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 المقدمة...

ٌ    مازال من، فهناك دول نووٌة خارج نطاق ا للسالم واألا رئٌس  انتشار أسلحة الدمار الشامل ٌمثل تحد

حظر األسلحة الكٌمٌائٌة  التفاقٌة وهناك دول لم تنضم بعد  ، (NPTمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووٌة  )

CWC)) ، وتثٌر أسلحة الدمار الشامل بأنواعها المختلفة تكنلوجٌا  مخأوف الكثٌر من الدول والمنظمات

وحتى الوالٌات المتحدة  ،واالتحاد األوربً، ومنها األمم المتحدة ولجانها المتخصصة فً ذلك  ،الدولٌة

غلب مناطق العالم، فلقد تطورت أسلحة الدمار الشامل بقدراتها أالواسع لها فً  خاصة االنتشار

بٌولوجٌة وأسلحة ذرٌة  وإماما كٌمٌأوٌة إطالقها، وهً إسالٌب استخدامها وكٌفٌة أوتطورت ، التدمٌرٌة 

ن كانت بنسب إو، ٌة الثالثة على مسرح عملٌات الحروب لفهً األسلحة الغالبة فً األ، ونووٌة 

عصاب ما غازات قاتلة مثل غاز األإو ،ما قاذفاتإو، ما صوارٌخ تحمل رؤوس نووٌة إتفأوتة، فهً م

 وقد استخدمت من قبل الوالٌات المتحدة فً حرب فٌتنام. ،وغاز الدم والغازات الخانقة

صبحت مسألة عدم انتشار األسلحة النووٌة التً هً مٌراث الحرب الباردة غٌر مقبولة حتى فً أو

 ات تطبٌق القانون لمنع االنتشار، وهناك مطالب ملحة داخل منظمة األمم المتحدة التً تمتلك تارٌخ  آلٌا

من المشاركة فً الجهود الرامٌة لمكافحة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل عن طرٌق الوكالة  طوٌال  

دم انتشار األسلحة من الدولً، وحتى معأٌٌر معاهدة عمجلس األ إلى الدولٌة للطاقة الذرٌة وصوال  

 .1:>8ا  باتفاقٌة حظر األسلحة البٌولوجٌة عام مرور   ;9>8النووٌة التً عقدت عام 

 ،لكٌفٌة منع االنتشار جدٌدة   وتحدٌات   والتطورات التقنٌة والكٌمٌائٌة والنووٌة تطرح صعوبات  

تولٌد الطاقة الكهربائٌة واالستخدام العسكري لهذه التكنلوجٌا حتى فً مجال استخدام الطاقة الذرٌة فً 

فهو ٌثٌر مخأوف من الطبٌعة المدنٌة لهذا النشاط فً ظل النحو  ،1202فً دولنا النامٌة حتى عام 

وقدرة الدول على تعبئة مقدراتها الطبٌعٌة والبشرٌة واالقتصادٌة  ،المستقبلً للدول واحتٌاجاتها للطاقة

وقدرتها على المنأورة فً استعمال الموارد المتاحة من  ،تتأثر بخصائص القٌادة السٌاسٌة، والعسكرٌة

ومدى استقرارها من جانب آخر، وهو ما ٌسهم بدوره فً تحدٌد  ، نظمة السٌاسٌةوبطبٌعة األ ،جانب

اتساع الدول الحاصلة على منظومات عسكرٌة متطورة خاصة أسلحة الدمار الشامل، وفً ظل التنافس 

تكنولوجٌا متقدمة ٌتراجع دور التنمٌة الشاملة خاصة فً الدول الدولً للحصول على أسلحة ردع و

 النامٌة.

 مشكلة البحث:

تنطلق مشكلة البحث من االنتشار الجغرافً ألسلحة الدمار الشامل بأنواعها المختلفة  البٌولوجٌة 

وٌة التً سواق النوساط والمنظمات الدولٌة فً ظل األووالذرٌة والكٌمٌائٌة  التً تثٌر مخأوف بٌن األ

وفً ظل سباق التسلح الدولً، وعلٌه جاءت  ،لٌه من تكنولوجٌا الدمار الشاملإتزود الدول بما تحتاج 

 التالً:على النحوتساؤالت المشكلة 

  ؟ ما أنواع أسلحة الدمار الشامل فً ظل التطور التقنً .8

 ؟ السالحإلى أي مدى تستطٌع المنظمات والقوى الدولٌة الحد من انتشار هذا النوع من  .1

   ؟ هدافهاأمن انتشار األسلحة النووٌة  هل ستحقق معاهدة الحد   .0
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 فرضٌات البحث:

 هناك حالة عدم ثقة فً اآللٌات القانونٌة لتطبٌق معاهدة الحد من انتشار األسلحة.  .8

 التطور التكنولوجً العسكري ساهم بتطوٌر استخدامات أسلحة الدمار الشامل.  .1

 من الدولٌٌن. شامل تعرقل السالم واألن انتشار أسلحة الدمار الإ .0

 البحث : أهمٌة

ٌ  ا مهم  ٌعالج البحث موضوع   والتطور التكنلوجً  ،بعد انتهاء  الحرب الباردة أكبرا اكتسب أهمٌة ا وحٌو

الحاصل فً المجال العسكري خاصة، مما ساعد على انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي زاد من سباق 

خاصة لو امتلكت الجماعات والمنظمات  ،قلٌمٌة الدولٌةالتسلح الذي انعكس على زٌادة التوترات األ

 ها،ومدى انتشارها وتحدٌد ،ر الشاملرهابٌة تلك األسلحة، والبحث هو دراسة تحلٌلٌة ألسلحة الدمااإل

والوقوف على اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة للدول التً تشهد الحروب التً  ،وتوزٌعها الجغرافً

 تستخدم بها أنواع من تلك األسلحة .

 البحث ٌحتوي على محأور هً:فإن وعلٌه 

 : انتشار أسلحة الدمار الشامل. أولا 

 سالح النووي. : التوزٌع الجغرافً للثانٌاا 

 : أنواع أسلحة الدمار الشامل. ثالثاا 

 : استراتٌجٌة الحد من التسلح. رابعاا 
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 :*: انتشار أسلحة  الدمار الشامللا أو

االختالف من رغم على الالنووٌة،  لألسلحةضافة إهذا المصطلح ٌشمل األسلحة الكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة 

من الدولً فً فتها مؤتمرات نزع السالح واألوتطبٌقاتها العسكرٌة، وعر   ،وقدراتها ،الكبٌر فً تأثٌراتها

حداث آثار مدمرة على نطاق واسع إنها تلك األسلحة ذات القدرة على أب 0;>8طار األمم المتحدة عام إ

 االنتشار.

األمنٌة تعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة قضٌة انتشار أسلحة الدمار الشامل واحدة من أخطر التهدٌدات 

، 1221التً تواجه أمنها القومً، وفً تقرٌر صادر عن وكالة االستخبارات المركزٌة األمرٌكٌة عام 

بالتالً ٌجب على الوالٌات المتحدة وغربٌة،  ن المزودٌن الرئٌسٌن ألسلحة الدمار الشامل دول  أجاء فٌه 

وحدد التقرٌر مجموعة آلٌات للعمل،  ،(8)األمرٌكٌة تشدٌد الرقابة على أسلحة الدمار الشامل لهذه الدول

 هً: 

 إٌران،ا  للتقرٌر هً المزود الرئٌس لكل من مراقبة انتشار األسلحة الروسٌة، فروسٌا واستناد   -أ 

والمعدات التً تستخدم فً إنتاج الصوارٌخ،  ،البالستٌة الصوارٌخولٌبٌا بتكنولوجٌا  ،والصٌن ،والهند

 عسكرٌة. -بمواد ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنٌة ٌرانكذلك هً المزود إل

مراقبة حاالت التعأون فً المجال النووي بٌن روسٌا والصٌن وكورٌا الشمالٌة وبقٌة الدول  -ب 

 األخرى.

إنشاء مراكز معنٌة بمراقبة انتشار األسلحة النووٌة من وكاالت االستخبارات المركزٌة تضم  -جـ 

 ماء فً مجال نزع السالح النووي.( من الخبراء والعل822)

تحقٌق أعلى مستوى من التعأون من أجل ضبط انتشار األسلحة مع المؤسسات والوكاالت األمرٌكٌة  -د 

 ،والتنصت، ووكالة األمن القومً باألمنالمختصة، ومنها وزارة الدفاع والوكاالت األمرٌكٌة المختصة 

من النووي، كما تشٌر وثٌقة صادرة عن الرئاسة ة الصور والخرائط، واإلدارة القومٌة لألأوهٌ

األمرٌكٌة لألمن القومً( إلى أن المطلوب عسكرٌا  هو  االستراتٌجٌةبعنوان ) 1994األمرٌكٌة عام 

   ٌ ا  القادرة على إدارة أعمال قتالٌة الحفاظ على القدرة العسكرٌة األمرٌكٌة لتصبح الدولة الوحٌدة كون

 ل خارج حدودها فً حربٌن كبٌرتٌن فً الوقت نفسه مع مواجهة أي  عسكرٌة على نطاق واسع وشام

خلل فً التوازن العسكري بترتٌبات مشتركة مع أصدقائها فً مناطق القتال، وكذلك زٌادة قدرة القوات 

وتأمٌن تمركزها عن طرٌق البحار بالقرب  ،األمرٌكٌة على التواجد المتقدم بعٌدا  عن األرض األمرٌكٌة

ووسائل نقلها،  ،الحٌوٌة لمراقبة ومكافحة انتشار األسلحة النووٌة وأسلحة الدمار الشاملمن مصالحها 

 وترى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن انتشار أسلحة الدمار الشامل فً معظم مناطق العالم سٌجعل دوال  

إذ ترى الدول فً أسلحة  ،أخرى تحذو حذو الدول النووٌة فً اندفاع العالم إلى امتالك األسلحة النووٌة

 . (1)إلى موازنة تفوق تقلٌدي ساحق للخصم الدمار الشامل، وخاصة األسلحة النووٌة طرٌقا  

ولطالما استخدم حلف شمال األطلسً منطقا  لتوازن الرعب لمقأومة تفوق االتحاد السوفٌتً فً القوات 

أسلحة الدمار الشامل، إذ قد تلجأ دولة ما  وراء التقلٌدٌة، إال أن األمن لٌس الحافز الوحٌد للدول سعٌا  

تلجأ  إٌرانوهذا ما جعل  ،ن بذلك مكانتها وشأنهامن اعتقادها بأن ذلك سٌحس   إلى هذه األسلحة انطالقا  

إلى حٌازة أسلحة الدمار الشامل، فضال  عن قلقها األمنً نتٌجة التدخالت األمرٌكٌة فً المنطقة الذي قد 

 .(0)بضربة وقائٌة إٌرانإلى تهدٌد ٌدفع الوالٌات المتحدة 

                                                           
 ٌشمل المفهوم أسلحة الدمار الشامل النووٌة بأنواعها)*( 

 ،البكتيريت بأنىاعها  أويلىجيت اواألسلحت الب  ،والنيىترونيت ،الهيذروجينيت

 المذفعياث بأنىاعها... أوالصىاريخ  أوطالق وحمل تلك المىاد سىاء بالطائراث بأنىاعها إويتضمن المفهىم وسائل 

اث الىحذة انظر: زكريا حسين، الخيار النىوي والخياراث العسكريت البذيلت، نذوة الخيار النىوي في الشرق األوسظ، مركس درأس  

 .923، ص0222، بيروث، 1العربيت، ط
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ن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تسعى أحقٌقة االستخدامات السلمٌة للطاقة النووٌة، إال من رغم على الو

وهذا  ،ن امتالك الطاقة طرٌق المتالك أسلحة غٌر تقلٌدٌةأللحٌلولة دون انتشار الطاقة النووٌة باعتبار 

 ،أسلحة الدمار الشامل  بغض النظر عم ن ٌمتلكها ٌشكل خطرا   ن وجودأهو الخطر األكبر، إذ ترى 

 ألن طبٌعة التهدٌدات المتأتٌة من انتشار أسلحة الدمار الشامل تكمن فً:  ؛وٌبقى تهدٌدا  ممٌتا  

 تهدٌدات منبعثة من سرعة انتشارها إلى دول أخرى.   -8

 تهدٌدات سببها احتمالٌة الحصول علٌها من قبل اإلرهابٌٌن.  -1

 ة احتمالٌة استخدامها مما ٌهدد األمن والسلم الدولٌٌن.زٌاد -0

لذا نشطت الوالٌات المتحدة للحد من احتماالت االنتشار النووي، فبدأت مفأوضات مع الحكومة 

الخفض المتبادل للسالح، واستخدمت وسائل الضغط االقتصادٌة لتحقٌق  أجلالسوفٌتٌة قبل انهٌارها من 

هت إلى استخدام وسائل انتقامٌة من بعض الدول بالعقوبات االقتصادٌة تقدم فً هذا المجال كما اتج

وباستخدام اللجنة الخاصة لألمم المتحدة مع العراق )من هنا  ،مثال ، كما هو الحال مع كورٌا الشمالٌة

، إذ هددت (4)شكل عدم انتشار أسلحة  الدمار الشامل نهجا  أمرٌكٌا  فً القرن الحادي والعشرٌن(

القوة العسكرٌة لمنع انتشاره مركزة فً الوقت ذاته على منع الدول من امتالك القدرة على  باستخدام

غلب االتفاقٌات أخرى، فأودول  ،ولٌبٌا، إنتاج مواد انشطارٌة مالئمة لصنع أسلحة، كما حصل للعراق 

ال إلسالح، ولٌس نزع ا ،كدت على التحكم فً األسلحةأفً المجال النووي  48>8برمت منذ عام أ  التً 

عن إغالق ثغرة فً معاهدة عدم  ، فضال  (8)ن هذا ٌتبع توازن القوى فً الشرق األوسط بشكل خاصأ

انتشار أسلحة الدمار الشامل التً تسمح للدول إنتاج المواد االنشطارٌة التً ٌمكن استخدامها فً صنع 

 أسلحة نووٌة تحت غطاء برنامج مدنً للطاقة النووٌة.  

النظام ٌتم التخصٌب عن طرٌق دولة أخرى موثوق بها، بتكلفة معقولة، حٌث تتسم تلك وبموجب هذا 

وإعادة المعالجة للقدرات التً ٌمكن أن تنتج المواد االنشطارٌة، وبهذه الطرٌقة سوف  ،الدول بالشفافٌة

ض السلمٌة غراٌتم التخصٌب فً تلك الدولة، ثم ٌعطى إلى الدولة التً تسعى لتسخٌر الطاقة النووٌة لأل

وإنتاج األسلحة النووٌة، وعلٌه قامت  ، خفت جهودها الرئٌسة  لتخصٌب الٌورانٌومأالبحتة، فإٌران 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بالتعأون مع شركائها فً االتحاد األوربً وروسٌا للضغط على إٌران للوفاء 

ووي ألغراض سلمٌة، وكذلك اتخاذ بالتزاماتها الدولٌة، وتوفٌر ضمأنات موضوعٌة بأن برنامجها الن

 . (9)التدابٌر الالزمة بالنسبة لكورٌا الشمالٌة فً مسألة امتالكها السالح النووي

وكل تلك المحأوالت هدفها هو الحفاظ على المواد االنشطارٌة، بعٌدا  عن أٌدي الدول المارقة 
عة الخطر الذي ٌشكل تلك المواد من ن علٌنا مراجأعلنت الوالٌات المتحدة "أرهابٌة، وللقٌام بذلك واإل

نحاء العالم" وتقوم اإلدارة األمرٌكٌة بجهود أشعاعٌة فً ٌة كافٌة للمواد النووٌة واإلاخالل وضع حم
عالمٌة بتأمٌن هذه المواد من خالل العدٌد من المبادرات، بما فً ذلك المبادرة العالمٌة للحد من التهدٌد 

فً  تجارضف إلى ذلك عدم تشجٌع اإلألموجودة للمواد النووٌة، من خالل التقلٌل من المخزونات ا
 ن تم نقل تلك المواد.أالمواد النووٌة، حٌث وضعت معدات للكشف عن ذلك 

وتساهم بنٌة النظام الدولً فً تنظٌم سلوك الدول والتأثٌر فً نمط العالقات والتفاعالت فً ظل 
كثر أؤسساتها من ردع الدول المتسابقة  للحصول على ركان المنظومة الدولٌة  ومأاالرتباط القوي بٌن 

من التقنٌات حدة فً التسلح النووي، ومع تحقٌق توازنات القوى والمصالح تسعى الدول لتعزٌز األ
روبً ودعمه لحلف الناتو مقابل حلف ووالدفاع كما فً االتحاد األ، منالجماعً بتفعٌل اتفاقٌات األ

وظاهرة التسلح  (:)عضاء الناتوأة العسكرٌة التً تدافع عن مصالح المنظم باعتبارهوارسو )سابقا( 

وذلك الرتفاع ؛ فهو استنزاف للقدرات االقتصادٌة للدول  ، تؤثر على القوى الدولٌة نفسها بشكل مباشر
ن نضحً بالتنمٌة أنه ال ٌمكن ألمانٌة مٌركل ذكرت "ن المستشارة األأمٌزانٌات التسلح النووي حتى 

 لزٌادة اإلنفاق العسكري". 
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 السوق النووي بعاد أثانٌاا: 

سود مفترق طرق استراتٌجً ٌربط بٌن الممرات الشرقٌة والغربٌة والشمالٌة تمثل منطقة البحر األ

راضً ومن األ ، روباأوفكار من آسٌا إلى واأل ،والسلع ،شخاصوالجنوبٌة وٌتٌح التدفق الحر لأل

سواق مختصة للتهرٌب النووي، وهذا ما رصدته الوكالة الدولٌة أفرٌقٌا قٌام أو ،رق األوسطالروسٌة للش

ن روسٌا هً المصدر الرئٌس للتهرٌب النووي، وفً أعضاء، واتضح كدتها الدول األأللطاقة الذرٌة و

وتبنً  ،رأس حربً نووي 822وهً تمتلك  ،ن، وتأتً باكستان بالمرتبة الثانٌةوتركٌا ٌتواجد المشتر

 وكازاخستان توجد محطات لتولٌد الطاقة النووٌة. ،كرانٌاأوقدرات جدٌدة لتصنٌع البلوتونٌوم، وفً 

حادث لإلتجار بالمواد المشعة  1:04وثقت الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة  1284-0>>8وبٌن عامً 

ٌورانٌوم عالً منها تهرٌب  ،1229عملٌة تهرٌب نووي حتى عام  822كثر من أبشكل غٌر مشروع و

 .(;)خطر منتج فً السوق السوداء النووٌةأوهً المكون الرئٌس لصنع القنبلة الذرٌة و ،التخصٌب

 ،نها تطبٌق جدٌد ألصول السوق وفقا لمقتضٌات السالح النووي الجدٌدأوتعرف السوق النووٌة على 

 والمتمثلة فً :

 تعمل على تدمٌر أسلحة العدو .: أ ـ األسلحة الوقائٌة 

وعن طرٌقه ٌتم تدمٌر  ،تتمثل فً حرب ألفضاء طبقا للبرنامج األمرٌكً: ب ـ الدفاع الوقائً 

 الصوارٌخ النووٌة للعدو بصوارٌخ نووٌة مضادة.

لٌدرك كل طرف مقدار  ؛والمحافظة على القوة النووٌة المضادة ،وتعنً االستعداد التام : جـ ـ الردع

كثر خطورة خٌر، وتعد ظاهرة التسلح النووي هً الظاهرة األألالدمار الذي سٌلحق به لو تم مهاجمة ا

لذا توجهت الجهود للحد من  ؛رهاب الوصول إلٌهابفعل ما ٌنتج عنها من آثار عمٌقة لو استطاع اإل

ن الكثٌر من الدول أمكأنات مع االنتشار النووي ومنع الدول غٌر النووٌة من الحصول على هذه اإل

 .(>)وروسٌا ،وباكستان ،والهند ،سرائٌلإساهمت فً انتشارها مثل 

 وٌتمثل السوق النووي فً :      

 ـ السوق الروسً  7

تعتبر موسكو مبٌعات المفاعالت النووٌة وسٌلة لتوسٌع نفوذها وتعزٌزه، فقبل انهٌار االتحاد السوفٌتً 

ضعاف أوالٌورانٌوم لصنع ثالثة  ،وما ٌكفً من البلوتونٌوم ،ألف سالح نووي :1)السابق( كان ٌمتلك 

ازالت تعمل شركة )روزاتوم( النووٌة الروسٌة التابعة للدولة بتموٌل بناء محطات نووٌة مهذا العدد، ف

 ،نشاء فً الصٌنلدول محددة، وهً بمثابة صفقة اقتصادٌة ومالٌة، فروسٌا لدٌها مفاعالت قٌد اإل

%من مبٌعات المفاعالت 92مجر، وهً مسؤولة عن وال ،وتركٌا ،وفنلندا ،ومصر وأرمٌنٌا، ،والهند

والمساعدات التقنٌة، وتراقب الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة السوق الروسً للكشف عن تسرٌب المواد 

النووٌة إلى برامج األسلحة السرٌة، لكن نجاح الضمأنات والتفتٌش لدى الجهات الحكومٌة وبائعً 

 المفاعالت ٌبعد خطر التفتٌش.

 سوق الصٌنًـ ال 0

وهً ثالث أقوى دولة نووٌة فً العالم تملك القوة، ولها تأثٌرات على مستقبل التوازن االستراتٌجً 

الردع النووي الشامل بٌنهما،  ىوالوالٌات المتحدة، وهو التوازن الذي ٌعتمد عل ،القائم بٌن روسٌا

مرٌكا فً أوتارٌخ  ،األمرٌكٌة ٌاافهً ال تثق بالنو ،من القومً الصٌنًوتعمل الصٌن على تحقٌق األ

، وكذلك من التقارب آسٌاتخشى من حالة عدم التوازن فً نفسه الوقت فً ، وهً آسٌاجنوب شرق 

سٌوٌة ودولها التً تناضل الروسً األمرٌكً، والقوة الصٌنٌة تدفع لمزٌد من العالقات الدولٌة خاصة اآل

ورغبة فً  ،لشعبها ٌة  اومنها الهند التً تعمل على بناء مفاعالت نووٌة حم ،المتالك أسلحة نووٌة
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وظهرت  ،جهضت القٌمة الحٌوٌة للموقع الجغرافًأ، وتكنلوجٌا الصوارٌخ قربت المسافات و(82)ذلك

ومنها دول عربٌة، وتتكون  ،للكثٌر من الدول النامٌة لبناء مفاعالت نووٌة ا  رئٌس مموال  ونها الصٌن ك

ٌٌن من وهً بقوة عدة مال ،ات النووٌة الصٌنٌة من رؤوس حربٌة نووٌة حرارٌة ذات قدرات كبٌرةالقو

ٌ  ا، وتمتلك الوالٌات المتحدة 84818 ن عدد األسلحة النووٌة هوأطنان، وتفٌد التقارٌر األ سالحا  نوو

ا، وتمتلك صوارٌخ بالستٌة عابرة القارات 22::   ٌ ا نوو لغواصات، وجاءت وصوارٌخ تنطلق من ا ،رأس 

ٌ    822;روسٌا بحوالً  ا نوو ا 022ا تتمٌز بجودتها على صعٌد العدد والنوع، ثم فرنسا رأس    ٌ ا نوو  ،رأس 

ٌ    2;0وجاءت الصٌن بحوالً  ا نوو ٌ    188ا ثم المملكة المتحدة رأس  ا نوو ا  842ثم باكستان  ،ارأس  رأس 

   ٌ ٌ    802ثم الهند ،انو ا نوو ا 92ثم كورٌا الشمالٌة  ، 2;واسرائٌل  ،ارأس    ٌ ا نوو  .(88)رأس 

 ـ التسلح العسكري  3

ترلٌون دوالر ما ٌمثل 11;.8% لتبلغ >.4ارتفاع بنسبة ;128سجلت مٌزانٌات الدفاع حول العالم عام

جمالً العالمً، وشكلت دول حلف الناتو وخاصة الوالٌات المتحدة المرتبة %من الناتج المحلً اإل1.8

وارتفعت نفقات  ،ملٌار دوالر 84ٌعادلام :128حٌث بلغت نسبتها فً عام  ،اإلنفاقلى فً هذا واأل

ن اإلدارة األمرٌكٌة الجدٌدة فً عهد دونالد ترامب رفعت أال إ، >128ملٌار دوالر عام 88الناتو إلى 

عالٌة وحٌن حددت الوالٌات المتحدة هذه المٌزانٌة العسكرٌة ال ،;128ملٌار دوالر عام 22:اإلنفاق إلى 

 .(81)من منطقة الشرق األوسط ة  ضعاف هذا المبلغ من الخارج خاصأنها ستحصل على أنها تدرك إف

ٌات اوالمٌزانٌة العسكرٌة هً مقدار الموارد المالٌة المخصصة من الدولة لتطوٌر قدراته العسكرٌة لغ

 ،الصٌن أنفقتهكثر مما أة نفقت الوالٌات المتحدة على قواتها المسلحأالدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها، 

%من 88، وٌمثل اإلنفاق الدفاعً مجتمعة   ،والٌابان ،وبرٌطانٌا ،وفرنسا ،والهند ،والسعودٌة ،وروسٌا

درالً األمرٌكً، وتعمل واشنطن على سٌاسة الردع الروسً والصٌنً من أجل المنافسة ٌلفااإلنفاق 

ب ومن الشرق األوسط، وانضمت الهند إلى جاب على الساحة العالمٌة مدعومة بحلفاء تقلٌدٌٌن من الغر

العسكري حٌث وصل اإلنفاق فً  باإلنفاقالوالٌات المتحدة والصٌن لتمثل أكبر خمس دول فً العالم 

 . ;128ملٌار دوالر عام >.90الهند 

 ،نن الهند تعانً من ارتفاع رواتب العسكرٌٌأٌدة داخل آسٌا مع اوهذا ٌعود للتوترات الجٌوسٌاسٌة المتز

ملٌون من 1ملٌون عامل مع 8.4والتكلفة العالٌة للمتقاعدٌن والمحاربٌن حٌث ٌصل تعداد الجٌش  إلى 

 ،ثم مصر ،تلٌها السعودٌة ،لذا فالهند هً أكبر مستورد لألسلحة فً العالم ؛المحاربٌن القدامى

 .(80)فاإلمارات العربٌة المتحدة

وهً بهذا تضاهً ، 1212ملٌار دوالر حتى عام 100وتضاعفت المٌزانٌة العسكرٌة للصٌن لتصل إلى 

سلحتها من أ%من 98روبا الغربٌة مجتمعة فً التسلٌح، واستوردت السعودٌة لوحدها أوما تنفقه 

 الوالٌات المتحدة فضال عن شرائها معدات من برٌطانٌا .

فهً تأتً بعد  ،ملٌار دوالر>9لتصل المٌزانٌة العسكرٌة إلى  ;128عام  %1.>وارتفع اإلنفاق بنسبة 

ن تزداد مٌزانٌات التسلح فً الشرق األوسط لألعوام القادمة أالوالٌات المتحدة والصٌن، ومن المتوقع 

 قلٌمً والدولً فً المنطقة. والتنافس اإل ،بفعل النزاعات

نتجت )الصاروخ الشٌطان( أو ،وتنهمك روسٌا فً تطوٌر ترسانتها العسكرٌة، حٌث طورت صوارٌخها

لفٌدرالٌة الروسٌة امام الجمعٌة أنه األقوى فً العالم، وذكر فً خطابه أن عنه الرئٌس بوتٌن بعلأالذي 

ن صاروخها ٌنأور أو، مرة88سرع من الصوتأن بالده تمتلك منظومة صاروخٌة أ ;128مارس 8فً 

رع سأضافة لصوارٌخ )فانغارد( وهً إوقادر على تجأوز كل منظومات الدفاع الجوي،  ،ثناء التحلٌقأ

ٌ   ،ومركبات ،مرة 12من الصوت  ن أً التسلح ٌظهر فمسبوق الرة، هذا التطور غٌر وغواصات مس

مرٌكا روسٌا أحاطت أالروس ٌخشون من التهدٌد األمرٌكً، فبعد انهٌار االتحاد السوفٌتً )السابق( 
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ٌ   ا عوفرضت طوق   ،والٌابان ،ونشرت الدروع الصاروخٌة فً كورٌا الجنوبٌة ،بقواعد عسكرٌة ا سكر

روبا الشرقٌة أومرٌكا  بصوارٌخ الدرع الصاروخٌة فً دول أحول روسٌا مع حلف الناتو وعززته 

 .(84)والجمهورٌات السوفٌتٌة السابقة

%خالل عام 40على مبٌعات للسالح فً العالم بنسبة أن الوالٌات المتحدة حققت إلى أ وتشٌر التقارٌر

ثم الصٌن فً المركز الخامس،  ،لمانٌاأو ،ثم فرنسا ،للسالحأكبر مصدر ونها تلٌها روسٌا ك :128،

 %من حجم اإلنفاق العالمً على التسلح. 92نفقت جمٌعها ما نسبته أوهذه  الدول 

كثر مما كان علٌه أه نحو التسلح إلنشاء قواعد وصناعات عسكرٌة فً الشرق األوسط والٌوم هناك توج  

لذا بعض الدول خاصة المختلفة أٌدٌولوجٌا مثل دول الخلٌج  ؛ان هناك تخوف  أا، وهذا ٌعنً مر سابق  األ

 وتجاه إٌران. نفسها وإٌران، خاصة فً ظل تغٌٌر السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة تجاه  الدول 
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 ثالثاا: أنواع أسلحة الدمار الشامل

 ، واألسلحة الكٌمٌأوٌة والهٌدروجٌنٌة، ،الذرٌة بأنواعهاتشمل أسلحة الدمار الشامل األسلحة النووٌة 

ضافة إأوغازات شل القدرة أو الغازات المزعجة،  ،من غازات سامة قاتلة بأنواعهاوالغازات الحربٌة 

أو  ،أو ألفطرٌات ،ٌروساتالفاأو  ،سواء البكترٌا بأنواعهاأو البكترٌولوجٌة  ،إلى األسلحة البٌولوجٌة

نشاء إالمتحدة بضرورة تسهٌل  لألممعٌة العامة طالبت الجم ;;>8سموم المكروبات وغٌرها، وفً عام 

 ، وتتمثل أنواع األسلحة النووٌة فً:(88)منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة فً الشرق األوسط

 شعاعٌة القذرة.والقنبلة اإل ،والقنبلة الهٌدروجٌنٌة ،أ ـ أسلحة نووٌة: القنبلة الذرٌة

وتتكون من مواد وغازات سامة ٌتم  ،مار الشاملأنواع أسلحة الد ىحدإب ـ أسلحة كٌمٌائٌة: وهً 

وتسبب اختناقات شدٌدة تمنع وصول الهواء إلى الرئتٌن مثل  ،أو صوارٌخ ،القصف بها عبر قذائف

 وغاز الكلور والسارٌن. ،وغاز الخردل ،عصابوهو غاز األ ،vxغاز 

مراض متها نشر األٌروسات مهاأو ف ،أو جرثومٌة تكون على شكل بكترٌا ،جـ ـ أسلحة بٌولوجٌة

مراض قاتلة تنتشر بعد أٌلوجٌة، وكذلك اوجمٌع هذه األوبئة تسمى بالقنبلة الب ،والكولٌرا ،كالطاعون

أو االنتراكس، أما القنابل العنقودٌة  ،نسان مثل الجمرة الخبٌثةفترة الحضانة التً تمضٌها فً جسم اإل

وحٌن تنفجر ٌخرج منها عشرات القنابل الصغٌرة بما  ،رمى من الطائراتوٌات ت  افهً على شكل ح

لفسفور اإذ تصنع من مادة  ،بٌض من ضمن أسلحة الدمار الشامللفسفور األاٌشبه عنقود العنب، وٌأتً 

خدم هذا السالح من قبل الجٌش التً تتفاعل مع األوكسجٌن منتجة مواد شدٌدة االحتراق، وقد است  

 (.1رقم)، جدول (89)األمرٌكً فً العراق
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 (0جدول رقم)

 ترسانة األسلحة النووٌة فً العالم

 

 

 رابعاا: استراتٌجٌة الحد من التسلح 

دولة اتفاقٌة الحد  135وحٌنها وقعت  ،1963والت للحد من التسلح النووي عام ابدأت أولى المح

عملٌة انفجار نووي تجرٌبً خالل العشر  50الجزئً من االختبارات النووٌة بإشراف األمم المتحدة بعد

( هً معاهدة دولٌة لحفظ السالم ولمستقبل NNPTسنوات األولى من فترة الحرب الباردة، ومعاهدة )

، ووقعت (:8)وكورٌا الشمالٌة ،سرائٌلإو ،وباكستان ،عدا الهند ،دولة  168البشرٌة وقعت علٌها 

 1995والصٌن، وفً عام  ،وفرنسا ،السوفٌتً )السابق( واالتحاد ،االتفاقٌة من قبل الوالٌات المتحدة

والتزال المعاهدة مفتوحة للتعامل  189ووصل العدد إلى  ،دولة   170وصل عدد الدول فً االتفاقٌة 

 .(;8)مع الدول 

وهناك هواجس حول مدى التزام الدول ذات الكفاءة النووٌة بهذه المعاهدة، فالوالٌات المتحدة قامت 

ا180 فً حلف الناتو بحوالً بتزوٌد دول    ٌ والصٌن تتردد فً خفض  ،وحتى روسٌا، سالحا  نوو

خذ ت الكثٌر من خٌاراتها للحد من التسلح مع األدن روسٌا استنفأو خاصة   ،ناتها النووٌة والعسكرٌةاترس

سٌا هً ن آأ، وٌرى الخبراء (>8)ٌات المتحدة األمرٌكٌةبنظر االعتبار التفوق العسكري التقلٌدي للوال

 ،قلٌمٌة كالصٌن فً شرق آسٌاأالمكان الجغرافً األوسع النتشار السالح النووي بفعل صعود قوى 

ال خٌارات إفً حٌن ال تمتلك  الصٌن  ،وإٌران ،سرائٌلإو ،وكورٌا الشمالٌة ،وباكستان ،والهند جنوبها

 .  (12)قلٌلة لتخفٌض قوتها النووٌة 

والكثٌر من نشاطات حظر انتشار  ،رٌد منع انتشار السالح المدمرأ  ذا إوهناك حاجة للنظام الدولً 

ن الوجود أخرى أودول  ،والصٌن ،أسلحة الدمار تحدث خارج آلٌة النظام الدولً، وتدرك روسٌا

طلسً، لذا فالعالقات الدولٌة بٌن روسٌا ودول أوربٌة تقلل  من لف عبر األااألمرٌكً ٌقوي التح
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ا  ما واجس الروسٌة من انتشار الدفاعات الصاروخٌة األمرٌكٌة، وكثٌر  بل هً الضامن لله ،وفاالمخ

ن تعمل على بناء مجتمع مزدهر داخل حدودها بدال  من أن على روسٌا أٌنتقد خبراء التسلح األمرٌكً 

ول خفض ان الكثٌر من الدول تحمن أرغم على المعارضة الوالٌات المتحدة وتفوقها العسكري، و

وهذا ما ٌخفف   نها ال تكف عن تسلح نفسها بتكنولوجٌا عسكرٌة متقدمة،أال إاره التسلح ومنع انتش

حٌث التكلفة المالٌة باهظة مما ٌزٌد من البطالة وٌقلل فرص  ،الكثٌر من الدول حتى داخل أوروبا

 .(18)التنمٌة

خاصة منطقة  ،وتنظر الوالٌات المتحدة إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل فً مناطق المصالح الحٌوٌة

الشرق األوسط كأحد التحدٌات لها ولمصالحها  وألمنها  والستقرارها الذي له األولوٌة  فً 

 . (11)االستراتٌجٌة القومٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منظور سٌاسً  أسلحة الدمار الشامل

9; 

 خاتمة ...ال

خذت الكثٌر من مجال أوالمهمة التً  ، ٌعد موضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل من المواضٌع الحٌوٌة

ضبط  مستوٌات  االنتشار بالتحلٌل الجٌبولوتٌكً من فترة الحرب الباردة التً اهتمت بشكل  خاص 

ضحت إلى وجود أقطاب حتى األلفٌة الثالثة التً وتحقٌق االستقرار والتوازن الدولً بٌن األ ،النووي

ضحت مسألة أحٌث  ،لبعض الدول ون والتفاهم للحصول على التكنلوجٌا النووٌةامستوٌات من التع

بل  ،قالٌمالحقائق المعلنة فً ظل انعدام التوازن العسكري لبعض األ ىحدإانتشار أسلحة الدمار الشامل 

قلٌمٌة ودولٌة للدول، إمزٌد من مستوٌات التسلح لتحقٌق نوع من التوازن تجاه القدرات النووٌة لقوى 

ٌ   وهذا ٌتطلب جهد   ٌ   إا  وا  دول  .ا   قلٌم

ن السباق للتسلح أال إوعلى الرغم من االتفاقٌات والمعاهدات التً تطالب بالحد من انتشار السالح 

وهو ما ٌنعكس سلبا  على مصالح  ،وهذا ما ٌؤثر على قٌادة النظام العالمً وفقدان السٌطرة ،مستمر

 وخاصة الوالٌات المتحدة. ،لفاعلة فً النظاماالقوى 

السالح هو حالة مثالٌة ال ٌمكن  تحقٌقها، فً حٌن تمثل عملٌة ضبط التسلح وٌمكن القول ان عملٌة نزع 

ن عملٌة أبمعنى  ،والحد منه هو حالة ممكنة، وهو ما ٌجعل التسلح وضبط التسلح ظاهرتٌن متالزمتٌن

حدى الوسائل التً تستخدمها الدول فً تقوٌة ترسانتها العسكرٌة ضمن فترات إ ًضبط التسلح ه

لفاعلة كالوالٌات المتحدة ضبط العملٌة فً ظل هٌمنتها على  النظام العالمً اكن  للقوى لذا ٌم ،محددة

قوى تستطٌع الوصول إلى ما تمتلكه من تكنولوجٌا عسكرٌة،  أو أي   ،لمنع ظهور قوى دولٌة منافسة لها

ن أحتى  ،اواحد    ان له مضمون  أال إوالحد من التسلح له صفة ظاهرٌة ، واالختالف بٌن نزع السالح

لفاعلة بأحداث اوتأثرت القوى   ،كثر بكثٌر من نزع السالحأالدول تمٌل  إلى عملٌة الحد من التسلح 

، وتطلب األمر مراجعة اآللٌات القانونٌة والفاعلة والمحاوالت الرامٌة لضبط مستوٌات    2001عام 

 االنتشار النووي إلرساء االستقرار السٌاسً واالقتصادي.

 ،االنتشار النووي فً  جراءات من شأنها منع الدول من االستمرارٌةإقٌام ترتٌبات واتخاذ مر لدى األأو

نتاج إوهً بذلك ال تعتمد على البلوتونٌوم  فً  ،مثل كورٌا الشمالٌة التً اتجهت لتخصٌب الٌورانٌوم

وهً  ،لوتونٌومكٌلو غرام من الب  60أو 43ن التقارٌر تشٌر إلى امتالكها ما بٌن إبل  ،السالح النووي

 دنى.أربع قنابل نووٌة كحد أكافٌة لصنع 

جراء عملٌات تخصٌب للٌورانٌوم وفقا  لمعاهدة االنتشار إنها تمتلك الحق فً أوإٌران التً ترى 

 النووي.

ماعٌا  وقٌام توتمثلت الترتٌبات الدولٌة بالحصار السٌاسً واالقتصادي الذي ٌنهك الدول اقتصادٌا  واج

وف اوهً تدابٌر احترازٌة ومخ ،قالٌم جغرافٌة معٌنةأمفهوم المناطق الخالٌة من السالح على مستوى 

ٌا اتأجٌل للتعامل مع مثل هذه القض أو أي   ،تراخ   ن أي  أمن نشوء حرب نووٌة، فالوالٌات المتحدة تدرك 

 من والسلم الدولٌٌن.سٌنعكس سلبا  على مصالحها وعلى األ

 باألمموتعزٌز الثقة الدولٌة  ،طراف الدولٌة على نزع السالحذا من الضروري تحقٌق اتفاق بٌن األل
طبق بشكل انتقائً، المتحدة، وحتى سٌاسة نزع السالح ال تجري بالقدر نفسه فً جمٌع الدول فهً ت  

ن أو ،ر الشاملدراكا  لضرورة نزع أسلحة الدماإكثر أن تكون أطراف ونحن فً هذا البحث نأمل من األ
وحتى ضبط التسلح التقلٌدي فً الوقت الذي باتت  ،سط خالٌة من السالح النوويتبقى منطقة الشرق األ

 دراكا  للسالم والتنمٌة من خالل تطلعاتها إلى:إكثر أالشعوب فٌه 
 ـ عدم استخدام أسلحة الدمار الشامل فً الحرب. 8

 نووٌة. ـ المعاقبة الدولٌة للدول التً تقوم بتجارب 1

 نتاج مواد انشطارٌة الستخدامها فً الحروب.إـ منع  0

نها تؤثر على الصحة أل ؛ـ ضرورة متابعة وكالة الطاقة النووٌة فً منع تخزٌن األسلحة النووٌة 4

 العامة والبٌئة.



 "58-69" 0207, 71مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

9< 
 

 ...الهوامش والمصادر 

(
1

( Frank Barnaby: How to Baild a Nuclear Bomb and other weapons of mass destruction, 2004, 

Nation Books N.Y.P13. 

, 0272سكندرٌة, ( عبد الوهاب احمد بدر, أسلحة الدمار الشامل فً ضوء قواعد القانون الدولً العام, دار الجامعة الجدٌدة, اإل0)

 .02ص

(
3

ت الستراتٌجٌة, اساهرام للدرالسالح النووي فً الشرق األوسط, مركز األقامة منطقة خالٌة من إ( محمد عبد السالم, مشكالت 

 .777, ص0222القاهرة, 

(
2

, لألبحاثمارات العربٌة المتحدة, مركز الخلٌج ( مارت غرٌفٌتش وتٌري أوكالهان, المفاهٌم الساسٌة فً العالقات الدولٌة, اإل

 .022, ص0222

(
2

 .02, ص0273سً(, نٌوٌورك, مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح, ( مٌلٌسا غرٌس, نزع السالح )دلٌل اسا

(
2

 .  112, ص2008, 7, دبً, طلألبحاثون, فهم العالقات الدولٌة ,ترجمة مركز الخلٌج ا( كربس بر

(
1

, انظر...         0272ٌر, افبر 71( محمد سعودي, زٌادة النفقات العسكرٌة المستقبلٌة, جرٌدة الٌوم السابع, القاهرة, فً السبت 

m.youm7.com 

(
2

سات الستراتٌجٌة, اهرام للدر( نبٌل فهمً ومحمود كارم, الحد من التسلح ونزع السالح, مجلة السٌاسة الدولٌة, مركز األ

 .20, ص7332, القاهرة, 772العدد

(
3

 .77, ص0222ة المصرٌة للكتاب, خالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل, الهٌئإ( ممدوح حامد عطٌة, 

سات اٌا المنطقة, مركز المعطٌات للدرابحاث فً قضأ( عماد فوزي شعٌبً, الجغرافٌا السٌاسٌة والستراتٌجٌة الجغرافٌة, 72)

 .7, ص0223الستراتٌجٌة, دمشق, 

بة الشروق الدولٌة, القاهرة, ( زٌنب عبد العظٌم, الموقف النووي فً الشرق األوسط أوائل القرن الحادي والعشرٌن, مكت77)

 .722, ص0221

بو ضبً للثقافة والتراث, أبو ضبً, هٌئة أدرٌسً, ( تٌرتري برونو, السالح النووي بٌن الردع والخطر, ترجمة عبد الهادي اإل70)

 .022, ص0272

دبٌة, صٌدا, لبنان, واأل , منشورات زٌن الحقوقٌة7(عامر عباس, البرنامج النووي اإلٌرانً فً ضوء القانون الدولً, ط73)

 .12, ص0270

, 0222, دار الثقافة للنشر, القاهرة, 7( ممدوح حامد عطٌة, أسلحة الدمار الشامل فً الشرق األوسط بٌن الشك والٌقٌن, ط72)

 .2ص

الجزائر,  ( عبد القادر زرٌق المخادمً, سباق التسلح الدولً الهواجس والطموحات والمصالح, دٌوان المطبوعات الجامعٌة,72)

 .777, ص0272

. 0272آب, 72( هٌثم الشٌبانً, المفاعالت النووٌة تتنافس فً السوق مع الطاقة الصدٌقة للبٌئة, مجلة كاردٌنٌا الثقافٌة فً 72)

 algardenia.comانظر...            

 .2, ص0272, 3222كذوبة القوى الكبرى, جرٌدة العرب, العددأ( محمد الحمامصً, تحرٌم السالح النووي 71)
, 2, مجلد7( فهد مزبان خزار, المستقبل الجٌبولوتٌكً لدور الصٌن فً النظام العالمً رؤٌة تحلٌلٌة, مجلة ابحاث, العدد72)

 .713, ص0272البصرة, العراق, 
. 0272آب, 72فً  ( هٌثم الشٌبانً, المفاعالت النووٌة تتنافس فً السوق مع الطاقة الصدٌقة للبٌئة, مجلة كاردٌنٌا الثقافٌة73)

 algardenia.comانظر...            

 .2, ص0272, 3222كذوبة القوى الكبرى, جرٌدة العرب, العددأ( محمد الحمامصً, تحرٌم السالح النووي 02)
, 0272, القاهرة, 7كل شٌهان, توازن القوى: التارٌخ والنظرٌة, ترجمة احمد مصطفى, المركز القومً للترجمة, طاٌ( م07)

 .022ص
, 0272, بٌروت, 7لفكر الستراتٌجً العالمً, مطبعة الرافدٌن, طا( علً فارس حمٌد, صانعوا الستراتٌجٌات, مدخل لدراسة 00)

 .17ص


