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موقف االحتاد السوفيتي من الربنامج النووي
اهلندي ( ) 1968 – 1966
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حسام امحد شوقي

امللخص
منذ نهاية الحرب العاملية الثانية  1945برز السالح النووي على الساحة الدولية اذ اجري منذ 16
حزيران  1945ولغاية  31كانون االول  1953اكثر من  50انفجار نووي  ،هذا االمر دفع الحكومة الهندية
العمل على تطوير برنامجها النووي والذي كانت بداياته الرغرا

للميه ال رغرر ،ولكن توتر العالاا

الهندية – الصينية الليما بعد حرب الحدود برن الدولترن عام  1962وايام الصرن في تشرين االول من
عام  1964بأول تفجرر نووي لها ،دفع الحكومة الهندية لالهتمام بشكل كبرر على برنامجها النووي
الليما بعد الضغط الداخلي من ابل اعضاء البرملان واحزاب املعارضة الهندية ،هذا االمر تزامن مع
دعوة كل من االتحاد السوفيتي والواليا املتحدة االمريكية الدعوة الى توايع معاهدة حظر انتشار
االللحة النووية ،هذه املعاهدة التي لعت من خاللها كل من االتحاد السوفيتي والواليا املتحدة
االمريكية ألبداء نواياهم الحسنة حول نزع السالح النووي دون االخذ بعرن االعتبار نزع السالح النووي
للدول التي اعلنت رلميا عن امتالكها لهذه االللحة ،وكذلك عدم ررغبة الطرفان بأعطاء ضمانا
للدول رغرر النووية حول اي تهديد او هجوم من ابل دولة نووية اخرى ،وفي هذا االطار لنتعرف على
كيفية تطوير البرنامج النووي الهندي منذ االلتقالل عام  1947وحتى فر

معاهدة حظر انتشار

االللحة النووية وليالة االتحاد السوفيتي تجاه هذا البرنامج ومواف الحكومة الهندية من املعاهدة
املذكوره..
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Abstract
Since the end of world war, the nuclear weapons started
internationally, There were more than fifty nuclear weapons explosions
between June 16th 1949 and January 31th, 1953. All this motivated the
Indian government to develop its nuclear program which was initially
launched to serve only peaceful aims. But the tension between India and
china after 1962 war between the two countries in addition to the fact
that China carried out its first nuclear explosion in 1964, pushed the
Indian government to pay more attention to its nuclear program,
especially when the political parties and the parliament put pressure on
the government. All this came together to sign a treaty of nonproliferation of nuclear weapons.. USSR and the United States wanted
to show their good intentions about nuclear disarmament, without
taking in consideration the countries that already declared their
possession to a nuclear weapon. Neither USSR nor the United States
gave any guarantees in case of possible attack. In this regard, we will
try to unearth the facts behind developing the Indian nuclear program
since the independence till the non-proliferation of nuclear weapons and
the soviet policy towards it.
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بدأ البرناامج الناووي الهنادي فاي عاام  ، 1945اي ابال ان تناال الهناد الاتقاللها  ،اذ تام تكلياف
الدكتور هومي بهابها  ،)1( Dr . Homi Bhabhaمن ابل بريطانيا التي كانت محتله الهند ،بتأليس
أول ااع اادة بحثي ااة للعل ااوم النووي ااة ف ااي الهن ااد عرف اات بأل اام م لس ااة تات ااا ل بح ااا الذري ااة Tata
) ،)2()Atomic Research Foundationوكااان الهاادف األلا اايي ماان تشااكيل هااذه امل لسااة هااو
أعااداد الكااوادرذا املسااتوى العلطااي املتطااور لبناااء هااذا البرنااامج ،وتالفعاال عناادما حصاالت الهنااد
على التقاللها تألست هيئة الطااة الذرية الهندية في عام  1948وبعد فترة وجرزة جادا وتحديادا
في عام  1949تم تأليس وحدة البحث عن الخاما النادرة مثل اليورانيوم والتوريوم( ،)3كان من
باارن امله ااام الت ااي أوكل اات له ااذه اللجن ااة لج ااراء عملي ااا مال ااا للمع ااادن الذري ااة ف ااي ال اابالد وال ااتغاللها
ص ااناعيا ول ش اااء ن ااواة م اان العلم اااء واملهندل اارن ف ااي عل ااوم ال ااذرة وت ااوفررتس ااهيال البح ااث وتنمي ااة
متطلب ااا البح ااث العلط ااي للمش اااكل العلمي ااة والفني ااة الت ااي ت اارتبط بأل اات دام الطاا ااة الذري ااة ف ااي
اإلرغارا

السالمية  ،وتام القيااام بهاذه املهاام بداااة ونظاام ولارعان ماا تاام أ شااء وحادة ريااد ()Read

ألبحااا املعااادن والقيااام بالكش ااف عاان املعااادن الذريااة وتطويره ااا  ،وأصاابحت هااذه الوحاادة بع ااد
ل اانوا أدارة املع ااادن الذري ااة التابع ااة مل لس ااة الطاا ااة الذري ااة  ،أل اافر جهوده ااا ع اان اكتش اااف
مناجم رغنية بااليورانيوم والتورياوم فاي والياة ب هااروكاذلك منااجم ياواط ,كراراال  ،كماا تام اكتشااف
اليورانيااوم ف ااي أااااليم هيماالي ااا  ،كمااا ا ش ااأ فااي ج ااادوجودا فااي والي ااة ب هااارمص اانعا لخااام اليوراني ااوم
بوالااطة مهندلاارن هنااود تقاادرطااتااه بمعالجااة ألااف طاان ماان الخااام فااي اليااوم( ،)4كمااا تاام فااي مطلااع
ع ااام  1950تط ااويرم اانجم اليوراني ااوم املوج ااود بج ااواراملص اانع وال ااذي جع ااد م اان أه اام مص ااادرلنت ااا
اليورانيااوم الخ ااام ف ااي الهنااد  ،واام اات ي ااركة الهنااد للمع ااادن الن ااادرة و ااي لح اادى ي ااركا القط اااع
العااام فااي مقاطعااة كرااراال بتشااغيل مصاانع ملعالجااة املونازياات ماان اجاال فصاال املعااادن النااادرة عاان
املعادن األخرى(.)5
تطور العمل بهذا املشروع النووي عام  1951حيث واعت الهند اتفااا ماع فر ساا فاي الجاال
النااووي ماان اجاال تبااادل الخباارا والخبااراء باارن البلاادين حااول تاادري الفنياارن الهنااود فااي املنشااا
النووية في فر سا(.)6
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ألااتمربعااد ذلااك جااواهرالل نهاارو  ،)7(Jawahar Lal Nehruبتشااجيع البرنااامج النااووي
الهناادي حيااث اااام بتألاايس (مركاازبهااا بهااا ل بحااا الذريااة) بااالقرب ماان بومباااي واملركاازعبااارة عاان
م لسااا بحثيااة وم تباارا م صصااة ل بحااا النوويااة ولقااد مثاال عااام  1956البدايااة الفعليااة
للبحث التطبيقي للفرزياء النووية في الهناد عنادما اامات حكوماة جاواهرالل نهارو بم شااء مفااعلرن
نوويرن ألالرن إلنتا البلونوتيوم املفاعل األول يدعى أبسرا ) ، )Apsraاماا املفاعال الثاا ي يادعى
لااررو( ( ، )Cyrusأكااد جااواهرالل نهاارو عنااد افتتاااح هااذا املشااروع النااووي علااى الغاار الساالطي
م ا اان املش ا ااروع ا ا ااا ال د ا أن الهن ا ا ااد ال تري ا ااد ال ا اات دام الطاا ا ااة الذري ا ااة إلرغ ا اارا

تض ا ااربمص ا االحة

البشرية ا( ،)8في الوات ذاته أبقا البااب مفتاوح حاول الات دام الطاااة النووياة فقاد الات دمت
املدنية من ثم دخلت نطاق اإلنتا العسكري(.)9

إلرغرا

في عام  1961تم بناء مفاعل آخريدعى مفاعل زيرلينا ( )Zarlinaبدون اي طااة ويسات دم
في اإلرغرا

التجريبية الحضة والى جان املفاعال فقد تم أ شاء وحادا أخارى كمصانع ملعادن

اليورانيوم ومصنع فبركة الواود ووحدة االليكترونيا ومصنع البالتونيوم(.)10
بعد هزيماة الهناد اماام الصارن فاي حارب عاام  ، 1962لاىى جاواهرالل نهارو ألماتالل الالحة
نووية ملواجهاة السيالاة التولاعية العدوانياة للصارن ،اللايما انهاا تارتبط ماع باالده بحادود طويلاة
كما ان لىي الصرن الحثيث ألمتالل اللحة نووية كاان يا ثرعلاى االمان القاومي الهنادي  ،فساعت
الهنااد ألمااتالل اااوة ردع نوويااة للواااوف بوجااه الدهديااد الصااي ي  ،وفااي كااانون االول ماان العااام نفسااه
طالباات االحاازاب السيالااية الهنديااة وتصااورة علنيااة داخاال البرملااان الهناادي بضاارورة صاانع انبلااة
نوويااة  ،كمااا طلا فااي الوااات نفسااه الاادكتور هااومي بهابهااا ماان جااواهرالل نهاارو السااماح لااه باااجراء
تجارب نووية في الداخ ارب الحدود الصينية(،)11
وتحلول عام  1964اصبحت الهند تمتلك واودا نوويا اكثرمن الالزم يكفي لتشغيل مفاعل
كناادا – الهنااد  ،)12(Cir Canada india Recactorوتمااا يكفااي لصاانع لااالح ماان نااوع البلوتونيااوم
وانهااا تقااوم ايضااا بزيااادة االنتااا الحلااي وااماات بتولاايع مصاانع إلنتااا معاادن اليورانيااوم وعناصاار
الواااود املصاانعة وان الهنااد لااد ها فريااا ماان العلماااء عملااوا علااى اجااراء البحااو النوويااة( ،)13ولكاان
()14

بعااد تااولي الل بهااادور يالااتري Lal Bahador Shstri
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معارضااا للخيااارالنااووي ولكاان الضااغوث الداخليااة املتمثلااة بمصاارارالاادكتور هااومي بهابهااا والااذي
حصل على الدعم السيا يي من ابل بعض أعضاء حازب املا تمرالاوط ي مان اجال املدايي اادما فاي
البرنا ااامج النا ااووي( ،)15وكا ااذلك ايا ااام الصا اارن فا ااي  16تشا اارين األول  1964بتفجرا اارانبلدها ااا النوويا ااة
األولى( ،)16هذا األمردفع يالتري الى املديي ادما بالبرنامج النووي الهندي .
أثااارالتفجراارالنااووي الصااي ي القااا والااعا داخاال األولاااث السيالااية الهنديااة  ،حيااث دعااا
يالتري في يوم  19تشرين األول ، 1964الجتماع وزاري من اجل التباحاث حاول البرناامج الناووي
وخالل االجتماع طل يالتري من الادكتور هاومي بهابهاا ااتاراح ولاا ل جديادة ولاريعة مان اجال
الاات دام لاالطي للطااااة النوويااة  ،اذ رأى يالااتري ان التفجراارالصااي ي أجباارالهنااد علااى رد فعاال
عملااي باادال ماان الكااالم  ،وفااي  24تشاارين االول ماان العااام نفسااه صاارح هااومي بهابهااا بااأن الهنااد لااد ها
اوة ردع ضد ااوى هجوم من ابل دولة نووية(.)17
كااان هااذا التصااريب بمثابااة رد فعاال علااى أجااراء الصاارن لتفجررهااا النااووي األول إليصااال رلااالة
للجان الصي ي بأن الهند لم تقاف مكتوفاة األيادي تجااه اي تهدياد ناووي صاي ي جشاكل خطارا علاى
أمنها القومي .
ذكاارالل بهااادور يالااتري عنااد زيارتااه بريطانيااا فااي كااانون األول  ، 1964انااه ي ا من بالاات دام
الطااة لإلرغرا

السلمية لكن هنال ضغط يعبي دعاه للمديي ادما في البرنامج النووي الليما

بعااد التفجراارالصااي ي اذ صاارح بشااأن ذلااك اااا ال د ا ومااع ذلااك فااان الهنااد متمسااكة بسيالااة عاادم
اما ااتالل األلا االحة النوويا ااة ا( .)18أعط ا ا الل بها ااادو يالا ااتري فا ااي نيسا ااان  1965الضا ااوء األخضا اار
لل اادكتور ه ااومي بهابه ااا للمد اايي ا اادما ف ااي املش ااروع الن ااووي الهن اادي( ،)19اذ ص اارح ا ااا ال د ا ان ااه م اان
الواجا علااى الهنااد ان تعيااد النظاارفا ااي ليالاادها النوويااة بعااد ان أصاابحت الصاارن تشااكل تهديا اادا
نوويا حقيقيا على الهنا ااد ا(.)20
بعااد وفاااة الل بهااادور يالااتري تولاات الساايدة انااديرا رغاناادي  )21( Indira Gandhiر الااة
الوزراء في كانون الثا ي  ، 1966في البدء ندد السيدة انديرا بمحاولاة كال مان بريطانياا والوالياا
املتح اادة األمريكي ااة بماام ااة ااع اادة نووي ااة ف ااي جزيا اارة ديجوجارل اايا  ،)22(Diego Carciaواعتبرته ا ااا
تهاديدا ألمنها القومااي(.)23
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ااماات الهنااد فااي بدايااة عهااد الساايدة انااديرا رغاناادي باالناادفاع وتقااوة نحااو تحااديث برنامجهااا
النااووي حيااث ااماات بتفعياال وحاادة مفاعاال لااررو( بقاادرة  40ميكااا واث وكااان هااذا املفاعاال ينااتج
حوالي  9كغم من البلوتونيوم في السنة الواحدة اي ما يكفي تقريبا لصنع انبلة نوويااة واح اادة(.)24
وعلااى ال ااررغم م اان وفاااة ال اادكتور ه ااومي بهااا به اا ف ااي بدايااة عه ااد الس اايدة انااديرا لك اان الهن ااد ال ااتمر
باملداايي ااادما فااي برنامجهااا النااووي وتاام تعياارن الاادكتور فيكاارام لااارابهاي ،)25( Vikram Sarbhii
ر يسااا للجنااة الطااااة النوويااة خلفااا للاادكتور هااومي بهابهااا( .)26أكااد انااديرا رغاناادي تصااميم بالدهااا
على الت دام الطااة النووية في اإلرغرا

السالمية فقاط  ،وااد أعلنات ذلاك فاي احتفاال أاايم فاي

مدينة ترومباي حارن أطلاا الام الادكتور هاومي بهابهاا علاى لحادى منشاا الطاااة النووياة تكريماا
له  ،واد أكد الادكتور فيكارام لاارابهاي خاالل االحتفاال ان الهناد لاوف تاتمكن مان بنااء محطاا
تولي ااد الكهرت اااء بالطاا ااة النووي ااة بجهوده ااا الخاص ااة اب اال الس اابعينيا وتك ااون ا ااادرة عل ااى لنت ااا
الطااة النووية(.)27
اختلااف االتحاااد السااوفيتي مااع الهنااد خااالل هااذه املاادة حااول اضااية عاادم انتشاااراأللاالحة
النووية  ،وكان هذا امللف من ضمن امللفا التاي نااشادها السايدة اناديرا رغانادي ماع ر ايس الاوزراء
الس ااوفيتي كول اايغرن  ،)28(Kosyginخ ااالل زيارته ااا مول ااكو ف ااي تم ااوز  ، 1966اذ طل ا م اان الس اايدة
رغاناادي االمتناااع عاان تطااويربرنامجهااا النااووي وكااذلك التوايااع علااى معاهاادة حظاارانتشاااراأللاالحة
النووية (  ،)29() Nuclear Proliferation Treatyلال أن انديرا رغاندي رفضت الطل السوفيتي(.)30

لزاء ذلااك أكااد انااديرا رغاناادي ان توايااع الهنااد علااى املعاهاادة لااوف بالدهااا وتصاافة مسااتمرة
الى مركز ضعيف امام الصرن وذلاك مان النااحيترن السيالاية واإللاتراتيجية ،وأكاد ان الاتمرار
الهنااد فااي برنامجهااا النااووي وعاادم توايعهااا املعاهاادة لاايكون ماان العواماال التااي ت ا دي الااى احباااث
الصاافقا واملساااوما التااي تاادخل ف هااا الاادول الكباارى  ،اللاايما فااي وااات األزمااا التااي اااد تنت ااي
بعم اال تن ااازال لص ااالا الص اارن عل ااى حس اااب الهن ااد ك ااثمن م اان اج اال تف ااادي املواجه ااا العس ااكرية
املبايا اارة با اارن الا اادول النوويا ااة  ،ولا ااذلك أبلغا اات الحكوما ااة الهنديا ااة كا اال ما اان االتحا اااد السا ااوفيتي
والواليااا املتحاادة األمريكيااة انهااا لان تواااع معاهاادة حظاارانتشاااراأللاالحة النوويااة  ،اال اذ حصاالت
علا ااى ضا اامانا أكيا اادة ما اان ابا اال حكوما ااة الا اادولترن ضا ااد اي تهديا ااد او هجا ااوم نا ااووي ما اان جان ا ا
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الصاارن( ،)31لااذلك أرلاالت انااديرا رغاناادي فااي نيسااان  1967لااكرتررها الشخياايي جاهااا  Gahaالااى
مولكو ومن ثم واينطن لغر الحصول على ضمانا كافية من الدولترن ضد اي تهديد نووي صي ي(.)32

أكد جاها بعد عودته للهناد ان حكوماة االتحااد الساوفيتي يادد علاى ضارورة التواياع علاى
معاهادة حظارانتشااراأللالحة النووياة وهاذا مان ياانه ان جشامل مفهاومرن األول د أن علاى القااوى
النووية مس ولية التصرف بسرعة عبرمجلس األمن الدولي في حال تعر دولة رغررنووياة مواعاة
علاى معاهادة الحظاارلدهدياد او هجاوم نااووي رغرارمبارر  ،امااا املفهاوم الثاا ي أيااارالاى املاادة ( )51ماان
ميثاق األمم املتحدة التي تسمب بمعالن العضو التصرف بدون انتظارتصرف مجلس األمن الدولي
وان االتحاد السوفيتي مستعد للقيام بذلك األمر(.)33
كاناات هنااال عاادة ألااباب دفعاات كاال ماان االتحاااد السااوفيتي والواليااا املتحاادة األمريكيااة الااى
عدم تقديم ضامانا للهناد  ،اذ ان االتحااد الساوفيتي تاردد بتقاديم الضامانا النهاا لاوف تشامل
علااى التزامااا متبادلااة باارن االتحاااد السااوفيتي والواليااا املتحاادة  ،حيااث اذا حاااول احااد الطاارفرن
التنصاال عاان التزاماتااه تجاااه الضاامان املقاادم للهنااد فااان الطاارف األخاارلاايجد نفسااه فااي حاال ماان
الخاارو ماان هااذا االتفاااق والتراجااع عاان االلتزامااا والتااي لاابا وان ااادمها( .)34وعلااى اثاارذلااك فااأن
ها ااذه الضا اامانا مرتبطا ااة فا ااي املقا ااام األول بألا ااتمرارحالا ااة ما اان الوفا اااق با اارن االتحا اااد السا ااوفيتي
والواليا املتحدة وان مثل هذا الوفاق اليمكن ان تعول عليه الهند في حماية امنها الى ما ال نهاي ااة
اما الوالياا املتحادة األمريكياة فقاد رفضات أعطااء مثال هكاذا ضامانا لساب ان الوالياا
املتحدة ال تستطيع ان تمنب الهند هكذا ضمانا لوحدها وفي املقابال تمتناع عان أعطااء ضامانا
امن مشابه للدول األخرى رغررالنووية املواعة على معاهدة الحظر(.)35
كاناات معاهاادة حظاارانتشاااراأللاالحة النوويااة  ، NPTماان وجهااة نظاارالحكومااة الهنديااة انهااا
تس ااىى فق ااط ال ااى من ااع ده ااور ا ااوة نووي ااة جدي اادة وت اارل مش ااكلة الخ اازون االحتي اااطي املوج ااود م اان
األللحة النووية عند الدول التي تمتلكها وهذه مشكلة كبررة فاي مجاال مناع االنتشاار( ،)36وفاي / 31
أي ااار 1968ذك اارالن اااطا بال اام االتح اااد الس ااوفيتي ف ااي اجتم اااع الجمعي ااة العام ااة ل م اام املتح اادة ان
معاهدة حظر انتشار األللحة النووياة  NPTلاوف تشاجع التقادم العلطاي االاتصاادي للادول رغرار
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النووي ااة  ،اذ انه ااا وض ااعت التزام ااا مح ااددة عل ااى البل اادان ف ااي تق ااديم املس اااعدة للتط ا ااور الن ااووي
للبل اادان رغررالنوويااة والتي ال تمتلك تقنية كافيااة من اجاال هذا اله اادف(.)37
أوضا وزيرالخارجية الهندي دنيس لنغ  ، Dines Singhفي خطاب الجمعية العامة ل مم
املتحاادة اااا الد ا ان معاهاادة حظاارانتشاااراأللاالحة النوويااة  NPTال تسااتطيع ان تساااهم بااأي يااكل
ماان اإليااكال فااي عمليااة ناازاع السااالح  ،و ااي تهاادد وجودنااا بالصااميم ولهااذا السااب نحاان رغرااراااادرين
على التوايع على هذه املعاهدة ا(.)38
عملت كل من مولكو وواينطن من اجل ث ي الهند عن االلتمرارفي برنامجها النووي ولكن
ر اايس لجن ااة الطاا ااة النووي ااة الهندي ااة ال اادكتور فيك اارام ل ااارابهاي رف ااض ليق اااف البرن ااامج الن ااووي
الهندي مالم يكن هنالك ضمانا أكيدة من لدن الدولترن ضد اي هجوم او تهديد نووي صي ي(.)39
ااارر مجلااس الااوزراء الهناادي فااي حزيااران  1968عاادم التوايااع علااى املعاهاادة وتااذلك أصاابحت الهنااد
واحدة من الدول القال ل التي لم تواع الى جان مصر والرا يل وتاكستان واألرجنترن والبرازيل(.)40
لقااد وجااد الهنااد ان الضاامانا الدوليااة رغرااركافيااة وارجعاات عاادم توايعهااا علااى املعاهاادة لسااببرن
ر يسيرن األول د ان الهند ترى املعاهدة ا ترتيبا ا رغرارمتكاافب بارن الادول التاي تمتلاك الساالح الناووي والتاي ال
تمتلك ااه  ،عل ااى خ ااالف معاه اادة  1963ب ااالحظرالح اادود للتج ااارب النووي ااة والت ااي واع اات عل ه ااا الهن ااد والت ااي
فرضات التزامااا علاى جميااع االطاراف وتااذلك وجاد الهنااد ان معاهادة حظاارانتشااراأللاالحة النووياة كااان
ياأنها ان تضاعف الادول رغرارالنووياة اكثارفاأكثر .بحياث ان الاذين ال يملكاون الساالح الناووي هام فقاط مان
يقاادمون التنااازال ويت لااون عاان اي احتمااال للقيااام بتطااويرالتفجراارا النوويااة حتااى وان كاناات إلرغاارا
لا االمية  ،وكا ااانوا مضا ااطرين لقبا ااول الحمايا ااة علا ااى كا اال املنشا ااأ النوويا ااة  ،وايا ااتكت الهنا ااد ما اان ان الا اادول
املس االحة نووي ااا ل اام تتح اارل ف ااي اتجا ااه ن اازع الس ااالح او وض ااع منش ااأتها النووي ااة تح اات الحماي ااة الدولي ااة  .ام ااا
بالنس اابة الا ااى الجانا ا الثا ااا ي د تمث اال بالدهديا ااد الن ااووي الصا ااي ي  ،وج ااد الهنا ااد ان معاه اادة حظا اارانتشا ااار
األلاالحة النوويااة لاام تماانب الهنااد ضاامانا كافيااة للاادول رغراارالنوويااة ضااد اي تهديااد او هجااوم نااووي  ،وعلااى
الااررغم ماان اارارالهنااد رفااض التوايااع علااى معاهاادة حظاارانتشاااراأللاالحة النوويااة اال ان انااديرا رغاناادي كاارر
القول ان الهند لام تكان تساىى لتطاويراأللالحة النووياة  ،كماا أنهاا رفضات لعطااء الضاوء األخضارللادكتور فيكارام
لارابهاي من اجل القيام بتفجياارنووي للطي في تلك الفت اارة(.)41
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كما ان الهند عابت هذه املعاهدة النها التضع اي لاقف زم اي علاى اندها هاا  ،اي انهاا لاوف تساتمرالاى
اج اال رغر اارمس ااطى  ،وه ااذا الوض ااع ا ااد اليك ااون معت اادال للهن ااد النه ااا طالب اات بس ااريان املعاه اادة مل اادة (  3او ) 5
لنوا اابلة للتجديد  ،اذاما تبرن فاي رغضاون هاذه املادة ان هناال محااوال جاادة مان ابال الادول النووياة
لدهيئااة بيئااة دوليااة مواتيااة تشااجع علااى االلااتقراروتاادعم ماان فاارج السااالم العااالطي  ،ولاايس مجاارد واجهااة
أخ اارى م اان واجه ااا الح اارب الب اااردة الت ااي يتس ااابا ف ه ااا العمالا ااان الس ااوفيتي واألمريك ااي عل ااى اده ااارحس اان
نواياهما  ،دون ان يقترن ذلك بمجراءا فعلية تضمن تحويل هذه النوايا الى حقيقة مادية(.)42
كااان رفااض انااديرا رغاناادي لجااراء تفجراارنااووي لاالطي فااي هااذه الفتاارة ماان اجاال ان تثباات للعااالم الخااار ي
حسن نية الهند من خالل التمرارها في برنامجها النووي وانه كان إلرغرا

للمية ال رغرر

يتضا من خالل ما تقدم ان البرنامج النووي الهندي كان احد نقاث الخالف برن الهند واالتحاد
السوفيتي في تلك الفترة  ،تلك القضية التي كانت مشروطة بوجها نظراألمن القومي لكال البلدين ولم
تكن مجرد صدااة برن بلدين  ،كما ان الخالف حول البرنامج النووي ورفض الهند والتوايع على
معاهدة حظرانتشاراألللحة النووية  ،اد ادى الى تقارب االتحاد السوفيتي مع باكستان اكثرفأكثر .

اخلامته
كان البرنامج النووي الهندي احد نقاث الخالف برن الهند واالتحاد السوفيتي في تلك الفتره،
حيث ان اصرار الهند على االلتمرار في تطوير برنامجها النووي وعدم توايع معاهدة حظر انتشار
االللحة النووية ررغم الضغوث الكبررة من ابل كل من االتحاد السوفيتي والواليا املتحدة
االمريكية ،كان يأكد على ان السيالة الخارجية الهندية اا مة على مبدأ عدم االنحياز وان
السيالة الخارجية الهندية كان هدفها االلا يي خدمة املصالا الهندية وحماية امنها القومي ال
خدمة مصالا احدى القوى الكبرى في دل الصراع الدولي الثنائي القطبية خالل فترة الحرب
الباردة وهذا ي كد على الدور الكبرر الذي كانت تلعبه الهند انذال كقوى لها وزنها وثقلها على
املسرح الدولي بصورة عامة ومنطقة جنوب اليا بصورة خاصة..
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