الفصل األول
المقدمة
تمهيد:
أهلم ،والصالة والسالم على
علمه على من
َّ
اختص من عباده و ْ
احلمد هلل الذي علجم بالقلم ،وأنزل َ
ِ
خري خلق اهلل سيدنا حممد أشرف من ِ
بقدميه وأعظ ِم من حتدَّث وتكلج ْم ،وبعد:
وط َئ األرض
تستخدم املواد النووية واملشعة يف التطبيقات السلمية يف إنتاج الطاقة النووية املستخدمة يف جماالت
عديدة منها ،الطب والصناعة والبحوث والتعليم والزراعة .وذلك من أجل حتسني احلياة اليومية لألفراد،
1
تقدما علميًا وتقنيًا هائالً يف استخدام الطاقة النووية
وهذا ما جيعل هلذه املواد أمهيةً بالغة ،وشهد العامل ً

وتطبيقاهتا يف جماالت احلياة املختلفة ،وقد كانت الدول حذرة يف استخدام الطاقة النووية بسبب املخاطر
اليت تنتج عنها ،األمر الذي دفعها إىل التخلي عن براجمها النووية ،أما الدول األخرى فقد رأت فوائد
استخدام هذه الطاقة سبب للتمسك هبا ،مراعية يف نفس الوقت توفري أكرب قدر ممكن من األمن النووي.
وقد انعكس موقف هذه الدول وتلك يف النصوص القانونية املختلفة.3
إن اخلطر ليس يف استخدام هذه الطاقة أو عدم استخدامها ،وإمنا اخلطر احلقيقي يكمن يف
حتريف استخدام هذه املواد النووية ألغراض عسكرية ،وإنتاج وامتالك واستخدام أسلحة نووية من بعض
الدول ،فقد شهدت اآلونة األخرية انتشاراً واسعاً لألسلحة النووية .فعلى الرغم من ﺍنتهاﺀ ﺍحلرﺏ ﺍلباﺭﺩﺓ،

 1العجلوين ،عبد الويل حممد ".3014.ﺍملستجدﺍﺕ يف ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلكـوﺍﺭﺙ النووية " كلية علوم األدلة الجنائية  -جامعة نايف العربية للعلوم
االمنية ،الرياض:ص.1
 3عبد اللطيف ،حممد حممد ".3008.اإلط ـار القـ ــانوىن لألم ــن النــووى" ،املؤمتر العلمي السنوي الثاىن عشر ،كلية احلقوق ،جامعة املنصورة،
ص.3
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فإنه ال يزال هناﻙ ما يقارب االثنان والثالثون ﺃلف ﺭﺃﺱٍ نوﻭﻱ على ﺍألقل منتصبة يف قوﺍعدها ،ﻭهذه
ﺍلرﺅﻭﺱ جمتمعة هلا طاقة تفجريية تساﻭﻱ مائة ومخسني ألف مرة القنبلة النووية اليت ألقيت على مدينة
هريوشيما باليابان ،وﺃكثر من اثنني وعشرين ﺃلف ﺭﺃﺱ منها موجودة يف الوالياﺕ ﺍملتحدﺓ ﻭﺭﻭسيا معاﹰ،
ولدى فرنسا ﻭﺍململكة ﺍملتحدﺓ ﻭﺍلصني ﻭﺍهلند ﻭباكستاﻥ وإسرﺍئيل معاﹰ قرﺍبة ﺃلف ﺭﺃﺱ منها.
باإلضافة إىل ذلك فإن هناك خماطر أخرى من استخدام املواد النووية ،وهذه املخاطر قد ح جذرت
منها األمم املتحدة يف مطلع الستينات من القرن املنصرم .فالقضية مل تعد مقتصرة على امتالك أسلحة
نووية فحسب ،بل تطورت ليصبح أنه باإلمكان وصول مواد نووية أليادي جهات معادية لألنسانية لديها
النية والقدرة على التسبب يف دمار نووي هائل .ومع توافر هذه املواد يف السوق السوداء والتجارة غري
املشروعة ،أصبح من املمكن عن طريق هذه املواد تفجري وسيلة نووية حبجم شاحنة أو قارب صغري من
قنبلة هريوشيما داخل مدينة رئيسة ،وهذا ما يهدد األمن النووي ،2وتعرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
األمن النووي بأنه تلك التدابري اليت تتخذها الدول من أجل التعامل مع املنظمات الدولية املتخصصة،
لتحول دون الوصول إىل املصادر املشعة على حنو غري مصرح به ،ودون فقداهنا أو سرقتها ،ودون حتويل
وجهتها على حنو غري مصرح به ،وكذلك تدابري تكفل محاية املرافق اليت يتم فيها التصرف يف املصادر
املشعة.4
إن جمال األمن النووي وتوفري السالمة الدولية حيتالن بؤرة االهتمام العاملي ،الرتباطهما الوثيق
باألمن والسلم الدوليني .وقد تطور هذا االهتمام تطوراً مهما يف األعوام األخرية؛ فقد لوحظ على املستوى

 2غاريث إيفانز و أخرون".2009 ،القضاء على التهديدات النووية" ،ﺍللجنة ﺍلدﻭلية ﺍملعنية بمنع ﺍنتشاﺭ ﺍألسلحة ﺍلنوﻭية ﻭنزﻉ ﺍلسالﺡ
ﺍلنوﻭﻱ ،طوكيو :ص.4
4 -IAEA . 3003. GOV 22/3003/Add.1-GC(46)/11/Add.1.September. Vienna’ p.3.
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الدويل استمرار حتسني مستوى السالمة النووية يف حمطات الطاقة يف العامل .حيث إن أغلب الدول تعمل
على رفع معايري األداء لديها يف الوقاية اإلشعاعية ،فقد كانت هناك قفزة سريعة يف جمال نشاط حتسني
2
ستعرج على
شروط األمان النووي ،من أجل احلماية من التهديد النووي اإلشعاعي  .ولذلك فإن الباحثة ج

هذا املوضوع يف هذه األطروحة العلمية ،وستكون إجراءات السالمة والوقاية اإلشعاعية حموراً من حماور هذه
الرسالة العلمية.
من جه ٍة أخرى ستتطرق الباحثة إىل رأي الفقه اإلسالمي يف مسألة تلوث البيئة من ماء وهواء
باإلشعاعات النووية باعتباره ضرباً من اإلفساد يف األرض ،كما أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل أن نتعامل مع البيئة
من منطلق أهنا ملكية عامة جيب احملافظة عليها من ثروات وموارد ومكونات ،ويدعونا إىل إدارهتا إدارة
ِ
ض بـع َد إِ ِ
ِ
ِ
يب
﴿والَ تـ ْفسدوا ِيف األ َْر ِ َ ْ ْ
صالح َها َو ْادعوه َخ ْوفاً َوطَ َمعاً إ َّن َر ْمحةَ اللَّه قَ ِر ٌ
رشيدة ،فقد قال تعاىلَ :
6
ِِ
ِ
ت أَيْ ِدي الن ِ
َّاس﴾.3وقوله -جل
ني﴾  .وقوله تعاىل﴿ :ظَ َهَر ال َف َساد ِيف البَـِّر َوالْبَ ْح ِر مبَا َك َسبَ ْ
ِّم َن امل ْحسن َ

ِ
ِ
وعال﴿ -وإِ َذا تَـوَّىل سعى ِيف األَر ِ ِ
ب ال َف َس َاد﴾ ،8وذلك
َّس َل َواللَّه َال ِحي ُّ
ك احلَْر َ
ض ليـ ْف ِس َد ف َيها َويـ ْهل َ
َ َ ََ
ْ
ث َوالن ْ
ملا هلذا الفساد من أضرار على اإلنسان واحليوان والنبات ،وبذلك يكون حفظ البيئة مقصد من مقاصد
الشريعة األسالمية ،ويؤيد ذلك الفقهاء املعاصرون.
الّتار
من خالل ما ورد تتضح النقاط األساسية يف حماور هذا البحث ،وهي التفاقم يف انتشار ا ج
النووي غري املشروع ،باإلضافة إىل زيادة القدرات النووية للجماعات اإلرهابية وهذا ما يشكل اخلطر
األكرب ،وخرق املعاهدات واالتفاقيات ومجيع احملاوالت الدولية الساعية ملنع انتشار األسلحة النووية ،فبعد

 2طاهر ،رانية".2015 .سياسات االنتشار النووي" املركز الدبلوماسي،ص.3
 6القرآن ،سورة األعراف ،3آية .56
 3القرآن ،سورة الروم  ،20اآلية.41
 8القرآن ،سورة البقرة  ، 3اآلية.205
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أن كان عدد الدول النووية منحصراً يف مخس دول فقط -وهي دول النادي النووي اخلماسي -أصبح العدد
مثانية بإضافة اهلند وباكستان وإسرائيل ،وكشف الستار عن العديد من الربامج النووية السرية لبعض الدول
مثل إيران وكوريا الشمالية باإلضافة إىل السباق يف االنتشار النوعي لألسلحة النووية بني الدول النووية.9
والباحثة هنا ستحاول البحث يف هذه العناصر وذلك مبناقشة التدابري اليت اختذهتا الدول لتقوية
االّتار النووي الغري مشروع ،وتبيني التدابري الوقائية من التهديد
أسلوب األمن النووي العاملي وكبح انتشار ج
النووي ،كما إهنا ستسلط الضوء على الطرق اليت تستخدمها اجلهات اإلرهابية للحصول على املواد النووية.
أسباب اختيار الموضوع:
على الرغم من اجلهود الدولية اليت تبذل لتوفري األمن النووي ،إال أنه توجد خماطر نووية هتدد
اجملتمع الدويل بأسره وذلك بسبب وجود مواد نووية بأيدي معادية لألنسانية ،إما عن طريق سرقة هذه املواد
النووية من قلب املفاعالت النووية أو عن طريق بيع هذه املواد بطريقة غري مشروعة يف السوق السوداء.
ومن أهم الدواعي اليت دفعت الباحثة الختيار املوضوع هو نقص الدراسات العربية املتخصصة
اليت توضح وتدرس أهم اجلهود الدولية اليت تبذل من الدول أو املنظمات الدولية املتخصصة كالوكالة الدولية
للطاقة الذرية .وإظهار مثرة هذه اجلهود واملتمثلة يف االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،ومن جهة أخرى دراسة
األسباب والعراقيل اليت تواجه اجملتمع الدويل يف تطبيق هذه االتفاقيات ،واليت كانت سبباً يف انتشار األسلحة
النووية ووصول املواد النووية بشكل سريع إىل اجلهات اإلرهابية واستخدامها يف أعمال إرهابية وترهيب
اجملتمع الدويل.

 9شهرزاد ،أدمام ".3012.الطبيعة الالتماثلية للتهديدات األمنية الجديدة" ،مجلة الندوة للدراسات القانونية ،العدد االول ،اجلزائر:ص.49
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إضافة إىل أن مشكلة امتالك واستخدام وتصنيع األسلحة النووية هي مشكلة قائمة بذاهتا يف
الفقه اإلسالمي وهذا ألن هذه األسلحة مل تكن معروفة لدى فقهاء األمة أو علمائنا األولني ،ومن هنا
ستقوم الباحثة بعرض أهم آراء علماء الشريعة يف هذا اجملال وتوضيح آراء املؤيدين الستخدام األسلحة
النووية واملعارضني أو املانعني الستخدامها أو امتالكها أو تصنيعها وبيان مجيع األدلة اليت استند عليها كل
رأي.
من جهة أخرى فإن وجود املفاعالت النووية يش جكل مشكلةً حب جد ذاهتا؛ إذ يف حال تشغيلها تنتج
نفايات نووية مشعة ومواد نووية مستهلكة وضارة ،ويف حال تعطيلها تسرب غاز ٍ
ات ومو جاد نووية ضارة
ٌ
ج
ج
أخريا مفاعل فوكوشيما .ومن
بالبيئة ،متاماً كما حدث يف مفاعل جزيرة األميال الثالثة ومفاعل تشرنوبل و ً
هنا ستقوم الباحثة مبقارنة هذا الضرر بالشريعة اإلسالمية ،فقد حثجت السنة النبوية الشريفة على محاية البيئة
بأي ش ٍ
كل كان ،فإن الضرر يف اإلسالم ممنوع يف مجيع صوره وأشكاله،
ومكوناهتا ،وهنت عن اإلضرار هبا ِّ
فعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :ال ضرر وال ضرار" .حديث
حسن رواه ابن ماجة .كما أن رسولنا الكرمي طالبنا بإماطة األذى عن الطريق ،واألذى يشمل بالضرورة كل

أنواع األذى ،وجعل إماطة األذى من اإلميان كما روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي
اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمِْ  :
ض ٌع َو ِستُّو َن  -ش ْعبَةً،
ض ٌع َو َسْبـعو َن  -أ َْو بِ ْ
اإلميَان بِ ْ
اإلميَ ِ
احلَيَاء ش ْعبَةٌ ِم َن ِْ
ان .10فاستخدام
اها إِ َماطَة ْاألَذَى َع ِن الطَّ ِر ِيقَ ،و ْ
فَأَفْ َ
ضل َها قَـ ْول َال إِلَهَ إَِّال اهللَ ،وأ َْدنَ َ

 -3 10االمام مسلم ،ايب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري 361 ،هجري ،صحيح مسلم ،دار احلديث ،القاهرة،
الطبعة االوىل ،1991 ،اجلزء  ،1رقم  ،62ص  .22ومسند ابن حنبل ( ،)313/12وابن ماجه ( ،)33/1وأيب داود ( ،)319/4والرتمذي
( ،)10/2والنسائي ( ،)110/8وابن حبان ( ،)284/1والبغوي (.)24/1
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وسيتم باإلضافة إىل ذلك شرح القواعد
أسلحة نووية أو وجود مواد نووية يف ح جد ذاهتا يؤدي إىل وقوع ضرر.
ج
املتفرعة من هذه القاعدة واملندرجة حتتها وعرض صور الضرر وأدلته يف الشريعة اإلسالمية.
من خالل ذلك رأت الباحثة اختيار هذا املوضوع وعنونته بـ( :املعاهدات الدولية لتعزيز األمن
النووي ،دراسة حتليلية يف ضوء الشريعة اإلسالمية)؛ وذلك نظراً ألمهيته يف إرساء قواعد األمن النووي على
مستوى العامل.
مشكلة البحث
لقد انصبجت اجلهود الدولية يف إبرام اتفاقيات ومعاهدات بني الدول يف اجملال النووي من مجيع
نصيب من هذه اجلهود ،وبالرغم من ذلك كانت
جوانبه وخاصة يف موضوع األمن النووي؛ فقد كان له
ٌ
إشكاليات عدةٌ تواجه اجملتمع الدويل يف تطبيق مثل هذه االتفاقيات ومواجهة التحديات الصعبة؛
هناك
ٌ
لتوفري األمن النووي ومنع وصول أو تسريب مواد نووية إىل جهات غري شرعية مثل اجلهات اإلرهابية.
وللوهلة األوىل عند البحث يف هذا املوضوع ،تبني للباحثة أن مشكلة البحث ليست يف وجود جهود دولية
من عدمها ،وإمنا املشكلة تتجسد يف خرق هذه اجلهود وعدم االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية؛
االّتار باملواد والسالح النووي غري املشروع
فبالرغم من وجود هذه املعاهدات إال أن هناك تفاقماً يف انتشار ج
واألسلحة النووية ،وهذا ما أكدتة التقاير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي كان آخرها تقرير
األمن النووي الصادر خالل عام 3018م ،فقد بلغ عدد حوادت االّتار غري املشروع باملواد والسالح
النووي إىل 2234حادثة ،من بني هذه احلوادث اليت وصلت إىل مايقارب  133حادثة يف الفرتة مابني
بني يوليه  3013و يونيه 3018م ،وهذا ما يدل على االستمرار يف وقوع حاالت االّتار باملواد والسالح
النووي غري املشروع والفقدان والسرقة وغريها من األحداث غري املأذون هبا اليت تنطوي على مواد نووية
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ومواد مشعة أخرى ،11اإلضافة إىل زيادة القدرات النووية للجماعات اإلرهابية ،وهذا ما يشكل اخلطر
األكرب ،إذ حياول اإلرهابيون احلصول على أسلحة الدمار الشامل وليست األسلحة النووية فحسب ،وهناك
ما يثبت حصول اإلرهابيني اليابانيني على أسلحة الدمار الشامل عند استخدامهم الغاز السام يف مرتو
االنفاق يف طوكيو باليابان يف  30مارس 1992م ،وقد نفذت هذا اهلجوم جمموعة أوم شينريكيو13اإلرهابية
اليابانية وقد نتج عنه اثنا عشر قتيالً وإصابة اآلالف جبراح.12
إن ما ميكن أن يعاب على جهود اجملتمع الدويل اليت يقوم هبا إلجياد اقرتاحات وقواعد هتدف إىل
إرساء األمن النووي ،أن هذه اجلهود قد ال تكون على املستوى املطلوب ،أو أهنا كانت منحصرة فقط يف
تعزز جبهود أخرى ملتابعة تطبيق هذه االتفاقيات ومدى االلتزام
إصدار االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،ومل َّ
هبا ،ومعاقبة وحماسبة املخالفني هلا.
أضف إىل ذلك إشكالية دفن املخلفات النووية اخلطرية ،ممجا يؤدي إىل إتالف البيئة مبا يهلك
وتلوث اهلواء ،فيقضي ذلك
احلرث والنسل وهو ما هنى اهلل تعاىل عنه ،وترك األخبرة والغازات السامة تنطلق ج
على اإلنسان واحليوان والنبات ،فقد أوجد اهلل سبحانه وتعاىل بني اإلنسان والبيئة احمليطة به ترابطًا ال ميكن
التخلجي عنه ودعاه حلمايتها وإعمارها واحلفاظ عليها حيث يعد حفظ البيئة مقصد شرعي من مقاصد
َۡ
ْ
َ ُۡ
الشريعة األسالمية ،وجاء النهي باالعتداء عليها ،حيث قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وَل تفس ُِدوا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َب ۡع َد
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 13جمموعة أوم شينريكيو هي طائفة يابانية دينية من اعنف الطوائف يف تاريخ اليابان تأسست يف عام  1984واشتهرت بعد حادثة تسمم
مخس قطارات بالغاز السام يف مرتو األنفاق باليابان.
 12ريدميكر ،ستيفن ج ". 3002.السيطرة على أكثر أسلحة العامل خطورة" ،؟ ،اجمللة األمريكية ،وزارة اخلارجية األمريكية ،مكتب برامج
اإلعالم اخلارجي ،واشنطن :ص.3

3

َ

ٗ

ۡ

َ

ۡ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ً َّ َ ۡ َ َ َّ
ۡ
ٞ
سن َ
ي .14﴾٥٦وهنا تطرقت اآلية إىل الضمان
حها وٱدعوه خوفا وطمعا ۚ إِن رۡح
ت ٱّلل ِ ق ِريب م َِن ٱل ُمح ِ ِ
إِصل ِ

يؤمن حقوق اجملتمع عند التعدي على املال وهو ما يطلق إليه حديثاً
وهو أحد فروع الفقه اإلسالمي الذي ج
بالتعويض .والضمان يكون على املفسدين الذين أحدثوا التلوث مثل ّتار املواد النووية أو اجلهات اليت
تقوم بدفن النفايات النووية بطريقة غري قانونية ،فقد تناول القرآن الكرمي األحكام الكفيلة بردع املفسدين

َۡ
َ
َّ َ َ َ َٰٓ ُ ْ َّ َ ُ َ ُ َ
ون َّ َ
ٱّلل َو َر ُس َ ُ
ولۥ َوي َ ۡس َع ۡون ِِف ٱۡل ِ
ۡرض
الذين أحدثوا تلوثاً متعمداً .يقول تعاىل﴿ :إ ِنما جزؤا ٱَّلِين ُيارِب

َۡ
َّ ْ َ ُ َ َ
َ ً َ َ ُ َْ
َ َ َ ْ
َ ُ
ۡرض َذَٰل َِك ل َ ُه ۡم خ ِۡز ٞ
ف َسادا أن ُيق َّتل ٓوا أ ۡو يُ َصل ُب ٓوا أ ۡو تق َّط َع أيۡدِي ِه ۡم َوأ ۡر ُجل ُهم م ِۡن خِل َٰ ٍف أ ۡو يُنف ۡوا م َِن ٱۡل ِ
ي ِِف
ۡ

َ

َ

ُّ
ٱدلن َياۖ َول ُه ۡم ِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ َعذ ٌ
اب َع ِظ ٌيم.12﴾22
ِ

من هذا املنطلق ستحاول الباحثة بذل ما بوسعها لعرض أهم جهود اجملتمع الدويل ،واملشاكل اليت
تواجهه يف تطبيق هذه اجلهود وإرساء دعائم األمن النووي ،واإلجابة على أسئلة البحث التالية-:
أسئلة البحث
يثري موضوع البح ث تساؤالت عدة تدور يف جمملها عن اجلهود الدولية لتقوية أسلوب األمن
النووي ،ضمن إطار القانون الدويل العام سواءً على الصعيد النظري من اتفاقيات ومعاهدات أو على
الصعيد العملي لتطبيق تلك املعاهدات ،ومن أهم هذه التساؤالت اليت ستحاول الباحثة اإلجابة عليها
من خالل البحث ما يأيت:
 .1ما قرارات جملس األمن املتعلقة مبكافحة التهديد النووي؟ وكيف تساهم هذه القرارات يف تأمني املواد
النووية اليت ختشى وقوعها يف ايادي معادية لألنسانية؟
 14القرآن ،سورة األعراف  ،3آية .26
 12القرآن ،سورة املائدة  ،2أية .33
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 .3ما املعاهدات والقوانني الدولية اليت تسعى لتعزيز األمن النووي؟
 .2ما األمن النووي؟ وما أسلوب تقوية بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة؟
 .4ما آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية املعاصرين ؟ وما احلكم الشرعي إلمتالك بعض الدول لألسلحة النووية
الضارة؟
أهداف البحث
هتدف الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف منها:
 .1بيان تطبيق قرارات جملس األمن املتعلقة بالتهديدات النووية.
 .3دراسة بنود املعاهدات والقوانني الدولية اليت سامهت يف تعزيز األمن النووي.
 .2بيان مهام األمن النووي أسلوب تقويتة بالتعاون مع املنظمات الدولية املتخصصة.
 .4دراسة اجلوانب التحليلية وفق ضوابط الشريعة األسالمية آراء فقهاء املعاصرين يف الدول اليت متتلك
األسلحة النووية.
أهمية البحث
تأيت أمهية الدراسة متاشياً مع اهتمام اجملتمع الدويل وخوفه من انتشار املواد النووية اليت تساهم يف
صنع األسلحة النووية ،وأمهية ودور األمن النووي يف ترسيخ ثقافة األمن النووي واملسامهة يف زيادة مستوى
الوعي بالتهديد النووي وتطوير األطر التشريعية والرقابية للدول إلصدار قوانني تنظجم األنشطة النووية داخل
الدول.
إن من اسباب االهتمام بتعزيز األمن النووي هو تزايد عدد الدول النووية وانتشار االسلحة النووية،

9

لذا اصبح فرض األمن النووي على مستوى الدول ضرورة ملحة لتحقيق األمن للدول الضعيفة قبل القوية،
وهذا ما أكده األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان يف الرسالة املوجهة إىل االحتفال السالم
التذكاري هريوشيما أغسطس  3004جاء فيها " منذ ﺃﻥ ﺃميط ﺍللثاﻡ عن ﺃهوﺍﻝ ﺍألسلحة ﺍلنوﻭيـة ،ﺃصبح
ﺍلقضاﺀ عليها ﺃﻭلويـة عليـا لدﻯ ﺍلمجتمع ﺍلدﻭلي .ﻭﺍألمم ﺍلمتحدﺓ تعمل بال كلل منذ ﺇنشائها من ﺃجل
تحقيق نـزﻉ ﺍلسالﺡ ﻭعدﻡ ﺍالنتشاﺭ ﺍلنوﻭيـين.16" ......
إن هذه الدراسة ستوضح أسباب وكيفية تسريب املواد النووية للجهات املعادية األنسانية ،ولعل
هذا سيكون عوناً للجهات املعنيجة مبكافحة اإلرهاب النووي ،وبقدر ما ستجمع الباحثة من املراجع والوثائق
واجملالت ستحاول اإلجابة عن تساؤالت البحث إجاب ٍ
ات كافية ووافية ،تقنع القارئ ،وتغطي مجيع جوانب
املوضوع لتكون مرجعاً مفيداً للباحث القانوين وجلميع املتخصصني يف هذا اجملال.
حدود البحث
يتقيد نطاق البحث بقيدين أحدمها يتعلق بدراسة وحتليل املعاهدات الدولية املتعلقة بإرساء وتنفيذ
ٍ
أساليب جديدة مبتكره لتهديد األمن والوقاية من هذه التهديدات،
قواعد األمن النووي ومواجهة أبعاد و َ
ومن خالل هذه الدراسة سيتم توضيح نقاط القوة والضعف يف هذه املعاهدات الدولية ،ألن املعاهدات
فعال يقوم به
دور عملي و ج
هي اليت حت جدد مسؤولية الدولة املالكة للسالح النووي ،وحتديد ما إذا كان هناك ٌ
اجملتمع الدويل إلرساء األمن النووي أم ال ،إضافة إىل جهود اجملتمع الدويل يف إنشاء معاهدات قانونية دولية
ملزمة وتتماشى مع املتطلبات والتطورات النووية.
أما القيد األخر متعلق باملقارنة بني القانون الدويل ورأي الفقة األسالمي ،وذلك إلظهار وبيان آراء علماء
 16األمم املتحدة.3003.حولية نزع السالح،اجمللد ،39نيويورك:ص.1

10

اإلسالم يف انتشار واستخدام األسلحة النووية ألهنا تعد خطراً يه جدد األمن النووي وما يرتتجب عليه من ضرر
على البشرية ،وتطبيق بعض القواعد الفقهية على األمن النووي ،فالفقه األسالمي يتميز باملرونة والتطور مما
جيعله يستوعب كل ما يستجد من أوضاع ومواضيع معاصرة خمتلفة كموضع األمن النووي.
منهج البحث
سوف تعتمد الباحثة على مناهج عدة من مناهج البحث العلمي ،للوصول إىل حتقيق هدفها من
البحث ،واإلجابة على املوضوعات والتساؤالت اليت تثريها الدراسة ،عالوة على ذلك ،فإن هذه املناهج
متنح للباحثة تصوراً نظرياً عاماً وخطة علمية دقيقة تساعد يف إجناز البحث بالصورة املطلوبة ،من هنا فإن
املناهج اليت ستستخدمها الباحثة هي:
 .1املنهج التحليلي :وستستخدم هذا املنهج يف دراسة فحوى النصوص القانونية هلذه االتفاقيات،
واملعاهدات والوثائق والنصوص القانونية واملدونات القانونية امللزمة وغري امللزمة .وتوضيح جدوى هذه الوثائق
واملعاهدات ،وإظهار مواطن اخللل فيها مع إعطاء بعض التوصيات بشأهنا والتشديد على النقاط املهمة
والقوية لالستناد عليها يف دعم سبل تعزيز األمن النووي.
 .3املنهج املقارن :يف هذا املنهج تدرس الباحثة االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة مبوضوع األمن النووي
مقارنة بالشريعة اإلسالمية من حيث تطبيق القواعد الفقهية العامة على موضوع البحث وما يسببه استعمال
هذه املواد النووية واملشعة يف تلوث البيئة ،واحلكم الشرعي يف التجارة هبذه املواد الضارة قياساً على ّتارة
األسلحة واملواد املخدرة ورأي الفقه الشرعي فيها ،باإلضافة إىل شروط استعمال األسلحة يف وقيت السلم
واحلرب يف اإلسالم ،والفرق بني استخدام األسلحة التقليدية وغري التقليدية يف اإلسالم.
باإلضافة إىل اإلشارة إىل االستنتاجات اليت وصل إليها احملللون القانونيون والسياسيون ،وذلك من
11

خالل ما
سيتيسر للباحثة من مراجع ومصادر ،واملقاالت والتقارير ،حيث ستجتهد يف أن تكون حديثةً
ج
تغطي مجيع جوانب املوضوع ،وتكون صادرةً عن جهات قانونية متخصصة ملنظمات ،أو وكاالت دولية
كانت أو إقليمية عرب مواقعها اإللكرتونية.
الدراسات السابقة
تتنوع الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث لذا قامت الباحثة بتقسيم هذه الدراسات
إىل ثالثة أقسام حماولة االستفادة من وجهات النظر وأراء الباحثني وذلك على النحو التايل:
أوال :األحباث العلمية املعاصرة من رسائل دكتوراه وماجستري.
اجملالت العلمية احمل جكمة والصادرة عن منظمات دولية.
ثانيا :املقاالت الواردة يف ج
ثالثاً :أوراق العمل وتقارير املؤمترات الدولية املعتد هبا.
تعريف األمن النووي
عرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أسلفنا سابقاً األمن النووي بأنه تلك التدابري اليت تتجخذها
ج
ملتخصصة لتحول دون الوصول إىل املصادر املشعة على حن ٍو غري
الدول للتعامل مع املنظمات الدولية ا ج
مصرٍح به ،ودون فقداهنا أو سرقتها ،ودون حتويل وجهتها على حنو غري مشروح ،وكذلك تدابري تكفل
ج
محاية املرافق اليت يتم فيها التصرف يف املصادر

املشعةInternational Atomic Energy "13

 ."Agency,2002ومن الواضح أن تعريف الوكالة لألمن النووي يرتكز على التدابري واجلهود الدولية لتأمني

17 IAEA . 3003. GOV 22/3003/Add.1-GC(46)/11/Add.1.September. Vienna .p.3.
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املواد النووية ،ويف دراسة " 18أجمد ،كايد الفطافطةَ " .2013 .عجرفت باستفاضة األمن النووي بأنه املنع
والكشف واالستجابة للسرقة والتخريب والوصول غري املصرح به ،والنقل غري القانوين أو أي أعمال خبيثة
أخرى تنطوي على مواد نووية ،أو مواد مشعة أو املرافق املرتبطة هبا .وركزت الدراسة على املعدات والتقنيات
احلديثة يف الكشف عن املواد النووية ،بعكس الدراسة السابقة اليت سعت يف حتديد معىن ومفهوم األمن
النووي يف حدود جمهودات الدول واملنظمات الدولية وما تبذله يف الكشف عن اإلشعاع والتصدي لإلرهاب
النووي ومحاية املواد النووية.
وجاءت دراسة "عبداللطيف ،حممدحممد19"3008.يف تعريف األمن النووي وذلك من خالل
التمييز بني األمن النووي واألمان النووي ،وعرضت الدراسة جمموعة من اآلراء واليت كان من بينها معجم
عرف األمن النووي
املصطلحات النووية الذي وضعته سلطة األمان النووي يف فرنسا ،ووفقاً هلذا املعجم ي ج
على أنه "جمموعة النُّظم اليت تستهدف ضمان محاية األشخاص واألموال يف مواجهة املخاطر واألضرار
ي نوع كانت ،واليت تنشأ من تنفيذ منشآت نووية ثابتة أو متحركة ،أو تشغيلها ،أو وقفها
واملضايقات من أ ِّ
أو تفكيكها ،وكذلك أيضاً احملافظة على نقل أو استعمال أو حتويل املواد املشعة الطبيعية أو الصناعية .أما
األمان النووي فهو جمموعة النظم اليت تستهدف ضمان التشغيل الطبيعي للمنشآت النووية ،للوقاية من
احلوادث أو التقليل من آثارها ،وذلك يف مراحل التصميم ،والبناء ،والتشغيل ،واالستخدام ،واإليقاف
النهائي ،والتفكيك للمنشآت النووية ،أو لنقل املواد اإلشعاعية".

 18أجمد ،كايد الفطافطة ".2013 .تقنيات مكافحة اإلرهاب النووي" ،الدورة التدريبية_توظيف التقنيات احلديثة يف العمل األمين _جامعة
نايف للعلوم األمنية ،السعودية :ص.31
 19عبد اللطيف ،حممد حممد ".3008.اإلطــار الق ــانوىن لألم ــن النــووى" ،املؤمتر العلمي السنوي الثاىن عشر ،كلية احلقوق ،جامعة املنصورة،
ص.3
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تسريب المواد النووية وطرق تأمينها
انقسمت الدراسات يف هذا اجملال إىل قسمني :قسم ينصب على االهتمام بتأمني ومحاية املواد
النووية سواءً كان من حيث استخدام هذه املواد أو من حيث نقلها و ختزينها ،والقسم اآلخر من الدراسات
كان مهتماً بتأمني املنشآت النووية اليت تستخدم فيها املواد النووية.
فمن جهة تأمني املواد النووية فقد سعت الدول إىل إجياد نظام عاملي وشامل حلماية املواد النووية،
ولذلك ملنع وقوعها يف األيادي اإلرهابية ،وهذا ما أكدته دراسة 2013 ،George Schultzم وقد
اقرتحت الدراسة خطوات عدة تعد مهمة يف رأي الباحثني؛ لتجنب تسريب مواد نووية إىل جهات غري
قانونية .ومن تلك اخلطوات أهنا ركزت على احلوارات اإلقليمية بني كبار الزعماء السياسيني وقادة الدفاع
واجليش ،واستكشا ف جمموعة من اخلطوات العملية املتبعة يف موضوعات األمن األساسية مع نظرائهم.
وقد انتقدت الدراسة اجلهود الدولية املبذولة يف هذا اجملال بقوهلا إهنا ال تتناسب مع إحلاح التهديد النووي.
وقد توصل التقرير الصادر عن مبادرة التهديد النووي( 30مؤشر أمن املواد النووية النووي 2014م)
إىل نتائج عدة ،منها :عدم وجود نظام عاملي فعَّال لتنظيم تأمني املواد النووية ،وعدم وجود معايري وممارسات
دولية مشرتكة لتأمني املواد النووية ،أو هيئة تنظيمية تتمتجع بالتفويض الالزم واملوارد الكافية لتوفري مراقبة
وافية ،كذلك ال توجد آلية لتحميل الدول املسؤولية يف اتباع إجراءات أمنية واهنة ،وهذا ما كشفه التقرير
الصادر عن مبادرة التهديد النووي بعد سنتني من صدور التقرير السابق" .31مؤشر أمن املواد النووية النووي
3016م" .فقد كشف عن ضعف النظام العاملي احلايل لألمن النووي وما يوجد به من ثغرات ّتعله ال

 30مؤشر أمن املواد النووية .3014.وضع إطار عمل للتأمني واملساءلة والعمل ،مبادرة التهديد النووي ،األصدار الثاين،ص.2
 31مؤشر أمن املواد النووية .3016.وضع إطار عمل للتأمني واملساءلة والعمل ،مبادرة التهديد النووي ،األصدار الثالث،ص.11
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يرتقي ألن يكون نظاماً شامالً وعاملياً يف نفس الوقت ،كما أنه ال توجد أية آلية ملساءلة الدول اليت ترتاخى
يف تأمني املواد النووية ،باإلضافة إىل وجود ضعف يف األسس القانونية القائمة لتأمني املواد ،وبسبب ضعفها
فقد ال يلتزم هبا اجلميع ،وقد جاءت دراسة -33وهي ورقة حبثية صادرة عن املنتدى النووي"-اجلندي،
حممود  ،"3014تؤكد ضعف النظام العاملي حلماية املواد النووية وذلك وفقاً لألرقام الصادرة عن الوكالة
الدولية للطاقة الذرية إال أنه يتم تسجيل أكثر من مائة حالة ضياع أو سرقة مواد مشعة كل سنة،
واملرعب يف املوضوع أن السجالت تشير إىل اكتشاف المواد النووية ومصادرهتا كان عن طريق الصدفة
وليس نتيجة عملٍ استباقي من قبل وكاالت تنفيذ القانون واالستخبارات.
أما القسم اآلخر من الدراسات فقد اهتم بتأمني املنشآت النووية باعتبارها مكاناً لتخزين املواد
النووية .فقد أفرد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "32استعراض األمان النووي "3014 ،أمهية بالغة لتعزيز
األمان يف املنشآت النووية وأمان املواقع ورقابة املصادر اإلشعاعية وضمان نقل املواد املشعة بشكل آمن
وذلك ألن أي تقصري يف تأمني هذه املنشآت النووية يتيح الفرصة للجهات اإلرهابية لسرقة وتسريب املواد
النووية ،ويف اإلطار نفسه أصدرت الوكالة سلسل ًة من معايري السالمة "34الوقاية من اإلشعاعات وأمان
املصادر اإلشعاعية ."3011 ،توضح الدراسة مبادئ األمان النووي وتربز دور احلكومة يف وضع وتعزيز
إطار قانوين فعال لألمان النووي وتطبيق معايري األمان الدولية للمواد النووية ،وتطبيق مبادئ السالمة
واحلماية من اإلشعاع لضمان أعلى مستوى من السالمة ،وتوضيح معايري التقنية الرئيسة يف تصميم حمطات

 33اجلندي ،حممود".3014 .حنو جملس أمن نووي" ،املنتدى النووي ،ورقة حبثية ،األردن:ص .4،2
23 IAEA.2014. GC(58)/INF/3.
 34الوكالة الدولية لللطاقة النووية ".3011.الوقاية من اإلشعاعات وأمان املصادر اإلشعاعية"،معايري األمان الرئيسية ،اجلزء الثالث ،فينا:ص
.104
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الطاقة النووية مبا يف ذلك اهلياكل ونظم ومكونات حمطات الطاقة ،فضالً عن اإلجراءات والعمليات
التنظيمية اهلامة للسالمة.
 من خالل التمعن يف الدراسات السابقة يتضح للباحثة أهنا ّتتمع يف نقطة ضعف واحدة ،فعلى الرغم
من أهنا تساهم يف دعم األمن النووي وتأمني املواد النووية ،إال أهنا أمهلت ثغرة مهمة فهي تطرح مشكلة
محاية املواد النووية يف الدول النووية (دول النادي النووي اخلمس) ،ومل تلتفت إىل ظهور دول نووية حديثة
حتتاج إىل محاية أيضاً ،باإلضافة إىل أهنا أمهلت مناقشة األساليب اليت تتبعها اجلهات اإلرهابية يف احلصول
االّتار النووي غري املشروع وهذا ما ستتطرق له الباحثة.
على املواد النووية واملتمثلة يف ج
مكافحة االتّجار النووي غير المشروع والتهديدات النووية
االّتار النووي غري املشروع -سواء كان ّتارة يف املواد أو األسلحة النووية -يع جد
مما الشك فيه أن ج
االّتار النووي غري
من أهم األسباب اليت تعزز وتزيد من التهديدات النووية ،وقد أثبتت الدراسات تفاقم ج
املشروع وعالقته بانتشار األسلحة النووية ،فهذه ورقة عمل" 32تعزيز الشراكات الدولية ملنع اإلرهاب
ٍ
معلومات أساسية حول معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،كما بيجنت البعد
النووي "3012 ،بيجنت
اجلديد لعدم االنتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل .وأعطت فكرة ولو موجزة عن اإلرهاب النووي
والتجارة غري األمنة للمواد النووية ،ويف هناية الدراسة قدمت عدة توصيات لتعزيز الشراكات الدولية والرتكيز
على عدة جوانب منها:
االّتار غري املشروع باملواد النووية واملواد املشعة.
• منع ج
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• تعزيز أوجه التآزر بني القدرات الوطنية للدول والقدرة على الكشف والتصدي والتخفيف.
• تعزيز تبادل املعلومات املتعلقة بقمع أعمال اإلرهاب النووي يف ميدان التحقيقات اجلنائية مع اختاذ
التدابري املناسبة اليت تتسق مع القوانني الوطنية للدول ،والتزاماهتا الدولية حلماية سرية أي معلومات قد تقرر
الدول تبادهلا بصورة سرية.
واستعرضت دراسة " 36حممود ،بركات  ".2013أسباب تنامي اخلطر النووي اإلجرامي دوليًا
االّتار غري املشروع يف املواد النووية واإلشعاعية من خالل
وإقليميًا ،ووسائل مواجهته ،كما بيجنت عمليات ج
السوق السوداء ،واألسعار املعروضة فيه ،وسلطت الدراسة الضوء على أهم املناطق اليت تعد بؤرة لتهريب
املواد النووية ،وأهم شبكات التهريب النووي من منظمات إرهابية ومجاعات عقائدية وجمموعات انفصالية،
أما يف دراسة غافني كامريون "3002 ،Gavin Cameron" 33فقد ركزت على أربعة أنواع متميزة من
النشاط اإلرهايب وهي :سرقة سالح نووي كامل ،وسرقة أو شراء مواد انشطار نووي صاحلة لصنع األسلحة،
ومهامجة موقع نووي من أجل إحداث حادثة تلوث ،واستخدام مادة إشعاعية لصنع قنبلة قذرة .وقد وضع
الباحث عدة توصيات أمهها :أنه جيب أن تكون أولوية مجيع الدول وضع كشف دقيق لألسلحة النووية
واملواد الصاحلة لصنع األسلحة النووية.
أما يف جمال التقنيات احلديثة اليت تساعد يف الكشف عن املواد النووية واحلد من انتشار األسلحة
النووية ،فقد مت مؤخراً إنتاج عدة تقنيات من بينها الطب الشرعي النووي وقد تطرقت دراسةGiovanni "38

 36بركات ،حممود" .2013 .دور عمليات االّتار غري املشروع ىف املواد النووية واإلشعاعية"،ص.2

 33كامريون ،غافني ".3002 .اإلرهاب النووي :اأسلحة للبيع اأم للسرقة؟ ،اجمللة األمريكية ،وزارة اخلارجية األمريكية ،مكتب برامج اإلعالم
اخلارجي ،واشنطن :ص 18إىل.31
28 Giovanni Verlini.2008, Nuclear Forensics. IAEA BULLETIN. Vol.50.No.1.PP.5657.
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 "2008.Verliniهلذه التقنية وأوضحت أمهية الطب الشرعي النووي يف الكشف عن املواد النووية وتوضيح
تاريخ ومنشأ املواد النووية مما يوفر الوقت واجلهد بالتقصي عن هذه املواد ،وموضوع الطب الشرعي النووي
الذي تناولته هذه الدراسة له أمهية كبرية يف إعطاء حملات عن املواد النووية واستعادة السيطرة على املواد اليت
االّتار النووي غري املشروع واإلرهاب
مت حتريفها أو متت سرقتها ،كما أنه يعد أداة جديدة يف مكافحة ج
النووي واليت يستعملها املفتشون الدوليون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف كشف وتقصي املواد
النووية.
محاوالت الحد من انتشار األسلحة النووية
إن اخرتاق الدول لقواعد القانون الدويل ،وزيادة انتشار األسلحة النووية وامتالك دول عديدة غري
نووية هلا ،أسباب تؤدي إىل هتديد اجملتمع الدويل بوقوع حمرقة نووية واندالع ويالت احلروب وانتشار الدمار
وكوارث أخرى ،وما يزيد األمر سوءاً ،اكتساب هذه التهديدات بعداً جديداً متمثالً يف إمكانية حيازة
ٍ
مجاعات صغرية يف بعض البلدان للسالح النووي ،وهذا األمر اتضح جلياً عقب أحداث احلادي عشر من
سبتمرب عام 3001م ،واهتمت دراسة" 39زرقني ،عبد القادر  "3012بالوقوف على املخاطر اليت يش جكلها
انتشار األسلحة النووية واآلثار النامجة عن استخدام السالح النووي ،وش جدد الباحث على أمهية االتفاقات
ينصب على
واملعاهدات الدولية يف هذا اجملال ،أما فحوى دراسة " 20حممد علي ،عادل  ،"3014فإنه
ج
متس منع
االستخدام غري السلمي للطاقة النووية ،فقد ركزت على حتليل أهم االتفاقيات واملعاهدات اليت ج

 39عبد القادر ،زرقني ".3012 .تنفيذ اجلهود الدولية للحد من إنتشلر األسلحة النووية"،رسالة دكتوراة ،جامعة أبوبكر بلقايد بتلسمان،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،اجلزائر.
 20حممد علي ،عادل " .3014 .التنظيم القانوين والرقايب لالستخدامات السلمية للطاقة النووية" ،امللتقى العلمي االستخدام السلمي للطاقة
النووية وأثره على األمن البيئي ،كلية العلوم األسرتاتيجية ،البحرين :ص.2-2
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انتشار األسلحة النووية .من جانب آخر عاجلت الدراسة جزءًا مهما من موضوع البحث املقرتح؛ فقد
تطرقت إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية لدعم األمن النووي ،وقد حددت الدراسة هذه االتفاقيات
خبمس اتفاقيات دولية ،من أبرزها :معاهدة (عدم االنتشار) النووي أو احلد من انتشار األسلحة النووية
واليت قسمت اجملتمع الدويل إىل قسمني :دول نووية ودول غري نووية ،وهذا ما أثبتته دراسة" 21زايدي
وردية ،"3013 ،فقد حبثت الدراسة يف أسباب انتشار األسلحة بني الدول ،وكان هدفها توضيح الوضع
القانوين يف جمال استخدام الطاقة الذرية سواء يف اجملال العسكري أو السلمي ،وتقسيم اجملتمع الدويل إىل
دول نووية وأخرى غري نووية وف ًقا ملعاهدة حظر االنتشار النووي الصادرة يف 1968م ،ومن املعاهدات
الدولية اليت اهتمت مبنع االنتشار النووي هي معاهدة حظر ّتارب األسلحة النووية يف اجلو والفضاء
اخلارجي وحتت سطح املاء لعام 1962م.
حماوالت إلنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية على أساس
وعلى الصعيد اإلقليمي ،فهناك
ٌ
ترتيبات جيري التوصل إليها بني دول مناطق معينة ،هبدف تعزيز بيئة اسرتاتيجية أكثر استقراراً ،وتع جد هذه
املناطق كما جاء يف دراسة "23عبد اجمليد وحيد حممد "1938 ،أحد التطبيقات النوعية للمناطق منزوعة
السالح ،حيث يتم ّتريدها –ضمن اتفاق دويل -من األسلحة النووية ،ولذلك ينظر إىل هذه املناطق على
للحد من انتشارها ،جأما
أهنا وسيلةٌ للتأكيد على ّتريد مناطق خمتلفة من العامل من األسلحة النووية ،وذلك ِّ
مفهوم نزع السالح فيقصد به إخالء هذه املناطق من األسلحة و املعدات واملنشآت النووية والقواعد
حيرم يف هذه املناطق مباشرة أي نشاط عسكري فيها.
العسكرية ،كما ج

 21وردية ،زايدي ".3013 .استخدام الطاقة الذرية لألغراض العسكرية والسلمية" ،رسالة ماجستري ،جامعة مولود معمري،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،اجلزائر.
 23عبد اجمليد ،وحيد حممد ".1938.إعالن الشرق األوسط منطقة منزوعة السالح" جملة السياسة الدولية ،السنة الرابعة عشر ،ع،22ص.46
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من بني هذه املعاهدات اليت تدعو إىل مناطق خالية من األسلحة النووية معاهدة
تالتيلولكو) )TLATELOCOإلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية  1963واليت
تعد من أهم املعاهدات اليت ظهرت هبدف إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية ّتمع بني دول أمريكا
الالتينية ،كما أن هناك اقرتاحاً من عام 1934م يقضي بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق
األوسط.
وقد عاجلت هذه الدراسات نقطة مهمة من نقاط البحث املقرتح؛ أال وهي تقوية األمن النووي،
فعلى الرغم من أن درجة الرتكيز ختتلف من دراسة إىل أخرى إال أ جن التوجه العام أو مستها البارزة كانت
لدعم األمن ،كما أن هذه املعاجلة مل تكن بصورة وافية فقد اعرتاها شيء من القصور وهذا ما ستعاجله
الباحثة.
دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز األمن النووي
َّ
إن ما تتمتع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من صالحيات واختصاصات تقنية وخربة واسعة،
جيعلها منظمة دولية قادرة على مساعدة الدول على حتسني منظومات أمنها النووي ،وعلى مواجهة اإلرهاب
النووي وهتديدات األمن وقد مت تأسيس خطط لتقوية األمن النووي وهو ما يعرف باخلطط املتكاملة وتعتمد
هذه اخلطط على إجراءات ملنع عمليات سرقة املواد النووية واملواد املشعة األخرى وحلماية املنشآت من
األفعال اخلبيثة ذات الصلة باإلرهاب وتركز اخلطة على ثالث نقاط رئيسة هي :تقييم االحتياجات،
والوقاية ،والكشف واالستجابة.
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ففي التقرير الصادر عن جملس احملافظني واملؤمتر العام للوكالة" 22تقرير األمن النووي"3003 ،
يبني أمهية اخلطط املتكاملة ،فهو نظام يتيح للوكالة إرساء أمن نووي فعال للتصدي جلميع املخاطر ،فتقوم
الوكالة بالتعاون مع الدول جبمع املعلومات اليت تفيد بتقدير احتياجات الدول من املواد النووية ومساعدهتا
يف تعزيز أمنها النووي ،كما تقوم الوكالة بناءً على املعلومات الصادرة من" 24التقرير السنوي للوكالة الدولية
للطاقة الذرية " 3013 ،بالتصدي وردع انتشار األسلحة النووية ،وذلك بالكشف عن إساءة استخدام
املواد أو التكنولوجية النووية وتقدمي تأكيدات موثوقة باحرتام الدول اللتزاماهتا املتعلقة بالضمانات الدولية،
ويف هذا الصدد اهتمت دراسة" 22

Jorge Morales

 "2008 ،Pedrazaبعرض أدوار الوكالة الدولية

للطاقة الذرية يف التخلص من األسلحة النووية ،باإلضافة إىل الرتكيز على ما ح جققته الوكالة يف هذا اجملال
باالستناد إىل تطبيق معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وبيان املعوقات اليت واجه الوكالة يف حتقيق هذا
اهلدف خالل السنوات املاضية ،ويقرتح الباحث هنا جمموعة من االقرتاحات بشأن أدوار جديدة من
املمكن أن تلعبها الوكالة يف جمال عدم االنتشار النووي ونزع السالح ،وخطوات من أجل التحقق من املواد
النووية الناّتة عن تفكك األسلحة النووية.
إنتاج وامتالك واستخدام األسلحة النووية من الناحية الفقهية
بالرغم من أن أول استخدام لألسلحة النووية كان يف أربعينيات القرن املنصرم وكان ذلك بوقوع
قنبلتني ذريتني على مدينيت هريوشيما وجنازاكي باليابان يف عام 1942م ،إال أن األسلحة النووية بصفة

33 IAEA,2007. GOV/2007/43-GC(51)/15
34 IAEA, 2013. ANNUAL REPORT 2012.GC(23)/2
35 Jorge Morales Pedraza,2008, New Roles for the IAEA ? ,IAEA BULLETIN.
Vol.49.No.2.PP.53-55.
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عامة تع جد من األسلحة احلديثة ،واليت تطرق لبيان حكمها الشرعي بعض فقهاء اإلسالم املعاصرين يف
مسألة مدى إمكانية إنتاج وامتالك واستخدام األسلحة النووية ،وقد تأرجحت اآلراء يف ذلك بني اإلباحة
والتحرمي ،ففي دراسة "26بن عبدالسالم ،عزالدين عبدالعزيز ،"3000.يع جد إباحة إنتاج وامتالك األسلحة
النووية يكون استناداً على أدلة عدة ،منها الدفاع عن دار اإلسالم وإرهاب العدو ،لقوله تعاىل يف كتابه

َ َ ُّ ْ َ
ۡ
َ
ُ
َّ
ۡ
َ
ُ
العزيز﴿:وأعِدوا لهم ما ٱستطعتم ﴾ .
23

َ
ْ َ
واملعاملة باملثل عقاباً لتطاول الكفار على املسلمني استدل عليها من اآلية الكرميةِ﴿ :إَون ََعقبْ ُت ْم ف َعاق ُِبوا
ْ

ب ِ ِمث ِل َما ُعوق ِبْ ُتم بِه﴾ ، .28وهذا ما ذهبت إليه دراسة" 29اقنييب ،مىن حممد نظمي عرايب ."3003 .أما
تطرقت إليه دراسة" 40الشلش ،حممد حممد.د.ت" وعرضت اآلراء
استخدام هذا النوع من السالح فقد ج
الشرعية اليت تقول جبواز استخدامها مع التقيجد بالضوابط الشرعية والتمسك بأخالقيات احلرب يف اإلسالم،
ومنها على سبيل املثال النهي عن ّتاوز ضرورات احلرب وقتال غري املقاتلني مثل النساء واألطفال لقوله
َ ُ

َ

َّ ْ َ َ

َ
َّ
َ
ِلسلم فَ ْ
َ
َّ 41
ََ ُ
اّللِ﴾ .43وذلك بشرط
اج َن ْح ل َها َوت َوَّك لَع
يل اّلل ِ﴾  .وقوله﴿ِإَون جنحوا ل َّ ِ
تعاىل﴿ :وقات ِلوا ِِف سب ِ ِ
ْ

جأال يرتتب على استخدام األسلحة النووية ضرر باملسلمني.
أي آخر لبعض الفقهاء جاء يف بعض الدراسات منها دراسة "42الشوبكي ،فاتنة
وهناك ر ٌ

 26بن عبدالسالم ،عزالدين عبدالعزيز".3000.القواعد الكربى .اجلزء األول .الطبعة األوىل" .دار القلم .دمشق :ص.34
 23القرآن ،سورة األنفال  ،8آية 60
 28القرآن ،سورة النحل  ،آية 136
 29اقنييب ،مىن حممد نظمي عرايب".3003 .القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة باجلهاد والعالقات الدولية".رسالة ماجستري .جامعة الريموك.
 40الشلش ،حممد حممد.د.ت".اخالقيات احلرب غي الفقه اإلسالمي والقانون الدويل بني النظرية والتطبيق" .جامعة القدس .فلسطني.
 41القرآن ،سورة البقرة  ،3آية .190
 43القرآن ،سورة األنفال ، 8آية.61
 42الشوبكي ،فاتنة امساعيل".3011 .استخدام القوة املفرطة يف احلرب دراسة فقهية مقارنة".رسالة ماجستري .اجلامعة اإلسالمية.
غزة:ص.40
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إمساعيل ،"3011واليت تقول بأن إنتاج وامتالك واستخدام األسلحة النووية غري جائز شرعاً ومن بعض

َ
ْ
اّلل ُُي ُّ ْ ْ
حججهم عموم قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وأَ ْ
سن َ
حس ُِنوا إ َّن َّ َ
ع َت َد َٰ
ى
ي﴾ .وقوله تعاىل﴿ :ف َم ِن ا
ِب ال ُمح ِ ِ
ِ
ََ
َّ ُ
ََ ُ َ ْ
َّ َ َ ْ
ْ َ ْ َ َ َٰ َ َ ُ
اّلل َم َع ال ْ ُم َّتق َ
اعلَ ُموا أَ َّن َّ َ
ي﴾ .44أما
ى عليْك ْم َواتقوا اّلل و
عليْك ْم فاع َت ُدوا عليْهِ ب ِ ِمث ِل ما اعتد
ِ

دراسة "42عوير ،خري الدين مبارك .د.ت" فقد جاءت بتطبيق قاعدة درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل
ملا لتصنيع واستخدام األسلحة النووية من مفاسد.
ومن خالل ما سبق ميكن تلخيص النقاط املهمة اليت سرتتكز عليها الدراسة ومل تتناوهلا الدراسات
السابقة وختتلف عنها وفق اآليت:
 .1التطرق إىل مفهوم األمن يف اإلسالم وحكم الشريعة اإلسالمية يف احملافظة على اإلنسان والبيئة من
أضرار النفايات النووية ،واملواد املشعة السامة.
 .3الوقوف على القواعد الفقهية العامة والعالج الفقهي االستداليل للموضوع واإلطاللة على الدليل
الشرعي.
االّتار النووي غري املشروع ،فالدراسات السابقة مل تعاجل املوضوع باستفاضة
 .2البحث يف أسباب تفاقم ج
ومل تعرض مجيع الوسائل اليت تتخذها اجلماعات اإلرهابية يف احلصول على املواد النووية.
 .4تسليط الضوء على أسباب عجز اجملتمع الدويل واملنظمات الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
إرساء قواعد األمن النووي ،فقد قامت الدراسات السابقة بسرد االتفاقيات واملعاهدات الدولية دون حتليلها
وبيان مواطن القوة والضعف فيها ومدى جدواها.

 44القرآن ،سورة البقرة ،3آية .194-192
 42عوير ،خري الدين مبارك .د.ت".أسلحة الدمار الشامل وحكمها يف الفقه اإلسالمي".منار اجلزائر.اجلزائر.
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 .2توضيح األسباب اليت تكمن وراء اخللل يف تطبيق االتفاقيات واملعاهدات الدولية وخرقها ومعوقات
لمة هبا مبا
العمل هبا وما إذا كان هذا اخللل يرجع إىل ضعف يف بنود املعاهدات واالتفاقيات ،وهل هي م َّ
يكفي أم أن هذا اخللل يرجع لضعف اهليئات الرقابية واملنوط هبا تطبيق هذه االتفاقيات.
 . 6تقييم خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مواجهة التهديدات النووية من تقييم االحتياجات والوقاية
والكشف واالستجابة.
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