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اندلع سباق التسلح النووي مباشرة بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، وبعدما توصلت 

أبت فرنسا إال أن  ،واالتحاد السوفياتي إلى السالح النووي وبريطانياالواليات املتحدة األمريكية 

 ةاألمريكيطانيا والواليات املتحدة تحذو حذوها، فاستعانت بإسرائيل بعد رفض حليفاتها بري

مساعدتها. ليتم التحضير ملجموعة من التجارب النووية على األراض ي الجزائرية، وواصلت فرنسا 

لتحول مكونات برنامجها النووي إلى جزرها في املحيط الهادي  1966تجاربها النووية إلى غاية 

 واألطلس ي.

ربوع ي)ال اسم، أطلق عليها 1960برقان في فبراير ربة نووية لها وقد قامت فرنسا بأول تج

. بعد ذلك قامت أربع مرات األزرق( وكانت قوتها تضاعف قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما

فرنسا بتجارب نووية أخرى في مناطق من الصحراء الجزائرية على غرار منطقة إنيكر بتمنراست. 

إعالمي كامل حول التجربة وأخطارها على اإلنسان  وواد الناموس ببشار،  كل هذا في ظل تعتيم

والحيوان وعلى البيئة، ومن خالل ترويج املخابرات الفرنسية ألسطورة القنبلة النظيفة التي 

أقنعت حتى العسكريين الفرنسيين الذين عملوا في مواقع التجارب. مخلفة في ذلك عشرات آالف 

 الضحايا من السكان.

أي قد  ـ لتي تنجم على هذه التجارب النووية التي تتميز باستمراريتهاورغم األضرار الجسيمة ا

لم تبادر فرنسا إلى غاية اللحظة بتنظيف املنطقة من  ـ تبقى خطورتها وتداعياتها ألالف السنين

 اإلشعاع النووي، ولم تعوض املضرورين، فضال عن عدم اعترافها بهذه الجرائم.

سجلت مصالح الصحة في املناطق التي تعرضت  يةوبعد فترة زمنية من التجارب النوو 

النووي انتشار حاالت سرطانية وإصابات في األعين، وعدد كبير من اإلجهاض لدى النساء،  لإلشعاع

وزيادات في عدد األطفال املشوهين. ولم تقتصر هذه األضرار على األضرار الصحية بل تعدت ذلك 

 الزراعي. اإلنتاجإلى تدهور في  حيث تلوثت البيئة واملياه الجوفية، ما أدى

، وتبيانا وتجسيدا للحق في اإلعالم  واالطالع على اآلثار السلبية الحقائقوبغية كشف 

للتفجيرات النووية على اإلنسان والبيئة، ومدى األضرار الصحية، النفسية وااليكولوجية، 

راية توثيق ذلك في كتاب من وتعويض الضحايا إرتأ مخبر القانون والتنمية املحلية بجامعة أحمد د

خالل دعوة الباحثين واملهتمين في مجال الحقوق والتاريخ وعلم النفس والفيزياء وغيرها من 

 الجوانب التي تتصل باملوضوع في االستكتاب فيه من خالل املحاور التالية:
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 املحور األول:  التجارب النووية برقان التوثيق ومسالة املصدرية 

  .الرصيد الوثائقي حول التفجيرات النووية الفرنسية 

  .التفجيرات النووية في الصحافة الدولية 

  .الروايات الشفوية ودورها في جهود التوثيق 

  .املحور الثاني: األبعاد القانونية للجريمة 

 الضحايا. وتعويض  التفجيراتلتجريم  ةاألسس القانوني 

 ت النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية.إشكالية عنصر الضحية في التفجيرا 

 .دور املنظمات الحقوقية واملجتمع املدني في التعريف بالجريمة 

  املحور الثالث: اآلثار الصحية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية

 للتفجيرات النووية.

 التأثيرات الصحية؛ 

 التأثيرات النفسية؛ 

 التأثيرات االجتماعية؛ 

 التأثيرات االقتصادية؛ 

 .التأثيرات البيئية 
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  يفتح هذا املؤلف الجماعي صفحاته لكل الباحثين ويرحب باألبحاث الجادة ذات املستوى

 الفكري والجهد التوثيقي املعتبر.

  .تنشر االبحاث  باللغات: العربية، االنجليزية، الفرنسية 

  كلمة مترجم للغة االنجليزية.  200يرفق البحث بملخص عربي في حدود 

  يجب إال تكون املساهمة جزء من رسالة ماجستير أو دكتوراه، وأال يكون قد سبق نشره على

 أي نحو كان، ويثبت الباحث ذلك بتعهد خطي. 

 للغوية أن تكون املساهمة سليمة منهجيا، وضمن محاور االستكتاب وخالية من األخطاء ا

 والنحوية، مع املراعاة الدقيقة لعالمات الترقيم. 

 يرقن البحث بخط simplefied  arabic      للحاشية تباعد  12للمتن و 14وأن يستعمل الخط

، على أن ال يقل عدد صفحات كل صفحةأسفل  بطريقة آلية ( وتكتب الحواش ي1األسطر )

 صفحة.  15البحث عن 

 سري تحت إشراف لجنة مكونة من أساتذة تعرض املساهمات املرسلة على التحكيم ال

 مختصين. 

  .تعبر االبحاث املنشورة على آراء أصحابها وال تمثل بالضرورة رأي املخبر 

 لجنة التحكيم.  الذين يتلقون إشعارا بقرار  املرفوضة إلى أصحابها ال ترد األبحاث 

 .قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن 

 اليميل التالي: ترسل املساهمات عبر اadrar.dz-lddl@univ  

   :2019نوفمبر  01آخر أجل إلرسال املقاالت. 

  في يكون 
ً
 ( للتفجيرات النووية برقان.60ين )، الذكرى الست2020فيفري  13الكتاب جاهزا
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 مخبر(ـرئيس املشروع: أ.د. بحماوي الشريف ) مدير ال 

 :غيتاوي عبد القادر د.  رئيس اللجنة العلمية 
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 ورقلة جامعة  بوحنة قوي . د.أ

 تيارتجامعة  كمال محمد األمين . د

 جامعة تلمسان أ.د. بن طيفور نصر الدين

 جامعة تلمسان أ.د. بوكعبان العربي

 جامعة أدرار يوسف مسعودي. د.أ

 جامعة أدرار د. بوبكر لحسن
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 املركز الجامعي تمنراست د. جمال قتال
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