنداا ووااألووررووجواايي ووفنزوويیال ووااليیمن ووززاامبيیا ووززيیمبابويي. ووترنيیداادد ووتوبا  
 

فقد ددعى االبابا فراانسيیس في ررسالة إإلى االمؤتمر إإلى منع ااألسلحة االنووويیة مرةة ووااحدةة وولألبد.  ووتأيیيیداا لهھذهه االموااقف
 عالم بالمنظمة مجتمع مدني أأنن " 200ددوولة ووأأكثر من  158مشارركك يیمثلونن  1000ووقد صرحح لما يیقربب من 

أأسلحة نووويیة هھھھو هھھھدفف تتقاسمهھ جميیع االدوولل وويیؤكد عليیهھ ززعماء االعالم باإلضافة إإلى ططموحح ماليیيین االرجالل وواالنساء 
وومستقبل ااألسرةة االبشريیة ووبقاءهھھھا يیتعلق بالتحركك إإلى ما ووررااء هھھھذاا االمثل ووضمانن أأنن يیصبح ووااقعاً.   

	  
. ووعلى 2014وونيیارريیت (االمكسيیك) في مطلع  2013كانن مؤتمر فيیيینا هھھھو االثالث بعد تجمع أأووسلو (االنروويیج) في 

عكس االمؤتمرااتت االسابقة فقد شارركت االواليیاتت االمتحدةة ووبريیطانيیا (ااثنيین من بيین ااألعضاء االخمس في االنادديي 
االنووويي مع فرنسا ووررووسيیا وواالصيین. ووباإلضافة إإلى ذذلك فقد حضر ااالجتماعع ممثل غيیر ررسمي من االصيین. كما 

الحح نووويي هھھھما االهھند ووباكستانن ووااللتانن شارركتا في ااالجتماعيین االسابقيین. حضر في فيیيینا ددوولتيین لديیهھما س  
 

ددوولة بحظر االقنابل فقد قدمت االنمسا "االتعهھد االنمساوويي" وواالذيي تعهھدتت بمقتضاهه بالعمل على  44ووررددااً على مطالبة 
حابب االمصلحة "ررأأبب االفجوةة االقانونيیة لحظر ااألسلحة االنووويیة وواالقضاء عليیهھا" ووتعهھدتت "بالتعاوونن مع جميیع أأص

لتحقيیق هھھھذاا االهھدفف".   
 

مديیر االنمسا لمكافحة ووفي إإشاررةة ثناء على االتعهھد االنمساوويي فقد حددد ااتحادد مكافحة ااألسلحة وومقرهه ووااشنطن 
". ووأأعلن ااتحادد 2014ااألسلحة وومنع ااالنتشارر ووسفيیر نزعع االتسلح أألكساندرر كيیمنت "ررجل مكافحة ااألسلحة لعامم 

نن كيیمنت حصل على أأعلى عددد أأصوااتت في ااستطالعع عبر ااإلنترنت. يینايیر أأ 8مكافحة ااألسلحة في   
 

ووقد صرحح دداالي جج. كمبالل االمديیر االتنفيیذيي التحادد مكافحة ااألسلحة قائالً "يیستحق االسفيیر كيیمنت هھھھذاا االتقديیر االهھائل 
لجعلهھ االمؤتمر االثالث لألثر ااإلنساني لألسلحة االنووويیة االمؤتمر ااألكثر توقعاً ووشموليیة".   

 



 
 

ااألططراافف في معاهھھھدةة منع اانتشارر ااألسلحة االنووويیة سوفف تتوقع مؤتمر االمرااجعة فف كمبالل أأنن غالبيیة االدوولل ووأأضا
االقاددمم في مايیو من أأجل بحث ااستنتاجاتت وونتائج مؤتمر فيیيینا ووحث االدوولل االتي تمتلك أأسلحة نووويیة في االعالم على 

). 6ووويیة٬، االماددةة (إإحراازز تقدمم أأكبر في االتزااماتهھا بمعاهھھھدةة منع اانتشارر ااألسلحة االن  
 

تلزمم االماددةة االساددسة االدوولل االتي تمتلك أأسلحة نووويیة بـ "االسعي إإلى مفاووضاتت ووحسن نيیة للتوصل إإلى إإجرااءااتت 
فعالة بشأنن إإيیقافف سباقق ااألسلحة االنووويیة في أأيي تارريیخ مبكر وونزعع ااألسلحة االنووويیة وواالعمل على معاهھھھدةة نزعع 

لشامل وواالكامل تحت ررقابة ددووليیة صاررمة ووفعالة". االسالحح اا  
 

. PNNDووززيیر خاررجيیة ااالتحادد ااألووررووبي االعضو في مجلس   
أأحد االتطوررااتت االهھامة ااألخرىى االتي عزززتت من حركة عالم بال أأسلحة نووويیة كانت ترشيیح ووززيیر االخاررجيیة 

االخاررجيیة وواالسيیاسة ااألمنيیة ليیحل محل ااإليیطالي فرددرريیكا موجريیني ليیكونن ممثل ااالتحادد ااألووررووبي االسامي للشئونن 
كاتريین آآشتونن.   

 
(برلمانيیونن من أأجل منع اانتشارر ااألسلحة االنووويیة وونزعع االسالحح).  PNNDووقد أأددىى موجريیني ددووررااً باررززااً في 

وواالتي تشمل إإعالنن االبرلمانيیيین مساندتهھم لمعاهھھھدةة منع  PNNDليیعتمد عددد من االمباددررااتت االتي قاددهھھھا عضو 
وواالبيیانن االبرلماني االمشتركك لشرقق أأووسط خالي من ااألسلحة االنووويیة وومن جميیع أأسلحة االدمارر  ااألسلحة االنووويیة

االشامل.   
 

ووقاددتت مباددررااتت في االبرلمانن ااإليیطالي من بيینهھا قراارر ااعتمد باإلجماعع في  PNNDتحدثت في االكثيیر من فعاليیاتت 
نزعع ااألسلحة االنووويیة. (ااقرأأ: االبرلمانن ااإليیطالي نقاطط ل 5ددعماً القترااحح ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة من  2009يیونيیو 

يیعتمد قراارر نزعع االتسلح).   
 

ووعملت لدىى  2008منذ أأصبحت ألوولل مرةة عضو في االبرلمانن ااإليیطالي في  PNNDكانت موجريیني عضو في 
كما أأصبحت عضوااً في شبكة االقيیاددةة ااألووررووبيیة لنزعع االسالحح االنووويي متعددد ااألططراافف  2010منذ  PNNDمجلس 
لألشخاصص االباررززيین.  CTBTنع ااالنتشارر٬، ووفي مجموعة ووم  

 
ً مع ززووجهھا ماتيیو رريیبيیساني في ددووررهھھھا كأحد منظمي مؤتمرااتت قمة نوبل للسالمم  PNNDعملت  خاصة  –أأيیضا

فعالل لنزعع ااألسلحة االنووويیة لعرضهھ في مؤتمرااتت االقمة ووللتعاوونن بيین االفائزيین بجائزةة نوبل للسالمم ووضع برنامج 
ة االنووويیة (ااقرأأ: االبرلمانيیيین وواالحاصليین على جائزةة نوبل يیعملونن على االتقدمم في االقضاء على في نزعع ااألسلح

ااألسلحة االنووويیة).   
 
 

أأحد ااإلنجاززااتت على  2015ووبيینما هھھھذاا االتحركك وومثلهھ من االتحركاتت يیوضح أأسبابب االتفاؤؤلل االكبيیر من أأنن تكونن 
إإلى بيین االواليیاتت االمتحدةة ووررووسيیا بشأنن أأكورراانيیا ددفعت  ططريیق عالم بال أأسلحة نووويیة إإال أأنن االتوترااتت في االعالقاتت

مباحثاتت حولل ااستمراارر مالئمة "االرددعع االنووويي".   
 
 

دديیسمبر أأنن االزعيیم االسوفيیتي االسابق ميیخائيیل جوررباتشوفف ال يیزاالل يیعتبر أأنن االترساناتت  17ذذكرتت "سبوتنيیك" في 
مرةة كانن يیجب منعهھا من االوقوعع في أأيیديي االمتطرفيین االنووويیة عامالً أأساسيیاً لألمن االعالمي. وومثل هھھھذهه ااألسلحة االمد

بأيیة تكاليیف ووفقاً لما ذذكرهه في مقابلة مع قناةة ررووسيیا االيیومم.   
 

ً بعد٬، فنحن أأصبحنا ااآلنن  صرحح جوررباتشوفف قائالً "أأنن ال أأتفق مع من يیدعونن أأنن االتهھديید االنووويي لم يیعد ررااددعا
قوىى االنووويیة". أأكثر إإددررااكاً لما يیمكن أأنن تفعلهھ ااألسلحة االنووويیة وواال 	  

 
) وواالذيي قالل أأنن لهھ 36M-R) (18 Satan-SSووقد ذذكر جوررباتشوفف صاررووخخ ررووسيیا االباليیستي االعابر للقاررااتت (

أأنن ااألسلحة االنووويیة ال تزاالل عامالً حاسماً في اانفجارر مثل تشيیرنوبل" كمثالل على سبب  100قوةة اانفجارريیة تعاددلل "
ااألسلحة االمدمرةة من االوقوعع في أأيیديي االمتطرفيین مهھما كانت ااألمن االدوولي. ووأأكد أأنهھ يیجب منع هھھھذاا االنوعع من 

االتكلفة.  	  
 



 
 

ووفي مطلع دديیسمبر أأكد االرئيیس االرووسي فالدديیميیر بوتيین على أأهھھھميیة ااالحتفاظظ بقدررةة االرددعع االنووويي بسبب تزاايید 
عددد االتهھديیدااتت ااألمنيیة.   

 
ررووسيیا االعسكريي االجديید. وومن حيیث دديیسمبر ميیثاقق  26ووقع االرئيیس بوتيین في  2014ووكأحد إإجرااءااتهھ ااألخيیرةة في 

االمبدأأ فإنهھ يیتم تحديیث االميیثاقق االذيي يیعتبر بيیاناً ررسميیاً بشأنن االدفاعع االوططني ووإإعالنهھ. ووقد كانن إإصدااررهه االسابق قائماً 
. 2010منذ فبراايیر   

 
االنفط كانن هھھھناكك دديیسمبر: "في سباقق نحو نشر  31ووصرحح دديیمتريي تريینيین في خطابب إإلى ناشيیونالل إإنترست في 

بؤااتت ضبابيیة فقد ااقترحح أأحدهھھھم أأنهھ يیمكن للواليیاتت االمتحدةة ووحلفاء االناتو االتابعيین لهھا أأنن يیعتبروواا ررسميیاً أأنن ررووسيیا تن
ً لمالحظاتت أأحد كبارر االلوااءااتت توقع أأنن تعتمد ررووسيیا مفهھومم االقذفف  خصم محتمل. أأحد ااألسبابب ااألخرىى ططبقا

االمستند االمنشورر٬، ووررغم ذذلك فإنن هھھھذاا االميیثاقق يیعكس االنووويي االوقائي. وولم تجد أأيي من هھھھذهه ااألقواالل ططريیقهھا إإلى 
IDN]-. 2014بشكل صاددقق االتغيیر االبحريي االذيي ووقع في سيیاسة ررووسيیا االخاررجيیة ووموااقفهھا ااألمنيیة وواالدفاعيیة في 
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