الفصل الثاني
مبادئ األمن في القانون الدولي والفقه اإلسالمي
التمهيد
يف البداية وقبل الوقوف على تعريف األمن النووي وماهيته وأسباب التهديد النووي رأينا أن نبحث
أوال يف املبادئ االساسية لألمن يف القانون الدويل العام والعالقات الدولية وتعريف األمن من منظور قانوين،
باإلضافة إىل بيان معىن األمن يف الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي وإحداث موازنة بني األمن مبفهومه
املعاصر واألمن يف اإلسالم.
أوال :األمن في القانون الدولي
إن القانون الدويل يف األساس جيب أن يكون هو قانون األمن واحلماية حتت رعاية األمم املتحدة،
التغريات اليت يقرها العامل تشهدها غري ذلك،
حيث تقوم هذه املنطمة بتطبيق مجيع جهوده ،غري أن واقع ج
إذ ال تزال الدول ذات السيادة العليا هي املهيمنة واملسيطرة ،كما أن استخدام القوة هو العنصر احلاسم يف
املنازعات الدولية وحتديد النظام الدويل السائد ،وال تزال املنظمات الدولية تؤدي مهامها وف ًقا لنتائج
عمليات التصويت القائمة على مبدأ األغلبية ،أو حتت تأثري الدول القوية ،ومن هنا فقد جاءت تعريفات
ظل الدراسات األمنية والعالقات الدولية ،وكان من أبرز تلك التعريفات:
عدة لألمن يف ج
46
التحرر من التهديد "،وهذا مبا معناه يف النظام الدويل"قدرة
تعربف باري بوزان بأنه" :العمل على ج

 46أستاذ العالقات الدولية يف كلية لندن لالقتصاد وأستاذ فخري يف جامعة كوبنهاجن
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اجملتمعات والدول على احلفاظ على كياهنا املستقل ،ومتاسكها الوظيفي ض جد قوى التغيري اليت تعتربها
معادية"43
ويرى آرنولد وولفزر

ARNOLD WOLFERS

أن "األمن الوطين من الناحية املوضوعية هو انعدام

تعرض هذه القيم للتهديد أو
التهديد ض جد القيم املكتسبة ،ومن ناحية ذاتية هو انعدام اخلوف من إمكانية ج
اخلطر".
ض ٍ
جراء عمل
"تعر َ
بعض من أهم قيم الدولة للخطر ج
أما مارك ليفي  MARC A. LEVYيرى أ جن ج
هتديدا لألمن الوطين"
خارجي هو موقف ميثجل ً
جريالد هويلر  GERALD F. WHEELERيرى أن األمن الوطين هو" محاية الدولة ضد مجيع
األخطار الداخلية واخلارجية "
ويري جون سبانري  JOHN SPANIRبأن األمن هو " البقاء العضوي ومحاية وحدة إقليم الدولة
واالستقالل السياسي هلا ،وهذا مبجمله يعين محاية النظام السياسي واالقتصادي وطريقة تسيري احلياة يف
الدولة".48
ومفهوم األمن يرتكز على محاية الدول من مجيع التهديدات أو األخطار اليت تواجها سواءً أكان
هذا التهديد خارج حدودها ،أو أن يكون هتديداً داخل الدولة نفسها ،وهذا ما ينطبق على التهديد
النووي ،فتحقيق األمن يستلزم أن تأخذ الدول الكثري من التدابري حلماية مرافقها النووي ض جد أي اعتداء
خارجي أو داخلي ،ومنع سرقة املواد النووي أو املتاجرة هبا بطريقة غري مشروعة.
جأما األمن العام للدولة احلديثة يشمل التنمية والتأمني ،ويع جد األمن مفهوماً ثابتًا نسبيا ،متعدد اجلوانب،

 43حسني ،خليل".3009.مفهوم األمن يف القانون الدويل العام" ،مركز الدراسات واالحباث االسرتاتيجية واالمنية ،اجلامعة اللبنانية ،ص.1
 48عالم ،اشرف .د.ن " .مشروع قناة البحرين واألمن العريب" ،جملة النيل العربية ،البحرين :ص39و.80

36

واملستويات ،مبعىن أنه مرتبط باجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية واحلضارية والعسكرية والتقنية
للدولة.
عرف األمن يف املوسوعة السياسية بأنه( :التنمية اليت بدوهنا ال ميكن أن يوجد أمن ،والدولة
وي َّ
النامية اليت ال تنمو يف الواقع ال ميكن أن تظل آمنة).
ويرى الدكتور زكريا حسني 49أن َّ
أدق تعريف لألمن هو ما ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:

َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ٍ َ َ َ ُ ْ ْ َ
ْ
ت اَّلِي أطعمهم مِن جوع وآمنهم مِن خو ٍف ﴾ .
﴿فليعبدوا رب هذا اْلي ِ
20

وقيل األمن هو" :الدولة اليت تكون آمنة حينما ال تضطر إىل التضحية مبصاحلها املشروعة لتجنب
احلرب" ،ويعرف األمن أيضاً بأنه" :سالمة أرض الدولة واستقالهلا السياسي".
وقد أ جقر ميثاق األمم املتحدة دعم السلم واألمن الدوليني ،كما جاء يف الفصل األول من امليثاق
يف مقاصد اهليئة ومبادئها "حفظ السلم واألمن الدوليني ،وحتقي ًقا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشرتكة
الفعالة ملنع األسباب اليت هت جدد السلم وإزالتها ،وتقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم،
ج
وتتذرع بالوسائل السلمية ،وفقا ملبادئ العدل والقانون الدويل ،حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي اىل
ج
اإلخالل بالسلم أو لتسويتها". 21
ثانيًا :األمن يف الفقه اإلسالمي:
نتطرق إىل الشريعة اإلسالمية وإقرار السنة النبوية له.
عرف األمن يف اللغة العربية مث ج
يف البداية ن ج

 49الدكتور زكريا حسني استاذ الدراسات االسرتاتيجية والسياسية يف اكادميية ناصر مبصر.
 20القرآن ،سورة قريش .2 ،4 :106
 21ميثاف األمم املتحدة".1942.مقاصد اهليئة ومبادئها" ،الفصل األول ،املادة،1ص.1
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األمن :ضد اخلوف ،فاألمن واألمانة واألمان هو نقيض اخلوف ،يقال أمنة أي يأمن من كل واحد ،أو
رجل يأمنه الناس وال خيافون غائلتة ،ويعين السلم فيقال أمنة فيه أي سلم.
وأيضاَ مبعىن الطمأنينة ،فأصل األمن هو طمأنينة النفس وزوال الرعب واخلوف ،يقال الرجل آمن البلد هو
الشخص الذي يطمئن له أهل البلد .وهو يعين :عدم توقجع مكروه يف الزمان املستقبل.23
وقد اعتىن اإلسالم باألمن ،فهو يع جد من النعم اليت أنعم اهلل تعاىل هبا على عباده ،حيث حرصت
الشريعة اإلسالمية على توفري األمن للناس ،والقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة يزخران بالنصوص اليت
تدل على نعمة األمن .ومن بعض آيات القرآن الكرمي الدالة على األمن:

َّ ُ ْ َ َ ً ً ُ ْ َ َٰ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ً
َّ ُ َّ َ َ َٰ َّ َ ْ
َََْ ُ
َث ُهمْ
كََ
َ
كن أ
ك َش ٍء رِزقا مِن دلنا ول ِ
قول اهلل تعاىل﴿ :أولم نم ِ
كن لهم حرما آمِنا ُيَب إَِلهِ ثمرات ِ
َ

َ

َ ْ ُ َ
ون﴾ .22فقد جعل اهلل مكة بلداً آمناً ،مصونةً من النهب والتعدي ومن سفك الدماء ،يأمن فيها
َل يعلم

أهلها من القتل والسيب.
ْ

َ

َ ُ َْ ُ َ
ون م َِن اْل َبال ُب ُيوتًا آ ِمن َ
ِي﴾ .24ففي ذلك داللة على نعمة األمن
حت
وقوله تعاىل ﴿ :وَكنوا ين ِ
ِ ِ

والتطور الصناعي الذي امنت اهلل به على قوم مثود ،فكانوا ينحتون بيوهتم بوادي احلجر آمنني من غري
خوف.
َّ

َ

ْ ُ َ

ْ

َ

َ ُ ُّ ْ َ ُ َ
َ َ
ُ
َ
َ َُ َ ْ َ ُ
ون ﴾ .22وهنا
يمان ُهم بِظل ٍم أولَٰئِك ل ُه ُم اۡلمن وهم مهتد
وقول اهلل عز وجل ﴿ :اَّلِين آمنوا ولم يلبِسوا إ ِ

جعل اهلل جزاء أهل اإلميان األمن يف الدنيا واآلخرة ،فهم اآلمنون يوم القيامة املهتدون يف الدنيا واآلخرة.

 23بوزغاز ،دليلة".3011.نظرية األمن يف الفقة اإلسالمي" .رسالة دكتوراة ،جامعة العقيد احلاج خلضر ،اجلزائر:ص.82
 22القرآن ،سورة القصص 23:38ا.
 24القرآن ،سورة احلجر .83:12
 22القرآن ،سورة األنعام .83:6
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ْ
ُ
َ
اّلل َم َث ًًل قَ ْر َي ًة ََكنَ ْ
ِيها ر ْز ُق َها َر َغ ً
ت آم َِن ًة ُّم ْط َمئ َّن ًة يَأت َ
َض َب َّ ُ
وقوله تعاىلَ ﴿ :و َ َ
ك َمَك ٍن
ِن
م
ا
د
ِ
ِ
ِ
َ

َْ

َََ َ

ْ

ْ

َ

َ ُ َ ْ َُ َ
َ َ ْ
ُ َّ
اّلل ْلِ َ َ
وع َو َ
اّللِ فأذاق َها َّ ُ
اس ُ
اْل ِ
ون﴾
اْل ْو ِف بِما َكنوا يصنع
فكف َرت بِأنع ِم

26

وتوضح هذه اآلية الكرمية أن زوال األمن واستبداله باخلوف عقوبةٌ إهلية من اهلل سبحانه وتعاىل
للمجتمعات الفاسدة.
النيب ﷺ مسات املؤمن أن يأمن الناس منه :فعن ايب
أما إقرار األمن يف السنة النبوية ،فقد جعل ج
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ول اللَّ ِه؟
يلَ :وَم ْن يَا َرس َ
شريح ان رسول اهللﷺ قالَ  :والله الَ يـ ْؤمنَ ،والله الَ يـ ْؤمنَ ،والله الَ يـ ْؤمن  ق َ
ال :الَ يَأْ َمن َجاره بـَ َوايَِقه.28 ،23
قَ َ
ال :الْم ْسلِم َم ْن َسلِ َم النَّاس ِم ْن لِ َسانِِه َويَ ِدهِ،
صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
و َع ْن أَِيب هَريْـَرَةَ ،ع ِن النِ ِّ
َّيب َ
ِِ 29
ِ
ِ
ِ ِِ
ويقرر مشروعيته
َوالْم ْؤمن َم ْن أمنَه النَّاس َعلَى د َمائه ْم َوأ َْم َواهل ْم ، وهذا ما يؤكد نعمة األمن يف اإلسالم ج

ومنزلته يف الشريعة اإلسالمية ،وما ذلك إال خلري البشرية ،وحرص اإلسالم على العيش بنعمة األمن ومتعة
الطمأنينة ،كما أن األمن يف اإلسالم يع جد مقصداً من مقاصد الشريعة ،حيث حصر علماء الشريعة املقاصد
الضرورية يف حفظ املال والنفس والنسل والعقل.
موازنة بين مفهوم األمن المعاصر واألمن في اإلسالم:
يتضح مما سبق أن األمن من وجهة نظر معاصرة يرجكز على أمن الدولة أو ما يعرف باألمن القومي

 26القرآن ،سورة النحل .113:16
 23البوائق :مجع بائقة وهي :الداهية والشئ املهلك واألمر الشديد الذي يأيت بغتة.
 28االمام البخاري ،حممد بن امساعيل 326 ،هجري ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه،
املعروف (بصحيح البخاري) ،حت قيق ،عبد القادر شيبة احلمد ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،الطبعة االوىل ،اجلزء  ،8رقم  ،6016ص
 .10واملعجم الكبري للطرباين ( )224/8باختالف الفظ والراوي.
 29بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين املتوىف341 :هـ ،3001 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق شعيب
األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،اجلزء  ،14رقم  ،8921ص  .499والرتمذي ( ،)13/2والنسائي ( ،)104/8وابن
حبان (.)406/1
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أو الوطين ،خبالف األمن يف اإلسالم  ،حيث إنه شامل يتناول أمن الفرد يف الدنيا واآلخرة ،كما يشمل
أمن الدولة على الصعيدين الداخلي واخلارجي ،بل ويتع جدى ذلك إىل أمن العامل كله والكون بعضه إىل
بعض ،حيث يع جد اإلنسان يف نظر اإلسالم هو جوهر العملية األمنية ،وهو حمور األمن واالستقرار ،سواءً
على الصعيد الداخلي أو اخلارجي ،ألنه مناط التكليف يف هذه احلياة الدنيا دون غريه من سائر
املخلوقات.60
المبحث األول:ماهية األمن النووي واإلخالل بيأمين المواد النووية
يساهم استخدام املواد ال نووية بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف هتديد السلم واألمن الدوليني،
ويؤدي سوء استخدام هذه املواد النووية إىل ظهور أنشطة إرهابية وختريبية تطال عدة مناطق من العامل،
أخص بالذكر هنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف محاية
وهنا يأيت دور الدول جمتمعةً مع املنظمات الدولية و ج
املواد النووية من الوقوع يف أيادي إرهابية وهذا ما يعرف بتعزيز ودعم األمن النووي.
إن أمن املواد النووية واملواد املشعة األخرى اكتسب اهتماماً بالغاً من الدول يف السنوات األخرية،
ٍ
بشكل ج جدي ومكافحة التهديدات النووية.
انصب هذا االهتمام على تقييم خماطر اإلرهاب وأشكاله
فقد
ج
فاملقصود باألمن النووي هو تلك التدابري اليت تتجخذها الدول بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
مصرٍح به ،وكذلك تدابري تكفل محاية املرافق
الذرية لتحول دون الوصول إىل املصادر املشعة على حن ٍو غ ِري َّ
يتم فيها التصرف يف املصادر املشعة.
النووية واليت ج

61

وتسعى الدول وفقاً هلذا التعريف إىل محاية املواد النووية وذلك على النحو اآليت:

 60الرمالوى ،حممد سعيد " 3009.موقف الشريعة من استخدام التكنولوجيا النووية".ط .األوىل.دار الفكر اجلامعي .االسكندرية :ص 2
إىل.11
P.2 61IAEA.2002.GOV/2002/35/Add.1.GC(46)/11/ADD.1.Vienna:
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 -1احليلولة دون الوصول إىل املصادر املشعة على حنو غري مصرح به أي بطريقة غري قانونية.
 -3احليلولة دون فقد املواد النووية أو سرقتها من قبل اجلهات اإلرهابية أثناء استخدامها أو خزهنا أو
نقلها.
صرٍح به.
 -2مراقبة املواد النووية ملنع حتويل وجهتها على حنو غري م ج
 -4اختاذ مجيع التدابري من قبل الدول حلماية املرافق النووية اليت تقوم بالتصرف يف املواد املشعة وذلك
مثل حاالت السطو والسرقة.
 -2ختفيف أو تدين العواقب اإلشعاعية للتخريب.

63

وميكن تعريف املواد النووية واملشعة على النحو اآليت:
المواد النووية :هي عبارة عن مواد مشعة قابلة للتحول إىل وقوٍد نووي ،وهي ناّتة عن يورانيوم أو بلوتونيوم.
أما المواد المشعة :فهي عبارة عن مواد تصدر أشعة مؤنية (نوع واحد من األشعة املؤنية) وأنواعها كالتايل:
 -1أشعة ألفا (نواة ذرة اهليلوم).
 -3أشعة بيتا (اإللكرتونات).
 -2أشعة جاما (أشعة إلكرتومغناطيسية عالية الطاقة).
 -4النيوترونات.

62

وطبقاً لالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي يتوجب على الدول األطراف بذل كل ٍ
جهد الختاذ
التدابري املناسبة لضمان محاية املواد املشعة والنووية ،فاإلخالل هبذه احلماية يرتتب عليه قيام اجلرمية ،وبناءً
كل من حاز مادة مشعة بقصد
على هذه االتفاقية وطبقاً للمادة ( )3من االتفاقية فإنه يع جد مرتكباً جلرمية ُّ

62IAEA.INFCIR

C /274 Rev.1.Vienna:.P.4.
62نصرالدين ،حممود".3006.التطبيقات السلمية للطاقة الذرية ومتطلبات األمان النووي" .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض.:ص.9
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إزهاق أرو ٍاح أو التسبب بأذى بدينج جسيم أو إحلاق الضرر باملمتلكات أو البيئة  .64وهذا ما يرقى إىل
مستوى اإلرهاب أو التهديد النووي.
ويف هذا املبحث وقبل اخلوض يف ماهية اإلرهاب النووي أو أسبابه نتطرق أوالً إىل تعريف اإلرهاب
يف القانون الدويل العام وبيان أسبابه ودوافعه مث بيان معىن التهديد النووي املرتتب على اإلخالل حبماية
املواد النووية وهذا سيكون املطلب األول وس نذهب يف املطلب الثاين إىل بيان أهم التدابري املتبعة لتحقيق
أقصى درجات احلماية املادية للمواد النووية.
المطلب األول :اإلرهاب في القانون الدولي العام.
إن اإلرهاب من أخطر الظواهر وأشدها ضرراً ،واليت بدأت تفرض نفسها يف اجملتمعات املتقدمة
والنامية على حد سواء ،ويظهر هذا جلياً يف هناية القرن العشرين وبداية احلادي والعشرين وانتشار هذه
الظاهرة بشكل ملحوظ وما تسببه من آثار سلبية على اجملتمعات.

62

الفرع األول :تعريف اإلرهاب
اإلرهاب لغة
تتعرض املعاجم القدمية لكلمة اإلرهاب؛ ألهنا حديثة
يع جد مصطلح اإلرهاب
ً
جديدا ،فلم ج
شتق كلمة اإلرهاب من الفعل (أرهب) ويقال (أرهب فالناً) ،أي
االستعمال ومل تستخدم من قبل ،وت ُّ
اجملرد (رهب ،يرهب ،رهبة ،ورهباً) ،أي خافه ورهبه.
ج
خوفه وفزعه ،ويأيت من الفعل ج
واإلرهاب مأخوذٌ من كلمة رهب بالكسر ،يرهب ،رهبة َرْهبًا أو َرَهبًا ،وهو مبعىن خاف مع حتجرٍز
 64األمم املتحدة".3002 .االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي".مادة 3فقرة أ ،ب .ص2
62النيص ،كمال".3011 .ظاهرة اإلرهاب – املفهوم واألسباب والدوافع " .احلوار املتمدن.ع.2419.ص.3
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ورَهبه ،واسرتهبه ،أخافه
الرَهبويتجَّ ،
الرَهبوتَّ ،
الرْهيبَّ ،
الرهبَّ ،
واضطراب .واالسمَّ :
وترهبه :أي توعَّده ،أرهبة َ
وأفزعه.
وبالنظر إىل معىن كلمة (إرهاب) يف املعاجم العربية أو القواميس فلم ِ
تأت هبذا اللفظ ،فمصطلح
اإلرهاب هو عبارة عن ترمجة الكلمة الفرنسية ( ،)Terrorismوهي كلمة حرفية أيضاً للكلمة اإلجنليزية
( ،)Terrorismوهي مصدر للفعل

Ters

عرفها القاموس اإلجنليزي
وتعنـي اخلوف الشديد ،وكما ج

( )Exfordبأهنا سياسة أو أسلوب يع جد إلرهاب املنـاوئني واملعارضني حلكومة ما.
فمصطلح اإلرهاب يستخدم داللة على العنف والتخويف لتحقيق أغراض قد تكون سياسية أو
اقتصادية أو اجتماعية ،أما اإلرهايب فهو الشخص الذي يستخدم اإلكراه والتهديد لدعم آرائه وحتقيق
مكاسبه.66
واإلرهاب اصطالحا هو نوع من العنف مبعناه الواسع الذي يتضمن استخدام القوة أو التهديد
هبا ،ويهدف إىل نشر الرعب يف اجملتمع أو جزء منه من أجل الوصول إىل عائد إجرامي أو سياسي معني،
أذى انتقامي ألسباب سياسية ،وميارس العنف عادة من مجاعات
أو الدعاية من أجل قضية ،أو إلحداث ً
متمردة أو ثورية أو متطرفة داخل الدولة أو خارجها.

63

وأما على الصعيد الدويل فقد أشارت بعض املنظمات واألجهزة الدولية إىل مصطلح اإلرهاب يف
قراراهتا الصادرة ،ومنها اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،ففي قرارها رقم ( )2024لسنة 1933م أبدت قلقها
متس احلريات العامة
من تزايد أعمال العنف اليت ج
تعرض البشرية للخطر ،أو تزيد من إزهاق األرواح أو ج

66ب.م".3009.الفرق بني اجلهاد واإلرهاب ".جملة البحوث اإلسالمية .ع.93ص.343
 63صيام ،سرى حممود".3012.التعاون الثنائي وتبادل املعلومات يف مكافحة اإلرهاب " ندوة علمية حول التعاون الدويل وأثره يف مكافحة
اإلرهاب كلية التدريب.الرياض:ص.2
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ٍ
يعرض األرواح البشرية واحلريات العامة
واألساسية
بشكل أو بآخر ،وفقاً هلذا القرار .فاإلرهاب هو الذي ج
للخطر.
ويف عام  1982قامت اجلمعية العامة بإدانة مجيع املمارسات واألعمال اإلرهابية واعتربهتا جرمية
يعاقب عليها القانون ،وهذا مفاده أن اإلرهاب يع جد جرمية دولية ،كما وحددت خصائص ٍ
عدة لإلرهاب،
هز استقرارها ،ويسعى إىل تدمري حقوق اإلنسان
وأنه يهدف إىل هتديد السالم واحلكومات الشرعية للدول وي ج
واحلريات األساسية والدميقراطية واهنيار التنمية االقتصادية واالجتماية للدول.
مصدرا يه جدد السلم
وقد رفض جملس األمن طوال فرتة احلرب الباردة اعتبار األعمال اإلرهابية
ً
واألمن الدوليني ،وذلك حتت تأثري سياسات هذه احلرب ،إال أنه استخدم مصطلح اإلرهاب يف قراره رقم
( )239لسنة 1982م ،والذي أصدره عقب وقوع جرائم االختطاف للطائرات املدنية ،وأدان يف قراره رقم
( )628لسنة 1989م مجيع أعمال خطف وحجز وقتل الرهائن ،كما دعا الدول كافة ألن تكون أطرافًا
يف املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب ،ومثول مرتكيب هذة اجلرائم أمام احملاكم ومعاقبتهم
ووصف أعماهلم باإلرهابية.68
خرق للقانون ي ِ
قدم
عرف القانون الفرنسي رقم ( )1030/86لسنة 1986م اإلرهاب بأنهٌ " :
وج
ظيم مجاعي يهدف إىل إثارة اضطراب خطري يف النظام العام عن طريق التهديد
عليه ٌ
فرد من األفراد أو تن ٌ
بالرتهيب".
وعرفته وكالة االستخبارات املركزية األمريكية سنة1980م بأنه" :التهديد الناشئ عن ٍ
عنف من
ج
قبل أفراد أو مجاعات".

 68صيام ،سري حممود ".3012.التعاون الدويل وأثره يف مكافحة اإلرهاب" ،كلية التدريب ،قسم الربامج التدريبية ،الرياض :ص.3-6
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خطرا على احلياة
عمل ٌ
ج
عنيف أو ٌ
وعرفه مكتب التحقيقات الفيدرايل سنة 1982م " ٌ
عمل يش جكل ً
اإلنسانية وينتهك حرمة القوانني اجلنائية يف أية دولة".
سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح...التأثري
وتعرف وزارة العدل اإلرهاب سنة 1984م بأنهٌ " :
ج
على سلوك حكومة ما عن طريق االغتيال أو اخلطف".
متعمد يقوم به أفراد أو جماميع،
عمل عدواين َّ
أما تعريف االحتاد األوريب لإلرهاب فـ "هو عبارة عن ٌ
وتكون موجهةً ض جد دولة أو أكثر من دولة بغرض ممارسة الضغط على احلكومات بأن تغ جري سياستها الدولية
والداخلية واالقتصادية".69
الفرع الثاني :تعريف اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية
جاءت كلمة اإلرهاب يف القرآن الكرمي مثاين مرات بألفاظ ٍ
ومعان خمتلفة ،واستخدمت مبعىن الرهبة

ُ
َ
َّ
َْ ُ
َ
مرة واحدة ،فاآلية الكرمية ﴿ َوأَع ُِّدوا ل َ ُهم َّما ْ ْ
اط
اْليْ ِل ت ْره ُِبون بِهِ ع ُد َّو اّلل ِ
اس َت َطع ُتم مِن ق َّو ٍة َومِن رِ َب ِ
َ َ ُ َّ ُ
ك ْم﴾.
وعدو

30

ومعىن ترهبون أي إخافة عدو اهلل وعدو املسلمني خالل اجلهاد وهذا هو الردع العسكري ،فاآلية
حتث املسلمني على إعداد مجيع أصناف القوة والتسلجح هبا إلرهاب العدو وختويفه.
هنا ج
أما اآليات الكرمية السبع فقد ذكرت الفعل (رهب) بعدة ٍ
معان ،كالفزع واخلوف واخلشية والرهبة
َ

َ

َ

َّ َ ُ َ ٌ َ ٌ َّ َ ْ َ ُ
31
ون﴾.
من عقاب اهلل تعاىل  .مثل قوله﴿ :إِنما هو إِل واحِد فيِياي فارهب ِ

33

69بوزغاز ،دليلة،مرجع سابق ،ص.21
30القرآن ،سورة األنفال.60 :8
 31شي ،كرمي مزعل .د.ت " .مفهوم اإلرهاب دراسة يف القانون الدويل والداخلي" جملة أهل البيت ،ع.3العراق:ص.23
 33.القرآن ،سورة النحل .21 :16
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َ ُ

ُ

ُ

َ

وقوله تعاىلَ ﴿ :وأ ْوفوا ب َع ْهدِي أ ِ َ ْ ْ َّ َ ْ َ ُ
ون﴾.
وف بِعهدِكم ِإَوياي فارهب ِ
ِ
ْ

32

َّ
َ ُ
وورد يف القرآن أيضاً﴿ :إِن ُه ْم َكنوا

َ

ََْ َ َ ْ ُ َ
ُ ُ َ
ون َنا َرغ ًبا َو َر َه ًبا﴾.34
ات ويدع
ي َسارِعون ِِف اْلْي ِ

َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
اءوا بس ْ
وه ْم َو َج ُ
ِح ٍر
وقوله عز وجل﴿ :قال ألقوا ۖ فلما ألقوا سحروا أعي انلاس واسَتهب
ِ

َ
يم﴾.32
ع ِظ ٍ

َ َ َّ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ً َ َ ْ َ ٌ
ۡحة
وقوله تبارك وتعاىل﴿ :ولما سكت عن موَس الغضب أخذ اۡللواح ۖ و ِِف نسختِها هدى ور

َّ َ َ َ َّ َ َّ
ْ ً
ََ ُ ََ
َ َ
َّ َ ُ
نت ْم أش ُّد َره َبة ِِف ُص ُدورِهِم م َِن اّللِ ۚ ذَٰل ِك بِأن ُه ْم ق ْو ٌم َل
ِين ه ْم ل َِرب ِ ِه ْم يَ ْره ُبون﴾ ،36وقولهۡ﴿ :ل
ل َِّل
ْ

َ َُ َ
ون ﴾.33
يفقه
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ
ْ ُ ْ ََ َ
بۖ
ْي سو ٍء واضمم إَِلك جناحك مِن الره ِ
وقوله ﴿ :واسلك يدك ِِف جيبِك َترج بيضاء مِن غ ِ
ََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ َُْ َ
َّ َ
ك إ ََٰل ف ِْر َع ْو َن َو َملئهِ ۚ إ َّن ُه ْم َكنُوا ق ْو ًما فا ِسق َ
ي﴾.38
ِ
ِ ِ
ان مِن رب ِ ِ
ۖۖ فذان ِك برهان ِ

أما يف السنة النبوية فلم يرد يف األحاديث ذكر لفظ إرهاب ،ولعل أشهر ما ورد هو لفظ رهبة يف
حديث الرباء بن عازب يف الدعاء" :وأجلأت ظهري إليك رغبةً ورهب ًة إليك" ،مبعىن الرغبة يف ثوابك والرهبة
من سخطك وغضبك وعقابك.39

 32القرآن ،سورة البقرة .40 :3
 34القرآن ،سورة االنبياء .90 :31
 32القرآن ،سورة األعراف.116: 3
 36القرآن ،سورة األعراف.124: 3
 33القرآن ،سورة ااحلشر.12: 29
 38القرآن ،سورة القصص.23: 38
 39مفتاح،علي عمر وآخرون".3012.اإلرهاب يف اإلسالم والغرب" ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،جملد ،43عدد ،3كلية القانون،
اجلامعة الوطنية املاليزية ،ماليزيا :ص.233
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الفرع الثالث :اإلهمال في تأمين المواد النووية (اإلرهاب النووي)
إن اإلخالل بتأمني املواد النووية وحصرها ومراقبتها يؤدي إىل تسريب املواد إىل جهات غري شرعية
أو غري مسؤولة ،وبالتايل يرتتجب على هذا التسريب وجود خماطر باستعمال هذه املواد يف ترهيب اجملتمع،
وتتبلور هذه املخاوف أو املخاطر الدولية املتعلقة باالستخدام غري املشروع للمواد النووية إىل ثالث حاالت
أساسية هي:
 -1استخدام الذخائر النووية وخاصة القنابل الصغرية إلصابة أهداف معينة.
ٍ
بأعمال إرهابية ض جد مفاعالت الطاقة العاملة بالوقود النووي باإلضافة إىل املنشآت النووية.
 -3القيام
 -2استخدام املواد املشعة يف تصنيع القنبلة القذرة هبدف القتل مبا يف ذلك املواد املنخفضة اإلشعاع.

80

فعن طريق القنبلة القذرة ميكن لعشرات من جرامات البلوتونيوم أن تكفي لتكوين شحنة مناسبة
لنشر التلوث اإلشعاعي على نطاق واسع ،وهذا يع جد أسهل بكثري من عملية إنتاج جهاز نووي متفجر،
كما أن النظائر املشعة والنفايات النووية تصلح لرتكيب قنبلة قذرة تضر باإلنسان واحليوان والبيئة.

81

افق دويل يقضي بأن اإلرهاب النووي يشكل هتديداً كبرياً للدول ،فاملواد املشعة
وهناك تو ٌ
واالنشطارية واليت تعد األساس يف التطبيقات النووية السليمة ميكن أن تستخدم يف أعمال إرهابية ،ويرتتب
آثار مدمرة ،ويدخل يف إطار هذه األعمال استخدام أو التهديد باستخدام جها ٍز
على هذه األعمال ٌ
نووي مسروق أومصنوع من مواد نووية أو مواد مشعة مسروقة ،أو مت احلصول عليها بطريقة غري
متفجر ج
شرعية ،كما يعد تشتيت املواد املشعة بقصد اإلضرار بالناس والبيئة واملمتلكات من ضمن األعمال
اإلرهابية.

80املرهون ،عبداجلليل زيد ".3013.أي مستقبل لألمن النووي ".اجلزيرةwww.aljazeera.net .
81بركات ،حممود ".3012.دور عمليات اإلجناز غري املشروع يف املواد النووية اإلشعاعية ".جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض :ص.2
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أما التهديد األكرب أو األضخم فهو الناجم عن استخدام جهاز متفجر نووي ألغراض إرهابية،
ويعترب من أكرب التهديدات النووية بسبب ضخامة العواقب التدمريية املرتتبة عليه ،واليت تلحق بالكائنات
احلية باإلضافة إىل العواقب االقتصادية والنفسية والسياسية.

83

تعرف جيسكاسترين ( Jessica Sternخبرية أمريكية يف اإلرهاب) اإلرهاب بأنه فعل أو هتديد بالعنف
ج
ضد غري احملاربني ،هبدف االنتقام القاسي أو التخويف أو من ناحية أخرى التأثري على اجلمهور املشاهد،
فهو شكل من حرب سيكولوجية تستدعي استجابة نفسية واعية.
ويع جد اإلرهاب النووي هتديداً قوياً ،ويش جكل اإلرهابيون التهديد األكرب يف القرن احلايل فهناك
مجاعات إرهابية تسعى-يف بعض األحيان -لالستحواذ على أسلحة دمار شامل وذلك بطرق متنوعة متكن
اإلرهابيني من استخدام مواد نووية ومواد أخرى نشطة إشعاعياً.
وقد يستطيع اإلرهابيون احلصول على سالح نووي من دولة نووية ،وقد يستطيعون احلصول على
املواد االنشطارية الالزمة وإنتاج السالح بأنفسهم مبتكرين أداة نووية ،كما ميكنهم مهامجة حمطة كهرباء
نووية ،وهذا ي ُّ
عد اخلطر األكثر تدمرياًَّ .أما سرقة قنبلة نووية ،فستكون مهمةً صعبة بسبب اإلجراءات األمنية
املشددة اليت تفرض على منشآت ختزين األسلحة النووية ،كما أن الدولة اليت متنح اإلرهابيني أسلحة نووية
ٍ
التعرف على مصدر القنبلة النووية.83
تتخوف
البد أن ج
بشكل ج جدي من احتمال ج
الـمطلب الثاني :نقل المواد النووية وتهريبها.
وفقاً ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية -سيتم التطرق هلا بشكل مفصل يف الفصل الثاين-

(51)/15.August.Vienna:P.3.

83IAEA.GOV/2007/43-GC

(2006). Talking a Bout Terrorism.IAEA BULLETIN. vol.48No.1.p.36.
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83-Stern.Jessica.

تنص يف مادهتا األوىل على تعهد الدول احلائزة على األسلحة النووية ،واليت هي طرف يف املعاهدة على
اليت ج
ع دم نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ،أو مساعدة أو تشجيع أية دولة من الدول غري
تتعهد الدول غري احلائزة على األسلحة
احلائزة على أسلحة نووية على امتالك تلك األسلحة ،ويف املقابل ج
طرف يف املعاهدة بعدم قبول نقل تلك األسلحة أو أية أجهزة متفجرة نووية أخرى
النووية واليت هي أيضاً ٌ
وبعدم صناعتها أو امتالكها وهذا ما نصت عليه املادة الثانية.

84

وطبقاً هلذه املعاهدة ،فإن هناك تبادالً للمواد النووية واألجهزة املتفجرة ،ولكن هذا التبادل يكون
حتت رقابة وضمانات دولية ،ويتجضح جلياً من هذا أن هناك مسؤوليةً تقع على عاتق الدول باختاذ كافة
الوسائل حلماية املواد النووية املعرضة للسرقة من اإلرهابيني الساعني للحصول على أسلحة الدمار الشامل.

82

ومن جهة أخرى فإن هذه اجملموعات اإلرهابية ميكنها احلصول على املواد النووية واملشعة بطريقة
باالّتار غري املشروع باملواد النووية .هذا هو الفرع األول ،أما الفرع الثاين
غري مشروعة وهو ما يعرف ج
االّتار النووي غري املشروع.
فسنتناول فيه أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مكافحة ج
الفرع األول :االتجار النووي غير المشروع.

)Illicit Nuclear Trafficking (INT

بدأ اجملتمع الدويل يف سبعينيجات القرن املاضي بوضع إجراءات إضافية لضبط انتشار النفايات
النووية احلساسة (عمليتا ختصيب اليورانيوم ومعاجلة وقود اليورانيوم املستنفذ) ،وقد كان إنشاء جمموعة الدول
املزودة للطاقة النووية اليت تأسست 1932م واحداً من هذه اإلجراءات ،وقد وافقت هذه اجملموعة على
تنسيق تشريعاهتا فيما يتعلجق بتصدير املواد النووية واملع جدات والتقنيات إىل الدول غري املالكة لألسلحة

84األمم املتحدة .د.ت ".جمموعة املعاهدات ".)339(.رقم 10ع:22ص.161
82أدي ،اليسانروكو ".1932.معاهدة (عدم االنتشار) النووي يف عامها اخلامس عشر" .جملة نزع السالح:)8(.عدد.1ص.86.
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النووية ،وذلك بسبب ظهور حتديات جديدة لنظام عدم االنتشار النووي الدويل ،من بينها النقل غري
املشروع للمواد واملعدات النووية ،وتزايد عدم االستقرار السياسي بقوة هتديدات نووية إرهابية.86
املشعة على حد سواء كمشكلة دولية بعد
وقد ظهرت مشكلة ج
االّتار غري املشروع باملواد النووية و ج
تف جكك االحتاد السوفييت إىل عدة دول مستقلة عام 1998م ،وترتجب على هذا التفكك تدهور يف الظروف
االقتصادية واالجتماعية يف تلك الدول ،كما أن غياب وسائل احلراسة على املواد النووية واملرافق النووية
بح مادي ،وهذا أدى إىل انتشار
للتصرف يف املواد النووية هبدف حتقيق ر ٍ
جأديا إىل ظهور عمليات سرية ج
االّتار غري املشروع باملواد النووية واملشعة مث ظهور سوق سوداء نووي.
عمليات ج

83

باالّتار النووي غري املشروع وأسباب انتشاره وتفاقمه واهلدف منه.
وينصب هذا الفرع على التعريف ج
ج
االّتار النووي غري املشروع
أوال :مفهوم ج
االّتار غري املشروع
عدد من التهديدات اجل جدية يف العقد األخري من القرن العشرين ،من بينها ج
ظهر ٌ
باملواد النووية ،الذي يع جد من أقوى األسباب اليت تساعد على انتشار األسلحة النووية ،فخالل الستينيات
من القرن املاضي كان تطوير املتفجرات النووية يتطلب جهوداً هائلة من الدولة بكاملها ،وكان برناجماً
ضخماً ومكلفاً للغاية ،ولكنه اليوم أصبح أكثر سهولة بسبب التقدم العلمي والتقين واتساع انتشار املعرفة
االّتار النووي غري املشروع مشكلة
و التقنية ،وقد جأدى هذا إىل سهولة امتالك األسلحة النووية ،فمشكلة ج
االّتار النووي غري املشروع،
ختصص الباحثة هذا الفرع لدراسة موضوع ج
عاملية وموجودة بالفعل ،وهلذا ج
وتتطرق إىل تعريفه والبحث يف أسباب انتشاره ،وأخرياً اهلدف منه.

86 -Ruchkin. S.V and Loginov. V.Y. 2006.Securing the Nuclear Fuel Cycle What
Next?.IAEA BULLETIN. vol.48. No.1.p.24.
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أ -تعريف االتّجار النووي غير المشروع
هو حركة املواد النووية احلساسة من وجهة نظر عدم االنتشار (أي اليورانيوم املخصب بدرجة
 %30أو أكثر والبلوتونيوم ،باإلضافة إىل منشآت دورة الوقود اليت ميكن الوصول إليها بشكل غري مشروع)
املخصب والبلوتونيوم من شركات دورة
ضمن احلدود أو عرب احلدود ،فهو على األغلب سرقة اليورانيوم
ج
ٍ
بشكل غري شرعي إىل دولة
الوقود النووي ،وميكن أن تبقى املادة -بعيد السرقة -داخل بلد املنشأ أو تنقل
أخرى " ،أي هتريب نووي " وطريقة التنقل األخرية هلذه املواد هي األكثر خطورة من وجهة نظر عدم
االنتشار.
ب -أسباب انتشار االتّجار النووي غير المشروع
 -1الشروط املش جددة على حصول الدول اليت ال متلك سالحاً نووياً ،واليت وجدت نفسها تقوم
سراً بتطوير براجمها العسكرية النووية بسبب القيود املفروضة عرب األنظمة الدولية املتعلجقة بالتح جكم يف
ج
التصدير ،88فالرتسانات النووية للدول اخلمس املعرتف هبا ٍ
كدول نووية يف معاهدة منع االنتشار النووي
( ،)NPT(-)Non-Nuclear Proliferation Treatyأصبحت موضع استيـاء متزايـد من قبل الدول غيـر
دول ترغب يف مواصلة برامج سرية
املالكـة لألسلحة النووية ،واألسوأ من ذلك أن تصبح منوذجاً حتتذي به ٌ
إلنتاج األسلحة النووية على أمل أن جيلب هلا ذلك األمن  ،89فاهلند مثالً تقول :إهنا حباجة إىل األسلحة
النووية لتثبت أمام العامل أهنا قوة عاملية وتستحق مقعداً يف جملس األمن ،وأنه ينبغي أخذ ذلك على حممل
اجلد وجيب أن تعامل على قدم املساواة مع الصني ،وباكستان تقول :إهنا حباجة إىل هذه األسلحة لتحمي

88-Orlov. Vladimira. 2004.Illicit Nuclear Trafficking. IAEA BULLETIN.vol.46.No.1.p54.
89-ELbaradei. Mohamed.2005. A race we Can Win ,IAEA BULLETIN. vol.46.No.2. p.34.
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شكل من أشكال الندية معها ،90ففي املناطق اليت تعاين من النزاعات طويلة
نفسها من اهلند وليكون هلا ٌ
األمد كثرياً ما الذت إىل الدول الكربى وسعت وراء األسلحة النووية حبثاً عن األمن وإظهار القوة ،وذلك
عن طريق اتجباع خط الذين اّتهوا المتالك األسلحة النووية.91
 -3سهولة إنتاج املتفجرات النووية بسبب التقدم العلمي والتقين واتساع املعرفة والثقافة بعد أن كانت يف
الستينيات تتطلب جهوداً هائلة من الدولة ،إذ كان برناجماً ضخماً ،ومكلفاً للغاية.
 -2إطالق عدد ملموس من املواد النووية الصاحلة لألسلحة نتيجة لعملية ختفيض السالح النووي عاملياً.
 -4العـدد املتزايد للجهات غري احلكومية وتأثريها وإمكانياهتا املالية املتعاظمة يف العالقات الدولية ،مثل:
اجملموعات اإلرهابية وجمموعات اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية.
االّتار النووي غري املشروع
ثانياً :اهلدف من ج
ميكن أن يكون وراء سرقة املواد النووية وهتريبها أهداف عديدة :أحدها ّتاري ،وهو إعادة بيعها
ٍ
لطرف ثالث هبدف احلصول على منفعة مالية شخصية ،واآلخر إرهايب ،أي استخدام املواد النووية املسروقة
استخداماً عدائياً هبدف إرهاب أو ابتزاز اشخاص آخرين ،ويف حال هتريب املواد النووية ،فإنه يوجد احتمال
كبري بأن هؤالء الذين حيصلون على املواد النووية من السارق سيستخدموهنا الحقاً لتطوير برنامج عسكري
نووي لدولة تتوق حليازة األسلحة النووية ،ويف الوقت نفسه ميكن للمشرتي أن ميثل دولة أو جهة غري
ٍ
بشكل
حكومية راغبة يف احلصول على أسلحة نووية وبعد الشراء يكون املشرتي هو املوجرد للمواد النووية
غري شرعي.

90-Bari. Faisal.2005.Rethinking a Dangerous Game of Chance .IAEA BULLEIN.
vol.46.No.2.p.59.
91-Elbaradei Mohamed.2006.In Search of Security.IAEA
BULLEITY.vol.48.No.1.p.13.
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المبحث الثاني :المبادرة الدولية لمكافحة اإلرهاب أو التهديد النووي.
وصف األمني العام السابق لألمم املتحدة (كويف أنان) اإلرهاب النووي بأنه "واح ٌد من أكثر
لحة يف عصرنا" ،وهناك توافق يف اآلراء على أن هناك هتديداً حقيقياً يتعلجق بسعي جمموعات
التهديدات الـم ج
إرهابية للحصول على مواد نووية ومشعة الستخدامها يف أعمال إرهابية.
االّتار النووي غري املشروع وكذلك األنشطة غري املصرح هبا يف املواد النووية واملشعة من أهم
ويعد ج
أسباب انتشار التهديد النووي.

93

فالتهديد النووي يشغل حيزاً كبرياً من اهتمام الساسة والقانونيني واملهتمني يف هذا اجملال ،وهذا
االهتمام ازداد بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 3001م ،وحرب الواليات املتحدة األمريكية ضد
حركة طالبان يف أفغانستان هبدف القضاء عليها ،وظهور حاالت اإلصابة باجلمرة اخلبيثة وما تسبب بفزٍع
وهلع يف الدول الغربية.
جهودا دوليةً قائمة باإلضافة إىل دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملكافحة
ومن هنا فإن هناك
ً
االّتار غري
والقضاء على األعمال اإلرهابية اليت تستهدف املفاعالت واحملطات النووية والقضاء على ج
املشروع باملواد النووية واكتشاف أي حتريف يف استخدامها ألغراض غري سلمية.

92

سنتناول يف هذا املبحث دراسة اجلهود اليت تقوم هبا الدول للتصدي ملخاطر اإلرهاب أو التهديد
النووي مبا فيها دراسة القرارات الصادرة عن جملس األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب التقليدي والنووي
باعتبار أن جملس األمن هو القائم بالتصدي جلميع األعمال اإلرهابية اليت هت جدد السلم واألمن الدوليني وفقاً
أهم جهود
مليثاق األمم املتحدة وهذا سيكون املطلب األول ،أما املطلب الثاين فستظهر من خالله ج

93Hoskins,Richard.2008.Threats

and Risks.IAEA BULLETIN.vol.49.No.2.P.32-33.
92العبيد ،ابتسام ".3000.اإلرهاب النووي " .جملة بيئتنا اهليئة العامة البيئية العدد.43الكويت :ص.2 ،1
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املنظمات الدولية الساعية حنو إرساء دعائم األمن النووي ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الوقاية من
اإلرهاب النووي.
المطلب األول :قرارات مجلس األمن المتعلقة بمكافحة اإلرهاب النووي.
طبقاً مليثاق األمم املتحدة فإن جملس األمن هو اجلهة املسؤولة عن وضع القواعد األساسية إلرساء
فعاالً يف هذا اإلطار ،حيث يشدد
السلم واألمن الدوليني ،من هذا املنطق فإن دور جملس األمن يع جد دوراً ج
االّتار غري املشروع
جملس األمن يف مجيع قراراته على مواجهة حتدي التهديد النووي واملخاطر املرتتبة على ج
باملواد النووية والكيميائية والبيولوجية ،وبضرورة التنسيق بني اجلهود املبذولة على املستوى الوطين والدويل
ِ
تعهداهتا
إلجياد استجابة عاملية قوية لوضع حد هلذا اخلطر احملدق باألمن الدويل ،ويطالب الدول بتنفيذ ج
والتزاماهتا القانونية من خالل املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت وقجعت وص جدقت عليها هبدف حصر املواد
النووية واحلساسة وتأمينها وتوفري احلماية املادية هلا.

94

ٍ
تتضمن يف فحواها مكافحة اإلرهاب النووي،
ويف هذا الصدد أصدر جملس األمن قرارات عدة ج
منها قرار جملس األمن رقم ( )1232لسنة 3001م وسيتم إيضاح هذا القرار بالتفصيل من خالل عرضه
يف الفرع األول من هذا املطلب،وسيكون الفرع الثاين من املطلب عن قرار جملس األمن رقم ( )1240لسنة
جهود عدة قامت هبا منظمة األمم املتحدة ملكافحة التسلح
3004م ،باإلضافة إىل هذا القرارات هناك ٌ
النووي ،وحول هذا املوضوع سيكون الفرع الثالث من املطلب .أما رأي القضاء الدويل يف مسألة األسلحة
النووية فنتطرق له عرب الفرع الرابع واملتمثل يف الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية بشأن التهديد
باستخدام األسلحة النووية.

94األمم املتحدة" .3004 .قرار جملس األمن رقم ." )3004( 1240جملس األمن .ص.3
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الفرع األول :قرار مجلس األمن رقم  0333لسنة 9110م
بعد أحداث 11سبتمرب 3001م ،أصبح لإلرهاب مسة أساسية ذو طابع عاملي ،فهو مل يقتصر
على أعمال فردية حمدودة النطاق بل أصبحت له أطراف عدة متشابكة باإلضافة إىل أن اإلرهاب يعد من
األسباب الرئيسية يف اندالع العديد من احلروب وانطالق احلرب العاملية على اإلرهاب واليت قادهتا الواليات
املتحدة األمريكية.
ومن هنا فقد غري جملس األمن يف منط التعامل مع ظاهرة اإلرهاب الدويل وتركزت اسرتاتيجياته يف
التعامل مع اإلرهاب على أربعة حماور أساسية هي :شجب األعمال اإلرهابية ،وفرض آليات ملزمة للدول
يف جمال مكافحة اإلرهاب الدويل ،بناء قدرات حكومية يف التعامل مع الدول ،وبعد أسبوعني من اهلجمات
اإلرهابية الواقعة يف نيويورك وواشنطن أصدر جملس األمن قراره رقم  1232لسنة 3001م ،والذي اتجضحت
من خالله آليات مكافحة اإلرهاب الدويل.
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جاء قرار رقم  1232الذي اختذه جملس األمن يف جلسة  4282واملعقودة يف سبتمرب 3001م
من أجل التأكيد على حماربة مجيع األعمال اليت من شأهنا هتديد السلم واألمن الدوليني ،ويؤجكد أيضاً على
ضرورة التصدي ض جد هذه األعمال جبميع الوسائل طبقاً مليثاق األمم املتحدة للتهديدات اليت تواجهها
األعمال اإلرهابية ،ومبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة صدر هذا القرار والذي يقر فيه:
 -1على مجيع الدول التوقجف عن متويل األعمال اإلرهابية.
أي أصول مالية ألشخاص يرتكبون أعماالً إرهابية أو يشاركون يف ارتكاهبا.
 -3القيام بتجميد األموال و ج
ي ٍ
شكل من أشكال الدعم ،الصريح أو الضمين إىل األشخاص الضليعني يف
 -2االمتناع عن تقدمي أ ج

92أمحد ،أمحد السيد" .3016 .جملس األمن الدويل واإلرهاب...قرارات بال فاعلية ".جملة السياسة الدولية .ع.304ص.3-1
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األعمال اإلرهاب ية ،والغرض من هذا هو وضع حد لعملية ّتنيد أعضاء اجلماعات اإلرهابية ومنعهم من
احلصول على السالح.
 -4منع من يقوم بتدبري أو ارتكاب األعمال اإلرهابية من استخدام أراضيها لتنفيذ تلك الغاية ض جد دول
أخرى أو مواطين الدول األخرى.
 -2وضع ضوابط فعالة على إصدار أوراق إثبات اهلوية ووثائق السفر ،وذلك لتفادي تزوير وتزييف تلك
حتركات اإلرهابيني.
األوراق وللحد من ج
-6

يطلب من الدول:

االّتار باألسلحة أو املتفجرات أو
أ) – تبادل املعلومات فيما بينها من أجل منع تزوير وثائق السفر أو ج
املواد احلساسة.
ب) – تبادل املعلومات يكون وفقاً للقوانني الدولية واحمللية ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية.
ج) – االنضمام يف أقرب وقت ممكن إىل االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية واليت هلا صلة مبكافحة
اإلرهاب الدويل.
د) – اختاذ التدابري املناسبة طبقاً للقوانني الوطنية والدولية ومعايري حقوق اإلنسان الدولية قبل منح مركز
الالجئ ،بغية ضمان عدم قيام طاليب اللجوء بالتخطيط ألعمال إرهابية.
كما مشل القرار تشكيل جلنة تابعة جمللس األمن تتألف من مجيع أعضاء اجمللس ،ومهمتها مراقبة تنفيذ
هذا القرار.

96

96األمم املتحدة ".3001 .قرار جملس األمن رقم  ." 1232جملس األمن .نيويورك:ص.2-1
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الفرع الثاني :قرار مجلس األمن رقم  0451لسنة 9115م لمنع اإلرهاب النووي
يؤكد جملس األمن عرب قراره الذي اختذه يف جلسته  4926املعقودة يف أبريل 3004م ،على أن
انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية يش جكل هتديداً حقيقياً للسلم واألمن الدوليني ،وطبقاً
ملسؤولياته الرئيسة املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة له فقد قام باختاذ كافة التدابري واإلجراءات ض جد
يتعرض له السلم واألمن الدوليني.
ِّ
أي هتديد ج
من جانب آخر ،فإن جملس األمن يعمل على جأال يعيق منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية
والبيولوجية التعاو َن بني الدول الستخدام املو جاد واملع جدات والتكنولوجيا لألغراض السلمية ،و جأال تستغل
ٍ
كغطاء لألعمال اإلرهابية.
أهداف االستعمال السلمي
ووفقاً لذلك القرار فإنه:
 -1متتنع مجيع الدول عن تقدمي الدعم للجهات غري احلكومية واليت حتاول استخدام أسلحة نووية أو
كيميائية أو بيولوجية.
حتظر على أية ٍ
 -3تقوم مجيع الدول طبقاً للقوانني الوطنية باعتماد قوانني صارمة ِ
جهة غري حكومية أن
تصنجع األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
 -2تقوم الدول بوضع قوانني فعالة ومالئمة حلصر املواد النووية والكيميائية والبيولوجية.
 -4وضع تدابري فعالة لتوفري احلماية املادية هلذه املواد.
االّتار غري املشروع يف املواد النووية
 -2وضع ضوابط قانونية فعالة ترمي إىل الكشف والتصدي لألنشطة و ج
والبيولوجية والكيميائية.
 -6وضع أنظمة مالئمة للرقابة على الصادرات وإعادة التصدير وحتديد عقوبات جنائية أو مدنية مالئمة
النتهاك مثل هذه القوانني واألنظمة املتعلجقة بالرقابة على الصادرات.
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 -3تعزيز مجيع املعاهدات املتعددة واليت تكون الدولة طرفاً فيها ،وهتدف إىل منع انتشار األسلحة النووية
والبيولوجية والكيميائية.
 -8التزام الدول بالتعاون متع جدد األطراف وخاصة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر
األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية باعتبارها وسائل هامة يف حتقيق أهداف عدم االنتشار
والتشجيع على التعاون الدويل لألغراض السلمية.93
من الناحية العملية والتطبيقية للقرار  ،1240فقد نظمت جلنة القرار وخرباؤها يف عام 3014م
فعاليات ٍ
توعية خبصوص هذا القرار وقد وصلت هذه الفعاليات إىل ما يزيد عن ٍ
مخس وأربعني دولة يف مجيع
أحناء العامل ،وهناك عدة أسباب لزيادة فعاليات التوعية للقرار ( ،)1240وأهم هذه األسباب هي جهود
اللجنة يف تشجيع ما يلزم عليها رفع تقرير بالتدابري املتخذة من جانبها لتنفيذ القرار.
من ناحية أخرى تقوم اللجنة ٍ
مبهمة أخرى ،أال وهي اغتنام الفرص للتفاعل املباشر مع الدول لتعزيز
اجتماعات مع اجلهات الوطنية املعنية
تنفيذ القرار رقم ( )1240لسنة 3004م ،ويتخلجل هذه الزيارات
ٌ
بتنفيذ القرار ،باإلضافة إىل إجراء مناقشات شاملة عن تنفيذ القرار واخلطط املستقبلية ،وتشمل هذه
الزيارات املواقع واملفاعالت واألحباث النووية واملختربات البيولوجية.

98

وقد صدرت عدة توصيات جمللس األمن ضمن تقرير اللجنة عمالً بالقرار ( )1240من عام
3004م لعام 3006م ،ومن هذه التوصيات:
 -1على جملس األمن مواصلة رصد تنفيذ قراره ( )1240لعام  3004مع األخذ بعني االعتبار أن صدور
القوانني والتشريعات الوطنية ستستغرق وقتاً باإلضافة إىل أن النتائج ليست فورية.

93األمم املتحدة ".3004 .قرار جملس األمن رقم  ." 1240جملس األمن .نيويورك:ص.2-3
98تايلور ،تريانس "3014.عمود خرباء القراررقم "1240جملة كموباس .ع.3ص.20
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 -3العمل على توعية الدول اليت مل تقدم تقريرها الوطين اخلاص بتنفيذ قرار (3004 )1240م.
 -2يف حاالت الضرورة جيب على جملس األمن إتاحة نتائج فحص املعلومات اإلضافية اليت توفرها الدول
لزيادة اإليضاح.
 -4تشجيع الدول على تقدمي معلومات تشمل مجيع اإلجراءات اخلاصة بالتنفيذ الوطين للقرار ()1240
3004م.
 -2العمل على استمرار الصلة بني الدول اليت ق جدمت تقريرها إىل اللجنة واالتصال هبا بعد فرتة من الزمن
لتقييم مدى التنفيذ الكامل ألحكام القرار.

99

ويف عام 3006م أعلن الرئيسان السابقان األمريكي جورج بوش والروسي فالدميري بوتني عن
مبادرة عاملية ملكافحة اإلرهاب النووي ،وهتدف هذه املبادرة إىل إقامة شبكة متنامية األطراف من الدول
و جاختاذ إجراءات فعالة إلقامة دفاع قوي ضد التهديدات النووية ،ولتحقيق ذلك تدعو املبادرة مجيع الدول
ٍ
تعزز األمن النووي ،وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية
املشاركني فيها إىل تنفيذ عدد من اخلطوات اليت ج
بدور املراقب ،وهذه اخلطوات هي:
 -1العمل على حتسني ضبط املواد النووية ومحايتها ،وحتسني عمليات وضع سجالت املواد النووية
ومرافقها.
 -3تكثيف اجلهود الكتشاف النشاطات غري املشروعة املتعلقة مبواد األسلحة النووية.
 -2معاجلة عواقب عمليات اإلرهاب النووي.
 -4تبادل تكنولوجيات التصدي ومكافحة اإلرهاب النووي بني الدول.

99األمم املتحدة ".3008 .جلنة القرار." )3004( 1240مكتب شوؤن نزع السالح .ص.13-16.
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ليتسىن هلا مقاضاة اإلرهابيني وداعمي اإلرهاب النووي بشكل
 -2تعزيز األطر الوطنية القانونية لدى الدول ج
فعال.
 -6العمل على مساعدة أجهزة تطبيق القانون الختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة حلرمان اإلرهابيني من امتالك
100

أو استخدام مواد نووية.

وهناك املبادرة اليت أطلقها رئيس الواليات املتحدة األمريكية السابق باراك أوباما عام 3010م
بواشنطن وانضم إىل هذه املبادرة أربعون زعيم دولة ،وقد كانت األهداف واضحة وأساسها هو مواجهة
وحماربة خطر وصول املواد النووية إىل اإلرهابيني واجملرمني ،وقد جاء يف كلمة الرئيس أوباما إن اهلدف
الرئيس من قمة األمن هو مواجهة خطر اإلرهاب النووي وهذا يتم من خالل:101
 -1تشجيع دعم األمن النووي من خالل احلد من كمية املواد النووية اخلطرة واتباع نظام متعدد األطراف
بدالً من اتباع منهج وطين.
 -3تقوية بنية األمن النووي من خالل تطبيق عمليات على مستوى رؤساء الدول.
 -2تشجيع اتباع منهج شامل لزيادة حتسني ثقافة األمن النووي.
 -4السماح للدول اليت ليست طرفاً يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية واملنظمات غري حكومية
للمشاركة يف اتباع هنج شامل وعام.
تطرقت إليها قمة األمن النووي 3010م فهي كاآليت:
جأما أهم اجملاالت اليت ج
 -1تنفيذ املعاهدات الدولية بعد التصديق عليها.
 -3دعم قرار جملس األمن رقم ( )1240لسنة 3004م.

100املرهون ،عبداجلليل زيد" .3008.اإلرهاب النووي عامله وطرق مواجهته" .جملة جريدة الرياض.ع .14643الرياض:ص.4
101مارك فريبارتريك ،مينا سينغلي" .3010 .األسئلة العربية واإلقليمية يف املؤمتر النووي" .جملة أفاق املستقبل .مركز اإلمارات.ع.2ص.31
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 -2حتويل اليورانيوم عا يل التخصيب يف مجيع املرافق النووية إىل مواد غري قابلة لالستخدام يف صناعة
األسلحة النووية.
 -4البحث عن أنواع جديدة من الوقود النووي.
 -2دعم أساليب الكشف وتقنيات الطب الشرعي.
 -6تعزيز فرض الكشف عن األسلحة النووية عن طريق التدريبات املشرتكة بني إنفاذ القانون ومسؤويل
103

اجلمارك.

الفرع الثالث :دور منظمة األمم المتحدة في الح ّد من التسلح النووي
ظهرت الدعوة إىل نزع السالح التقليدي  -بصفة عامة يف صورهتا األوىل -يف بـداية القرن
العشرينَّ ،أما قبل ذلك فلم يعقد سوى عدد قليل من االتفاقيات الدولية حـول نزع السالح التقليدي،
فمنذ الفرتة اليت عقدت فيها االتفاقية املعروفة باسم (رش ياجوت)  -اليت عقدت يف عام  1813وكانت
بني الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،واليت تنص على ّتريد منطقة البحريات الكربى من السالح
احلد من أنو ٍاع معينة من السفن احلربيـة ،مل
وتنص على ِّ
التقليدي -واتفاقية واشنطن البحرية عام  1933ج
يعقد سوى مؤمترين للسالم ،ويف الفرتة ما بني عقد اتفـاقية واشنطن البحـرية وبني قصف اليابان 1942م
بالقنبلة الذرية مل يعقد إال مؤمتران داخل عصبة األمم املتحدة .102
جأما ختفيض التسلجح النووي فقد بدأ يأخذ اهتمام اجملتمع الدويل يف احملادثات اليت متت يف مؤمتري
الهاي عام  1899و1903م ،إال أن فشل كال املؤمترين واندالع احلرب العاملية األوىل حنجى بالفكرة جانباً.

103ماورتيسو مارتيلييت وتاتيانا نوفو سيلوفا" .3014 .حنو عقد قمة األمن البيولوجي .قمة األمن النووي كنموذج".جملة كموباس .ع.3ص.22
 -102إدوارد ،دافيد .د.ت .ترمجة جلنة من املتخصصني" رقـابة األسلحة والسياسة الدوليــة" .دار النشـر الوعي .ص.22
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وبعد احلرب العاملية األوىل عادت الدعوة إىل ختفيض التسلجح مرة أخرى ،وقد متثجلت اجلهود اليت
بذلت يف ظل عصبة األمم املتحدة يف حمادثــات جنيف عـام  1934ولوكارنو عام  ،1932وميثاق بريان–
كيلوغ عام  ،1938ومؤمتر خفض التسلجح عام  ،1923إىل أن عصفت التطورات السياسة بتلك اجلهود،
وتطور سباق التسلجح النووي بني الدول العظمى حىت اندلعت احلرب العاملية الثانية .104
ومنذ نشأة األمم املتحدة وجدت ظاهرتان مؤثرتان يف جمريات أمــور السياسـة الدولية ،مها:
 -1قيام العصر النووي وعدم توفر األمن لكافة دول العامل.
 -3التطور املذهل يف االكتشافات العلمية والتكنولوجية ،وبصفة خاصة يف جمال استخدامات الطاقة النووية
تغيري جذري يف املفاهيم العسكرية.102
يف السلم واحلرب ،األمر الذي ترتب عليه ٌ
وبناءً على ذلك قامت األمم املتحدة ببذل جهود حلظر استخدام األسلحة النووية ،وقد اختذت
بضعة قرارات تؤكد على أ جن استعمال هذا النوع من األسلحة يع جد انتهاكاً مليثاق األمم املتحدة ،وكانت
ويل من أجل حظر استخدامها .106
تدعو إىل عقد اتفاقية أو أي اتفاق د ج
وقد انعقدت أول دورة عادية للجمعية العامة التابعة لألمم املتحدة بعد أشهر قليلة من إلقاء قنبليت
هريوشيما وجنازاكي يف عام 1946م ،ومبقتضى أول قرا ٍر أصدرته اجلمعية العامة مت إنشاء جلنة الطاقة
الذرية ،وقد أكد هذا القرار على منع استخدام األسلحة النووية

.103

وقد باشـرت جلنـة الطاقة الذرية عملها وأشـرفت على مبـاحثات نزع الس ــالح حىت عام 1920م،

 -104حسن ،عبد الفتاح".1962 .مشكلة نزع السالح" .اجمللة املصرية للقانون الدويل .م .19ص.102
 -102الشمــي ،حيي" .1988 .األمم املتحدة ونزع السالح" .جملة السياسة الدولية .السنة الثانية والعش ـرين .ع .84ص .118
 -106األمم املتحدة" .1990 ،نزع السالح صحيفة الوقائع" .ع .24ص.16
 -103الشمــي .حيي .مرجع سابق .ص.118
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وانتقل نشاط جلنة الطاقة الذرية إىل جلنة نزع الســالح التـابعة لألمـم املتحدة عام 1923م ،مث انتقل فيما
بعد إىل اللجنة الفرعية لنزع السالح .108
وأسندت اجلمعية العامة أمور نزع السالح إىل اللجنة األوىل التابعة هلا وإىل جلنة نزع السالح،
بعدمها أهم جهازين مسؤولني عن نزع السالح.
وهناك أجهزة أخرى أنشأهتا اجلمعية العامة ملوضوع نزع السالح وهي:
 .1اجمللس االستشاري للدراسات اخلاصة بنزع السالح .1938
 .3معهد األمم املتحدة للبحوث اخلاصة بنزع السالح ،وهو مؤسسة مستقلة يف إطار األمم املتحدة عام
1939م.
 .2إدارة شؤون نزع السالح ،وهي أجهزة األمانة للمنظمة الدولية سنة .1982
 .4اللجنة اخلاصة باملؤمتر العاملي لنزع السالح
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ودعت اجلمعية العامة إىل اختاذ عدد من التدابري ملنع نشوب حرب نووية ،وتشمل هذه التدابري
حظر استخدام األسلحة النووية ووقف سباق التجسلجح ،كما طلبت اجلمعية العامة من مؤمتر نزع السالح يف
التوصل إىل اتفاق حول تدابري عملية ملنع نشوب حرب نووية ،غري أن
جنيف إجراء مفاوضات من أجل ج
أي نتيجة ملموسة.
املناقشات اليت دارت حول هذه املسألة -يف مؤمتر نزع السالح -مل تتمخض عنها ُّ
ويف دورة عام 1938م املقامة لنزع السالح ،أكدت اجلمعية العامة على هدفها وهو إزالة األسلحة
الذرية وضمان أن يكون استخدام الطاقة الذرية مقتصراً على األغراض السلمية وقد اقرتحت عدداً من

 -108بنونه ،أمحد خريي .مرجع سابق .ص.103
 - 109الشمي ،حيي .مرجع سابق .ص.118
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التدابري لتحقيق غايتها ،منها :تدمري األسلحة النووية ووقف إنتاجها ،والتوقف عن إنتاج املواد االنشطــارية،
وإنشـاء مناطـق خاليـة من األسلحة النووية.
وإىل جانب ذلك نظرت اجلمعية العامة يف ٍ
عدد من املقرتحات املتعلقة بتجميد إنتاج األسلحة
النووية ،واختذت عدة قرارات تطلب فيها من مجيع الدول احلائزة ملثل هذه األسلحة ،أن توافق على ّتميدها
ألي إنتاج للمواد االنشطارية .110
والذي من شأنه أن يتيح وقفاً كلياً ج
ونتيجة جلهود األمم املتحدة ظهرت اتفاقيات مجاعية أبرمت حتت مظلتها منها:
معـاهدة (القطب اجلنـويب) عام 1929م العتبار هذه املنطقـة خاليـةً من األسلحة النووية ،وتتضمن
هذه املعاهدة التزاماً ،مفاده عدم إجراء مناورات عسكرية ،وعدم إجراء ّتـارب على األسلحة ،أو إقامة أي
ونصت هذه املعاهدة على نزع السالح الكامل والشامل
منشــآت أو ّتهيزات عسكرية يف هذه املنطقة ،ج
هلذه القارة اجلنوبية املرتامية األطراف.
معاهدة (احلظر اجلزئي إلجراء التجارب النووية) عام 1962م ،وهذه املعاهدة ال حتظر إجراء
التجارب النووية حتت سطح األرض فحسب ،وإمنا حتظر إجراء مثل هذه التجارب يف الفضاء اخلارجي
واجلوي وحتت سطح األرض لغري األغراض السلمية.
معاهدة (الفضاء اخلارجي) عام 1963م ،وهذه املعاهدة حتظر وضع األسلحة النووية وأسلحة
التدمري الشامل يف الفضاء ،كما حتظر استخدام األجرام السماوية لألغراض العسكرية ووضع مثل هذه
األسلحة على هذه األجرام يف الفضاء اخلارجي.
معاهدة (تالتيلولكو) عام 1963م ،وهي خاصة بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف

 -110األمم املتحدة" .1990 ،نزع السالح صحيفة الوقائع" .ع .24ص.19
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أمريكا الالتينية ،حيث تع جد أول معاهدة تنشئ منطقة خالي ــة من األسلحة النووية يف العامل ،وقد متيزت
هذه املعاهدة بأهنا أوجدت نظاماً للتفتيش تقوم به منظمة دولية.
معاهدة (عدم انتشار األسلحة النووية) عام 1968م ،وهتدف هذه املعاهدة إىل عدم إجياد دول
نووية جديدة خالف املوجودة بالفعل يف اجملتمع الدويل ،أي تساعد على عدم انتشار األسلحة النووية
على املستوى األفقي ،وعلى الرغم من االنتقـادات املوجهة هلذه املعاهدة ،إال أهنا تشكل عالمة هامة وبارزة
يتم التطرق إليها بشكل مفصل خالل الفصل
يف طريق نزع السالح ،ونظراً ألمهية هذه املعاهدات سوف ج
الثاين.
معاهدة (قاع البحر) عام 1931م ،وهذه املعاهدة حتظر صنع أسلحة نووية أو أسلحة التدمري
الشامل على قاع البحر واحمليطات.111
الفرع الرابع :الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التهديد باستخدام األسلحة النووية
مقرها يف قصر السالم بالهاي ،وهي
تع جد حمكمة العدل الدولية اجلهاز القضائي لألمم املتحدة ج
وختتص بتسوية املنازعات القائمة بني الدول األعضاء وإصدار الفتاوى وليس من شأهنا النظر
حمكمة مدنية
ج
البت يف القضايا اجلنائية اإلقليمية حملكمة العدل األوربية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.112
أو ج
ويف جمال األسلحة النووية فقد كانت هناك فرصة حملكمة العدل الدولية للنظر يف هذا املوضوع ،وذلك
يف عام 1996م ،واليت تع جد املرة الثانية بعد النظر يف الدعوى اليت تقدمت هبا كل من أسرتاليا ونيوزيالند

 -111الشمي ،حيي .مرجع سابق .ص.130 ،119
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التطرق
ضد فرنسا يف عام 1932م بشأن التجارب النووية الفرنسية يف حميط هاتني الدولتني وهذا ما سيتم ج
إليه خالل البحث ،أما يف عام 1996م فقد تقدمت منظمة الصحة العاملية بسؤال حول مدى مشروعية
أجلت النظر يف
التهديد أو استخدام األسلحة النووية ،إال أن احملكمة امتنعت عن إصدار قرار بذلك ،و ج
املوضوع إىل حني إعادة طرح السؤال من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وقد كان سؤال اجلمعية العامة
مسموحا به وف ًقا للقانون
هو "هل التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها يف أي ظرف من الظروف يكون
ً
الدويل؟".
وخلصت احملكمة إىل القول مبشروعية التهديد واستخدام األسلحة النووية ،وهذه املشروعية تكون
طبقاً حلق الدفاع الشرعي للدول واملنصوص علية يف املادة ( )21من ميثاق األمم " ليس يف هذا امليثاق ما
يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدول ،فرادى أو مجاعات ،يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة
على أحد أعضاء (األمم املتحدة) وذلك إىل أن يتجخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن
فورا ،وال تؤثر تلك
الدويل ،والتدابري اليت اختذها األعضاء استعماالً حلق الدفاع عن النفس تبلغ إىل اجمللس ً
بأي حال فيما للمجلس  -مبقتضى سلطته ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا امليثاق  -من
التدابري ج
الختاذه من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته
أي وقت ما يراه ضرورة ج
احلق يف أن يتجخذ يف ج
إىل نصابه".
كما اعتمدت احملكمة يف رأيها االستشاري على عدم وجود التزام دويل أو معاهدة دولية أنشأهتا
الدول وحتت رعاية األمم املتحدة متنع أو حترم بشكل واضح وصريح استخدام األسلحة النووية.113
واجلدير بالذكر أن ثالثة من قضاة حمكمة العدل الدولية قد انشقوا عن القرار الذي صرحت به

 112كرمي ،ناتوري". 3009.استخدام األسلحة النووية يف القانون الدويل العام".رسالة ماجستري .جامعة مولود معمري تيزي وزو.
اجلزائر.ص.60 ،61
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احملكمة ،فذهب أحدهم إىل القول بأن السالح النووي ال مييز بني األهداف العسكرية واملدنية ،وقال
طباع مضر ّتعلها تصيب الضحايا بطريقة عشوائية ،وختلط بني املقاتلني
اآلخر أن األسلحة النووية ذات ٍ
وغري املقاتلني....فالسالح النووي سالح أعمى ،وآخرهم ذهب للقول إن املبادئ األساسية للقانون الدويل
اإلنساين حتظر استخدام أسلحة التدمري الشامل ،اليت من بينها األسلحة النووية.114
يربر التهديد باستخدام األسلحة النووية؛ ألن هذا يعد
وفي رأي الباحثة أنه ليس هناك ج
أي مبدأ ج
إنكاراً لالعتبارات اإلنسانية اليت تنادي هبا املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين ،واعتماد الرأي
االستشاري حملكمة العدل الدولية يف مشروعية التهديد باستخدام األسلحة النووية على مبدأ الدفاع الشرعي
للدول والذي يعطي احلق للدول النووية يف زيادة وتطوير ترساناهتا النووية ،كما يبيح للدول غري النووية أن
تسعى يف امتالك أسلحة نووية استناداً على مبدأ توازن القوى ،وهذا ما يتعارض مع املعاهدات واملواثيق
الدولية اليت حتظر استخدام األسلحة النووية ،كما إن مبدأ الدفاع الشرعي ليس مطلقاً ،بل له قيود وشروط
طبقاً لنص املادة ( )21من ميثاق األمم املتحدة واليت من بينها شرط اللزوم ،واملقصود به هو أن استخدام
السالح النووي يع جد الوسيلة الوحيدة لص جد العدوان ،ومن شروطه أيضاً التناسب بني فعل االعتداء والدفاع
الشرعي ،فمثالً ال جيوز لدولة نووية استخدام أسلحة نووية ض جد دولة أخرى غري نووية حبجة أهنا يف حالة
دفاع شرعي.
إن الواليات املتحدة األمريكية عند استخدامها لألسلحة النووية ضد اليابان عام 1942م برميها
قنبلتني نوويتني على مدينيت هريوشيما وجنازاكي استندت إىل املادة ( )103من الفصل السادس عشر من
أي عمل إزاء دولة كانت
ميثاق األمم املتحدة ،والذي ينص على" :ليس يف هذا امليثاق ما يبطل أو مينع ج

 114اللجنة الدولية للصليب األمحر ".3016.القانون الدويل اإلنساين وفتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة
النووية أو استخدامها".ص.4

23

يف أثناء احلرب العاملية الثانية معادية إلحدى الدول املعادية على هذا امليثاق إذا كان هذا العمل قد جاختذ
أو ر جخص به نتيجة لتلك احلرب من قبل احلكومات املسؤولة عن القيام هبذا العمل" .وكأن امليثاق – كما
عطي الواليات املتحدة احلجة لشن اهلجوم النووي على اليابان ،فامليثاق صدر يف
ترى الباحثة -صدر لي َ
 36يونيو عام 1942م ،واهلجوم كان يف  6أغسطس 1942م .عدة أشهر فقط بني صدور امليثاق وبني
املربر أفظع من اهلجوم نفسه فالواليات املتحدة األمريكية مل تكن حىت يف حالة دفاع
اهلجوم وإن كان هذا ج
شرعي.
المطلب الثاني :اإلجراءات الوقائية التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لمعاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية.
ظل الوضع احلايل لألمن
إن احتماالت استخدام املواد النووية أو املشعة يف عمليات إجرامية يف ج
دويل حول هذا اخلطر احملدق جأدى إىل قطع الدول على نفسها التز ًاما حبماية
النووي ،إضافة إىل اتفاق ج
املشعة والتصدي ألحداث األمن النووي ،كما اتفقت الدول على تعزيز األطر القانونية
ومراقبة املواد النووية و ج
ٍ
صكوك قانونية دولية لدعم األمن النووي يف مجيع أحناء العامل.
اليت حتكم هذه املواد وقامت بوضع
دور فعال يف ارتفاع مستوى األمن النووي
ويف هذا الصدد أصبح للوكالة الدولية للطاقة الذرية ٌ
العاملي ،فتقوم الوكالة بدعم الدول واتجباع منهج يشمل تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة
باألمن النووي ومحاية املعلومات ومحاية وحصر املواد النووية ومراقبتها ،وتصدر الوكالة سلسلة األمن واليت
هتدف من خالهلا إىل مساعدة الدول على تنفيذ منظومة األمن النووي بطر ٍ
يقة متكاملة ومتماسكة.
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وبناءً على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأدوار خمتلفة يف
جمال التح جقق من املواد النووية واألسلحة النووية ،فتعمل كجهاز تفتيش دويل ،وكقناة متعددة األطراف
للح جد من انتشار األسلحة النووية ،وذلك عن طريق بعض الصالحيات واإلجراءات القانونية اليت تعطي
حق التحقق من احرتام الدول بالتزامها بعدم استخدام الطاقة الذرية ألغراض عسكرية أو إرهابية،
للوكالة ج
وتعرف هذه الصالحيات واإلجراءات بالضمانات الشاملة.

116

وحق الرقابة عن بعد وأعمال
فالوكالة الدولية للطاقة الذرية هلا ُّ
حق حماسبة الدول على املواد النووية ،ج
التفتيش يف املواقع ،وتعمل الوكالة وفقاً العرتاف الدول األطراف يف معاهدة (عدم االنتشار) النووي بأهنا
سلطة مسؤولة عن التحقق واالمتثال التفاقيات الضمانات ،وقد وضعت الوكالة مبوجب وثيقتها اإلعالمية
( )INFCIRC/153هذه الضمانات عام 1931م ،وأثبتت جناحها يف كشف النقاب عن عدد من املنشآت
النووية والربامج السرية حليازة األسلحة النووية .وجلميع هذه األسباب فإن موضوع الضمانات الدولية يفرض
نفسه للبحث والدراسة ،األمر الذي جعلنا يف هذه الدراسة نفرد له مطلباً كامالً ،وهو املطلب الذي حنن
بصدده اآلن ،وذلك لنتمكن من تغطيته من مجيع جوانبه.
قامت الباحثة بتقسيم هذا املطلب إىل فرعيني رئيسني الفرع األول :ويشمل نظام الضمانات
الدولية ،والفرع الثاين تطوير الضمانات املتكاملة.
الفرع األول :نظام الضمانات الدولية
يف هذا الفرع ستقوم الباحثة بتوضيح نظام الضمانات الدولية وما يبيحه هذا النظام للوكالة من

116الربداعي ،حممد".1994.االستخدامات السلمية للطاقة الذرية ".جملة املستقبل العريب .م(:)9ع.183ص.2-3
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حق الدخول إىل أراضي الدول النتجة للسالح النووي والدخول وتفتيش يف املفاعالت النووية 113مبوجب
أوال :نشأة هذا النظام،
سلطة قانونية منحتها هلا معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،ونقسم الفرع إىلً :
ثانيًا :تعريف النظام وأمهيته ،وثالثًا :عرض صور الضمانات الدولية.
أوال :نشأة نظام الضمانات الدولية
اختلفت التعبريات الدولية عن الرغبة يف إنشاء الضمانات ،ومن أمهها التصريح املشرتك الصادر
يف اخلامس عشر نوفمرب عـام 1942م ،لكـل مـن رئيـس الواليات املتحـدة األمريكية ،ورئيس وزراء بريطانيا،
ورئيس وزراء كندا بعد أربعة أشهر من إلقاء القنبلتني الذريتني على هريوشيما وجنازاكي ،وقد جاء بالتصريح:
"إن املسامهة الدولية يف التكنولوجيا اجلديدة املتعلقة بالطاقة الذرية ،جيب أن تكون سريعة بقدر املستطاع
بشرط إخضاعها لنظام ضمانات ٍ
تضمن
ج
فعال وقابل للتنفيذ ،حبيث يكون مقبوالً من مجيع الدول" .وقد ج
التصريح إنشاء جلنة خاصة حتت إشراف األمم املتحـدة ،وتكــون مهمتهـا تقديــم التوصيــات فـي هـذا
املوضــوع ،ويف هنايــة ديسمرب 1942م صدرت موافقة االحتاد السوفييت على هذا املقرتح.
َّأما يف هناية اخلمسينيات فقد جاءت اخلطوة العملية األوىل حنو إنشاء الضمانات الدولية ،واملتمثلة
باقرت ٍاح ٍ
حمدد إلنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،حتت رعاية األمم املتحدة وتكون مهمتها األوىل إجياد
السبل لتخفيض املواد االنشطــارية118من أجل املسـاعي السلمية للبشرية وإقامة نظام عاملي للتفتيش والرقابة.
وبتأسيس الوكالة نشأت الضمانات ،وبدأت اخلطوات اجلادة حنو تطبيق وتنفيذ وتطوير هذه

 -113املفاعالت النووية هي مفاعالت قادرة على العمل حبيث حتافظ على تفاعل تسلسلي انشطاري حمكوم ودائم انظر يف ذلك:
IAEA.1998. INFCIRC/546.January. Vienna. P.4.
-118هي املواد اليت تنشطر بالنيرتونات البطيئة والسريعة.
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الضمانات حبسب ما يستج جد من تطور ٍ
ات على الساحة الدولية ،ومبا يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية
اهلائلة واملتسارعة باستمرار .119
وتتضمن الفقرة اخلاصة من املادة الثالثة من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتويل
ٍ
ضمانات ترمي إىل ضمان كون املواد االنشطارية اخلاصة وغريها من املواد واخلدمات
الوكالة سلطة تطبيق
واملعدات واملعلومات اليت تقدمها الوكالة أو اليت تق جدم بناءً على طلبها أو حتت إشرافها أو رقابتها،
أي ترتيب ثنائي أو
يتم على ج
الستخدامها على حن ٍو خيدم ج
أي غرض عسكري ،وإن تطبيق هذه الضمانات ج
متعدد األطراف إذا طلبت ذلك أطرافه ،أو على أي ٍ
نشاط من أنشطة دول ما يف ميدان الطاقة الذرية إذا
طلبت تلك الدولة ذلك.130
تتكون من رئيس ونائب رئيس ،وخيتارها جملس حمافظي
وقامت الوكالة بإنشاء جلنة ضمانات ج
الوكالة ،وتكون مهمة اللجنة حبث إمكانيات تنفيذ اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية ،ويشرتك يف أعمال
هذه اللجنة مجيع أعضاء الوكالة ،وقد كان أول اجتماع هلا يف عام 1930م.131
كل
ج
ونصت معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف مادهتا الثالثة من نظام الضمانات الدولية أن ل ج
ٍ
ضمانات تتح جدد يف ٍ
اتفاق للتفاوض
طرف يف املعاهدة وغري مالكة للسالح النووي عليها أن تقبل
دولة هي ٌ
واإلبرام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقاً للنظام األساسي للوكالة وملنظومة ضمانات الوكالة ،بقصد
توجهها املعاهدة ،وتطلب هذه املادة إجراء ضمانات تطبجق على املواد
التأ جكد من تنفيذ االلتزامات اليت ج

 -119نعمان ،حممد عبد اهلل" .3001 .ضمانات استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية".جامعة صنعاء.ص 109و 113
 -130النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته املعــدلة .1989 .املـادة الثالثة.الفقرة اخلامسة.ص.2
-4نشـاطات املنظمات الدولية. 1930 .الوكاالت املتخصصة" الوكالة الدولية للطاقة الذرية" .جملة السياسة الدولية.السنة السادسة .ع.33
ص.983
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املصدرية أو املواد اخلاصة القابلة لالنشطار يف مجيع األنشطة النووية السلمية داخل أراضي الدولة أو حتت
سيطرهتا ،أو ّتري حتت مراقبتها يف أي مكان كان.133
ثانيا :تعريف الضمانات الدولية وأهميته:
يقصد بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز السالمة النووية وحترمي أي استخدام عسكري،
وقد أدخلت معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (  Non-Nuclear Proliferation Treaty )NPTحتسيناً
إضـافياً ،يتجسد يف أن ضمـانات املعاهدة قد ال تستبعد أي استخدام عسكري باستثناء تطوير املتفجرات
النووية فقط.132
ومتج تعريف الضمانات الدولية تفصيالً يف عدد من االتفاقات املعقودة بني الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وبني الدول بأهنا " :الكشف يف الوقت املناسب عن حتويل كميات ذات مغزى من املواد النووية من
األنشطة النووية السلمية ،إىل تصنيع األسلحة النووية واألجهزة املتفجرة النووية األخرى ،أو لغرض غري
معلوم واحليلولة دون حدوث مثل هذا التحويل من خالل الكشف املبكر " .134
وقد أدركت دول معاهدة (عدم االنتشار) بأن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،توفر تأكيد
االنصياع ،وتساعد الدول على إثبات امتثاهلا للتعهدات ذات الصلة ،وقد اعرتفت الدول بأن
الوكالة سلطة مؤهلة ومسؤولة عن التحقق من االمتثال التفاقات الضمانات وتأكيدها .132
وقد ساعدت الضمانات الوكالة من خالل دورها يف التحقق من عدم االنتشار النووي على

122-NPT. 2003. IAEA BULLETIN. Vol.45. No.2. P.66.
123-Fischer,David.2003.IAEA
Vision
and
Reality.
IAEA
BULLETIN.
Vol.45.No.2.PP.13-14.
-134حولية األمم املتحدة ،ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واألنشطة ذات الصلة.م.1980 .2ص.320
125Ravf ,Tarig and Jan.Lodding. 2005. IAEA and NPT. IAEA BULLETIN. Vol.46.
No.2. P.20.
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اكتشاف برنامج األسلحة النووية السرية للعراق يف أوائل تسعينيات القرن املنصرم ،وكرست الوكالة جهوداً
مكثفة لتعزيز نظام الضمانات النووية ،حبيث تقدم من خالل هذه الضمانات إىل اجملتمع الدويل تأكيداً
موثوقا به بأن املواد واملرافق النووية 136سيتم استخدامها بشكل حصري لألغراض السلمية .133
وساعد نظام الضمانات الوكالة يف الكشف عن برنامج إيران النووي يف شهـر أغسطس عام
 ،3003وبعد تقارير إعالمية حول منشآت نووية مل يعلن عنها سابقاً يف مجهورية إيران ،طالبت الوكالة
بزيارة إىل هذه املواقع ووافقت إيران ،وخالل املناقشات أطلعت إيران الوكالة على عدد من األنشطة اليت
كان ينبغي عليها اإلبالغ عنها يف مرحلة مبكرة وفقاً لضمانات الوكالة.138
ويقوم نظام ضمانات الوكالة على احرتام حقوق السيادة للدول ،ومل يوجد ما يشري إطالقاً إىل َّ
أن
هذه الضمانات قد عرقلت التطور االقتصادي أو العلمي أو التقين للدول األطراف ،أو التعاون الدويل يف
األنشطة النووية السلمية ،بل على النقيض من ذلك فقد أسهمت الضمانات يف احملافظة على الثقة بني
الدول .139
كما أثبت هذا النظام إمكانية االعتماد عليه ومصداقيته فيما يتصل بتقدمي املعلومات وتأكيدات
حول االستخدام السلمي للمواد واملنشآت النووية املصرح عنها( ،أي صحة البيانات اليت تقدمها كل دولة
للوكالة).

-136املرفق النووي هو كل مرفقاً مدين مع ما يرتبط به من أرض ومبان ومعدات جيري فيه إنتاج مواد مشــعة ،أو معاجلتها ،أو اســتخدامها،
أو ختزينها ،أو التخلص منها على نطاق يس ـ ـ ــتلزم مراعاة األمان ،أو أي مكان يشـ ـ ــع منه اسـ ـ ــتخدام مواد نووية بكميات تزيد على كيلوجرام
فعال انظر يف ذلك:
IAEA. 1998. INFCIRC/546.January.Vienna. P.4.
127- ELbaradei.Mohamed.2003.Atoms for Peace a Vision for the Future. IAEA
BULLETIN. Vol.45. No. 2. P.17.
128-Ravf. Tarig and Jan Lodding, OP.Cit, P.21.
-139حولية األمم املتحدة ،ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .1980.م.2ص.322
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ولكن يعاب على هذا النظام – الضمانات –أنه على الرغم من َّ
أن جماالت معاهدة عدم انتشار
املصرح عنها (ألن الوكالة هلا احلق ،وعليها
األسلحة النووية وصالحياهتا ال تقتصر على املواد واملنشآت ج
الواجب األساسي أيضاً يف تطبيق نظام الضمانات على كافة املواد ،وكل املنشآت النووية يف البلد املعين)،
فإن نظام املعلومات يظل حمدوداً يف قدرته على التعامل مع تصرحيات الدول بشأن املواد النووية املوجودة
لديها ،فكان البد من حتديث نظام الضمانات بإضافة إجراءات تعطي الوكالة قدرات أفضل متكنها من
اكتشاف األنشطة النووية السرية ،فجاء رد أمانة الوكالة وبدعم قوي من األعضــاء ،على هيـئة برنامــج
مكثــف على مدى عدة سن ـوات أطلــق عليـه اسم (الربوتوكول اإلضايف) هبدف حتسني فعالية نظام
الضمانات .120
ثالثا :صور الضمانات الدولية
تتألف ضمانات الوكالة من ثالثة مكونات رئيسة هي :حصر املواد النووية ،121والرصد املستمر،
وعمليات التفتيش املوقعي.
فحصر املواد النووية يتبعه تقدمي الدول لتقارير دورية عن طبيعة املواد النووية وكمياهتا املوجودة يف
منطقة رصد املواد ،والتغريات اليت تطرأ عليها على مر الزمن.
والرصد املستمر هو استخدام األختام والكامريات وغريها من األجهزة اإللكرتونية يف التسجيل

130-Hooper.Richard.2003. The Changing Nature of Safeguards. IAEA
BULLETIN.Vol.45.
No.1.
P.7.
 -121املواد النوويــة عبــارة عن البلوتونيوم بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنــاء مــا كــان الرتكيز النظــائري فيــه يتجــاوز  %80من البلوتونيوم  ،328واليورانيوم ،322
واليورانيوم املثري بالنظري  322أو النظري  ، 322واليورانيوم احملتوي على خليط النظائر املوجودة يف الطبيعة عدا ما كان منه على شـ ـ ــكل خام
أو فضالت خام ،وأية مادة حتتوي على واحد أو أكثر مما تقدم ،للمزيد انظر يف ذلك:
IAEA.2005. GC (50)/4.December. Vienna. P.11.
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اآليل لألنشطة اجلارية يف النقاط االسرتاتيجية يف منطقة رصد املواد.
َّأما عمليات التفتيش املوقعي فيشارك فيها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدقيق سجالت
املادي
حصر املواد النووية والتح جقق من األجهزة واألختام املوضوعة ،إىل جانب التأ جكد من عمليات اجلرد ج
للمواد النووية.
ولقد تطورت أشكال الضمانات وصورها عرب املراحل التارخيية ،وذلك يف حماو ٍلة لالستجابة حلاجة
اجملتمع املعاصر ،ويرجع هذا االختالف يف صور الضمانات إىل اختالف املنشآت واملفاعالت النووية
نفسها.
وفيما يلي نبني أهم صور هذه الضمانات:
 -1فقد صدرت وثيقة الضمانات األوىل يف سنة 1961م ،ومل تكن ختضع هلذه الضمــانات سوى
املفاعالت النــووية اليت تصـل طاقتها إىل  100ميجا وات ،وتطورت يف عام 1964م ليمت جد تطبيقها على
املفاعالت اليت تزيد طاقتها عن  100ميجاوات.123
َّ -3أما وثيقة الضمانات املع جدلة فصدرت سنة 1962م ،ومتج استحداثها ملواجهة التطور التكنولوجي الذي
تعجز الوثيقة األوىل عن تغطيته ،وقد أحلق هبا ملحقان :األول صدر عام 1966م ،وهو خاص مبصانع
احلد الذي يسمح به بالتفتيش يف مجيع األوقات بالنسبة هلذا النوع
إعادة املعاجلة ،حيث قامت بتخفيض ِّ
من املصانع وجعلته ملا يزيد عن مخس كيلوجرامات فعالة فقط ،بدالً من ستني كيلوجراماً فعاالً ،وجاء بعد
ذلك عام 1968م بامللحق الثاين لوثيقة الضمانات املع جدلة وهو اخلاص باملواد النووية يف مصانع التحويل
والتصنيع.

-123سـتيف توليو وتوماس مشا لربغر . 3002 .حنو االتفاق على مفاهيم األمن .معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح.األمم املتحدة.
جنيف :ص ص.343 -341
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ونصت كل من وثيقة الضمانات املعدلة ووثيقة املفتشني على حتديد مهام التفتيش ليشمل بصفة أساسية:أ -فحص التسهيل للتأكد من إنشائه طبقاً للتصميم الذي سبقت املوافقة عليه.
ب -فحص التسهيل يف أثناء تشغيله وفحص املواد واملعدات اخلاضعة لضمانات الوكالة.
ج -فحص التقارير والسجالت والتأ جكد من مطابقة التقارير اليت تلقتها الوكالة للسجالت ،وأيضاً مطابقتها
للواقع.
د-التح جقق من مقادير املواد اخلاضعة للضمانات:
وقد دجمت نصوص كل من وثيقيت الضمانات املعدلة واملفتشني اخلاصة مبجال التفتيش يف اتفاقيات
الضمانات.122
-3وثيقة الضمانات الشاملة:
وتعرف باتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي مرتبطةٌ مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،
ج
ويتم ذلك عن طريق عقد اتفاقية بني
وتطبجق على مجيع الدول املوقعة على املعاهدة باستثناء الدول النوويةُّ ،
الوكالة والدولة هبدف إخضاع دورة الوقود النووي واملنشآت النووية ومجيع املواد النووية سواءً أكانت على
شكل خامات طبيعية أم كانت مو ًادا مستخلصة من عمليات إعادة املعاجلة 124إلنتاج الطاقة النووية.
وتتضمن اتفاقية الضمانات الشاملة التزام الدول املعنية ووفاءها بالتزاماهتا حسب نصوص معاهدة
ج
منع االنتشار النووي ،وذلك بغرض منع هذه الدول من حتويل نشاطاهتا النووية السلمية إىل عسكرية،

 -122ماهر ،حممود ماهر حممد . 1980 .نظام الضـ ـ ـ ـ ـ ــمانات الدولية لالسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامات الس ـ ـ ـ ــلمية للطاقة النووية.دارالنهض ـ ـ ـ ــة العربية .ص
ص.202-202
 -124هي معاجلة أو عملية الغرض منها استخالص نظائر مشعة من وقود مستهلك إلعادة استخدامه انظر يف ذلك:
IAEA. 1998. INFCIRC/546.January. Vienna.P.4.
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وعلى هذا األساس تقوم الوكالة بتطبيق الضمانات على املنشآت املعدلة عنها واملنصوص عليها يف االتفاقية.
 -5النظام الشامل للضمانات الدولية:
وهذه صورةٌ مستحدثةٌ من صور الضمانات سنة 1991م ،وكانت إحدى نتائج حرب اخلليج
الثانية ،حيث دفعت الوكالة إىل ممارسة أنشطة حت جق ٍق وتفتيش ،وهذه األنشطة خترج عن نطاق صالحيات
الوكالة املمنوحة هلا مبوجب الضمانات الدولية الشاملة ،فقد قامت الوكالة مبوجبها بتدمري القدرات النووية
العراقية مبا يف ذلك مراكز التدريب والطاقة الذرية السلمية ،ومعامل البحوث والتطوير والقدرات الفنية
وأجهزة التعليم.
وهبذا أصدرت الوكالة عام 1993م بعض القرارات للتأ جكد من صحة اكتمال إعالن الدول اخلاضعة لنظام
الضمانات الشاملة ،وتتضمن هذه القرارات ما يأيت:
أ-نظام اإلبالغ عن املواد واملعدات النووية وغري النووية.
ب-اإلبالغ عن معلومات التصاميم اخلاصة باملنشآت النووية.
يتم يف ظروف تشغيل غري عادية للمنشأة النووية ،أو حلدوث أخطاء
ج-التفتيشات اخلاصة ،وهي إجراء ج
ويتم بعد موافقة الدول املعنية وأخطارها بوجوب إجراء هذا
أو تالعب فين يف التشغيل ،أو يف السجالت ،ج
التفتيش

.122

الفرع الثاني :تطوير الضمانات المتكاملة
يدل مصطلح الضمانات املتكاملة "على عملية اجلمع بني تدابري الضمانات املتاحة للوكالة على
ج
النحو األمثل يف إطار اتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية بغية حتقيق أقصى قد ٍر من الفعالية

 -122حممد عبد اهلل حممد نعمان ،مرجع سابق ،ص .148-146

63

والكفاءة يف حدود املواد املتاحة لدى الوفاء حبقوق الوكالة والتزاماهتا املنصوص عليها فــي الفقــرة الثانية من
الوثيقة

126

 (INFCIRC/ 540corrected).والوثيقة

)(INFCIRC/ 153 (corrected

أهم ما يتعلق بالضمانات املتكاملة ،من أهدافها ومبادئها وشروط تنفيذها
ويف هذا الفرع سنوضح ج
على الدول ،واإلجراءات اليت تتخذها الوكالة الرامية إىل ترويج عقد هذه الضمانات مع الدول ،كما
سنتعرض ألمهية الضمانات املتكاملة بالنسبة للوكالة والدول.
أوال :أهداف الضمانات المتكاملة
إن اهلدف الرئيس واألساسي من تطوير الضمانات املتكاملة هو متكني الوكالة من استخالص
االستنتاجات الرقابية الضرورية ،ومن مث توفري توكيد بشأن كل من عدم حتريف مواد نووية بعيداً عن األنشطة
املعلنة ،وعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غري معلنة على مستوى الدولة بكاملها ،ويؤدي هذا التوكيد يف
هناية املطاف إىل هتيئة احتماالت تقليص اجلهد التفتيشي.
ثانيا :المبادئ األساسية للضمانات المتكاملة
تتمثل املبادئ األساسية اليت حتكم تطوير الضمانات املتكاملة فيما يلي:
-1يلزم أن تكون تلك الضمانات غري متييزية ،أي جيب أن تتماثل متاماً يف األهداف التقنية املنشودة يف
مجيع الدول ذات االلتزامات الرقابية املتشاهبة.
-3جيب أن تكون تلك الضمانات قائمة على اعتبارات تشمل الدولة:

136-IAEA. 1999. GC (44) 17.Vienna. P.3.
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أ -كأن يؤدي التقييم الشامل للمعلومات املتعلقة بالدولة برمتها دوراً رئيساً يف ختطيط األنشطة املنف جذة يف
تلك الدولة.
مصممة على حنو يغطجي مجيع مسارات االقتناء اليت تسعى
ب -جيب أن تكون النُّهج الرقابية املتكاملة ج
الدولة بواسطتها إىل اقتناء مواد نووية لصنع أجهزة متفجرة نووية.
-2يظل إجراء حصر املواد النووية تدبرياً رقابياً ذا أمهية جوهرية.
وينصب الرتكيز الرئيس لألعمال املتعلجقة بالضمانات املتكاملة على وضع تفاصيل املبادئ التوجيهية والنهج
ج
الرقابية واملعايري التنفيذية ،وتتضمن تلك األعمال ما يلي:
 -1حتديد تفاصيل العملية اليت ميكن عن طريقها استخالص استنتاج إجيايب بشأن عدم وجود مواد وأنشطة
نووية غري معلَنة داخل الدولة.
-3اختاذ التدابري اليت سيكون من املناسب تطبيقها فيما بعد على املواد النووية املعلنة املوجودة يف أنواع
حمددة من املرافق بغية االستمرار يف توفري استنتاج يفيد بعدم حتريفها.
ثالثا :شروط تنفيذ الضمانات المتكاملة:
من املهم مالحظة َّ
أن بدء تنفيذ بروتوكول ما ال يش جكل يف حد ذاته أساساً كافياً لكي تع جدل
الوكالة التدابري الرقابية اجلاري تنفيذها يف دولة معينة لديها اتفاق ضمانات شاملة ،فمن أجل تقليص تدابري
حت جققية تقليدية معينة مطبقة على مواد نووية معلنة ،يلزم استخالص استنتاجات إجيابية بشأن عدم وجود
مواد وأنشطة نووية غري معلنة داخل الدولة برمتها ،وتتضمن شروط استخالص تلك االستنتاجات -عقب
بدء نفاذ بروتوكول إضايف -ما يلي:
-1أن تكون الدول قد امتثلت يف التوقيت املطلوب للمتطلبات اليت يقضي هبا كل من اتفاق الضمانات
والربوتوكول اإلضايف.
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-3أن تكون الوكالة قد نف جذت التدابري الضرورية للتحقق من املواد النووية املعلنة ،واستخلصت استنتاجاً
يفيد بعدم حتريف تلك املواد.
-2أن تكون الوكالة قامت مبا يلي:
أ-تقييم عريض بشأن الدولة ،استناداً إىل كافة املعلومات املتاحة ،مبا يف ذلك اإلعالنات اليت
ق جدمتها الدولة مبوجب املادة الثانية من الربوتوكول اإلضايف ،وانتهت على حن ٍو م ٍ
رض من تسوية أي وجه
تضارب أو تساؤل.
ب-تنفيذ معاينة تكميلية عند االقتضاء ،وفقاً للربوتوكول اإلضايف ومبجرد التمكن من استخالص
استنتاجات إجيابية بشأن عدم حتريف مواد نووية معلنة وعدم وجود مواد وأنشطة نووية غري معلنة تستطيع
الوكالة أن متضي يف تنفيذ الضمانات املتكاملة على مستوى الدولة بكاملها وإذا مل تستطع الوكالة يف
أعقاب تنفيذ الضمانات املتكاملة َّ
أن تعيد تأكيد االستنتاج املتعلق بعدم حتريف مواد نووية معلنة ،أو بعدم
وجود أنشطة ومواد نووية غري معلنة على مستوى الدولة بكاملها ،فسيلزم عندئذ اختاذ إجراءات تصحيحية
تتضمن – تبعاً للظروف – تنفيذ األنشطة الرقابية التقليدية يف تلك الدولة مع االستمرار يف تنفيذ الربوتوكول
اإلضايف.123

رابعا :عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية وبدء تنفيذها
يف عام 3002م ازداد عدد اتفاقات الضمانات والربوتوكوالت اإلضافية املوقعة والنافذة ،فقد بلغ
إمجايل الدول اليت لديها اتفاقات ضمانات مائة وتسع وأربعني دولة ،ومع بدء تنفيذ اتفاقات ضمانات
شاملة ألربع دول وقعت مخس دول على مثل هذه االتفاقات ،وقامت دولتان طرفان يف معاهدة (عدم

137-IAEA. 2000.GC (44) /12. Vienna. PP.7-9.
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االنتشار) مبفاوضات بشأن اتفاق ضماناهتا الشاملة مع الوكالة.128
ويف الوقت ذاته وقعت إحدى عشرة دولة بروتوكوالت إضافية ،وبدأ نفاذ بروتوكوالت إضافية
بالنسبة إىل أربع وعشرين دولة ،وتعهدت دولتان أخريان بتطبيق بروتوكوليهما اإلضافيني إىل حني بدء
تنفيذمها رمسياً ،بينما ازداد عدد الدول اليت لديها بروتوكوالت إضافية نافذة من مخس وثالثني دولة إىل تسع
ومخسني دولة.
وعلى الرغم من هذا االزدياد اهلائل يف عدد الدول اليت لديها بروتوكوالت إضافية نافذة بالفعل،
وهو ما ميثل تطوراً إجيابياً فإنه يلزم القيام باملزيد من اجلهد ،وذلك ألنه بعـد أكثـر من سبع سنوات من
موافقة اجمللس على الربوتوكول النموذجي اإلضايف ،أي حىت السادس عشر من يوليه عام 3004م توجد
مائة ومثان دول منها سبع عشرة دولة لديها أنشطة نوويـة كبــرية معروفة مل توقع بعد بروتوكوالت إضافية،
يف حني توجد مخس وعشرون دولة – منها اثنتا عشرة دولة ذات أنشطة نووية كبرية  -وقجعت على
ٍ
يتعني عليها أن تدخل هذه الربوتوكوالت إىل حيز النفاذ ،ومن بني الدول األطراف يف
بروتوكوالت إضافية ج
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية توجد ثالث وأربعون دولة مل تدخل اتفاقات الضمانات الشاملة
املعقودة مع الوكالة -عمالً بتلك املعاهدة -إىل حيز النفاذ.
خامسا :اإلجراءات الرامية إلى ترويج عقد اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية:
لتيسري بدء نفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة والربوتوكوالت اإلضافية ،يوصي املؤمتر العام بأن تنظر
سائر الدول األعضاء يف تنفيذ عناصر خطة العم ــل املقتــرحة والواردة يف الوثيقة  GC(44)Res/19وتتمثل
عناصر خطة العمل هذه فيما يلي:

138-IAEA. 2003.GC (47)/8. Vienna. P.8.
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 -1تكثيف اجلهود اليت يبذهلا املدير العام لعقد اتفاقات ضمانات إضافية وخاصة مع الدول اليت تضطلع
بأنشطة نووية.
 -3تقدمي املساعدة من جانب الوكالة والدول األعضاء لسائر الدول بشأن كيفية عقد اتفاقات ضمانات
وبروتوكوالت إضافية وتنفيذها.
-2تعزيز التنسيق بني الدول األعضاء وأمانة الوكالة فيما تبذله من جهود لتعزيز عقد اتفاقات ضمانات
وبروتوكوالت إضافية.
وقد واصلت األمانة جهودها الرامية إىل تشجيع االنضمام إىل نظام الضمانات القوي ،فقد عقدت األمانة
حلقة دراسية يف (فينا) استهدفت الدول اليت مل تعقد بعد اتفاقات ضمانات شاملة عمالً مبعاهدة (عدم
االنتشار) ،كما جرت مشاورات ثنائية مع مخس وعشرين دولة بشأن عقد اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت
إضافية ،ونظمت الوكالة لقاءً إعالمياً على هامش الدورة الثالثة للجنة التحضريية ملؤمتر االستعراض ملعاهدة
تضمن التحقيق الذي تقوم به الوكالة -مبوجب معاهدة (عدم االنتشار)-
(عدم االنتشار) لعام 3002م ج
يف عقد اتفاقات الضمانات والربوتوكوالت اإلضافية ،كما أسهمت يف حلقتني دراسيتني -حول الربوتوكول
اإلضايف -عقدتا يف كولومبيا واملكسيك.129
َّ
يتم حبلول هناية عام 3002م إبرام اتفاقات ضمانات مع
إن اهلدف من هذه األنشطة هو أن ج
العديد من أطراف معاهدة (عدم االنتشار) اليت مل تربم هذه االتفاقات بعد ،وكذلك إبرام بروتوكوالت
إضافية مع أغلبية الدول ومجيع الدول ذات األنشطة النووية املهمة ،ولقد ساعد عدد من الدول تلك
عيين ،وحسب تقدير أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميكن تقسيم
اجلهود عرب إسهامات مادية ،ودعم ج

139- IAEA.GC (48)/11. Vienna. 2004. PP.8-9.
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العقوبات اليت تعرتض الدول يف سبيل إبرام اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية إىل أربع جمموعات:
-1عوامل قانونية ،مثل انعدام فهم املتطلبات التشريعية التفاقات الضمانات والربوتوكوالت اإلضافية.
-3عوامل إدارية ،مثل االفتقار لعالقات عملية للوزارة املعنية اليت تتعامل مع الشؤون اخلاصة بالوكالة
واملوظفني احلكوميني املسؤولني عن إبرام االتفاقات الدولية.
-2عوامل تتعلق بتخطيط السياسات ،كاألولويات املتنافسة وتوقعات املنافع األمنية أو االقتصادية اليت
تعود من اتفاقات الضمانات والربوتوكوالت اإلضافية.
 -4عوامل تقنية ،مبا يف ذلك احلاجة إىل تأسيس منظومة حماسبة حكومية فاعلة لغرض مراقبة املواد
النووية.140

سادسا :أهمية اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية:
-1ت ُّ
عد هذه االتفاقات تدبرياً مهماً لوقف خماطر االنتشار ،فالربوتوكول اإلضايف الساري املفعول جيب أن
يصبح معياراً جلميع الدول مبا فيها الدول غري املنتسبة ملعاهدة (عدم االنتشار).
َّ -3
إن املعلومات املقدمة من الدول األعضاء وفقاً للربوتوكول اإلضايف ت ُّ
عد بالغة الفائدة يف تقييم الربنامج
النووي للدولة.
-2كما َّ
أن املعلومات املقدمة تفيد أيضاً يف السماح للوكالة بأن تش جكل صورًة أفضل عن الكيفية اليت ميكن
هبا لصادرات الدولة من املـواد غيــر النــووية أن تسهــم بغيـر قصد (أو عن قصد) يف الربنامج النووي السري
لدول أخرى.
وجيب على الدولة غري املنتسبة ملعاهدة (عدم االنتشار) َّ
أن تشجع على عقد الربوتوكوالت اإلضافية

140-Ravf. Tarig, and Jan. Iodding, OP. Cit , PP.22-32
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وتنفيذها ؛كي تربهن على تعهداهتا بأن ال تساعد أياً من الدول غري النووية فيما خيص األنشطة النووية يف
األغراض غري السلمية.141
 -4وعلى أساس السلطة القانونية املمنوحة للوكالة من خالل اتفاقات ضمانات الربوتوكوالت اإلضافية،
تستطيع الوكالة أن تواصل دورها يف تقدمي تأكيد موثوق إىل اجملتمع الدويل بأن الدول تقوم باحرتام تعهداهتا
يف منع االنتشار النووي .143
سابعا :البروتوكوالت القليلة الكمية

)Small Quantities Protocols( :SQP

دول كثرية لديها اتفاقيات ضمانات شاملة بأهنا ال متتـلك مواداً نووية يف منشآهتا،
صرحت ٌ
لقد ج
وتتضمن اتفاقية ضمانات السالمة بالنسبة
احلد األدىن املسموح به من املواد النووية،
وليس حبوزهتا أكثر من ِّ
ج
ملعظم هذه الدول بروتوكوالً يشــار إليــه عــادة باسم "برتوكول الكميات القليلة" ( )SQPوهو يعلجق معظم
استمر تطبيق هذه
األحكام العملية لالتفاقية طاملا ج

الشروط.142

مبعىن َّ
أن بعض الفقرات الشرطية التشغيلية التفاقات ضماناهتا تبقى معطلة حىت حيني الوقت الذي
أي كمية من املواد
متتلك فيه الدولة ما هو أكثر من الكميات النوعية للمواد النووية ،أو ما هو أكثر من ج
النووية يف منشأة ما.
كما َّ
أن الفقرات الشرطية التفاقات الضمانات اليت تسمح بالتفتيش تبقى معطلةً -بعكس املطلب
العادي التفاقية الضمانات بشأن توقيت ّتهيز معلومات التصميم– طاملا مل تتجاوز املواد النووية اجلديدة
يتم إعالم الوكالة فيه ،وهو قبل ستة أشهر من إدخاله إىل املنشأة .ومنذ مارس عام
احل جد الذي ينبغي أ ْن ج

141- Goldschmid, Pierre. 2003. The Increasing Risk of Nuclear Proliferation. IAEA
BULLETIN. Vol.45. No.1. P.25.
142-Ravf ,Tarig and Jan.Lodding. OP. Cit. PP.25.
143- Hooper, Richard. OP. Cit. P.9.
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3002م أصبح بروتوكول الكميات القليلة جزءاً ،أو على األقل يتوقع أ ْن يكون جزءاً من اتفاقيات
الضمانات الشاملة مع حنو مائة وعشرين دولة.144
المطلب الثالث :تدابير الوكالة لتنفيذ التحقق النووي.
قلق دويل وهو يف ازدياد من إمكانية حصول اجلماعات اإلرهابية واإلجرامية على مواد نووية
يوجد ٌ
دويل حنو زيادة مراقبة هذه املواد ومحايتها
ج
ومشعة تستخدم يف أعمال إرهابية ،ويف املقابل يوجد ج
حترٌك ج
وتأمينها بغية التص جدي الستعماهلا غري املشروع وأيضاً منع حدوث عواقب وخيمة ترتبط بتلك املواد.
ووفقاً لذلك اختذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدابري األمن النووي من أجل مواجهة حتديات
الصعوبات اليت تعرقل حتقيق األمن النووي ،وذلك من خالل تقدمي املعلومات وتزويد الدول مبعدات
الكشف عن املواد النووية وتدريب املوظفني ،باإلضافة إىل تيسري تقدمي املعارف وتبادل اخلربات بني
الدول.

142

باإلضافة إىل تدابري لتقوية الضمانات الدولية والتحقق السلمي للطاقة النووية وذلك مبوجب
اتفاقيات الضمانات اليت تعقدها الوكالة مع الدول واليت من خالهلا متنح التحويل القانوين للوكالة لتنفيذها،
من جانب آخر تلتزم الوكالة عند تطبيقها للضمانات الدولية مبراعاة ّتنب إعاقة التنمية االقتصادية
والت كنولوجية أو التعاون الدويل الستخدام هذه املواد يف األنشطة السلمية واحرتام مجيع الضوابط املتعلقة
باألمان احلماية املادية واختاذ مجيع االحتياطات اليت تكفل محاية األسرار التجارية ،والصناعية وغريها من
معلومات سرية.

146

144-Goldchmidt ,Pierre. OP. Cit. PP.25-36.
142 IAEA.2010.GOV/2010/42-GC (54)/9. Vienna:P.10.
146 IAEA.2000.June INFCIRC/177/add.Vienna:P.3.
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وخالل دوره املؤمتر العام العادية لسنة 3006م ،ش جدد املؤمتر على أنه ينبغي عند تقوية نظام
أي تقليص يف املواد املستخدمة للمساعدة والتعاون التكنولوجي ،وينبغي على
الضمانات أال تؤدي إىل ج
الوكالة تطبيق مهمتها مبا يتوافق مع تشجيع تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها تطبيقاً عملياً لألغراض
السلمية.

143

قسمناه إىل فرعني :األول يتحدث عن تقييم املعلومات
وعليه سنقوم من خالل هذا املطلب والذي ج
والكشف ،والفرع الثاين حصر املواد النووية ومراقبتها ،أما الفرع الثالث فسندرس فيه أوجه التقدم يف
تكنولوجيا الضمانات.
الفرع األول :تقييم المعلومات والكشف
عملية التقييم هي عملية منطق استنتاجي فهي تبدأ من املعلومات املعروفة واليت تقدمها الدول
للوكالة148.وتشمل عملية تقييم املعلومات حتليل تلك املعلومات واليت هلا صلة بالضمانات ،وخطوة التحليل
هذه تعد جزءًا جوهريا من عمليات تقييم األنشطة النووية داخل الدولة واستخالص النتائج ،بعد ذلك
تقوم مبعاجلة إعالنات الدول ونتائج أنشطة التح جقق وتقييم هذه املعلومات وحتليل مدى اتساقها.149
وقبل البدء بعملية تقييم املعلومات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم الدول وف ًقا لسياسة
وطنية معينة بتحديد معلومات عن املواد احلساسة سواءً تعلجقت املواد بنظم الكشف أو كمية املواد النووية
واملشعة ،ويف هذا اجملال تقوم الدولة بتحديد ماهية معلومات األمن النووي اليت ميكن أن تستخدم بطريقة

143

IAEA.2006.September.GC (50)/RES/14. Vienna:P.3.
IAEA.2011. Security of Radioactive Sources Implementing Guide. IAEA Nuclear 148
Security Series No.11.Vienna: p.12.
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يتعني محايتها ،باإلضافة لذلك تقوم الوكالة
أي جمرم كان ،ولذلك ج
غري شرعية من قبل مجاعات إرهابية أو ج
بوضع سياسة ألمن املعلومات ومحاية سريتها وتعميم هذه املعلومات وإرساهلا إىل الوكالة والدول األخرى
على أساس تبادل املعرفة.120
قامت الوكالة بتعزيز العملية اليت أرسيَت من أجل تقييم كمية املعلومات اليت تصلها بشأن الربامج
النووية للدول ،وخاصة أن هذه الكمية تشهد زيادة جوهرية ،وذلك عن طريق وضع مبادئ توجيهية
ال ستعراض إعالنات الدول وبدء استخدام برنامج حاسويب جاهز من أجل تنظيم املعلومات ومعاجلتها
بشكل أكثر كفاءة وإنشاء قاعدة بيانات صور األقمار االصطناعية.
وتستمر الوكالة بتقييم مجيع املعلومات عن األنشطة النووية اليت تضطلع هبا الدول ،ويتضمن هذا
التقييم مجيع الدول اليت لديها اتفاقات ضمانات شاملة مبا فيها الدول اليت لديها بروتوكوالت إضافية،
وتضمني املعلومات املقدمة من الدولة نفسها أو املعلومات املستقاة من أنشطة التحقق اليت تضطلع هبا
األمانة ،أو أي معلومات أخرى متاحة للوكالة.
ويكون هذا التقييم يف مرحلتني:
املرحلة األوىل :يكون فيها التقييم مرجعيا ،يسبق يف معظم احلاالت وجود بروتوكول إضايف ٍ
نافذ لدى
يتم استخالص
ٍ
استنتاج يفيد بعدم وجود حتريف مواد نووية معلنة ،كما يوفر أساساً
الدولة ،وعن طريقه ج
يعتمد عليه يف تقييم املعلومات املق جدمة من الدولة.
املرحلة الثانية :يكون التقييم فيها بعد أن ت ِ
دخل الدولة بروتوكوهلا اإلضايف حيز النفاذ ،وجيري التقييم هنا

120IAEA.2012. Nuclear Security Recommendations on Nuclear and Other
IAEA Nuclear Security Series. Radioactive Material out of Regulatory Control.
No.15.p.12.
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أي جماالت ترى أهنا حتتاج إىل املزيد من اإليضاح ،وأي
بشكل أوسع وحت جدد األمانة من خالل هذه املرحلة َّ
وجه تساؤل أو تقارب حيتاج إىل حسم وما يلزم من إجراءات متابعة.
وتع جد كل من حصيلة تلك األنشطة وعملية متابعتها أمرين حيويني يزيدان من قدرة األمانة على
التوصل إىل استنتاج يفيد بعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غري معلنة داخل الدولة اليت لديها اتفاق
ج
ضمانات وبروتوكول إضايف.
وتتوقجف مدة هذه املرحلة على مدى تع جقد الربنامج النووي للدولة والزمن الالزم ألنشطة املتابعة،
وتتوىل األمانة سنوياً حتديث عمليات تقييم الربامج النووية للدول اليت لديها بروتوكوالت إضافية ،وذلك
ج
من خالل إعادة تقييم النتـائج التقييمـية السابقة استناداً إىل ما يتاح من معـلومات جديدة مبا فيها نتائج
أنشطة التفتيش املستمرة واملعاينة التكميلية.
ويع جد هذا التقييم حامساً لإلبقاء على قدرة الوكالة على إعادة تأكيد استنتاجها الذي يفيد بعدم
وجود حتريف مواد نووية معلنة ،أو بعدم وجود مواد وأنشطة نووية غري

معلنة.121

ولكي تتأكد الوكالة من عدم وجود مؤشرات تدل على وجود مواد أو أنشطة نووية غري معلنة يف
أي مشاكل تتعلق باالحنراف ،تقوم
الدولة وأن مجيع األنشطة ظلجت يف نطاق األنشطة السلمية وال تثري َّ
الوكالة بتقييم نتائج ما تنفذه من أنشطة حت جق ٍق ،وتقييم ذلك يكون مبوجب ما ترتبط به هذه الدولة من
اتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية.
أما بالنسبة للدول اليت ال يوجد لديها اتفاقات ضمانات أو بروتوكوالت إضافية ،فإن الوكالة ال
تستخلص استنتاجاً إال فيما يتعلجق باملواد النووية املعلن عنها وتتأ جكد بأن هذه املواد قد ظلت يف نطاق

151-IAEA. 2001.GC (45) 23. Vienna. PP.1-2.
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األنشطة السلمية ،وذلك ألن الوكالة ال متتلك األدوات لتوفري تأكيدات موثوقة بشأن عدم وجود أنشطة
نووية غري معلنة يف الدولة

123

وتتحذ الدول ٍ
املختصة بتنفيذ
آليات جلمع املعلومات التشغيلية وحتليلها وتقسيمها بني السلطات
ج
القانون وسلطات اجلمارك وسائر السلطات األخرى ،لتصبح يف النهاية منوذجاً يطبق عند تطوير هيكل
الكشف يف جمال األمن النووي.122
يتم فيها تقييم املعلومات ذات صلة بالضمانات
كما تع جد عملية التقييم على مستوى الدول ،اليت ج
واستعراضها بصفة مستمرة ،عملية جوهرية يف التوصل إىل االستنتاجات الرقابية.
وفيما بني (يوليو 3002م ويونيو 3006م) أع جدت األمانة واستعرضت مثانية ومثانني تقريراً للتقييم على
مستوى الدول ،تناول اثنان وستون تقريراً منها حتليل إعالنات مقدمة مبوجب بروتوكوالت إضافية ،ومنذ
بداية عملية التقييم على مستوى الدول متج إعداد واستعراض ما جمموعه أربعمائة وستة عشر تقريراً من
تقارير التقييم على مستوى الدول ،تناولت مائة وتسع دول ،منها أربع وستون دولة لديها أنشطة نووية
كبرية

.124

الفرع الثاني :حصر المواد النووية ومراقبتها
إن التعاون مع النظم احلكومية واإلقليمية حلصر املواد النووية يع جد عنصراً هاماً يف ضمانات الوكالة،
ٍ
بشكل وثيق مع السلطات احلكومية واإلقليمية
ولذلك فإن تدابري تقوية تلك الضمانات ترجكز على العمل
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التوصل إىل استنتاجات
من أجل زيادة كفاءة التح جقق وفعالية تكاليفه ،مع االحتفاظ بقدرة الوكالة على ج
تقدم يف عدة جماالت مشلت أنشطة مشرتكة منها ،على سبيل املثال
مستقلجة بشأن الضمانات ،وقد أحرز ٌ
أنشطة مع اهليئة األرجنتينية الربازيلية حلصر ومراقبة املواد النووية فيما يتعلجق باستحداث إجراءات شراء
املعدات الرقابية واستخدامها بصورة مشرتكة وإقامة دورات تدريبية ،ومع النظام احلكومي لرصد ومراقبة
املواد النووية لكل من اليابان وكوريا الشمالية يف جمال استحداث إجراءات لالستخدام املشرتك للمعدات
الرقابية 122والربامج احلاسوبية اجلاهزة املتعلقة هبا ،والتدريب على استخدامها.
وينظر إىل هذا التعاون مع النظم احلكومية واإلقليمية بعدِّها عامالً ميكن أن يساهم يف تنفيذ
بكل دولة وفعالية نظامها احلكومي حلصر املواد
الضمانات املتكاملة ،ويف ظل مراعاة األوضاع اخلاصة ج
النووية ومراقبتها ،كما تقوم الوكالة بتحديد شروط وإجراءات التعاون مع تلك النظم يف إطار الضمانات
املتكاملة.126
الفرع الثالث :أوجه التقدم في تكنولوجيا الضمانات
-1أخذ العينات البيئية:
ويقصد بأخذ العينات البيئية :مجع عينات بيئية (مثالً من اهلواء واملاء والنبات والرتبة واملسامات)
سواءً من مكان بعينه أو من جمموعة أماكن ح جددهتا الوكالة ،بفرض مساعدة الوكالة على اخلروج باستنتاجات
بشأن خلو منطقة شاسعة من أي مواد نووية غري معلنة أو أنشطة نووية غري

معلنة.123

ومنذ أن انعقد املؤمتر العام سنة 1999م ،واصلت األمانة مجع عينات بيئية من املرافق وحتليلها

155-IAEA. 2000. GC (44) 12.Vienna P.4.
156- IAEA. 2001. GC (45) 23. OP.Cit. Vienna. PP.4.
157- IAEA. INFCIRC / 540 (Corrected), November, ARTICLE 8 f. g, 1998, P.15.
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وخباصة من مصانع اإلثراء واملنشآت احملتوية على خاليا ساخنة.128
وباتت تقنية أخذ العينات البيئية راسخة وتستخدم بصورة روتينية كتدبري رئيس من تدابري التقوية.129
واستمرت األمانة مبعاجلة العينات البيئية وحتليلها ،واليت متج مجعها أثناء عمليات التفتيش الروتينية
والزيارات املتعلقة بالتحقق من املعلومات التصميمية ،وخاصة املأخوذة من مصانع اإلثراء من املنشآت
املزودة خباليا ساخنة ،وهذه العمليات ّتري مبوجب الربوتوكوالت اإلضافية وحىت هناية شهر (يوليو
3001م) كان قد متج مجع عينات من مائة ومثانية مرفقاً مقامة يف مخسني دولة ،كما مت إجراء ّتارب ميدانية
ألخذ العينات البيئية ،عن طريق أخذ عينات من جسيمات اهلواء يف مرافق اإلثراء وإعادة املعاجلة ،وت ِ
كسب
هذه التجارب الوكالة خربة يف نشر أجهزة أخذ العينات من اهلواء ،كما تساعدها على حتديد املتطلبات
التحليلية.160

ويؤدي أخذ العينات دوراً رئيساً يف الكشف عن املواد واألنشطة النووية غري املعلنة ،وقد
استخدمتها شبكة خمتربات التحليل التابعة للوكالة بكامل طاقتها عام 3002م ،وازداد عدد العينات البيئية
الذي مل يكن يتجاوز مائيت عينـة فـي عام 3000م إىل أكثـر مـن سبعمائة ومخسني عينــة يف عام 3002م،
وخالل الفرتة ذاهتا ارتفع عدد خمتربات التحليل املختصة بتحليل العينات البيئية ضمن شبكة الوكالة من
عشرة إىل أربعة عشر خمترباً يف تسع دول أعضاء ،ويف عام 3002م بلغ متوسط الزمن املنقضي منذ مجع
العينات حىت اإلفادة بنتائج التحليل مثانية أشهر ،واهلدف الذي تنشده الوكالة هو تقليص زمن معاجلة
العينات إىل ثالثة أشهر ،شهر للشحن والتوزيع على شبكة خمتربات التحليل ،وشهر لتحليل العينات،

 -128اخلاليا الساخنة هي عبارة عن خاليا مرتابطة ال يقل حجمها عن 6م 2وتكون كثافتها  2,3جم/س 2أو أكثر ،وتكون مزودة
مبعدات تصلح لعمليات التشغيل عن بعد .
159-IAEA. 1999.GC (43) 17. Vienna.P.2.
160- IAEA. 2001.GC (45) 23. Vienna.PP.3.
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وشهر لتقييم النتائج واإلفادة عنها ،إضافة إىل إدخال حتسينات ملموسة يف قدرة خمترب التحليل اخلاص
بالضمانات ،مع زيادة جوهرية يف عدد املوظفني املختصني بتقييم النتائج واإلفادة عنها .161
-3الرصد عن بعد:
املقر الرئيس من املعدات الرقابية ،كآالت
يقصد بالرصد عن بعد عملية إرسال البيانات إىل ج
التصوير ،واألختام اإللكرتونية ،دون وجود مفتش ،وعلى الرغم من استكمال ّتارب ميدانية للرصد عن
بعد بنجاح ،فإن هذا التدبري مل ينفذ بصورة روتينية ألسباب من بينها احلاجة إىل إجراء مزيد من املناقشات
مع الدول األعضاء املعنية والقيود اليت حتكم امليزانية ،حيث بينت النتائج َّ
أن فاعليه تكلفة استخدام الرصد
اسات عدة حول دور الرصد عن بعد يف إطار الضمانات
عن بعد تتوقف يف كل حالة على حدة ،وّتري در ٌ
املتكاملة ،كما ّتري أعمال حبث وتطوير مستفيضة بشأن خفض تكلفة إرسال البيانات ،وذلك مبساعدة
برامج دعم الدول األعضاء.163
-2تدريب املفتشني:
وضعت الوكالة منهجاً تدريبياً لتزويد املفتشني باملهارات الالزمة يف إطـار نظام الضمانات ،وجرى
ت وسيع نطاق (دورة الوقود النووي ومؤشرات االنتشار النووي) لتشمل متارين تدريبية يف مرافق دورة الوقود
النووي يف اململكة املتحدة.
وقد أدرجت دورات جديدة ،ومت حتديث دورات أخرى ضمن الدورة التمهيدية املتعلقة بضمانات
الوكالة ،اليت عقدت مرتني خلمسة وعشرين مفتشاً ،ومشلت دورات أخرى لتدريب املفتشني دورات أساسية
ومتخصصة عن مواضيع مثل :أخذ العينات البيئية ،والتقييم على مستوى الدول ،واملعاينة
وتنشيطية
ج

161-IAEA.2006.GC (50) 2.Vienna..3006 P.6.
162- IAEA. 1999.GC (43) 17. Vienna. 1999.P.4
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التكميلية ،وازداد معدل تدريب األفراد يف الدول األعضاء ليغطي مناطق إقليمية أوسع ،ون ِفذت عشرة
أنشطة على املستويات الوطنية واإلقليمية.162
َّأما زيارات املفتشني وأنشطتهم فتقوم الوكالة بتنظيمها بطريقة تؤكد االضطالع مبهامهم وفق
القوانني واللوائح.
والدولة ميكن هلا أن تطلب من املفتشني أن يسمحوا مبرافقة ممثليـن من السلطـات األهلية ،ولكن
بشرط أال تعيق ممارستهم مهام التفتيش على األسلحة وفقاً ملعايري رقابة الوكالة وأسلوب التفتيش اخلاضع
لنظام رقايب كامل وفعال

.164

المبحث الثالث :حكم التعامل بالمواد النووية في المجال العسكري من الناحية القانونية.
إن املواد النووية سالح ذو حدين ،فهي إما أن تستخدم استخداماً اجيابياً وذلك يف األغراض
السلمية ،وإما أن تستخدم استخداماً سلبياً وذلك يف األغراض العسكرية ،وما ينتج عن ذلك من تصنيع
لألسلحة النووية ،وبطبيعة احلال ال يغيب على بال أحد اآلثار املدمرة الستخدام مثل هذه األسلحة سواءً
تعلجق التدمري بالبيئة الطبيعية أم باإلنسان أم باحليوان أم باحلضارة البشرية كلها ،ومن املؤكد اليوم أن هذه
األسلحة وقيام حرب نووية شاملة لن تبقي على أحد.
يف هذا العصر يواجه اجملتمع الدويل هتديداً حقيقياً بوقوع حمرقة نووية واندالع ويالت احلروب
وانتشار الدمار والكوارث األخرى نتيجة النتشار صناعة األسلحة النووية وامتالك دول عديدة هلا ،باإلضافة
إىل خرق لقواعد القانون الدويل اإلنساين وانتهاك حقوق اإلنسان وما يزيد األمر سوءًا اكتساب هذه
163-IAEA. 3000GC (44) 12. Vienna. 2000.P.4
164-Fahmy.Ismail. 1966. The Future of the United Nations. Revue Egyptienne de Droit
International , Vol.22. P.39.
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التهديدات بعداً جديداً متمثالً يف إمكانية حيازة مجاعات صغرية يف بعض البلدان للسالح النووي وهذا
يتضح جلياً عقب أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 3011م.
فقهي ،وهذا ما سيكون املطلب األول،
ويف هذا املبحث سنقوم بعرض األسلحة النووية من منظور ج
ونعرض احلكم الفقهي لعقود املواد النووية وما يرتتب عليها وهذا سيكون املطلب الثاين.
الـمطلب األول :األسلحة النَّووية من منظور فقهي
يف هذا املطلب سنحاول توضيح مفهوم وتأثري األسلحة النووية والفرق بينها وبني أسلحة الدمار
الشامل واألضرار املرتتبة عليها وذلك من خالل الفرع األول ،وحناول الكشف عن موقف الفقه اإلسالمي
من هذه األسلحة سواءً بامتالكها أو استخدامها وهذا سيكون الفرع الثاين.
الفرع األول :أنواع األسلحة النووية وتأثيرها
َّ
إن السالح النووي ليس جمرد طراز أكرب أو أشد تدمرياً من السالح التقليدي بل هو نوع من
األسلحة اجلديدة ،حيث تنبعث الطاقة اليت يطلقها من نواة الذرة بتفتيتها أو دجمها ،يف جزء من الثانية
ويؤدي هذا االنفجار إىل دمار هائل ،وبفضل التكنولوجيا ميكن لسالح واحد أن يطلق طاقة تفوق الطاقة
املطلقة من مجيع األسلحة التقليدية.162
وفيما يلي عرض موجز ألنواع األسلحة النووية .أوالً :تعريف األسلحة النووية ،ثانياً :الفرق بني
هذه األسلحة وأسلحة الدمار الشامل ،وثالثاً :قوة تأثري األسلحة النووية.

-162نزع السالح" .1990 .املؤمتر الدويل املعين بالصلة بني السالح والتنمية ".صحيفة الوقائع .العدد  .24ص.1
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أوال :تعريف األسلحة النووية
تشمل األسلحة النووية عدة أنواع من القنابل النووية وأسلحة التلوث اإلشعاعي .والقنابل نوعان
مها :قنابل ذرية ،وقنابل هيدروجينية ،جأما أسلحة التلوث اإلشعاعي فتصنع على شكل معدات وخزانات
ومقذوفات.
ويطلق اصطالح القنبلة الذرية على القنابل اليت حتدث انفجاراً نتيجة انفالق نويات عنصر اليورانيوم ،بينما
يطلق اصطالح القنبلة اهليدروجينية على القنابل اليت حتدث انفجاراً نتيجة اندماج نويات عنصر األيدروجني
(الديرتيوم والرتتيوم) ،فكالمها يع جد قنابل نووية ،والفارق بينهما هو أن األوىل تنفجر نتيج ًة لالنفالق النووي
للضم النووي مبعاونة طاقة حرارية نووية ،فاالسم الصحيح للقنبلة الذرية هو القنبلة
بينما تنفجر الثانية نتيجة ج
النووية (والقنبلة اهليدروجينية هي قنبلة الضم النووي) أو قنبلة احلراري

النووي.166

القنبلة الذرية :Atomic Bomb
هي القنبلة األساسية ،وكانت مناذجها األوىل تلك اليت ألقيت على هريوشيما وجنازاكي إبان احلرب
العاملية الثانية ،وهي قنبلة انشطارية أو ذرية تستخدم إلنتاج كمية كبرية من الطاقة يف وقت قصري جداً
(جزء من املليون من الثانية) ،وهو ما يؤدي إىل حدوث االنفجار الذري القوي.
وينتج من هذا االنفجار تداعيات مدمرة تتمثل يف :درجات حرارة عالية جداً وضغوط عالية جداً
تتم بسرعة كبرية وتكون متبوعة بإشعاعات
ج

ضارة.163

وتتكون القنبلة الذرية من أربعة أسلحة جمتمعة يف سالح واحد وذلك لالعتبارات اآلتية:
ج

 -166بنونه ،حممد خريي أمحد" 1963..أثر الطاقة النووية على العالقات الدولية واسرتاتيجية الكتلتني" ،جامعة اإلسكندرية ، ،ص.10
 -163طه ،حممد نبيل فؤاد".3001 .األسلحة النووية وأولويات األمن القومي" .جملة املستقبل العريب.العدد  .331اجمللد التاسع ..ص
ص 101و.103
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-1من املمكن أن يعاد انفجارها آالف املرات ،تبعاً للقوة االنفجارية هلا.
-3يعترب وميضها احلراري طاقة هائلة إلشعال النار.
 -2يصحب االنفجار أشعة نافذة مؤذية غري مرئية يطلق عليها اسم (أشعة جاما) ،وهي أشعة شبيهة
بأشعة (إكس).
-4املواد اليت تبقى بعد االنفجار الذري هي مواد مشعة تعرف باسم (النشاط اإلشعاعي املرتسب).168
ويف عام 1942م ألقيت القنبلتان الذريتان على مدينيت هريوشيما وجنازاكي ،فكانت األوىل يف
اليوم السادس من أغسطس فوق مدينة هريوشيما ،وأسقطت الثانية فوق مدينة جنازاكي بعد ذلك بثالثة
فجر االحتاد السوفييت قنبلته األوىل يف سبتمرب 1949م يف سيبرييا وفجرت بريطانيا قنبلتها
أيام ،ومل يلبث أن ج
األوىل يف أكتوبر 1923م ،وفرنسا قنبلتها األوىل يف فرباير 1960م يف صحراء اجلزائر ،كما فجرت الصيـن
الشعبيــة قنبلتها الــذرية األوىل يف أكتــوبر سنة 1964م ،ومن هذه الدول اخلمسة يتكون النادي النووي.169
القنبلة الهيدروجينية :Hydrogen Bomb
تتكون القنبلة اهليدروجينية (قنبلة الضم النووي) مــن مرحلتيــن األولـى انشطارية (قنبلة ذرية تعمل
كمحرك) ،والثانية مرحلة اندماجية يتـ جـم فيها اندمـاج نظــائر اهليدروجني (ديوتريوم وترتييوم) حتت تأثري احلرارة
الناّتة من املرحلة األوىل.
ويع جد إنتاج األسلحة النووية االندماجية أصعب كثرياً من األسلحة االنشطارية ،غري أهنا تفوقها
كثرياً يف قدرهتا التدمريية اليت حتتوي أيضاً على موجات احلرارة والضغط اإلشعاعي.130

 -168بنونه ،حممد خريي أمحد .مرجع سابق ،ص ص.12 ،13
 -169فيليب نوبل بيكر ،ترمجة محدي حافظ".1926 . ،سباق التسلح برنامج لنزع السالح يف العامل " .جامعة القاهرة .ص.133
 -130طه ،حممد نبيل فؤاد .مرجع سابق .ص .101
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ثانيا :الفرق بين األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى
تشمل أسلحة الدمار الشامل األسلحة النووية بنوعيها الذرية واهليدروجينية واألسلحة الكيماوية،
أو الغازات احلربية بأنواعها من (غازات سامة قاتلة أو غازات شل القدرة أو الغازات املزعجة) ،إضافة إىل
األسلحة البيولوجية بأنواعها البكترييا أو الفريوسات أو الفطريات وغريها.131
وتتخذ األسلحة الكيميائية والبيولوجية مصافا خاصاً هبا متارس تأثرياهتا فقط على املادة احلية دون
سواها ،مبعىن أن هذه األسلحة هلا تأثريها السام على اإلنسان واحليوان والنبات وتؤثر أيضاً على توازن
الطبيعة بطريقة بالغة الضرر ال ميكن عالجها.
َّأما األسلحة النووية فإن تأثريها ليس حمصوراً على املادة احلية فقط بل ميت جد تأثريها إىل املدن واملباين أيضاً.133
يسوي باألرض ما ال يقل عن
إن االنفجار الناشئ عن إلقاء قنبلة صغرية نسبيا على إحدى املدن ج
نصف املباين يف حدود دائرة يرتاوح نصف قطرها بني  2و  6كيلومرتات ،عالوة على نسبة كبرية من املنازل
الواقعة خارج هذه الدائرة.132
وقد أبرمت أول اتفاقية حلظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البيولوجية والس جمية وتدمري تلك
األسلحة عام 1931م ،وفتح باب التوقيع عام 1933م ودخلت حيز النفاذ عام 1932م ،كما كانت
أول اتفاقية حلظر إنتاج وختزين األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة عام 1993م ،وفتح باب التوقيع
عليها عام 1992م ،ودخلت حيز النفاد عام 1993مَّ ،أما األسلحة النووية فحظر انتشارها يف معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية عام

1968م.134

 -131حسن ،زكريا ،.سنة " .3001اخليار النووي واخليارات العسكرية البديلة" جملة املستقبل العريب .اجمللد التاسع .عدد  .331ص.32
 -133حولية األمم املتحدة نزاع السالح" .1983 .األسلحة الكيميائية" .الفصل الثالث عشـر .اجمللد .2ص.343
 -132جملة نزع السالح .مرجع سابق .ص.13
 -134حولية األمم املتحدة نزاع السالح.1999 .األسلحة الكيميائية.الفصل الثاين .اجمللد  .34ص.62

83

ثالثا :قوة تأثير األسلحة النووية
إن الطاقة النووية سالح ذو حدين ،فهي َّإما تستخدم استخداماً إجيابياً وذلك يف األغراض
وإما تستخدم استخداماً سلبياً وذلك يف األغراض العسكرية ،وما ينتج عن ذلك من تصنيع
السلميةَّ ،
لألسلحة النووية ،وبطبيعة احلال ال يغيب عن بال أحد اآلثار املدمرة الستخدام مثل هذه األسلحة سواءً
تعلجق التدمري بالبيئة الطبيعية ،أم باإلنسان ،أم باحلضارة البشرية كلها ،ومن املؤكد اليوم أن هذه األسلحة
وقيام حرب نووية شاملة لن تبقي على أحد.
أثر القنبلة الذرية
تتمثجل نتائج االنفجار النووي يف الوميض واحلرارة والعصف واألشعة النووية والنيرتونات والغبار
اإلشعاعي.
 الوميض :هو خاطف أقوى من ضوء الشمس مبائة مرة ويسبب اإلصابة بالعمى املؤقت. احلرارة :وتصل يف مركز االنفجار عند وقوعه إىل عشرة ماليني درجة مئوية ،وقد تصل يف ظروف الطقسالعادية إىل مائة درجة مئوية مما يسبب اشتعال ما يقابلها من أشياء وحدوث احلرائق.
 العصف :ويقصد به الضغط الناتج عن االنفجار النووي ،وهو ينتشر يف مساحة تقدر بعدة أميال مربعةويسبب يف تدمري املنشآت ،ويف إتالف األنسجة العضوية لألحياء إذا تعرضوا هلا تعرضاً مباشراً.
ويصحب االنفجار النووي انبعاث األشعة النووية ،وهي ثالثة أنواع من األشعة:
 أشعة ألفا وليس هلا قدرة على اخرتاق جسم اإلنسان إال عن طريق فتحات اجلسم فتحدث به إصاباتبسيطة.
 -أشعة بيتا وهلا قدرة على اخرتاق اجلسم وتسبب إصابات قاتلة.
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 أشعة جاما وخترتق جسم اإلنسان وتتلف األنسجة احلية وحتدث الوفاة نتيجة هلذه اإلصابات يف ظرفأسبوع إىل مثانية أسابيع من هذه اإلصابة.
 النيوترونات وهي تنبعث مسافة قـد تصل إىل ستمائة ياردة من مركـز االنفجـار النووي ،وتسبب نشاطاًتلوثه من مواد وهي أقل خطورة من أشعة جاما
إشعاعيا ملا ج

.132

أثر القنبلة الهيدروجينية
 الوهج احلراري :ترجع اخلسائر واإلصابات الناشئة عن الوهج احلراري إىل أحجار املباين املنصهرة وحطاماملنازل وسقوط كثري من الضحايا حتت هذه املباين.
 احلرائق :إن احلرائق تع جد أشد هوالً من الوهج احلراري املتولد عن االنفجار ،فالذين يتعرضون مباشرًةحمصنني داخل مأوى فسوف
للوهج احلراري سوف يصابون حبروق جسيمة من الدرجة الثالثة ،جأما إذا كانوا ج
يسلمون من ذلك ولكن لفرتة معينة ،وذلك ألن الوهج احلراري سيؤدي إىل إشعال حرائق ال حصر هلا
وتكوين أشبه ما يكون بالعاصفة النارية .136
ويصاحب االنفجار وهج يضارع وهج الشمس مائة مــرة ،وميكـن رؤيتــه على مسافة ثالمثائة مرت
من نقطة االنفجار ،ويصـاب من يراه يفقــد البصـر وقتي ـاً إذا كان على بعد مخسة عشر كيلومرت وهنائياً إذا
كان على ب ٍ
عد أقل من ذلك.
يتعرضون مباشرة هلذا الوهج احلراري يصابون بأمراض نفسية وجسمية عدة ،كما يؤدي الوهج
والذين ج
احلراري إىل إشعال حرائق ال حصر هلا .133

 -132بنونه ،أمحد خريي أمحد" .أثر الطاقة النووية على العالقات الدولية واسرتاتيجية الكتلتني" .مرجع سابق.ص 14,12
 -136فيليب نوبل بيكر ،ترمجة محدي حافظ .مرجع سابق .ص.143
 -133الف ويل ،حنان أمحد ." 3004.الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستخدام األسلحة النووية الصادر
يف يوليو  ."1996رسالة دكتوراة .جامعة عني مشس .ص .432
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الفرع الثاني" موقف الفقه اإلسالمي من استخدام األسلحة النووية
إن األسلحة النووية مبفهومها مل تكن معروفة عند علمائنا األوائل ومل يعرفها فقهاء األمة ،فاألسلحة
املستخدمة يف السابق مثل السيف والرمح ختتلف عن عصرنا احلايل ،فالقوة احلربية أكرب بكثري من اليت
تستخدم الطائرات والصواريخ واألسلحة النووية واليت هلا أضرار تبيد البشرية.
لذا وجب معرفة حكمها الشرعي سواءً بإنتاج هذه األسلحة ومتلجكها أو إنتاجها واستخدامها،
فإذا كان استخدامها جائزاً وجب علينا األخذ هبا ،وإذا كان احلكم الشرعي مينع استخدامها أو كان حراماً
وجب ّتنجبها.
وهنا انقسم العلماء والباحثون يف هذا اجملال إىل ما بني مؤيدين ومانعني من إنتاج أو استخدام
هذه األسلحة وذل ك من خالل النظر إىل األضرار والتأثريات اليت يسببها استخدام األسلحة النووية
واستخالص احلكم الشرعي.
ونظراً هلذه اآلراء املختلفة حول احلكم الشرعي المتالك وإنتاج واستخدام هذه األسلحة سنقوم
حمرم وحملل الستخدامها وإنتاجها ،وأيضاً عرض
من خالل هذا الفرع بعرض مجيع آراء الفقهاء ما بني ج
أدلتهم وعللهم ومآخذهم.
الرأي األول وهو يفرق بني حكم إنتاج وامتالك األسلحة النووية وبني استخدامها.
أوال :حكم إنتاج وامتالك األسلحة النووية.
آثار ختتلف من حيث التأثري ،فاألسلحة الكيميائية
من املعروف أن أسلحة الدمار الشامل هلا ٌ
واجلرثومية والبيولوجية هلا تأثري قوي ،فهي تفتك باإلنسان واحليوان والنبات ولكن ال تدمر املباين.
أما األسلحة النووية واليت حنن بصدد البحث فيها فباإلضافة إىل أهنا تقتل اإلنسان واحليوان والنبات
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فهي أيضاً تدمر املباين وذلك مثل القنابل النووية ،138ومن هذا التأثري لألسلحة النووية ومن خالل البحث
والتمعن يف البحوث املتعلقة باملوضوع فإنه ميكن استخالص أن الفقهاء استنتجوا احلكم الشرعي المتالك
األسلحة النووية على حكم نصب اجملانيق والعرادات وحتريق أشخاص العدو وزرعه ،وذلك للتشابه النسيب
يف اآلثار التدمريية الناّتة عن كل منهم ،وإن كان هناك فرق بني ما حتدثه األسلحة النووية من دمار
هائل ،139فال يقتصر أثر تلك األسلحة على الفرتة القريبة اليت استخدم فيها السالح ،بل ميت جد لعقود تالية
الستخدامها ،كما ويشمل هذا التأثري أجياالً مل تكن خملوقة يف ذلك الزمان ،إضافة إىل أن قدرهتا التدمريية
فائقة ،فال يقتصر أثرها على إيقاع بعض اإلصابات اليت ميكن معاجلتها ،وإمنا متتد إىل التدمري الكلي سواءً
لإلنسان أو احليوان أو النبات .180ومن هنا وطبقاً هلذا القول فإنه جيوز للدول اإلسالمية إنتاج وامتالك
األسلحة النووية ،بل وميكنها أن متتلك أسلحة الدمار الشامل بأكملها إذا كانوا قادرين على ذلك ،وهذا
لألسباب اآلتية:

ََ
ُّ
 _1الدفاع عن دار اإلسالم وإرهاب العدو ،وهذا من عموم القول ،لقوله تعاىل يف كتابه العزيز﴿ :وأعِدوا
َ

ل ُهم َّما ْ
اس َت َط ْع ُتم﴾ .181فالقوة مطلوبة وإعدادها جيب أن يبلغ أقصى استطاعة حىت حتقق الغاية منها يف

التخويف والردع ألعداء اهلل واملسلمني.
َ
ْ َ
 -3املعاملة باملثل عقاباً لتطاول الكفار على املسلمني ،واستدهلا من اآلية الكرميةِ﴿ :إَون ََعقبْ ُت ْم ف َعاق ُِبوا
ْ

ب ِ ِمث ِل َما ُعوق ِبْ ُتم بِهِ﴾.

183

138الفرا ،حممد سليمان نصر اهلل" .3003 .أحكام القانون الدويل يف اإلسالم" .رسالة ماجستري .اجلامعة اإلسالمية .غزة:ص.313
 139الصالحني ،عبداجمليد حممود" .3002.أسلحة الدمار الشامل وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ".جملة الشريعة والقانون .ع.32اململكة
األردنية اهلامشية :ص.133
180الشريف ،حممد بن شاكر.د.ت".أسلحة الدمار الشامل بني املنع والوجوب" .جملة دار السالم.ص.3
181القرآن ،سورة األنفال  :8آية .60
183القرآن ،سورة النحل :16آية .136
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 -2تطبيق لقاعدة الوسائل هلا أحكام املقاصد ،فالوسيلة إىل أفضل املقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة
إىل أرذل املقاصد هي أرذل الوسائل ،واستخدام هذه الوسيلة يف امتالك األسلحة النووية هي حتقيق القصد
منها يف نشر األمن للدول اإلسالمية ورفع العدة وزيادة القوة فإن حكمها حكم هذا املقصد الشرعي
املطلوب ،كذلك الشريعة االسالمية تقبل التطور وكل املستجدات اليت تأيت نتيجة هذا التطور مامل ّتلب
مفسدة ،وّتلب منفعة خمففة.

182

 -4تطبيق لقاعدة ما ال يتم الواجب إالج به فهو واجب.
يتم التوصل
ومعىن هذه القاعدة أن الواجب املطلوب فعله من املكلف طلباً جازماً يعاقب من تركه ،وقد ال ج
إىل تنفيذ هذا الواجب إالج بطريق معني فيصبح هذا الطريق أيضاً واجبًا ،وهنا اإلعداد وّتهيز العدة وحفظ
األمة من أعدائها واجب ال يكون إالج هبذه األسلحة احلديثة ،لذا فالتسلح هبذه األسلحة واجب لتحذير
األعداء من مغبة االقدام ألذية املسلمني.

184

 -2قاعدة الضرورات تبيح احملظورات وتطبيق هذه القاعدة يكون على أساس افرتاض أن امتالك األسلحة
النووية من احملظورات وال جيوز امتالكها شرعاً ،ولكن إذا كان هناك ضرر شديد وموت حمقق عند استخدام
العدو هلذه األسلحة أصبحت هناك ضرورة ملحة من امتالك هذه األسلحة فضرورة دفع هذا اهلالك والضرر
يبيح حظر امتالك األسلحة النووية واجب علية الضمري االنساين وّتيزه الشريعة االسالمية عمال بقول اهلل
َ

َ

تعاىلَ ﴿ :وأع ُِّدوا ل ُهم َّما ْ
اس َت َط ْع ُتم من قوة﴾.

182

182بن عبدالسالم ،عزالدين عبدالعزيز ،مرجع سابق ،ص.34
184اقنييب ،مىن حممد نظمي عرايب ،مرجع سابق ،ص.33
182اخلادمي ،نور الدين.3003 .القواعد الفقهية جامعة تونس.ص.113

93

ثانياً :حكم استخدام األسلحة النووية:
األصل هو جواز قتال العدو بكل أنواع األسلحة إلضعافه أو حتقيق استسالمه فجميع النصوص
اآلمرة بقتال العدو املعتدي مل تأمر بوسيلة أو آلة معينة تستخدم يف القتال ومن تلك النصوص.
َ ُ

َّ
َ
َ
اّللِ﴾
يل
قال تعاىل﴿ :وقات ِلوا ِِف سب ِ ِ
َ ُ

ْ ْ

َ
ُ
ْشك َِي﴾
قال تعاىل ﴿وقات ِلوا الم ِ
ْ ُ

186

183

َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُّ ُ ُ
وه ْم﴾
قال تعاىل ﴿واقتلوهم حيث وجدتم

188

وبناء على ذلك جيوز استخدام األسلحة احلديثة كالقنبلة النووية وغريها ،حىت وإن كانت حتتوي
على طاقات تدمريية ختتلف يف طبيعتها ومداها عن الوسائل أو األسلحة احلربية القدمية ،وذلك ألن
النصوص التشريعية مل حتدد وسيلة معينة للقتال ،خاصة وأن الدول اليت تصنع األسلحة النووية قيد اخلدمة
كلما رأت أ جن من مصلحتها اللجوء إليها وقت حسم املوقف مع العدو لصاحلها.

189

ضوابط استخدام األسلحة النووية في الشريعة اإلسالمية:
ملا لألسلحة النووية من دمار شامل وأثر خطري على اإلنسان والبيئة واحليوان ،فإنه ال جيوز القول
جبوازها مطلقاً ملا هلا من فساد يف األرض والبيئة واهلل ال حيب الفساد ،فقد وضع فقهاء الشريعة اإلسالمية
الذين جييزون امتالك واستخدام األسلحة النووية عدة ضوابط هلذا االستخدام وفقاً ألخالقيات احلرب يف
اإلسالم وهذه الضوابط هي:
-1

النهي عن ّتاوز ضرورات احلرب.

186القرآن ،سورة البقرة.190 :3
183القرآن ،سورة التوبة.26 :9
188القرآن ،سورة النساء.89 :4
189هيكل ،حممد خريي.د.ت".اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية ".اجلزء الثاين .دار البيارق.ص.1224-1222
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َّ
قال تعاىلَ ﴿ :وقَات ِلُوا ِف َ
اّلل ِِ﴾ .190فقد حصرت هذه اآلية الكرمية القتال على املقاتلني فقط
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ

وهنت عن استهداف النساء واألطفال والصبيان مبا يف ذلك أيضاً استهداف غري املقاتلني احملاربني 191وقد
استدلجوا على ذلك من السنة النبوية أيضاً ما روي عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم َع ْن سلَْي َما َن بْ ِن بـَريْ َدةَ،
ٍ
ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إِذَا أ ََّمَر أ َِم ًريا َعلَى َجْي ٍ
اصتِ ِه
َع ْن أَبِ ِيه ،قَ َ
صاه ِيف َخ َّ
ش ،أ َْو َس ِريَّة ،أ َْو َ
الَ :كا َن َرسول اهلل َ
ِ
ِ
ِِ
اس ِم اهللِ ِيف َسبِ ِيل اهللِ ،قَاتِلوا َم ْن َك َفَر بِاهللِ،
ني َخْيـًرا ،مثَّ قَ َ
بِتَـ ْق َوى اهللَ ،وَم ْن َم َعه م َن الْم ْسلم َ
ال  :ا ْغزوا بِ ْ
ِ
ِ
يدا ،وإِذَا لَِقيت عد َّو َك ِمن الْم ْش ِركِني ،فَ ْادعهم إِ َىل ثََال ِ
ث
َ َ
َ
ْ
ا ْغزوا َوَال تَـغلُّواَ ،وَال تَـ ْغدرواَ ،وَال متَْثـلواَ ،وَال تَـ ْقتـلوا َول ً َ
َ
ِ
ِ ٍ
ِخ ٍ
ف َعْنـهم ،مثَّ ْادعهم إِ َىل ِْ ِ ِ
وك،
َجاب َ
َجاب َ
َ
اإل ْس َالم ،فَإ ْن أ َ
صال  -أ َْو خ َالل  -فَأَيـَّتـه َّن َما أ َ
ْ
وك فَاقْـبَ ْل مْنـه ْمَ ،وك َّ ْ
ِ
ف َعْنـه ْم ،مثَّ ْادعه ْم إِ َىل الت َ ِ ِ ِِ ِ ِ
َخِ ْربه ْم أَنـَّه ْم إِ ْن فَـ َعلوا
فَاقْـبَ ْل ِمْنـه ْمَ ،وك َّ
ينَ ،وأ ْ
َّح ُّول م ْن َداره ْم إ َىل َدار الْم َهاج ِر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ،فَِإ ْن أَبـَ ْوا أَ ْن يـَتَ َح َّولوا ِمْنـ َها ،فَأَ ْخِ ْربه ْم أَنـَّه ْم يَكونو َن
ذَل َ
ك فَـلَه ْم َما ل ْلم َهاج ِري َنَ ،و َعلَْيه ْم َما َعلَى الْم َهاج ِر َ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
َكأ َْعر ِ
يم ِة َوالْ َف ْي ِء
نيَْ ،جي ِري َعلَْي ِه ْم حكْم اهلل الَّذي َْجي ِري َعلَى الْم ْؤمن َ
اب الْم ْسلم َ
نيَ ،وَال يَكون َهل ْم يف الْغَن َ
َ
ِ
ِِ
ني ،فَِإ ْن هم أَبـوا فَس ْلهم ِْ ِ
ف
وك فَاقْـبَ ْل ِمْنـه ْمَ ،وك َّ
َجاب َ
َش ْيءٌ إَِّال أَ ْن جيَاهدوا َم َع الْم ْسلم َ
اجل ْزيَةَ ،فَإ ْن ه ْم أ َ
ْ َْ َ
ِ
عْنـهم ،فَِإ ْن هم أَبـوا فَ ِ ِ ِ ِ
ص ٍن فَأََراد َ
وك أَ ْن َّْت َع َل َهل ْم ِذ َّمةَ اهللَِ ،وِذ َّمةَ
اص ْر َ
ت أ َْه َل ح ْ
ْ َْ ْ
استَع ْن باهلل َوقَات ْله ْمَ ،وإِذَا َح َ
َ ْ
اهلل ،وَال ِذ َّمةَ نَبِيِّ ِه ،ولَ ِك ِن اجعل َهلم ِذ َّمت ِ
ِ ِ
ِِ
ك ،فَِإنَّك ْم أَ ْن ختْ ِفروا ِذممََك ْم
َص َحابِ َ
َْ ْ ْ َ َ
ك َوذ َّمةَ أ ْ
َ
نَبيِّه ،فَ َال َّْت َع ْل َهل ْم ذ َّمةَ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
وِذمم أ ْ ِ
وك أَ ْن تـْن ِزَهل ْم
ص ٍن فَأ ََراد َ
اص ْر َ
ت أ َْه َل ح ْ
َص َحابك ْم أَ ْه َون م ْن أَ ْن ختْفروا ذ َّمةَ اهلل َوذ َّمةَ َرسولهَ ،وإِذَا َح َ
َ ََ
صيب حكْم اهللِ
َّك َال تَ ْد ِري أَت ِ
علَى ح ْك ِم اهللِ ،فَ َال تـْن ِزْهلم علَى ح ْك ِم اهللِ ،ولَ ِكن أَنْ ِزْهلم علَى حك ِ
ك ،فَِإن َ
ْم َ
َ ْ ْ َ
ْ َ
َ
َ
فِي ِه ْم أ َْم َال .193

 190القرآن ،سورة البقرة .190 :3
191الصالحني ،عبداجمليد حممود.مرجع سابق .ص.162
 193االمام مسلم ،مرجع سابق ،اجلزء  ،2رقم  ،1321ص  ،1231وابن ماجه ( ،)922/3أيب داود ( ،)23/2والسنن الكربى للنسائي
( ،)22/8والبغوي ( ،)11/11والسنن الكربى للبيهقي ( ،)168/18مع اختالف اللفظ.

94

كما استدلجوا على هذا مما جاء يف وصية أيب بكر ليزيد بن أيب سفيان :ال تقتلوا امرأ ًة وال صبياً
ختربوا عامراً ،وال تعقروا شاهاً وال بعرياً إال ملأكله ،وال حترقوا
وال كبرياً هرماً ،وال تقطعوا شجراً مثمراً ،وال ج
خنالً وال تغرقنه ،ال تغلوا وال ّتبنوا.

192

 -3أن يكون استخدام هذه األسلحة ض جد من يقاتل املسلمني ،فال يتعدى القتال غري املقاتلني لقوله
ْ َ

َ

َّ ْ َ َ

َ
َّ
ِلسلم ف ْ
ََ ُ
اّللِ﴾.
اج َن ْح ل َها َوت َوَّك لَع
تعاىلِ﴿ :إَون جنحوا ل َّ ِ

194

ويف هذا الشأن فإنه ال جيوز حماربة أو قتل املدنيني من الرجال كاألعمى واملقعد واجلريح وكبار
السن ،والسبب يف هذا النهي هو أهنم ليسوا من املقاتلني أو احملاربني فال يقتلون باستثناء من قاتل منهم
أحداً أو حرض على القتال فيقتل.
-3

192

أال يرتتجب على استخدام األسلحة النووية ضرر باملسلمني.
هنا ال جيوز استخدام األسلحة النووية يف حال علم املسلمون بأن آثارها ستتعدى العدو إىل بالد

املسلمني أو يف حال وجود مسلمني بني العدو.

196

أي منع قتال جبهات العدو مما خيتلط فيها املسلمون بالكفار ،وذلك خوفاً من إصابة املسلمني

َ َ ُ َ َّ
بآثار تلك األسلحة ،وهذا ما ذهب إليه اإلمام مالك مستدالً على ذلك بقوله تعاىل﴿ :ل ْو ت َز َّيلوا ل َعذبْ َنا
َّ

َ

َ

َ َ
ك َف ُروا مِنْ ُه ْم َعذابًا أ َِل ًما﴾.193
اَّلِين

إن االستدالل باآلية الكرمية هو أن كفار مكة حني منعوا النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني من

192الشلش ،حممد حممد ،مرجع سابق ،ص.2
194القرآن ،سورة األنفال  :8آية .61
192الشلش ،حممد حممد .مرجع سابق .ص.3
196الفرا ،حممد سليمان نصر اهلل .مرجع سابق.ص.318
 193القرأن ،سورة الفتح  : 112آية .32
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هم النيب صلى اهلل عليه وسلم بقتاهلم واستشار الصحابة يف ذلك ،ولكن اهلل عز
دخول مكة وأداء العمرة ج
وجل صرف نبيه صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني عن هذا القتال بسبب وجود بعض املسلمني بني أهل
َ َ ْ َ َ ٌ ُّ ْ ُ َ َ َ ٌ ُّ ْ َ ٌ َّ
ات ل ْم
مكة خيشى أن يصيبهم  198األذى ويف هذا جاء قوله تعاىل﴿ :ولوَل رِجال مؤمِنون ون ِساء مؤمِن

َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ َّ ٌ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ
اء ل ْو ت َز َّيلوا ل َعذبْ َنا
ْي عِل ٍم َِلدخِل اّلل ِِف رۡحتِهِ من يش
تعلموهم أن تطئوهم فت ِصيبكم مِنهم معرة بِغ ِ
َّ

َ

َ

َ َ
ك َف ُروا مِنْ ُه ْم َعذابًا أ َِل ًما﴾.
اَّلِين

199

 -4عند توقيع املسلمني ملعاهدة متنع استخدام أو انتشار األسلحة النووية مثل معاهدة منع انتشار األسلحة
النووية وجب عليهم االلتزام بذلك االتفاق إذا التزمت به األطراف األخرى ،ألن املسلمني عند شروطهم
َ

َ

َ

َ

ْ

ُ

ُ
ك ْم ف ْ
امتثاال لقوله تعاىل﴿ :ف َما ْ
ِب ال ُم َّتق َ
اس َت َق ُ
اّلل ُي ُّ
يموا ل ُه ْم إ َّن َّ َ
استَ ِق ُ
ي﴾
اموا ل
ِ
ِ
ً
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أما الرأي الثاين فيذهب إىل القول بأن إنتاج وامتالك واستخدام األسلحة النووية غري جائز شرعاً وحجتهم
يف ذلك:

َ َ ْ ُ َّ َّ َ ُ ُّ ْ
ْ
َ
ُ
 -1عموم قول اهلل تعاىل﴿ :وأحسِنوا إِن اّلل ُيِب المح ِسنِي﴾

303

 .فاإلحسان يف هذه اآلية الكرمية

يشمل طريقة القتل يف جهاد الكفار ،ويف ذلك قول للشيخ حممد أبو زهرة يف معاملة العدو باملثل مع
َ َ ْ َ َ َٰ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َٰ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َّ َ ْ َ
اّلل َواعل ُموا
التقوى لقوله تعاىل﴿ :فم ِن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهِ ب ِ ِمث ِل ما اعتدى عليكم واتقوا
َ

ْ

اّلل َم َع ال ُم َّتق َ
أ َّن َّ َ
ي﴾ 302وهذا ما يدخل ضمن الفضيلة يف احلرب ،فاملعاملة باملثل جيب أن تكون مقرتنة
ِ

بالفضيلة اإلنسانية ،فإذا كان العدو منطلقاً من كل القيود اخللفية ال ينطلق املسلمون من تلك القيود،
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300الفرا ،حممد سليمان نصر اهلل .مرجع سابق.ص.319
301القرآن ،سورة التوبة.3 :9
303القرآن ،سورة البقرة .192 :3
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برد االعتداء مبثله ،فاستخدام األسلحة النووية ليس من اإلحسان
مقرر جبواز اإلذن ج
فاألمر بالتقوى ٌ
ثابت ٌ
أو التقوى يف شيء.

304

 -3اتفق الفقهاء األربعة أبو حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وابن حنبل على عدم قتل األطفال والنساء ،فقد
َ

َ ُ

ْ

اّلل َل ُي ُّ
فسر ابن عباس قوله تعاىلَ ﴿ :وَل َت ْع َت ُدوا إ َّن َّ َ
ِب ال ُم ْع َتد َ
ِين﴾ .302أي ال تقتلوا النساء والصبيان
ِ

احلق ِخبالِ ِد ب ِن الْولِ ِ
يد فَ َال
والشيوخ وأنه صلى اهلل عليه وسلم قال ألحد اجلند عندما وجد امرأة مقتولةَ ْ َ ْ َْ  :
يـ ْقتـلَ َّن ذ ِّريَّةًَ ،وَال َع ِسي ًفا .306كما أن النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال ،واإلسالم هنى عن قتال غري
303
يفرق بني األطفال والنساء والشيوخ فهي أسلحة عمياء تدمر كل
احملاربني  ،واستخدام هذه األسلحة ال ج

شيء.
 -2تطبيق قاعدة درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل.
فإن تصنيع مثل هذه األسلحة فيه مفاسد كبرية وآثارها ظاهرةٌ على البيئة واإلنسان ،كما أن
التصنيع والتخزين يكلف الدول أمواالً طائلة ،باإلضافة إىل أ جن ختزين مثل هذه املواد واألسلحة قد تسبب
يف تسريب بعض املواد الضارة باإلنسان والبيئة واحليوان ويرتتب على ذلك انتشار األمراض املستعصية بني
الناس كما حدث يف تفجري مفاعل (تشرنوبل) واليت ال تزال آثاره مستمرة إىل هذا اليوم.308

304أبوزهرة ،حممد".3008 .نظرية احلرب يف اإلسالم .دراسات اسالمية ".ط.3ع .160اجمللس االعلى للشوؤن اإلسالمية .مصر:ص.30
302القرآن ،سورة البقرة .190 :3
306احلاكم ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع
،املتوىف402 :هـ . 1990 ،املستدرك على الصحيحني للحاكم .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية – بريوت ،اجلزء ،3
رقم  ،3262ص .122
303الشوبكي ،فاتنة امساعيل ،مرجع سابق ،ص.44-42
308عوير ،خري الدين مبارك ،مرجع سابق ،ص.14
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الفرع الثالث :آراء بعض فقهاء الشريعة المعاصرين
اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مدى مشروعية اقتناء واستخدام األسلحة النووية بصفة خاصة
وأسلحة الدمار الشامل بشكل عام ،فمنهم من جييز ذلك والبعض اآلخر ميانع وذلك على النحو اآليت:
أوال :المجيزون لصناعة واقتناء األسلحة النووية
ذهب أغلب فقهاء الشريعة إىل حق األمة اإلسالمية يف صناعة واقتناء األسلحة النووية ومن الذين
قالوا بذلك:
 .1فتوى األزهر الشريف :لقد أصدرت جلنة الفتوى باألزهر فتوى هلا بأن صناعة واقتناء األسلحة النووية
اجب على املسلمني كما أمر اهلل –تعاىل -بإعداد ما يف الوسع من قوة إلرهاب األعداء وردعهم عن
و ٌ
االعتداء وللدفاع عن النفس ض جد املعتدين دون إفساد يف األرض وال اعتداء على املساملني ،كما جيوز للدولة
اإلسالمية استخدام واستعمال أي سالح ممكن للدفاع عن نفسها إذا لزم األمر.
 .3فتوى األستاذ الدكتور علي مجعة مفيت مجهورية مصر السابق :جيوز امتالك املسلمني لألسلحة النووية،
وكل سالح مي جكنهم من الدفاع عن نفسهم ومحاية دينهم وأوطاهنم ويردع عنهم البغي والعدوان وجيوز
للمسلمني امتالك ما يرونه مناسبًا لقوهتم.
 .2فتوى الشيخ أمحد بن محد اخلليلي مفيت سلطنة عمان :حيث أفىت بضرورة امتالك املسلمني أسلحة
الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية ،وش جدد على أحقيجة املسلمني والعرب يف حيازة تلك األسلحة؛
وإال ضاعوا ،وأعرب عن دهشته من حماربة الغرب لسعي أطراف
حىت تكون هلم قوةٌ تكافئ ما لدى عدوهم ج
يربر
يربر وجود هذه القوة عندهم وال ج
أو دولة إسالمية حليازة هذه النوعية من األسلحة متسائالً" :ما الذي ج
وجودها عند املسلمني؟ مع العلم بأن أول من استخدم هذه األسلحة ضد اإلنسانية هم الغرب وليس
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املسلمني" .فمن الذي ضرب اليابان بقنبلتني ذريتني يف مدينيت هريوشيما وجنازاكي إبان احلرب العاملية
الثانية أليس هم؟".309
 .4فتوى الدكتور الشيخ يوسف عبد اهلل القرضاوي بامتالك الدولة اإلسالمية لألسلحة النووية
واستخدامها :حيث يرى الدكتور الشيخ يوسف عبداهلل القرضاوي

310

يف فتواه حول استخدام الدول

اإلسالمية أسلحة الدمار الشامل أن استخدامها ال يعرب عن روح اإلسالم وتضع اإلسالم موضع االهتام
دين ينادي العامل بالسالم ،كما أن استخدام هذا النوع من السالح ينايف
بالعنف ،يف حني أن اإلسالم ٌ
قيماً ومبادئ أساسية جقررها اإلسالم .من هذه املبادئ والقيم:
أ .هنى اإلسالم عن قتل النساء واألطفال والشيوخ والرهبان واحلرث يف املزارع وغريهم من غري املقاتلني.
ُْ
ب .إن اإلسالم يدعو إىل اإلصالح والعمران ،وينهى عن الفساد والتخريب ،لقوله تعاىلَ ﴿ :وَل تفس ُِدوا

َْ
َ َ َّ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ
ِف ْاۡلَ ْر ِض َب ْع َد إ ْ
اْل ْرث
صًلح َِها﴾ ،311وقوله تعاىلِ﴿ :إَوذا ت َوَّل َس ََع ِِف اۡل ْر ِض َِلفسِد فِيها ويهل ِك
ِ
ِ
َّ َ

ُ

ْ

َوالن ْسل َو َّ ُ
اّلل َل ُي ُِّب ال َف َس َاد﴾ .313وتطبيقاً هلذه النصوص فيجب أن مينع كل ما هو من قبيل اإلفساد

يف األرض.
جيوشا إىل الشام ،فخرج ميشي مع
ج .روى مالك عن حيىي بن سعيد :أن أبا بكر رضي اهلل عنه بعث ً
أمريا لربع من تلك األرباع ،فقال" :إين موصيك بعشر خالل :ال تقتل امرأة،
يزيد بن أيب سفيان ،وكان يزيد ً
عامرا ،وال َّ
تعقرن شاة إال ملأكلة ،وال تعقر َّن
كبريا ً
وال صبيا ،وال ً
مثمرا ،وال خترب ً
شجرا ً
هرما ،وال تقطع ً

 309الرمالوى ،حممد سعيد .مرجع سابق.ص .29 ،61
 310يوسف عبد اهلل القرضاوي عامل مصري مسلم من مواليد  1926ورئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني .ولد يف قرية صفط تراب
مبركز احمللة الكربى مبحافظة الغربية يف مصر.
 311القرآان ،سورة االعراف .26 :3
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تغلن ،وال ّتب" .فقد هنى سيدنا أبوبكر الصديق رضي اهلل عنه عن قطع األشجار
خنالً وال حترقه ،وال َّ
املثمرة وعن ختريب العامر وعقر الشاة والبعري وعقر النخل وهذه من أخالقيات اإلسالم.
وقد كان رضي اهلل عنه يعرف أن ما قام به الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بين النضري من حرق
َ
خنيلهم هو رخصة من اهلل لرسوله أذن له هبا ،فال يقاس غريها عليها ،لقوله تعاىلَ ﴿ :ما ق َط ْع ُت ْم م ِْن َِل َن ٍة
َ

ْ

َ

ً ََ ُ

َ ْ

ْ

ْ

َ
َّ
َ
اّللِ َو َِلُخز َي ال َفا ِسق َ
ي﴾
أ ْو ت َركتُ ُموها قائ ِ َمة لَع أ ُصول َِها فبِيِذ ِن
ِ
ِ

312

ََ
ُ ُّ َ ْ
َ ً ُ َ ٌَ َْ ُ ْ
خ َر َ
ى﴾ ،314وأن ﴿ك نف ٍس بِما
د .إن االصل يف اإلسالم أنه ﴿وَل ت ِزر وازِرة وِزر أ

َك َس َب ْ
ت

ٌ

َره َِينة﴾ 312ففي رأي الدكتور الشيخ يوسف أنه ال جيوز قتل الشعوب بسبب حكامها وال جيوز االنتقام
من غري املقاتلني ،وهذه األسلحة تدمريية تقتل الربيء واملسيء وتقتل اإلنسان واحليوان والنبات وتقضي
على املدن العامرة يف حلظات.
كل أنواع األسلحة ض جد العدو ،فإنه أجازها يف احلصار
ه .إن اإلمام الشافعي قد ج
توسع يف استخدام ج
جيز قتل
حلصن أو لقلعة أو خندق أو غري ذلك واهلدف من هذا هو إجبار العدو على ج
فك احلصار ومل ْ
حيواناهتم.
ويوضح الدكتور الشيخ يوسف أن قياس أسلحة الدمار الشامل على الرمي باملنجنيق هو قياس مع
الفارق الكبري ،ومن هنا ال جيوز أن ننسب إىل االمام الشافعي أو أي إمام آخر أنه أجاز استخدام أسلحة
الدمار الشامل ،فهذا مل خيطر ببال أحد منهم أن جييز إبادة مدينة مثل هريوشيما وجنازاكي إبادة كاملة.
ويستثين الدكتور الشيخ يوسف عدم استخدام هذه األسلحة التدمريية يف حالة الضرورة استناداً على القاعدة

 312سورة ،احلشر .2 :29
 314القرآن ،سورة ،النجم .28 :22
 312القرآن ،سورة ،املدثر .28 :34
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الفقهية (الضرورات تبيح احملظورات) ،ولكن حالة الضرورة مقيجدة ببعض القيود منها:
 أن يصبح املسلمون يف خطر يه جدد وجودهم وكياهنم ،وخاصة إذا كان العدو ميلك مثل هذا النوع من
األسلحة ،فهنا وجب على الدول اإلسالمية أن تأخذ بزمام املبادرة وتوجيه الضربة للعدو.
 أال تتمادى الدولة اإلسالمية يف أن تتوسع باألخذ برخصة الضرورة ،فيجب العمل عليها على أهنا
استثناء ،وتطبي ًقا هلذا قيجد العلماء قاعدة (الضرورات تبيح احملظورات) بقاعدة أخرى تضبطها وتكملها وهي
(ما أبيح للضرورة يق جدر بقدرها).
فاذا كانت الضرورة حتتاج اإلباحة باستعمال األسلحة النووية يف بلد معني فال جيوز أن تتع جدى
غريه ،وإذا أجيز أن تطبجق يف زمن أو وقت معني فال جيوز أن تطبجق يف وقت آخر.
ويؤكد الدكتور الشيخ يوسف على أنه ال ميكن للمسلمني أن يستخدموا هذه األسلحة جإال أن
يكونوا مالكني هلا ،ولذا جاز للدولة اإلسالمية امتالك األسلحة النووية وإن مل تستعملها.
 .2الشيخ عائض بن مقبول القرين :يرى أنه جيب على احلكومات اإلسالمية احلرص على اقتناء هذه
األسلحة (أسلحة الدمار الشامل) أو تصنيعها ،حىت حتافظ على دينها وبلدها ،ومعتقدها ،وسيادهتا بإرهاهبا
ألعدائها ،وردعهم عن االعتداء عليها واملساس هبا ،امتثاالً ألمر رهبا.
316
يتعني على الدول اإلسالمية امتالك أسلحة نووية لردع أعدائها،
 .6ويف هذا يقول مهاتري حممد إنه ج

املثايل هو نزع السالح النووي ولكن هذا ال يكون إال عامليا جلميع الدول ،وانتقد يف رأيه هذا
والشيء ج
السياسة اخلارجية ألمريكا وإسرائيل ،قائالً" :إن الدين اإلسالمي يأمر املسلمني بالدفاع عن أنفسهم وردع
املعتدين ،ولذلك فاملسلمون حباجة إىل امتالك األسلحة النووية ،ألنه من خالل امتالك مثل هذه األسلحة

 316مهاتري حممد الطبيب ،ولد يف العشرين من ديسمرب عام  1932يف مشال ماليزيا ،درس الطب ،وخترج من جامعة املاالي يف سنغافورة،
وتدرج يف احلياة السياسية ،حيث كان عضوا يف الربملان ،مث وزيرا يف التعليم ،بعد ذلك وزير للصناعة والتجارة ،حىت أصبح رئيسا لوزراء ماليزيا.
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فقط سريدعون أعداءهم عن مهامجتهم" .وأضاف متسائالً" :إذا مسحتم إلسرائيل بامتالك هذا النوع من
السالح فلماذا ال تسمحون لآلخرين؟" وأردف قائالً" :على الرغم من أنين أعتقد أنه جيب أال نكون
أي الدول اليت جيب أن متلك هذه األسلحة واليت جيب أال متتلك إال أ جن أفضل شيء
انتقائيجني يف حتديد ج
جيب أن حيدث هو أال متتلك مجيع الدول األسلحة النووية وال سيما الواليات املتحدة األمريكية".
ثانيا :المانعون لصناعة وامتالك السالح النووي
البعض اآلخر من علماء الشريعة اإلسالمية منع صناعة واقتناء واستخدام أسلحة الدمار الشامل
واليت من بينها األسلحة النووية ومن هؤالء:
 .1مفيت سوريا الشيخ أمحد بدر الدين حسون (313املفيت العام للجمهورية العربية السورية ورئيس جملس
حيرم يف كل الشرائع واملذاهب الدينية والسياسية.
اإلفتاء األعلى) :حيث يرى أن السالح النووي جيب أن ج
318
يعزز استخدام
يشجع على صناعتها ،و ج
 .3الشيخ سعيد جودت  :ويرى أن امتالك األسلحة النووية ج

حلل الصراعات وهو أمر يناقض مقاصد الشرع ،فهو يرى أنه ال جيوز امتالك
العنف والتدمري وجيعله ركيزة ج
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وليس فقط عدم الوجوب ويف سياق رده على اآلية الكرمية

َ َ ُّ َ
ْ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
﴿وأعِدوا لهم ما استطعتم ﴾
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 ،يوضح أن القوة ال تعين بالضرورة العنف ،وأن قوة الكفاح السلمي

تفوق قوة عنف العامل ،ومعتمداً يف ذلك على إعادة تعريف مفهوم القوة يف إطار العامل احلديث ،وقوله

 313أمحد بدر الدين حسون ولد مبدينة حلب السورية سنة  1949وحتصل على الدكتوراة يف الفقة اإلسالمي من جامعة األزهر بالقاهرة،
وقد عني مفتياً عام  3003وهو عضو جملس األفتاء يف سوريا.
 318هو جودت بن سعيد ،مفكر سوري اسالمي معاصر ،ولد سنة  1921يف بئر عجم ،درس يف االزهر الثانوية وخترج منه جمازاً يف اللغة
العربية ،تفرغ للعمل الفكري وله العديد من الكتب والدراسات ،وعرف الشيخ جودت بالدفاع عن فكرة الالعنف يف اإلسالم.
 319القرآن ،سورة األنفال  :8آية .60
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َ َ َّ
َ َ َّ
َ
َ
ِه أَ ْ
اْل َس َن ُة َو ََل َّ
تعاىل ﴿ َو ََل ت َ ْس َتوي ْ َ
السي َئ ُة ۚ ادْ َف ْع بِالَِّت ِ َ
ح َس ُن فيِذا اَّلِي بَيْنَك َوبَيْ َن ُه ع َد َاوةٌ كأن ُه َو َِّل
ِ
ِ
ِ
َۡح ٌ
ِيم﴾.330

 .2فتوى آية اهلل علي خامئين 331مرشد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران :جاء يف فتوى مرشد اجلمهورية
اإلسالمية حترمي األسلحة النووية؛ ألن اإلسالم يقضي حبرمة إراقة دماء الشعوب وأن إنتاج األسلحة النووية
وحىت التفكري يف إنتاجها يع جد حر ًاما طب ًقا لتعاليم اإلسالم.
 .4حسني موسفيان :333وهو أحد املفاوضني اإليرانيني يف شؤون امللف النووي ،وقد قال" :إن تصنيع
واستخدام األسلحة النووية خيالف الشريعة اإلسالمية وال حمل هلا يف اسرتاتيجيات الدفاع اإليراين".
 .2الدكتور خالص جليب :332حيث يرى أنه ال حاجة إىل صناعة وامتالك أسلحة الدمار الشامل مبا فيها
األسلحة النووية وأن حجة من يرى وجوب امتالك السالح النووي أنه جيعل الدولة اليت متتلك هذه القدرة
مصاف القوى العظمى...كلها حجج ضعيفة.334
منيعة وتقفز إىل
ج
رأي الباحثة:
بعد أن اطجلعت الباحثة على وجهة نظر ورأي الفقهاء وعلماء األمة وحججهم بني معارضني
ومؤيدين ،فإهنا ختلص إىل أنه من الواجب (وليس جوازاً فقط) على الدول اإلسالمية السعي إلنتاج وامتالك
األسلحة النووية ،وحىت التقع الباحثة يف تناقض بني مايدعوا إليه موضوع البحث يف إرساء قواعد األمن

 330سورة ،فصلت  : 41آية .24
 331هو السيد علي احلسيين اخلامنئي ولد مبدينة مشهد بإيران سنة  ،1929وهو املرشد األعلى للثورة اإلسالمية ،ومن املرجعيات الدينية
الشيعية يف إيران .توىل الرئسه من سنة  1981ايل .1989
 333هو السيد حسني موسفيان ولد مبدينة كاشان سنة  1923وهو خبري سياسي ودبلوماسي إيراين واملتحدث الرمسي السابق يف املفاوضات
النووية باسم الفريق النووي اإليراين.
 332هو خالص جليب من مواليد مدينة القامشلي مشال شرق سورية ،مفكر إنساين وطبيب ،كندي اجلنسية ،وخترج من كلية الطب عام
 1931وكلية الشريعة .1934
 334الرمالوى ،حممد سعيد حممد .مرجع سابق.ص من  66إىل .31
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َ
النووي الدويل وبني ميلها للرأي األول فأن السبب يف ترجيح هذا الرأي هو تطبيقاً لقوله تعاىل ﴿ َوأع ُِّدوا
َ

ُ َّ ْ َ َ ْ ُ
باختاذ ما
موجه للمسلمني كافة ج
لهم ما استطعتم من قوة﴾ ،فالفعل أعدوا يف اآلية الكرمية هو فعل أمر ج

يستطيعون من قوة إلرهاب العدو وليس األعتداء على العدو ،ومن هنا فالتسلجح باألسلحة النووية أضحى
تتعرض إلبادة مجاعية
واجباً على الدول اإلسالمية ،حىت ال تقف الدول اإلسالمية مكتوفة األيدي وهي ج
بواسطة أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها ،وخاص ًة عندما ميتلك عدو األمة اإلسالمية مثل هذه
األسلحة ،فإسرائيل مثالً تع جد دولةً معادية للدول اإلسالمية متتلك مفاعالً نووياً (دميونة) وقامت بصنع قنبلة
نووية بل أصبحت بالفعل من عداد الدول النووية وهذا ما يشكل خطراً جسيماً على الدول اإلسالمية.
من جهة أخرى فمن يرى وجوب التمسك بضوابط وأخالقيات الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف
احلرب ،فباعتقادي أن هذه الضوابط ال تنطبق على األسلحة النووية ،إذ إن طبيعة هذه األسلحة ختتلف
تفرق
عن األسلحة اليت كانت مستخدمة يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،فما مييزها أهنا عمياء ال ج
بني مقاتلني أو غري مقاتلني أو بني النساء واألطفال أو املسلمني وغري املسلمني ،ولكن ميكن تطبيق هذه
الضوابط مبا يتماشى مع طبيعة هذه األسلحة كعدم استخدام هذه األسلحة من قبل الدول اإلسالمية أوالً،
خيار آخر لدى الدولة
أو عدم التهديد باستخدامها ،أما إذا استلزم األمر استخدام هذه األسلحة ومل يوجد ٌ
ٍ
تدمر بقدر اإلمكان أهدافاً عسكرية فقط.
اإلسالمية ،فيجب عندئذ استعماهلا يف املناطق العسكرية حبيث ج
المطلب الثاني :حكم عقود بيع المواد النووية في الفقه اإلسالمي
رأينا يف املبحث األول من هذا الفصل أن هناك ّتارة غري مشروعة للمواد النووية ،وهنا عندما
نذكر غري مشروع فنحن نقصد بأهنا غري قانونية ،فوفقاً ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية – هذا ما
سيتم عرضه بشكل مفصل يف الفصل الثاين– فإن هناك ّتارة مشروعة للمواد النووية بني الدول ،وهذه
ج

104

التجارة تكون وفقاً للقانون كما يكون هلا رقابة لضمان استخدام هذه املواد النووية لألغراض السلمية،
موردي املواد النووية من خالل وضع تطبيقات لضوابط
وذلك كما رأينا عرب قنوات شرعية مثل جمموعة ج
تصدير املواد النووية ،ولكن رغم ذلك فإنه يوجد ّتارة غري مشروعة للمواد النووية واليت تقوم هبا جمموعة
تتم مبشاركة أو برعاية بعض الدول.
من اإلرهابيني أو املنظمات اإلرهابية ويف بعض األحيان ج
هنا ومن خالل هذا املطلب سنقوم بعرض رأي الفقه اإلسالمي يف عقود البيع غري املشروع أو غري
يعرب عنه الفقه اإلسالمي بالباطل أو الفاسد وتبعاً لذلك سنقوم بتعريف عقد البيع يف الشريعة
اجلائز ،والذي ج
اإلسالمية لغةً واصطالحاً ومشروعية عقد البيع يف الكتاب والسنة وعرض أركان عقد البيع ،وهذا سيكون
الفرع األول ،وذلك متهيداً للدخول يف الفرع الثاين وفيه عقود بيع األشياء املسروقة يف الفقه اإلسالمي
وأدلتها.
الفرع األول :تعريف عقد البيع ومشروعيته وأركانه
طرق يف
متهيداً للدخول يف رأي الفقه اإلسالمي يف عقود بيع املواد النووية غري املشروعة رأينا أن نت ج
هذا الفرع إىل التعريف بعقد البيع وبيان مشروعيته وحتديد أركانه.
أوال :تعريف عقد البيع
البيع لغةً مصدر باع يبيع بيعاً ومبيعاً ومباعاً ،أما اسم الفاعل منه هو بائع ،واملفعول منه هو مبيع،
ومبيوع ويأيت التعريف يف اللغة مبعىن ب جذل السلعة بعوض ،332ويطلق البيع على الشراء أيضاً فهي من املعاين
َْ

املتضادة كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َ َ
َش ْوهُ ب ِ َث َم ٍن َب ٍس﴾ 336أي باعوه.

332الالحم ،أسامة بن محود بن حممد".3013 .بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ".دار امليمان للنشر والتوزيع .اجلزء األول.
الرياض :ص.39
336القرآن ،سورة يوسف .33:13
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 معىن البيع شرعاً :هو مبادلة مال مبال على سبيل الرتاضي.ثانيا :مشروعية عقد البيع
تثبت مشروعية عقد البيع بالكتاب والسنة

333

َ َ َ َّ َّ ُ ْ
اّلل اْلَيْ َع َو َح َّر َم الرِ َبا﴾ 338ويف سورة النساء﴿ :يَا
مشروعية عقد البيع من الكتاب لقوله تعاىل﴿ :وأحل
َ

َّ

َ

ْ

ُ َ

َ

َْ

ْ

َ

ْ َ ُ ََْ ُ
َ ُ
ِين َ
أ ُّي َها اَّل َ
كم بِاْلَاط ِِل﴾ ،339وقوله تعاىلَ ﴿:وأش ِه ُدوا إِذا َت َب َاي ْع ُت ْم﴾.320
آم ُنوا َل تأكلوا أموالكم بين

وإن كانت هذه اآليات مسوقةً ألغراض أخرى ,فمثالً اآلية الكرمية األوىل لتحرمي الربا ،والثانية
لدل الناس على ما يرفع اخلصومة وحيسم النزاع
لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعضاً بالباطل ،والثالثة ج
من االستشهاد عند التبايع.
 -1مشروعية عقد البيع من السنة النبوية فالرسول الكرمي قد باشر البيع ومل ينهَ الناس الذين يباشرون البيع
والشراء بل أقر هلم ذلك.
ِ
َحدك ْم
صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ف َع ِن ُّ
الع َّو ِام َرض َي اللَّه َعْنهَ ،ع ِن النِ ِّ
َّيب َ
الزبـَ ِْري بْ ِن َ
الَ  :ألَ ْن يَأْخ َذ أ َ

ب علَى ظَه ِرهِ ،فَـيبِيعها ،فَـيك َّ َّ ِ
ِ
ِ ِ
َّاس أ َْعطَْوه
َحْبـلَه ،فَـيَأِْيتَ حب ْزَمة احلَطَ ِ َ ْ َ َ َ َ
ف الله هبَا َو ْج َهه َخْيـٌر لَه م ْن أَ ْن يَ ْسأ ََل الن َ
ِ
الص ِام ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّمَّ  :
الذ َهب
ال :قَ َ
ت َر ِض َي اللَّه َعْنه ،قَ َ
أ َْو َمنَـعوه ،321و َع ْن عبَ َاد َة بْ ِن َّ
ال َرسول اهلل َ
َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
بالذ َهبَ ،والْفضَّة بالْفضَّةَ ،والْبـُّر بالْبـِّرَ ،والشَّعري بالشَّعريَ ،والت َّْمر بالت َّْمرَ ،والْم ْلح بالْم ْل ِح ،مثْ ًال مبثْ ٍلَ ،س َواءً

333أيوب ،حسن".3002 .فقه املعامالت املالية يف اإلسالم" .دار السالم ط األوىل .القاهرة :ص.8
338القرآن ،سورة البقرة .332 :3
339القرآن ،سورة النساء.39 :4
320القرآن ،سورة البقرة .383 :3
 321االمام البخاري ،حممد بن امساعيل 326 ،هجري ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه
وأيامه ،املعروف (بصحيح البخاري) ،حتقيق ،عبد القادر شيبة احلمد ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،الطبعة االوىل ،اجلزء  ،3رقم
 ،1431ص  ،132وبن حنبل ( ،)266/12وابن ماجه ( ،)288/1والسنن الكربى للنسائي ( ،)32/2واملعجم الكبري للطرباين (،)134/1
والبغوي ( ،)113/6والسنن الكربى للبيهقي (.)282/8
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ٍ
ٍ
ِِ
ف ِشْئت ْم ،إِذَا َكا َن يَ ًدا بِيَ ٍد ،323وعن َرافِ ِع بْ ِن
اختَـلَ َف ْ
َصنَاف ،فَبِيعوا َكْي َ
بِ َس َواء ،يَ ًدا بِيَد ،فَِإذَا ْ
ت َهذه ْاأل ْ
ال :قِيل :يا رس َ ِ
َي الْ َكس ِ
الرج ِل بِيَ ِدهِ َوك ُّل بـَْي ٍع َمْبـروٍر ،322والبيع
َخ ِد ٍ
ب أَطْيَب؟ قَ َ
الَ  :ع َمل َّ
ول اللَّه ،أ ُّ ْ
يج ،قَ َ َ َ َ
املربور هو البيع الصحيح اخلايل من معصية اهلل فيه.

324

ِ
ِ
ِ
ِ
و َع ْن َعائِ َشةَ َر ِضي اللَّه َعْنـ َها :أ َّ
َج ٍل
َن النِ َّ
َّيب َ
صلَّى اهلل َعلَْيه َو َسلَّ َم ا ْشتَـَرى م ْن يـَهودي طَ َعا ًما إ َىل أ َ
َ

ِ ٍ 322
ٍ
ِ ِ ِ
وتصرف النيب هذا دليل مشروعية البيع.
َم ْعلومَ ،و ْارتَـ َه َن مْنه د ْر ًعا م ْن َحديد ، ج

ال رسول اللَّ ِه صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم  :البـيِّـع ِ
ان بِاخلِيَا ِر
وعن َح ِكي ِم بْ ِن ِحَزٍام َر ِض َي اللَّه َعْنه ،قَ َ
َْ ََ َ َ َ
َ
ال :قَ َ َ
ِ
ِ
ت بـََرَكة
َما َملْ يـَتَـ َفَّرقَا - ،أ َْو قَ َ
ص َدقَا َوبـَيَّـنَا بوِرَك َهل َما ِيف بـَْيع ِه َماَ ،وإِ ْن َكتَ َما َوَك َذبَا حم َق ْ
الَ :ح َّىت يَـتَـ َفَّرقَا  -فَِإ ْن َ
بـَْيعِ ِه َما .326
وهنا يبني الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل يبارك يف البيع بصدق املتبايعني واحملرم غري مبارك فيه.
-3
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مشروعيته يف اإلمجاع :فقد أمجع مجيع األئمة والفقهاء على مشروعية البيع بني الناس ،وهو أحد

وسائل نقل امللكية ،وألن الناس حباجة إىل األغراض والسلع والطعام والشراب الذي يف أيدي بعضهم
ماسة ملشروعيته.
ولن يصلوا هلذا إال عن طريق البيع ولذا كانت احلاجة ج
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 323االمام مسلم ،مرجع سابق ،اجلزء  ،2رقم  ،1283ص  ،1311وبن حنبل ( ،)223/23وأيب داود ( ،)348/2والرتمذي (،)222/2
والسنن الكربى للنسائي ( ،)41/6ابن حبان ( ،)292/11والبغوي ( )26/8مع اختالف الفظ.
 322بن حنبل ،مرجع سابق ،اجلزء  ،38رقم  ،13362ص  ،203واملعجم الكبري للطرباين ( ،)336/4واحلاكم ( ،)13/3والسنن الصغري
للبيهقي (.)323/3
324محزة ،حممد عبدالروؤف".3003 .البيع يف الفقه اإلسالمي مشروعيته وأنواعه " .جامعة سانت كليمنتس .الشارقة :ص.3-6
 322البخاري ،مرجع سابق ،اجلزء  ،2رقم  ،86ص  ،3323وبن حنبل ( ،)162/43ومسلم ( ،)1336/2وابن ماجه ( ،)812/3وابن
حبان (.)364/12
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ثالثاً :أركان عقد البيع
يف األصل أركان عقد البيع ثالثة أركان ،وهي :الصيغة والعاقدان واملعقود عليه ،ولكن كل منها
تنقسم إىل قسمني ،فالصيغة تنقسم إىل إجياب وقبول ،والعاقدان إىل بائع ومش ٍرت ،واملعقود عليه جإما يكون
نبني األركان األساسية يف العقد وصوالً
مثناً أو مثمناً ،وهنا سنقوم بعرض أركان البيع بشكل مقتضب حىت ج
إىل الشروط الواجب توافرها يف املعقود عليه والذي يتبني من خالله حكم عقد البيع غري املشروع للمواد
النووية وذلك متهيداً للفرع الثاين من هذا املطلب.
-0

الركن األول الصيغة

وهي ما يصدر من البائع واملشرتي املتعاقدان ،دليالً على توجه إدارهتما إلنشاء عقد ،فالبيع عقد
يتم من خالل توافق إدارتني متطابقتني ،ومها اإلجياب والقبول من البائع بالبيع ومن املشرتي بالشراء.
رضائي ج
ج
وللبيع صيغتان
أ -الصيغة القولية :وتسمى اإلجياب والقبول ،واإلجياب يصدر من البائع ،والقبول يصدر من املشرتي
وال ينعقد العقد إال بصيغة واضحة الداللة باإلضافة لذلك جيب أن يكون القبول موافقاً لإلجياب.
وتسمى بيع املعاطاة أو بيع املراوضة ،وال يكون فيها إجياب أو قبول يتجفق فيه
ب -الصيغة الفعلية :ج
املثمن وينعقد هبا العقد وأحياناً ينعقد بلفظ من إحدامها.
املتعاقدان على الثمن و ج

329

الركن الثاني :العاقدان وهما البائع والمشتري
احلر املكلف الرشيد ،فال يصلح عقد
 -1يشرتط إلمتام عقد البيع أن يكون العاقد َ
جائز التصرف وهو ج
يصح عقده إذا أذن له سيده ،باتفاق الفقهاء.
البيع من الصغري واجملنون والنائم والسفيه والعبد وهذا األخري ج

329الزحيلي ،وهبة".1982.الفقه اإلسالمي وداللته .اجلزء الرابع النظريات الفقهية والعقود".ط.3دار الفكر .دمشق:ص.220
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ويصح عقد البيع الصادر من الصيب إذا أجاز له وليه عند احلنفية واملالكية واحلنابلة وخالف ذلك
ج
يصح بيع الصيب سواءً كان بإذن وليه أو بغري إذن وليه.
الظاهرية والشافعية ،فال ج

340

وعند احلنفية ال يشرتط البلوغ إلجراء التصرف ،ولكن مييزون بني تصرفات الصيب املميز العاقل
فتقسم تصرفاته إىل:
جيزها الويل أو دون إذنه.
أ -إجازة التصرفات النافعة نفعاً حمضاً حىت ومل ْ
ب -التصرفات الضارة ضرراً حمضاً ،فهذه ال تصلح من الصيب العاقل وال تنفذ حىت ولو أجازها الويل ملا
هلا من ضرر.
جـ -تصرفات دائرة بني الضرر والنفع فهذه التصرفات تبقى موقوفة أو معلقة حىت إجازة أو إذن الويل.

341

 -3يشرتط أيضا الرتاضي من املتعاقدين ،وذلك أن يتم البيع برضا املتعاقدين طبقا لقوله تعاىل﴿ :يَا َأ ُّيهاَ
ً
ً
ج
ْ
ُ َ َْ ُ
َّ َ َ ُ َ ِ َ َ ً َ َ
ُ
َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
اض مِنك ْم َوَل تق ُتلوا
آم ُنوا َل تأكلوا أ ْم َوالكم بَيْ َنكم بِاْلَاط ِِل إ َِل أن تكون ِت
اَّلِين
ارة عن ت َر ٍ
َ

ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ
ك ْم َرح ً
ِيما ﴾ ، 343وعن أَيب سعِ ٍ
ِ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه
يد ْ
ي ،قال :قَ َ
اخل ْد ِر َّ
أنفسكم إِن اّلل َكن ب ِ
ال َرسول اللَّه َ
َ َ

َو َسلَّ َم :إَِّمنَا الْبَـْيع َع ْن تَـَر ٍ
اض ،342واختلف الفقهاء يف انعقاد البيع إذا كان أحد املتعاقدين مكرهاً ،ويف
ذلك ثالثة أقوال:
صح ونفذ؛ ألن الرضا عند
القول األول :لدى احلنفية أن البيع ينعقد فاسداً جإال إن أجازه املكره ورضي به ج
ط لصحة البيع وليس شرطاً النعقاده.
احلنفية شر ٌ
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وخيري فيه املكره فإن أجازه جاز وإال بطل فالرضا
القول الثاني :عند املالكية يرون أن البيع ينعقد صحيحاً ج
عندهم شرط لزوم.
القول الثالث :عند الشافعية واحلنابلة والظاهرية ،ويعد البيع باطالً غري صحيح ألن الرضا عندهم شرط
لصحة عقد البيع ال ينعقد إال به.

344

الركن الثالث :شروط محل العقد
هناك عدة شروط أوجبها الفقهاء يف حمل العقد أو املبيع ومن هذه الشروط:
بيع معني
يصح عندهم ٌ
أ -أن يكون املبيع موجوداً :اشرتط مجيع الفقهاء أن يكون املبيع موجوداً ،فال ج
بدو صالحها.
معدوم ودليلهم أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار قبل ج

342

ب -أن يكون املبيع ماالً مقتوماً:
فا ملال هو كل ما ميكن لإلنسان االنتفاع به على وجه املعتاد ،أو هو كل عني هلا قيمة مادية واملقتوم ما
جيوز جادخاره.

346

جـ -أن يكون املعقود عليه مقدوراً على تسليمه.
اتفق الفقهاء على أنه ال يصح بيع ما ال يقدر العاقد على تسليمه؛ ألن هذا هو الغرر وقد هنى
النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الغرر ،أما الظاهرية فقد أجازوا بيع اإلنسان ما ميلكه وإن مل يقدر على
تسليمه.
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د -أن يكون املعقود عليه معلوماً للمتعاقدين
فال يصح عقد البيع إذا كان املبيع جمهوالً؛ ألن اجلهالة غرر منهي عنه ،وألن جهالة املبيع قد تؤدي
إىل املنازعة يف التسلجم والتسليم فال حيصل املقصود من البيع.

348

هـ -أن يكون املعقود عليه مملوكاً للبائع.
فيشرتط يف املعقود عليه أن يكون مملوكاً للبائع وقت العقد أي حمرزاً ،وهو ما يدخل حتت حيازة
ملك خاص فال ينعقد بيع ما ليس مبملوك ألحد من الناس وداللته قول النيب صلى اهلل عليه وسلم حلكيم
ِ
س ِعْن َد َك  .349وال يصح بيع الغاصب للمال املغصوب ألنه ليس مملوكاً له.
بن حزامَ  :ال تَب ْع َما لَْي َ
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الفرع الثاني :بيع المواد النووية وفقا لنصوص الشريعة اإلسالمية
سنبدأ يف هذا الفرع مما انتهينا به يف الفرع السابق ،وهو ركن احملل يف عقد البيع يف الفقه اإلسالمي
وتطبيق هذا الركن على عقود بيع املواد النووية بطريقة غري مشروعة.
وتطرقنا
وقد رأينا يف املبحث األول من هذا الفصل من التجارة غري املشروعة للمواد النووية وعرفناها ج
إىل أسباب انتشارها وسلجطنا الضوء على طريقة حصول اجلماعات اإلرهابية على هذه املواد ،وذلك إما
عن طريق سرقتها من املنشآت النووية نفسها أو عن طريق شرائها من السوق السوداء من منظمات إرهابية
استولت عليها بطريقة غري قانونية ويف كال احلالتني تع جد املواد النووية غري مملوكة هلذه اجلماعات أو املنظمات،
وبالتايل فإن املواد النووية وهي املعقود عليه يع جد غري مملوك للبائع ،وهذا ما خيالف شروط ركن احملل يف عقود
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البيع الصحيحة ،ومن جانب آخر فإن هذه العقود ختالف النظام العام وذلك ألن حمل العقد غري صاحل
للتعامل فيه ،وهذا ما سيتم توضيحه بشكل و ٍ
اف من خالل هذا الفرع.
أوالً :اإلخالل بشرط امللكية يف عقود بيع املواد النووية.
االّتار النووي غري املشروع ،وهو حركة املواد النووية احلساسة (اليورانيوم
كما رأينا يف تعريف ج
املخصب والبلوتونيوم) ضمن احلدود أو عرب احلدود ،أي سرقة اليورانيوم والبلوتونيوم من شركات دورة الوقود
النووي وتن جقل هذه املواد بطرق غري شرعية للجماعات اإلرهابية أو إىل الدول.321
فهنا يف األصل نرى أن حمل العقد وهو املواد النووية غري مملوك للجماعات أو املنظمات اإلرهابية ،واليت
تقوم بيعها يف السوق السوداء فهي إما يتم االستيالء عليها بطريقة السرقة مباشرة من منشآت الوقود النووي
أو يتم هتريبها إليهم من البلد املنشأ.
ويشرتط الشافعية والظاهرية يف املبيع أن يكون مملوكاً ملن له العقد ،وعلى هذا األساس فعقد بيع

ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
َ
املواد النووية باطل ودليلهم قال تعاىل﴿:يا أيها اَّلِين آمنوا َل تأكلوا أموالكم بينكم بِاْلاط ِِل
323
ِ ِ
يما متَْلِك . 
﴾ وما رواه أبو داود عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال َ ال بـَْي َع إَّال ف َ
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ومن جانب أخر فقد هنى اإلسالم عن بيع الشيء املسروق وإذا كان املشرتي على علم بذلك
فهو شريك يف اإلمث مع السارق ،وإن مل يكن على علم فالتبعة على البائع وصاحب امللك أحق مبلكه
وللمشرتي احلق أن يعود على البائع بالثمن الذي دفعه.

Op. cit. P.54.
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وإذا مل تتوافر شروط وأركان عقد البيع فهو عقد بيع باطل أو فاسد أو مكروه.
والبيع الباطل ال جيوز عقده وذلك ملخالفته ملا شرعه اإلسالم وال ينعقد العقد ،وهذا ما ينطبق على بيع
املواد النووية املسروقة ألن ركن احملل مل يستوىف شروطه كاملة وهي أن يكون املبيع ملك للبائع فغياب هذا
الركن جيعل عقد بيع املواد النووية املسروقة باطل.

322

خمالف للنظام العام.
ثانياً :بيع املواد النووية ٌ
فكسب املال بطريقة غري شريفة يعد خمالفاً للنظام العام واآلداب ،ويرتتجب عليه بطالن العقد الذي
كسب عن طريقه املال ،وهنا فاملشرتي وهو الدول أو املنظمات اليت تكون طرفاً يف عقد البيع تكسب
املال بطريقة غري مشروعة أو غري شريفة ألهنا ليست مالكة هلذه املواد وبالتايل يرتتب عليه بطالن عقد
البيع.
من ناحية أخرى جيب أن يكون احملل صاحلاً للتعامل فيه يف الفقه اإلسالمي ،والشيء ال يصلح
يتم بني
التعامل فيه إذا تناىف هذا التعامل مع الغرض الذي ج
خصص له الشيء ،والتبادل يف املواد النووية ج
الدول بطريقة مشروعة ،ويكون الغرض من هذا هو استخدام تلك املواد النووية يف التطبيقات السلمية
وليس لإلرهاب.
فعندما يتم بيع هذه املواد النووية بعد االستيالء عليها بطريقة غري مشروعة واستخدامها ألهداف
خصصت له ،فيكون العقد باطالً.
إرهابية فهنا تتعارض مع الغرض الذي ج
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