الفصل الثالث
األطر القانونية التي تنظم األمن النووي
التمهيد
إن أهم اإلجراءات اليت جيب أن تستخدمها دول العامل إلرساء قواعد األمن النووي هي تأمني
املشعة أثناء نقلها أو استخدامها أو ختزينها ،ونقصد باملواد النووية واملشعة
املرافق النووية وضمان أمن املواد ج
هنا هي اليورانيوم عايل التخصيب والبلوتونيوم املفصول ،فهذه املواد تتطلجب محاية عالية لتأمينها وجعلها
حتت املسؤولية.
ولتوفري محاية املواد واملرافق النووية قامت الدول جمتمعة بإصدار العديد من االتفاقيات واملعاهدات
لتعزيز املنظومة العاملية لألمن النووي ،وذلك لسببني رئيسني :األول منهما هو ضمان حقها السيادي يف
تطوير واستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية ،أما السبب الثاين فهو املشاركة الدولية يف مكافحة
تسريب هذه املواد النووية ووصوهلا إىل أيادي إرهابية وبالتايل قيامها بأعمال إرهابية.

323

ويف هذا اإلطار فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساهم يف حتقيق السلم واألمن النووي ،فهي
تعمل بشكل وثيق مع الدول األعضاء ملساعدهتا يف حتقيق أهداف التنمية ،باإلضافة إىل أهنا تعمل كمنصة
عاملية للتعاون من أجل تعزيز ودعم األمن النووي ومنع وقوع املواد النووية واملواد املشعة إىل أيدي اإلرهابيني،

 323املرهون ،عبداجلليل زيد .مرجع سابق.ص.2
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وتقوم الوكالة بدور رئيس لضمان تطبيق معاهدة (عدم االنتشار) النووي وفقاً لنظام الضمانات الدولية
خيوهلا هبذا الدور.
الذي ج

328

ومن هنا سوف ندرس يف الفصل الثالث من هذه الدراسة أهم االتفاقيات واملعاهدات الدولية
باإلضافة إىل عرض جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمني احلماية املادية للمواد النووية ومحاية املنشآت
واملرافق النووية ،نظراً ألن هذه االتفاقيات واجلهود تع جد من أهم العناصر الرئيسة إلرساء قواعد األمن النووي.
قسمنا الفصل الثاين حسب أمهية املواضيع إىل مبحثني رئيسني ،وقد تناولنا يف املبحث األول التعاون
وقد ج
الدويل لتقوية أسلوب األمن النووي ،وعرضنا يف املبحث الثاين أهم االتفاقيات الدولية اليت حت جد من خطر
انتشار األسلحة النووية باعتبار أن هذا اخلطر من أحد املعوقات األساسية لقيام األمن النووي.
المبحث األول :التعاون الدولي لتقوية أسلوب األمن النووي.
من املتفق عليه دوليا أنه من حق مجيع الدول تطوير الطاقة النووية واستخدامها ألغراض سلمية
وحتقيق مصاحل مشروعة .وملمارسة هذا احلق حتتاج الدول إىل تسيري التعاون فيما بينها لنقل وتبادل
التكنولوجيا.
ويف هذا اجملال تضع الدول يف عني االعتبار أهم مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،وهي
احلفاظ على السلم واألمن الدوليني واحرتام حسن اجلوار والعالقات بني الدول والتعاون بينها ،وذلك طبقاً
لنص املادة ( 3فقرة  )4من ميثاق األمم املتحدة على أن "ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقتهم الدولية
عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألي دولة أو على
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وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة".

329

إن من أهم الصكوك الدولية امللزمة يف جمال حفظ األمن النووي اتفاقية احلماية املادية للمواد
تنص على تدابري خاصة مبنع اجلرائم
النووية ،وهي تع جد من أهم نتائج االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،فهي ج
املتعلقة باملواد النووية والكشف عنها ومعاقبة مرتكبيها.

360

ونظرنا ملا هلذه االتفاقية من اهتمام دويل باعتبارها اللبنة األساسية يف وضع تدابري حلماية املواد
خصصنا هلا يف هذا املبحث مطلبًا كامالً وكان هذا املطلب األول ،أما املطلب الثاين من هذا
النووية ،فقد ج
املبحث فسنذهب إىل دراسة االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب النووي باعتباره أحد نتائج اجلهود الدولية اليت
تقف حائالً دون حصول اجلماعات اإلرهابية على مواد نووية بشكل غري مشروع.
المطلب األول :اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
مل حيظ منع سرقة املواد النووية والوصول غري املشروع إىل املنشآت النووية باالعرتاف به كمطلب
مه ٍم على املستوى الدويل إال يف أوائل سبعينيات القرن املنصرم ،وذلك عندما قامت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بوضع توصياهتا وتوجيهاهتا األوىل حول احلماية املادية للمواد النووية ،ونشرت تلك التوصيات عام
1932م ،وقد أ جكدت مجيع مؤمترات مراجعة معاهدة (عدم االنتشار النووي) منذ عام 1932م على
احلاجة امللحة إىل محاية مادية للمواد النووية على املستويني الدويل والوطين ،361وهذا ما سنتطرق إليه
بالتفصيل يف املطلب األول من املبحث الثاين يف هذا الفصل.

 329األمم املتحدة" .1942 .ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي حملكمة العدل الدولية" .ص.2
260 NPT. 2015. Enhancing international partnerships to prevent nuclear Terrorism. Pc.
II/ WP. 11. Geneva. P.3.
261 Schmidt. W. Fritz. 2005. Nuclear Export Controls. IAEA BULLETIN. Vol.46. No.
2.P. 32.
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وتعد اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية هي االتفاقية الدولية الوحيدة امللزمة قانوناً يف جمال محاية
تنص على تدابري تتعلجق مبنع اجلرائم املتصلة باملواد النووية والكشف عنها
املواد النووية ،ألن هذه االتفاقية ج
ومعاقبة مرتكبيها.
ونظراً ألمهية هذه االتفاقية فقد رجكزنا يف هذا الفصل على دراسة هذه االتفاقية من ناحية األحكام
التنظيمية هلذه االتفاقية ،وهذا سيكون الفرع األول أما يف الفرع الثاين من هذا املطلب فسندرس تعديل
اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية.
الفرع األول :األحكام العامة لالتفاقية
فتح باب التوقيع على اتفاقية احلماية العامة للمواد النووية يف  2مارس 1980م ،وذلك عمالً
بالفقرة  1من املادة  18من االتفاقية ،وهذا عقب مفاوضات بشأهنا يف 1939م ،وبدأ تنفيذ االتفاقية يف
1983م ،ويف سنة 3012م بلغ عدد األطراف يف االتفاقية مائة ومخساً وأربعني دولة ،وعدد الدول املوقعة
عليها وصل إىل أربع وأربعني دولة.
إن اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية هتدف إىل أن يكون استخدام املواد وخزهنا ونقلها دولياً
وتعهد محاية
على حن ٍو مأمون ،ويتمثجل الغرض األساسي من هذه االتفاقية طبقاً للمادة األوىل يف حتقيق ج
فعالة وذات نطاق واسع للمواد النووية واملستخدمة ألغراض سلمية ،وتشمل هذه احلماية املرافق
مادية ج
النووية أيضاً ،كما تشمل منع ومكافحة اجلرائم املتعلقة باملواد النووية والعمل على تيسري التعاون بني الدول
لتحقيق تلك األغراض.
وألزمت اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية الدول األعضاء فيها أن تنشئ وتشغجل نظام محاية
مادية يتالءم مع املواد النووية واملرافق اخلاضعة لواليتها ،وذلك حلماية املواد النووية من السرقة واالستيالء
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غري القانوين عليها أثناء نقلها أو خزهنا أو استخدامها ،وأيضاً لتنفيذ تدابري هتدف إىل حتديد مكان املواد
النووية املفقودة أو املسروقة وحلماية املرافق النووية من التخريب.
وطين رقايب للمواد النووية ،ويتضمن أيضاً نظاماً للتقييم
ج
وحتث االتفاقية الدول على إنشاء تشريع ج
والتفتيش على املرافق النووية ،كما وألزمت الدول األعضاء بأن يكون تشريعها الوطين متفقاً مع قواعد
القانون الدويل.
بأي شكل من أشكال
ويف حال وقوع سرقة أو سلب وهنب للمواد النووية واالستيالء عليها ج
االستيالء غري املشروع أو حىت وجود هتديد بوقوع هذا االستيالء وجب على دول األطراف تقدمي التعاون
وردها إىل الدولة اليت تطلب ذلك.
واملساعدة يف استعادة املواد النووية ج
طرف فيها بأن ّتعل يف قانوهنا الوطين األفعال اآلتية
كل دولة هي ٌ
وتلزم (املادة  )3من االتفاقية ج
ائم يعاقب عليها القانون:
جر َ
أي نوع من أنواع االستيالء واحليازة ويسبجب هبا وفاة أي
يتم دون إذن مشروع ،ويش جكل ج
 )1ج
أي فعل ج
شخص أو إصابته أو إحلاق الضرر بالبيئة.
 )3سرقة مواد نووية.
 )2إرسال أو نقل مواد نووية داخل الدول أو خروجها منها دون إذن مشروع.
أي شخص أو إحلاق ضرر
 )4األفعال املوجهة ض جد املرافق النووية وعن عمد ،وتسبجب يف وفاة أو إصابة ج
باملمتلكات والبيئة ،باستثناء أن يكون الفعل قد ارتكب وفقاً للقانون الوطين للدولة اليت يقع على أراضيها
املرفق النووي.
بأي شكل آخر من أشكال التخويف.
أي فعل يش جكل هتديداً باستعمال القوة أو استعماهلا ج
 )2ج
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 )6أي هتديد بارتكاب أي جرمية من اجلرائم السابقة ذكرها ،من أجل إجبار شخص أو منظمة دولية أو
دولة ما على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل.
أي فعل يشكل اشرتا ًكا أو مسامهة يف أي من اجلرائم السابق ذكرها.
 )3ج

363

هتتم حبماية املواد النووية من األفعال الصادرة عن
ومن هنا فإن اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ج
املخولني قانوناً بالتعامل مع تلك املواد ،باإلضافة إىل محاية املنشآت النووية من عمليات
األشخاص غري ج
السطو والتخريب.
محاية املواد النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إن من أهم التزامات اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية هو التعاون بني الدول واملنظمات الدولية
بشأن استعادة املواد النووية املسروقة .362ويف هذا الصدد قامت الوكالة يف الفرتة ما بني ( 3009و)3010
بتأمني  933مصدراً مشعاً يف مثاين دول ،ومت إعادة نقلها وختزينها يف خمزن مأمون داخل الدول ،كما أعيد
ستة وثالثون مصدراً إىل روسيا ،كذلك األمر يف تنزانيا ،حيث أعيدت مخسة مصادر ومت خزهنا يف مكان
مأمون ،أما يف اوروغواي فتمت استعادة  14مصدراً.

364

إن من أهم األهداف اليت تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل تنفيذها هي
يتم نقلها
 .1إصدار جمموعة من التوصيات اليت تتعلجق باملواد النووية املستخدمة فعالً من الدولة أو اليت ج
أو املخزونة باإلضافة إىل توصيات خاصة باحلماية املادية للمرافق النووية وهذه التوصيات ال ترقى إىل

 363الوكالة الدولية للطاقة الذرية" .3002 .اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية" .فيينا :ص.9-3
 362علي ،حممد عمر " .3014 .التنظيم القانوين والرقايب لالستخدامات السلمية للكاقة النووية " .امللتقى العلمي االستخدام العلمي للطاقة
النووية وأثره على األمن البيئي .كلية العلوم االسرتاتيجية .البحرين :ص.2
264 IAEA.GOV./2010/42-GC (54)/9. Measures to Protect Against Nuclear Terrorism.
Vienn:P.8
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مستوى اإللزام فهي ليست ملزمة للدول كما أهنا ال تنتهك سيادة الدول.
 .3قوم الوكالة بإسداء املشورة للدول بناء على طلبها وكيفية املساعدة املطلوبة وشكلها حيددها االتفاق
الذي يكون بني الدولة اليت تطلب املساعدة والوكالة.

362

ولردع اجملموعات عن القيام بأنشطة سحب مواد نووية غري مأذون هبا ولتحسني طرق الكشف
عن مثل هذه األعمال وضعت الوكالة أنشطةً على املستوى الدويل حلصر املواد النووية وأيضاً ملراقبتها ،وهذا
بناءً على طلبات الدول األعضاء لتعزيز األمن النووي على صعيد املرافق النووية.
وتقوم الوكالة بتقدمي اخلدمة االستشارية الدولية املعنية باحلماية املادية ،كما أجريت هذه اخلدمة
لتقدمي املشورة إىل الدول لتوفري أعلى سبل احلماية املادية ،كما أجريت بعثات تابعة لنفس اخلدمة إىل سبع
366.

دول أخرى وهي :إسبانيا وبولندا وكندا وماليزيا واململكة املتحدة والنرويج ونيوزيلندا
الفرع الثاني :تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

يف عام 3004م قام املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (حممد الربادعي) بتعميم التعديالت
املقرتحة على اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،وذلك متهيداً لعقد مؤمتر للنظر يف هذه التعديالت وقد
جاء هذا التعميم بناء على طلبات تل جقاها املدير العام من قبل مخس ومخسني دولةً طرفاً يف االتفاقية.
وينص التعديل على توسيع نطاق االتفاقية حبيث يشمل محاية املواد النووية أثناء نقلها أو
ونص التعديل على توسيع التعاون بني
استخدامها أو ختزينها حمليا وليس دوليا فقط كما ج
نصت االتفاقية ،ج
الدول ويشمل جاختاذ تدابري سريعة لتحديد مكان املواد النووية املفقودة واملسروقة واستعادهتا ،كما عزز

 362الوكالة الدولية للطاقة الذرية " .1999 .احلماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية " .فيينا:ص.4
266 IAEA. GOV/ 2016/ 47-GC (60) /11. Nuclear Security Report 2016. Vienna: P. 11.
12.
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التعديل االتفاقية يف جمال مكافحة اجلرائم املتعلقة باملرافق النووية واملواد النووية يف مجيع أحناء العامل.

363

وقد رجكز التعديل على محاية املواد النووية اليت تنقل أو تستخدم داخل الدول لألغراض السلمية
التعرض لألغراض العسكرية ،ولعل هذا السبب هو ما جعل دوالً غري نووية حتجم عن االنضمام
فقط دون ج
إليها.

368

ويف هذا اجملال قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 3012م مبنح األولوية لتعزيز تعديل 3002
التفاقية احلماية املادية للمواد النووية حيز النفاذ ،ومن الدول اليت ألزمت هبذا التعديل هي( :آيسالندا
وإيطاليا وبوتسوانا وتركيا وسان مارينو واملغرب والواليات املتحدة األمريكية) ،وحىت هناية عام 3012م
دخل ما يقارب التسعني دولة ومنظمة دولية واحدة إىل حيز التعديل ،369وبقيت اثنتا عشرة دولة طرفاً يف
االتفاقية مل تصدق أو تقبل التعديل.
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أقرت التعديل إىل ثلث األطراف
وحبلول شهر أبريل 3016م وصل عدد الدول اليت صدقت أو ج
يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،وهبذا العدد يدخل تعديل االتفاقية إىل حيز النفاذ يف شهر مايو
3016م ،أي بعد حوايل عشر سنوات من تاريخ اعتماده من الدول األطراف يف االتفاقية سنة
3002م.
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وعقدت الدول األطراف يف االتفاقية اجتماعاً يف فينا بشهر ديسمرب 3016م ،وكان اهلدف من
هذا االجتماع هو الرتكيز على حتسني آليات احلماية املادية للمواد النووية وتقاسم املعلومات بني الدول.

 363األمم املتحدة " .3008 .حولية نزع السالح " .م .20نيويورك :ص.21 ،23
 368علي ،عادل حممد .مرجع سابق .ص.4
 369من املعروف لكي يدخل التعديل حيز النفاذ ،يتعني التصديق عليه من جانب ثلثي الدول األطراف يف االتفاقية.
270 IAEA. 2016. GC (60) 90 .P.13.
271 IAEA. 2016. / GOV/ 2016/ 47-GC (60) /11. Nuclear Security Report 2016.
Vienna:P.2.
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ومن أهم أهداف االجتماع إعطاء هذا التعديل صفة العاملية ولتحقيق هذا اهلدف وضحت دول أطراف
االتفاقية أمهية اآلثار القانونية املرتتجبة على دخول هذا التعديل حيز النفاذ ،كما أن هذا التعديل يساهم يف
مساعدة الدول على تبادل خرباهتا الوطنية حلماية املواد النووية.333
المطلب الثاني :االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب النووي
قد وضحنا يف الفصل األول من هذه الدراسة اآلثار املرتتبة على اإلخالل بتأمني ومحاية املواد
النووية ووصوهلا إىل ٍ
أيد إرهابية .وقد جاءت هذه االتفاقية جزءًا من اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهاب
النووي ،كما تبنجت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذه االتفاقيةَ يف أبريل 3002م ،وفتح باب التوقيع يف
سبتمرب من نفس السنة.
ويف عام 3014م وصل عدد الدول املوقجعة إىل مائة ومخس عشرة دولة ،وعدد أطرافها إىل تسع
وتسعني دولة ،مبا يف ذلك الدول النووية روسيا ،الصني ،وبريطانيا ،وفرنسا ،أما الواليات املتحدة األمريكية
فقد وقعت على االتفاقية ولكنها مل تصدق عليها وذلك وفقاً ملرسوم رقم  43لسنة 3014م اخلاص
بالتصديق على االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي.
وتسعى هذه االتفاقية إىل حتقيق العديد من األغراض واألهداف ،ومن أمهها منع اإلرهابيني من
الوصول إىل املواد النووية وأسلحة الدمار الشامل ،كما هتدف إىل دعم التعاون بني الدول وتبادل املعلومات
بينها يف عمليات التحقيق اجلنائي وتسهيل إجراءات تسليم اجلناة بني الدول.

332

كل
وتطرقت االتفاقية إىل تعريف جرمية اإلرهاب النووي ،وذلك يف (املادة  ،)3ووفقاً هلا يعد مرتكباً جلرمية ُّ
ج
272 IAEA. 2013. / GOV/ 2013/ 21-GC (61) /14. Nuclear Security Report 2013.
Vienna:P.2.
 332جلنة األمن النووي .3014 .خطة العمل لقمة األمن النووي " .وثيقة مرجعية " .واشنطن .ص .1
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من يقوم هبذه األعمال اآلتية بعمد وبصورة غري مشروعة:
 .1حبيازة أو صنع مادة مشعة أو حيازة جهاز بقصد:
أ .إزهاق األرواح أو التسبب يف إصابات بدنية خطرية.
ب .إحلاق ضرر بالبيئة أو املمتلكات.
 .3استعمال مادة مشعة أو جهاز مشع أو إحداث ضرر مبرفق نووي ترتجب عليه تسرب مادة مشعة أو
هتديد بإطالقها وذلك لغرض:
أ .قتل األرواح أو التسبب بأضرار بدنية جسيمة.
ب .إحلاق الضرر بالبيئة أو املمتلكات.
ج .إجبار أشخاص طبيعيني أو اعتباريني أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام
بعمل.
كما يعد مرتكب جرمية أيضاً كل من:
 .1يطلب عن طريق العمد والتهديد مواداً مشعة أو جهازاً مشعا أو مرفقاً نووياً.
 .3كل من يرتكب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة عن طريق الشروع يف ارتكاهبا ،أو
يوجه آخرين الرتكاب اجلرمية أو ينظجمها.
يساهم كشريك يف اجلرمية أو ج
وسن التشريعات الداخلية لتكفل
ج
وتنص (املادة  )6من االتفاقية على إلزام الدول باختاذ التدابري ج
مربرة وفقاً العتبارات سياسية أو دينية
أن تكون األعمال اإلجرامية اليت ج
تنص عليها االتفاقية أعماالً غري ج
ٍ
عقوبات ملرتكبيها تتماشى مع طابعها اخلطري.
أو عرقية ،باإلضافة إىل إنزال

 334األمم املتحدة" .3002 .االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب النووي" .نيويورك :ص.3-2
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334

المطلب الثالث :مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها
يف عام 3000م ق جدمت إىل جملس احملافظني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مدونة قواعد السلوك
بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها ،وقد أع جد ت يف إطار تنفيذ خطة العمل من أجل أمان املصادر اإلشعاعية
وأمنها ،ومت نشر هذه املدونة يف مارس 3001م حتت الرمز

.CODEOC/IAEA/2001

وألمهيـة هـذه املدونــة يف توفيــر أمــان املصادر املشعــة وأمنهــا سنحاول  -من خالل هذا الفرع –
فيتم العرض أوالً لنطاق مدونة قواعد السلوك ،وثانياً
دراسة نطاقها ،واألهداف األساسية اليت تسعى إليها ،ج
ألهدافها ،وثالثاً لإلجراءات املتبعة لتحقيق أهداف املدونة.
أوال :نطاق مدونة القواعد
متس األفراد واجملتمع والبيئة،
 -1تنطبق هذه املدونة على مجيع املصادر املشعة اليت قد تطرح أخطاراً فادحة ج
املشعة اليت تطرح أفدح
وينبغي على الدول عند تنفيذ هذه املدونة ،أن تعطي أعلى األولويات للمصادر ج
األخطار ،أي املنتمية إىل تصنيف املصادر املشعة الذي وضعته الوكالة.
-3ال تنطبق هذه املدونة على التح جكم يف املواد النووية مبعناها الوارد يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
(الذي يقصد هبا حسب االتفاقية البلوتونيوم ،واليورانيوم واليورانيـوم املشرتى بالنظر واليورانيوم احملتوي على
خليط النظائر املوجود يف الطبيعة ما عدا ما كان منه على شكل خام أو فضالت خام).
املشعة املدرجة داخل برامج عسكرية أو دفاعية ،إال َّ
أن
 -2ال تنطبق هذه املدونة أيضاً على املصادر ج
التصرف يف تلك املصادر ينبغي أن يتم وفقاً ملبادئ هذه املدونة.
ثانيا :أهداف المدونة
 -1حتقيق مستوى ٍ
عال من أمان املصادر املشعة وأمنها واحلفاظ على هذا املستوى.
مصرٍح به ،ودون فقداهنا أو سرقتها ودون حتويل
 -3احليلولة دون الوصول إىل املصادر ا ج
ملشعة على حنو غري ج
134

التصرف يف املصادر املشعة ،واحليلولة دون
يتم فيها ج
وجهتها على حنو غري مصرٍح به ،ومحاية املرافق اليت ج
استخدام املصادر املشعة على حنو ينطوي على سوء النية للتسبب بإحلاق الضرر باألفراد ،أو اجملتمع ،أو
البيئة .332
ثالثا :اإلجراءات المتبعة لتحقيق أهداف المدونة
تتجخذ الوكالة عدة إجراءات لتحقيق أهداف املدونة ،وذلك من خالل وضع سياسيات وقوانني
ولوائح وطنية وتنسيقها وتنفيذها من خالل تعزيز التعاون الدويل ،وتناولت هذه املدونة إنشاء نظام و ٍ
اف
للتحكم الرقايب بدءاً من إنتاج املصادر املشعة ،ووصوالً إىل التخلص النهائي منها وإنشاء نظام يكفل
استعادة هذا التحكم يف حالة فقدانه.
وتعتمد هذه املدونة على املعايري الدولية القائمة املتعلقة بالنية األساسية القانونية واحلكومية لألمان
النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النفايات وأمان النقل ،وبالتحكم يف املصادر املشعة.
وينبغي على الدول عند تنفيذها هذه املدونة َّ
أن تش جدد وتؤجكد على الصانعني واملوردين واملستخدمني
واملختصني بضرورة التصرف يف املصادر املهملة على مسؤولياهتم إزاء أمــان املصــادر املشعة.336
وقد خلص املؤمتر الدويل املعين بأمن املواد املشعة الذي عقـد فـي فيينا يف الفتـرة من  10إىل 12
مارس 3002م ،خلص إىل عدد من االستنباطات املتعلجقة بالتشجيع على قدر أكرب من التعاون الدويل
للتصدي للشواغل األمنية اليت تثريها املصادر املشعة غري اخلاضعة لقد ٍر ٍ
كاف من الرقابة ،وبتحديد هوية
املصادر اليت تسبجب أفدح املخاطر ،وبالرتويج الختاذ إجراءات وطنية قوية من جانب مجيع الدول للتقليل
وشجع املؤمتر على مساعدة الدول لتنفيذ
إىل أدىن حد من هذه املخاطر طوال دورة حياة املصادر املشعة ،ج

275- IAEA. 2002. GOV/2002/35/ Add.1-GC(46)/11/Add.1.September. Vienna. p.25.
2000.GOV/2000/34-GC(44)/7.August. Attchment.7. Vienna.p.3.
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مدونة قواعد السلوك اخلاصة ألمان املصادر املشعة وأمنها وتشمل هذه املساعدة ما يلي:
-1ترويج استخدام آليات مالئمة ،مبا يكفل تشجيع الدول على االنضمام إىل مدونة قواعد السلوك.
ّ -3تري بعثات الوكالة ذات الصلة تقييماً بشأن مدى تنفيذ الدولة مدونة قواعد السلوك.
ومورديها ومع اهليئات الرقابية واملستفيدين فيما يتعلجق
 -2مواصلة احلوار مع منتجي املصادر املشعة ج
بالوسائل املالئمة ملراقبة تصدير املصادر املشعة واستخدامها وإعادهتا مبا ينسجم مع األحكام ذات الصلة
من مدونة قواعد السلوك.
ومورديها يف جمال وضع مدونة قواعد مالئمة حت جدد أدوارهم ومسؤولياهتم
 -4مساعدة منتجي املصادر املشعة ج
طوال دورة حياة املصادر الشديدة املخاطر.333
ويف سبتمرب عام 3002م وافق جملس احملافظني على النص املنقح ملدونة قواعــد السلوك بشــأن
أمــن املصــادر املشعـة وأماهنــا الــذي ورد فــي املرفق [ ]1بالوثيقة  ،GOV/2003/49-GC(47)9وخــالل
الــدورة ذاهتـا أقـ جـر اجمللـس أيضـاً خطـة العمــل بشــأن أمــان املصــادر املشعـة وأمنهـا ،وقد وردت فـي املـرفق رقم
ورحب املؤمتر العام يف قراره GC(47)/REC/7.B
[ ]1بالوثيقـة  ،GOV/2003/47-GC(47)/7ج

بإقرار اجمللس لنص مدونة القواعد ،مؤيداً األهداف واملبادئ اليت نصت عليها املدونة ،ومشجعاً الدول على
اتجباع اإلرشادات الواردة يف مدونة قواعد السلوك اليت وضعتها الوكالة.
ويف فرباير 3004م عقد فريق من اخلرباء التقنيني والقانونيني مؤمتراً مفتوح العضوية من أجل وضع
املشعة وتصديرها ،بغيـة تيسري تنفيذ مدونة القواعد.
إرشادات بشأن استرياد املصادر ج
وتوصل اخلرباء بتوافق اآلراء إىل أنه ينبغي أن تتوىل الدول األعضاء استعراض اإلرشادات اليت
ج

2003.GOV/2003/47-GC(47)/7.August, Vienna.pp.1-3.
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توصلوا إليها ،واليت تتعلق بتنفيذ توصيات مدونة قواعد السلوك بل وتنقيحها إذا اقتضت الضرورة ،بعد
مرور ما يقرب مخس سنوات على نشرها أو قبل ذلك إذا لزم األمر ،واقرتح بعض اخلرباء أن تبدأ هذه
املشعة ومستخدميها وناقليها ،فهذه
العملية يف عام 3008م ،وأن تشمل اخلرباء الوطنيني ومنتجي املصادر ج
العملية االستعراضية ينبغي أن تستثمر خربات مجيع هؤالء باعتبارهم أصحاب مصلحة يف تنفيذ هذه
اإلرشادات ،واقرتح خرباء آخرون أن تشارك يف هذه العملية االستعراضية جلان الوكالة مبعايري األمان.
وليس اهلدف من وضع هذه اإلرشادات بشأن استرياد مصادر مشعة وتصديرها ،عرقلة التعاون
الدويل أو التجارة الدولية ما دام هذا التعاون وهذه التجارة ال يسهمان يف استخدام تلك املصادر يف أغراض
هت جدد األمن واألمان ،وينبغي على الدول أن تنظر إىل تلك اإلرشادات على حنو يتجسق مع تشريعاهتا الوطنية
والتزاماهتا الدولية.338
ويشكل اكتمال مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر اإلشعاعية وأمنها خطوًة كربى إىل األمام فيما
خيص أمان املصادر وأمنها ،ويف هناية عام 3002م كانت تسع وسبعون دول ًة قد كتبت إىل املدير العام
ج
معربةً عن تأييدها ملدونة قواعد السلوك .339
و جاختذت الوكالة يف يونيو عام 3006م إجراء يهدف إىل تشجيع تبادل واسع للمعلومات املتعلقة
بتنفيذ الدول ملدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها واإلرشادات املرتبطة هبا بشأن استرياد
ويتمخض عن تبـادل املعلومــات هبذه الطريقـة ما يلي:
املصادر املشعة وتصديرها،
ج
 .1مساعدة الدول على التنفيذ احمللي للمدونة واإلرشادات ،بتمكينها من التعلجم من خربات اآلخرين
وتقييم ما حترزه كل من هذه الدول يف جمال تنفيذ املدونة واإلرشادات.

278

- IAEA. 2004.GOV/2004/62-GC(48)/13.August. OP. Cit. Annex2. Vienna. pp2-3.
279- IAEA. 2005. GC(50)/INF/2. December. Vienna.p.20.
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املشعة بشكل يتجسق مع أحكام
 .3زيادة املعرفة فيما يتعلق بقدرة دول أخرى على التصرف يف املصادر ج
املدونة ،وذلك بغية تسهيل تطبيق ما خيتص باالسترياد والتصدير من أحكام املدونة واإلرشادات.
 .2زيادة وعي األمانة بشأن تنفيذ املدونة واإلرشادات ملساعدهتا يف التخطيط لرباجمها العادية ،وبرامج
التعاون التقين اخلاصة هبا.
 .5دعوة املزيد من الدول إىل تنفيذ املدونة واإلرشادات ،وتشجيعها على القيام بذلك .280
المبحث الثاني :اإلتفاقيات الدولية واالقليمية للحد من انتشار األسلحة النووية
شهد النصف الثاين من القرن املاضي (أي بداية اخلمسينات إثر احلرب العاملية الثانية) مبادرات
واقرتاحات وتدابري عديدة لنزع السالح ،تتعلجق مبناطق معينة تتجسم بشدة احلساسية والتجسلجح وكان ميكن
التوسع يف إنتاج أنواع كثرية منها يؤدي إىل قيام حرب عاملية ثالثة
ج
التكهن بأن زيادة انتشار األسلحة فيها و ج
ذات أبعاد واسعة وآثار ونتائج ال حتمد عقباها.
باحلد من انتشار األسلحة التقليدية ،ولكن حبلول
وكانت االقرتاحات يف بادئ األمر تتعلجق ِّ
منتصف اخلمسينيات أصبح إنتاج األسلحة النووية وتكديسها مصدر قلق ورعب ،فطرحت حينذاك
شىت إلنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية وحماوالت أخرى لتجميد مستوى هذه
اقرتاحات ج
األسلحة.381
والرقابة على التجسلجح يقصد هبا :تلك اإلجراءات اليت تتجخذها الدول منفردة أو جمتمعة للتقليل من
خطر احلروب عن طريق وسائل حمدودة ،مثل النزع اجلزئي للسالح ،أو االخنراط يف ترتيبات أو تنظيمات

IAEA.2006. GOV/2006/40-GC(50)/3.August. OP. Cit. Annex2. Vienna.p.4.
 _381الكيالين ،هيثم .1983 .نزع السالح .جملة اسرتاّتيا .السنة األوىل .ع.10ص.28

138

280-

أمنية لتجنب خماطر احلروب النووية ،واحملافظة على مستوى معني من القوة املسلحة.
إن اهلدف من اختاذ أية إجراءات للرقابة هو وضع قيود على جانب أو جمال معني من جوانبه أو
التجسلجح وجماالته ،كمنع التجارب النووية ،أو اإلعالن عن مناطق جغرافية متوترة كمناطق خالية من األسلحة
النووية مثل إعالن منطقة أمريكا الالتينية منطقةً خالية من األسلحة النووية عام 1963م

.383

وقد ظهرت نظريات عدة يف جمال الرقابة على نزع السالح من أبرزها :نظرية النزع املنفرد للسالح،
والنظرية اخلاصة باحلروب احملدودة والرقابة على األسلحة ،وقد أسهمت هذه النظريات يف ختفيض امتالك
السالح النووي وليس النزع الكامل له .382
وّتسدت فكرة الرقابة على السالح النووي يف جهود فردية وأخرى دوليةَّ .أما اجلهود الفردية فقد
ج
قامت هبا الدول الكربى ،وال سيما الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت ،و َّأما اجلهود الدولية فقد متت بصفة
خاصة من خالل منظمة األمم املتحدة وهيئاهتا املتخصصة .384
وقد أضحى نزع السالح ضرورًة ملحة؛ نتيجة للتقدم السريع والتطور املذهل الذي استطاع العلم
أن حي جققه يف ميدان التجسلجح وتطوير األسلحة النووية إىل أنواع أكثر مشوالً وفتكاً.
وزادت أمهية احلاجة إىل نزع السالح بعد اشتداد حدة التوتر بني املعسكرين الشرقي والغريب يف
الستينات والسبعينات من القرن املاضي ،واقرتن ذلك برتاكم أسلحة الدمار الشامل لدى كل منهما لدرجة
أصبح مبقدورها تدمري العامل بأسره.
لذا سيكون تقسيم هذا املبحث إىل ثالث مطالب :األول يتضمن معاهدة عدم انتشار األسلحة

 -383خشيم ،مصطفي عبد اهلل ،د.ت ".موسوعة علم العالقـات الدولية" .الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع .ص.109
 -382غايل ،بطرس بطرس وآخرون .د.ت" .نظريات الرقابة على نزع السالح" .جملة السياسة الدولية.السنة الثانية.ع .66ص.382
 -384خشيم ،مصطفى عبد اهلل .مرجع سابق.ص 110
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النووية ،والثاين معاهدة حظر ّتارب األسلحة النووية يف اجلو والفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء لعام
خيتص بدراسة احملاوالت اإلقليمية لنزع األسلحة النووية.
1962م ،والثالث ج
المطلب األول:معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية NPT
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear weapons

مل يكن منع انتشار األسلحة النووية هدفاً قائماً بذاته إال يف عام 1928م عندما قدم مشروع
قرار مينع انتشار األسلحة النووية إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثالثة عشر ،فبدأ منع انتشار
األسلحة النووية يأخذ اهتماماً ظاهراً يف املباحثات ،وحرص كل من االحتاد السوفييت والواليات املتحدة
يضمنا مشروعاهتما املتعاقبة -اليت قدمتاها إىل جلنة الثمانية عشر عضواً -إلزاماً بأن متتنع
األمريكية على أن ج
وتتعهد الدول غري النووية باالمتناع
أي أسلحة نووية للدول األخرى اليت ال تنتجها ،ج
الدول النووية عن إعطاء ج
عن إنتاجها ،أو امتالكها ،أو وضعها حتت إشرافها ،ورغم ذلك صار سباق التسلجح يف طريقه ،ومما زاد
موقف االنتشار سوءاً ،ازدياد املخزون من األسلحة النووية كما وكي ًفا.
وإزاء هذا املوقف أوصى السكرتري العام لألمم املتحدة يف تقريره عام 1926م بأن تضع جلنة
مشروعا ملعاهدة منع االنتشار ،ويف هناية عام 1963م وضعت معاهدة (منع االنتشار) يف
الثمانية عشر
ً
صورهتا النهائية ،كثمرة من مثار جهود عشرين عاماً يف اجلمعية العامة واللجان املتخصصة ،وعشرة أعوام
يف جلنة الثمانية عشر ،وبعد مفاوضات ق جدمت إىل اجلمعية العامة بعد تعديلها يف احلادي عشر من مارس
1968م ،أصـدرت ق ـراراً بدعــوة الدول لتــوقيعـها يف  13من يوليو 1968م

382

عـلى لنـدن ومـوسكو

وواشنطــن ،إذ دخلت حيــز النفاذ فـي  2مارس 1930م ،واحلكومات الثالث املودع لديها املعاهدة ،هي
 -382ممدوح عطية و عبد الفتاح بدوي " .1991 .السالح الشامل أو الدمار الشامل " نزع أسلحة الدمار الشامل" .الطبعة األوىل .دار
الصالح للدراسات االسرتاتيجية .ص.112
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االحتاد السوفييت ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة األمريكية واألربعني دولة املوقعة على املعاهدة ،قد
صدقت عليها وأودعت وثائقها للتصديق ويف  1يوليو 1981م انضمت إليها مائة وأربع عشرة دولة
أخرى.386
وقـد أصـدرت اجلمعية العامة لألمم املتحـدة ق ـرارها رقم ( )3038الصــادر يف  19نوفمرب1962م،
وبلور القرار املبادئ األساسية العامة للمعاهدة واليت انتهجتها املفاوضات اخلاصة باملعاهدة ،وقد استوحتها
فعالً املعاهدة يف صورهتا النهائية.
املبادئ األساسية اليت تضمنها القرار هي:
 .1جيب أن تكون املعاهدة خالية من أي ثغرة تسمح للدول األعضاء بنشر األسلحة النووية بأي شكل.
 .3جيب أن تكون املعاهدة متوازنة ومقبولة بالنسبة للمسؤوليات وااللتزامات املتبادلة بني الدول األعضاء.
 .2جيب أن تكون املعاهدة خطوًة عملية حنو حتقيق نزع السالح النووي ٍ
بوجه خاص وأسلحة الدمار
الشامل بوجه عام.
 .4جيب أن حتتوي املعاهدة أحكاماً مقبولة وعملية وذلك لضمان فعاليتها.
خلو أقاليمها من
متس املعاهدة َّ
حق أي دولة يف إبرام معاهدة إقليمية هتدف من ورائها إىل ج
 .2جيب أالج ج
األسلحة النووية.
وقد ظهر من خالل املفاوضات ضرورة األخذ مببدأ أساسي مل يرد ضمن قرار اجلمعية العامة وهو
حبق الدول غري النووية يف االستفادة من االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.383
مبدأ عدم املساس ج
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وتع جد معاهدة (عدم االنتشار) اخلطوة األوىل يف عملية نزع السالح ،وقد ساعدت إىل حد كبري
على حتديد الدول احلائزة على األسلحة النووية ،وجعلت حمادثات حتديد األسلحة االسرتاتيجية واالتفاقات
اليت جنمت عنها ،وسباق التجسلجح أكثر استقراراً ومن مث أكثر قابلية للتوجيه.
وبتأييد اجملتمع الدويل للمعاهدة يكون قد أضفى عليها الصفة الرمسية ،وذلك ضمن وثيقة قانونية
تنص على وجود نوعني من الدول ،الدول اليت توجد لديها األسلحة النووية والدول غري احلائزة لألسلحة
ج
النووية.
تتعهد الدول احلائزة لألسلحة النووية بالنهوض بنقل التكنولوجيا من أجل استخدام
ووفقاً للمعاهدة ج
تتم لألغراض
الطاقة النووية يف األغراض السلمية ،ج
باختاذ تدابري مناسبة جلعل املنافع املمكنة للتفجريات اليت ج
السلمية متاحة للدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف معاهدة (عدم االنتشار).388
وجيتمع أطراف املعاهدة كل مخس سنوات ملراجعة إجنازاهتا ،ويع جد املؤمتر الذي انعقد يف عام
3002م املؤمتر االستعراضي السابع للمعاهدة من تاريـخ دخــوهلا حيــز التنفيــذ عام 1930م ،وتكفل هذه
املعاهدة للوكالة ( )IAEAأدواراً حمددة كهيئة لتفتيش الضمانات العاملية وكقناة متعددة األطراف لنقل
التطبيقات السلمية للتقنية النووية.
وحىت عام 3016م وصل عدد أطراف املعاهدة إىل مائة و واحد تسعني ( )191دولة من بينها
دول ليست عضواً يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل البحرين ،ومجهورية الكونغو الشعبية ومالوي ،ورواندة
وغريها.389

 -388بوش ،ميغيل مارين" .1982 .معاهدة (عدم االنتشـار) مخسة عشر عاماً من اإلحباط".جملة نزع السالح .األمم املتحدة .م .8ع.1
ص ص .43 -46
يرجع أص ــل معاهدة (عدم االنتش ــار) إىل قرار اجلمعية العامة ( 1280د)14-املؤرخ يف  30نوفمرب 1929وهو ما يس ــمى بالقرار االيرلندي
الذي يتض ــمن منع زيادة انتش ــار األس ــلحة النووية ،وبعد ذلك بعامني طالبت اجلمعية العامة مبوجب قرار (1662د)16-بتأمني اتفاق دويل
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الفرع األول :األحكام التنظيمية للمعاهدة
تورد معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ( )NPTتأكيداً قوياً لصيانة السلم واألمن الدوليني
ينص على ضرورة العمل من أجل السلم واألمن بأقل قدر ميكن حتويله من
وعلى اخلصوص املبدأ الذي ج
موارد العامل البشرية واالقتصادية إىل التسلجح ،وتشري الديباجة إىل أن املعاهدة تراعي قرارات اجلمعية العامة
لألمم املتحدة اليت تدعو إىل عقد بنود املعاهدة وخباصة املواد الستة األوىل املوجودة يف قرارات اجلمعية
العامة.390
تنص مادهتا األوىل على تعهد الدول احلائزة لألسلحة
وتتكون املعاهدة من إحدى عشرة مادة ،ج
ج
النووية -اليت هي طرف يف املعاهدة– على عدم نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ،أو
مساعدة ،أو تشجيع أية دولة من الدول غري احلائزة على أسلحة نووية على امتالك مثل تـلك األسلحة،
تتعهــد الـدول غيــر احلائــزة لألسلحة النووية –تكون طرفاً يف املعاهدة -بعدم قبول نقل تلك
وفــي املقابــل ج
نصت عليه املادة الثانية.
األسلحة أو أجهزة متفجرة نووية أخرى وبعدم صنعها أو اقتنائها وهذا ما ج
تتعهد كل دولة غري حائزة لألسلحة
وتؤكد املادة الثالثة على أمهية الضمانات الدولية وذلك بأن ج
النووية بقبول تلك الضمانات املنصوص عليها يف اتفاق جيري التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وفقاً لنظام الوكالة األساسي ونظام ضماناهتا.
حتري تنفيذ تلك الدولة لاللتزامات املرتتبة عليها مبوجب هذه املعاهدة منعاً
وتكون الغاية من ذلك ج

تتعهد مبوجبه الدول غري احلائزة لألسـلحة النووية باأل تنتج هذه األسـلحة أو حتوزها ،ويف عام  1962صدر قرار رئيسي (القرار ()3038د-
)30الذي حث على إبرام معاهدة لعدم انتشـ ــار األسـ ــلحة النووية ،وقدم هذا القرار األسـ ــاس النظري ليس فقط ملنع االنتشـ ــار األفقي ولكن
أيضاً ملنع االنتشار الرأسي وترجع املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية جبذورها إىل قرار اجلمعية العامة.
289-IAEA BULLETIN. 2005. Vol. 46. No. 2. P. 7.
 -390اليس ــاندر ،وكوراديي" .1982 .معاهدة عدم انتش ــار األس ــلحة النووية يف عامها اخلامس عش ــر" .جملة نزع الس ــالح األمم املتحدة.
م .8ع.1ص.86
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لتحويل استخدام الطاقة النووية من األغراض السلمية إىل األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية
األخرى.
تعهد كل دولة من الدول األطراف بعدم توفري كل من:
فتنص على ج
َّأما الفقرة الثانية من املادة الثالثة ج
أ -أية خامات أو مواد انشطارية.
ب -أية معدات أو مواد معدة أو مهيأة لتحضري أو استخدام أو إنتـاج املـواد االنشطـارية ألية دولـة من
الـدول غري احلائزة لألسلحة النووية لألغراض السلمية ،إال إذا كانت تلك اخلامات واملواد االنشطارية خاضعة
للضمانات املفروضة.
وتنص املادة الرابعة على تعهد مجيع الدول األطراف بتيسري أهم تبادل ممكن للمع جدات واملواد
ج
واملعلومات العلمية والتقنية الستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية

391

باختاذ التدابري املناسبة لتأمني تزويد الدول غري احلائزة على األسلحة النووية اليت
وتتعهد كل دولة ج
ج
تتعهد
تكون أطرافاً يف املعاهدة بالفوائد اليت ميكن جنيها من أية تطبيقات سلمية للتفجريات النووية ،كما ج
مجيع الدول األطراف يف املعاهدة بإجراء املفاوضات حول التدابري الفعالة املتعلقة بوقف سباق التجسلجح
النووي ،ونزع السالح النووي وهذا وفقاً للمادتني اخلامسة والسادسة.
وحبسب املادة الثامنة فإنه جيوز ألية دولة طرف يف املعاهدة اقرتاح إدخال أية تعديالت عليها،
ويـ َقدَّم نص أي تعديل مقرتح إىل احلكومات املودعة ،وتقوم هذه األخرية بعقد مؤمتر بناءً على طلب ثلثي
الدول األطراف يف املعاهدة أو أكثر ،للنظر يف التعديل ،وإقرار أي تعديل يقتضي نيله أغلبية أصوات مجيع
الدول األطراف يف املعاهدة.

-391األمم املتحدة .جمموعة املعاهدات .اجمللد  .339رقم  .10422ص.161
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وجيوز االنضمام إىل املعاهدة بأي وقت ألية دولة مل توقجعها قبل نفاذها وفقاً للفقرة الثالثة من
املادة التاسعة ،وختضع هذه املعاهدة لتصديق الدولة املوقجعة عليها ،وتودع وثائق التصديق لدى حكومات
االحتاد السوفييت ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة األمريكية بع جدهم احلكومات املودعة.393
وبالرغم من ذلك فهناك عدد من الدول اليت مل تنضم للمعاهدة مثل اهلند وباكستان وإسرائيل،
فقد شاركت اهلند يف نقاشات مؤمتر جنيف لنزع التجسلجح حول املعاهدة ،وكان من املتوقع انضمام اهلند
إليها ،ولكن بعد بضعة أسابيع من حماوالت إقناعها اتجضح أهنا لن تنضم إليهاَّ ،أما باكستان فلم تنضم إىل
املعاهدة بعد أن رفضت منافِستها اهلند االنضمام إليها ،كما فاوضت الواليات املتحدة األمريكية إسرائيل
يف الستينات من القرن املنصرم يف حماولة إلقناعها عدم السعي وراء السالح النووي ولكن من غري طائل،392
ومل يقتصر األمر على عدم االنضمام للمعاهدة ،بل وصل إىل ح جد أهنا مل تعرب قط عن أي نية لعمل ذلك
بل وترفض إخضاع مرافقها ألي ضمانات دولية.394
تطرقت إىل حق االنسحاب مـن املعاهـدة فيجوز –بناءً عليها-
َّأما املادة العاشرة من املعاهــدة فقـد ج
لكل دولة ممارسة حقها يف االنسحاب من املعاهدة ،بشرط إعالهنا االنسحاب قبل ثالثة أشهــر من
حصوله.392
مثال ذلك كوريا الشمالية اليت انسحبت من املعاهدة ،فبعد أن أقنعها االحتاد السوفييت باالنضمام
وتأخرت بتوقيع اتفاق تفتيش مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية ( )IAEAلسنوات
إليها انضمت فعالً ج

 -393مراد ،عبد الفتاح" .االتفاقيات الدولية الكربى" .دار الكتب والوثائق املصرية" .الطبعة األوىل .ص  146إىل .148
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عديدة ،ومن مث بعد توقيع اتفاقية هبذا الصدد رفضت السماح ملفتشي الوكالة بالوصول إىل مجيع أنشطتها
النووية مث أعلنت انسحاهبا من املعاهدة يف عام 3002م .396
الفرع الثاني :أهدافها
تضمنت معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أحكاماً ترمي إىل حتقيق أهداف فورية حت جقق
لقد ج
آلياً بعد وضعها موضع التنفيذ ،و ٍ
أهداف تالية تتح جقق مباشرة بعد تنفيذ أحكام املعاهدة ،واألهداف الفورية
تتضمن منع انتشار األسلحة النووية وتطوير استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلميةَّ ،أما
العاجلة ج
األهداف اآلجلة فتتضمن منع احلرب النووية ،وتأمني سالمة الشعوب ومنع سباق التسلجح ،والعمل على
وقف مجيع التجارب النووية ،وختفيف ح جدة التوتر الدويل ،وتقوية الروابط بني الدول ،ووقف صناعة األسلحة
النووية .393
وأهم ما هتدف إليه املعاهدة هو منع االنتشار األفقي لألسلحة النووية ،وعدم مساعدة أو تشجيع
أية دولة لصنع أسلحة نووية ،وقبول الدول غري النووية بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA
مع التفاوض حبسن نية لوقف سباق التجسلجح النووي ،ونزعه نزعاً تاماً يف ظل رقابة دولية فعالة ،وحق الدول
يف إبرام اتفاقيات إقليمية ملنع االنتشار النووي.398
الفرع الثالث :تعزيز معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
متثجل معاهدة (عدم االنتشار) األساس القانوين لنظام منع االنتشار النووي ،وأنه باإلمكان وقف

OP. Cit. P.8.

296-Bunn,George.
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هذا االنتشار من خالل إقناع الدول بقبول التزامات قانونية تفرض عدم امتالك أسلحة نووية أو اكتساهبا
أو إنتاجها.399
ولذلك فقد قامت الدول األعضاء يف املعاهدة باختاذ عدد من التدابري لتعزيز معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية ،وقامت باقرتاح هذه التدابري يف كل مؤمتر استعراضي يعقد ملراجعة املعاهدة ،وهو الذي
يعقد كل مخس سنوات من تاريخ بدء املعاهدة أي من عام 1930م ،فكان املؤمتر االستعراضي األول
ملراجعة هذه املعاهدة يف عام 1932م ،والثاين 1980م ،والثالث يف عام 1982م ،واخلامس يف عام
1992مَّ ،أما السادس والسابع فكـانــا على التوالـي يف عامي 3002 ،3000م.200
ويف املؤمتر االستعراضي األول عام 1932م استطاعت الدول املشاركة فيه أن تصدر بتوافق اآلراء
إعالناً ختامياً ،ويق جدم توصيات بشأن املستقبل ،وقد أكد املشاركون – فيما يتعلجق باألغراض العامة
للمعاهدة– بأن مصلحتهم املشرتكة والقوية يف تفادي املزيد من انتشار األسلحة النووية ،وتأييدهم القوي
للمعاهدة وإخالصهم ملبادئها وأهدافها ،وأكدوا جمدداً على الدور احليوي للمعاهدة يف اجلهود الدولية
لتفادي زيادة انتشار األسلحة النووية ،ولتحقيق وقف سباق التجسلجح النووي.
ويف املؤمتر االستعراضي الثاين للمعاهدة عام 1980م عجز املشاركون عن االتفاق على نص إلعالن
ختامي ،وكانت مسألة انتشار األسلحة النووية املوضوع الذي مل يثِْر من اجلدل إال قدراً ضئيالً جدا.
أ ََّما استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية فَـ َق ْد فَـ َق َد نصيبه من النقاش وأثار جدالً وخالفات
واضحة ،وظهرت أكرب الصعوبات يف مشكلة نزع السالح ،فكانت الطريقة اليت جيري هبا االلتزام بالواجبات

 -399أبو طالب ،حسن" .1983.تصورات للحد من االنتشار النووي" .الفكر االسرتاتيجي العريب .معهد اإلمناء العريب.ص.36 32
 -200فوزي محاد و عادل حممد أمحد" .3002 .املناطق اخلالية من األس ـ ــلحة النووية .جملة الس ـ ــياس ـ ــة الدولية ،السـ ـ ــنة احلادية واألربعون".
ع.161ص.36
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خيف سباق التجسلجح صار يتزايد نوعاً وكماً،
املنصوص عليها باملادة السادسة خميجبة لآلمال ،وبدالً من أن ج
ويف هذا الصدد كان التحذير الذي صدر عن ٍ
كل شيء
عدد من الوفود هو أنه ال بد من االعرتاف بأن َّ
ال يسري حنو األفضل يف تطبيق املعاهدة يف العامل بصفة عامة.201
واقرتاح عدد من التدابري لتعزيز معاهدة منع االنتشار النووي يف املؤمتر االستعراضي الثالث ملراجعة
املعاهدة عام 1982م ،فهناك عدة قنوات ميكن من خالهلا تدعيم املعاهدة ،منها مثالً العمل على حتسني
أنشط ة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مستمر ،وتطبيق هذه الضمانات على مجيع مصادر
املواد االنشطارية ،أو املواد االنشطارية اخلاصة جبميع األنشطة النووية السلمية ،كما أن املؤمتر رجكز على
عمليات نقل املواد النووية ملا هلا من أمهية.
يتم نقل مجيع املواد
وهناك عدد من القواعد اليت حددهتا املعاهدة خاصة بعملية النقل ،فينبغي أن ج
األساسية ،واملواد االنشطارية وكذلك املعدات إىل الدول غري احلائزة لألسلحة النووية حتت رقابة صارمة،
أي نوع من هذه األنواع من املواد أو املعدات إال مبوجب القواعد اليت
وجيب أالَّ حتصل هذه الدول على ج
ينص عليها نظام ضمانات الوكالة.
ج
َّأما القنوات األخرى الالزمة لتدعيم وتعزيز املعاهدة فيكون وجودها أساسيا يف اجملال السياسي،
فهناك دول ذات إمكانات اقتصادية قوية مل تشرتك يف املعاهدة ،وبعض منها دول شبه نووية ،متتلك
التكنولوجيا الالزمة إلنتاج األسلحة النووية ،ويع جد قرار هذه الدول بعدم االنضمام إىل املعاهدة قراراً خطرياً
يف نظام عدم االنتشار ،لذلك فإن التزامها باملعاهدة سوف يسهم دون شك بزيادة دعمها بدرجة كبرية.
وأ جكد أعضاء املؤمتر على ضرورة االلتزام جبميع مواد املعاهدة ،وأ جكدوا على أن الدول اليت متلك

-201اليساندرو ،كورادييت .مرجع سابق .ص.90
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أسلحة نووية هلا أيضاً نصيبها من املسؤولية يف تعزيز املعاهدة وذلك حسب املادة السادسة.203
وطالب املؤمتر الدول اليت تقف على أعتاب حيازة أسلحة نووية أن تلتزم باملعاهدة وتتخلجى عن
برناجمها النووي ،باقتناع منها وإرادهتا ،وذلك لتحقيق مكاسب عدم االنتشار .وقد ش ججع املؤمتر دول
األعضاء على إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية مثل املنطقة اليت أنشأهتا معاهدة (تالتيلولكو)،
تنضم إىل معاهدة منطقة خالية من األسلحة النووية،
وشجعت الدول -اليت ليست طرفاً يف املعاهدة -أن ج
مثل انضمام كولومبيا إىل معاهدة (تالتيلولكو) وهي ليست طرفاً فيها ،إذ تستطيع الدول األطراف يف
تعهد الدول النووية بعدم استخدام هذه األسلحة أو
منطقة خالية من األسلحة النووية االستفادة من ج
التهديد هبا.202
َّأما مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي ألطراف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
لعام 1990م ،فعلى الرغم من أن الوثيقة ككل مل حت َظ باالتفاق ،إال أنه قد وردت فيها تأكيدات األمن.
وسلجم املؤمتر باحلاجة إىل ترتيبات دولية فعالة ميكن إدراجها يف صك دويل ٍ
ملزم قانونياً لتأمني
الدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة من استخدام األسلحة النووية أو التهديد
يعزز أمن الدول
ينص على ترتيبات من هذا القبيل أن ج
باستخدامها ض جدها ،ومن شأن إبرام اتفاق دويل ج
غري احلائزة لألسلحة النووية ،ويوفجر للدول األخرى غري النووية -واليت مل تكن طرفاً يف املعاهدة-حوافز
كل الدول احلائزة لألسلحة النووية يف هذا االتفاق
إضافية تدفعها إىل االنضمام إليها ،وسيسهم اشرتك ِّ
الدويل-مبا فيها الدول غري األطراف يف املعاهدة -يف ضمان فعاليته القصوى.

-203ميلوس ـ ــفيي ،فودا" .1982 .بعض اآلراء حول مشـ ــاكل نظام عدم انتشـ ــار األسـ ــلحة النووية وزيادة تعزيزه" .جملة نزع السـ ــالح .األمم
املتحدة .م .8ع.1ص 32إىل .32
 -202ش ـ ــاكر ،حممد" .1982 .املؤمتر االسـ ــتعراضـ ــي الثالث ملعاهدة (عدم االنتشـ ــار)(فرصـ ــة لتعزيز معاهدة (عدم االنتشـ ــار)) " .جملة نزع
السالح .األمم املتحدة .م .8ع .1ص.64
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وقد رجكز املؤمتر على العناصر األساسية اليت ينبغي إدراجها يف اتفاق ملزم دولياً بشأن تأكيدات
األمن وهذه العناصر هي:
 .1حتديد الدول اليت تقدم تأكيدات األمن.
 .3حتديد الدول املستفيدة من تأكيدات األمن.
 .2إصدار بيان عام بتأكيدات األمن اليت تكون موضوع االتفاق.
 .4حتديد أية شروط لتأكيدات األمن املنصوص عليها يف االتفاق.
تتعرض
 .2حتديد األحكام بشأن اإلجراءات اإللزامية اليت ينبغي أن يتجخذها جملس األمن يف احلاالت اليت ج
فيها دولة مستفيدة من هذه التأكيدات الستخدام األسلحة النووية ،أو التهديد باستخدامها.
التعرض هلجوم
 .6أحكام بشأن املساعدة اليت ينبغي تقدميها إىل دولة مستفيدة من تأكيدات األمن حني ج
باستخدام األسلحة النووية أو للتهديد باستخدامها.304
وأعربت نتائج مؤمتر األمم املتحدة الدويل لنزع السالح النووي الذي انعقد خالل شهر مايو عام
3000م عن نتائج توحي بفشل العامل كله يف جماهبة السالح النووي ،ومن بني أبرز خيبات أمل العامل يف
هذه النتائج ما يأيت:
توجهها لنشر غطاء دفاعي مضاد للصواريخ النووية ويشمل
 .1مل ترتاجع الواليات املتحدة األمريكية عن ج
هذا الغطاء وجود القوة النووية اإلسرائيلية.
 .3إصرار إسرائيل الدولة النووية الوحيدة يف املنطقة العربية على عدم توقيعها معاهدة حظر االنتشار
النووي.

1998. NPT/ CONF. 2000/ PC.II/ 2. April. P P.2-4.
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304-IAEA.

 .2إظهار الواليات املتحدة األمريكية المباالة إزاء إمجاع أعضاء املؤمتر على دفع إسرائيل للتوقيع على
معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية.305
وعلى الرغم من هذه النتائج فقد جاء املؤمتر االستعراضي السادس ملراجعة معاهدة (عدم االنتشار)
تتضمن إجراءات ختدم
يف عام 3000م بثالث عشرة خطوة لتدعيم املعاهدة ،كما أن هذه اخلطوات ج
بصورة غري مباشرة اهلدف العاملي املشرتك يف حماربة اإلرهاب نذكر من هذه اخلطوات ما يلي:
امللحة للتوقيع والتصديق دون تأخري ودون شروط على املعاهدة ،بغية الوصول إىل
 .1األمهية والسرعة ج
دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.
 .3وقف تفجريات ّتارب األسلحة النووية ،أو أية تفجريات نووية أخرى.
 .2تعهد مطلق من جانب الدول املالكة لألسلحة النووية باإلزالة الكاملة لرتساناهتا النووية مبا يؤدي إىل
نزع التجسلجح النووي الذي التزمت به مجيع الدول األطراف يف املعاهدة وفقاً للمادة السادسة.
 .4ضرورة تشكيل هيئة فرعية مناسبة يف مؤمتر نزع التجسلجح تتمتع بتفويض التعامل مع نزع التجسلجح النووي،
ويطلب من مؤمتر نزع التجسلجح بإحلاح املوافقة على برنامج عمل يتضمن التشكيل الفوري ملثل هذه اهليئة.
 .2خطوات تقوم هبا الدول املالكة لألسلحة النووية تؤدي إىل نزع التجسلجح النووي بطريقة تعزز االستقرار
الدويل وهي:
أ -بذل اجلهود من الدول املالكة لألسلحة النووية لتخفيض ترساناهتا النووية من طرف واحد.
ب -مزيد من الشفافية تبذهلا الدول النووية خبصوص قدراهتا يف األسلحة النووية وخبصوص تنفيذ االتفاقات
املوافقة للمادة السادسة كإجراء طوعي لبناء الثقة من أجل دعم مزيد من التقدم يف نزع التسلجح النووي.
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ج -القيام بتخفيض األسلحة النووية غري االسرتاتيجية ،وذلك بناءً على مبادرات من طـرف واحـد كجزء
ال يتجزأ من عملية ختفيض األسلحة النووية ونزع التَسلجح.
د -اخنراط كل الدول النووية -بأسرع ما ميكن -يف العملية املؤدية إىل اإلزالة الكاملة ألسلحتها النووية.
-6ترتيبات تقوم عربها كل الدول املالكة لألسلحة النووية -أسرع ما ميكن عملياً -بوضع املواد االنشطارية،
اليت تعتربها كل من هذه الدول غري الزمة لألغراض العسكرية ،حتت مظلة حت جقق الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،أو أي حتقق دويل ذي صلة ،وترتيبات لتوجيه مثل هذه املواد لألغراض السلمية بغية ضمان بقائها
دوماً خارج الربامج العسكرية.
-3إعادة التأكيد على أن الغاية النهائية للجهود اليت تبذهلا الدول يف عملية نزع التسلجح هي نزع تسلح
عام وكامل حتت رقابة دولية فعالة.
-8مزيد من تطوير قدرات التح جقق اليت ستلزم لتوفري الضمان باالنصياع التفاقات نزع التسلجح النووي
هبدف الوصول إىل عا ٍمل ٍ
خال من األسلحة النووية واحملافظة عليها.206
وقد قام الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش عام 3004م باقرتاح مبادرة هتدف لتطوير مضمون
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ( ،)NPTومعاجلة ما هبا من ثغرات مسحت لدول مثل إيران وكوريا
ٍ
بشكل جعل منها مصدر هتديد ،كما أن هذه املبادرة تساهم يف مكافحة
الشمالية بتطوير براجمها النووية
تصنيع وتداول األسلحة النووية ومكوناهتا وأسرارها التكنولوجية بني أروقة ما أصبح يعرف مؤخراً باألسواق
ض جمة ملعاهدة (عدم االنتشار)
النووية السوداء،
وينص هذا التطوير على حتمية توقيع مجيع الدول املْن َ
ج

306-Muller.
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( )NPTعلى الربوتوكول اإلضايف لتحسني ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تسمح مبوجبه هذه
الدول خبضوع منشآهتا النووية لعملية تفتيش مفاجئة من جانب مفتشي الوكالة الدولية ،فحىت عام 3004م
وصل عدد الدول اليت ترفض التوقيع على الربوتوكول اإلضايف ملعاهدة (عدم االنتشار) النووي إىل أكثر من
مائة دولة من أصل مائة وتسع ومثانني دولة موقعة على املعاهدة ،مما يثري القلق حول طبيعة ما جيري داخل
قواعدها ومفاعالهتا النووية.
حد ِ
احلديث عن حظر أنشطة ختصيب اليورانيوم بشكل عام حىت وإن
كما أن مبادرة بوش ذهبت إىل ِّ
كان لأل غراض السلمية ،وهو ما تسمح به معاهدة (عدم االنتشار) واقرتاح توفري الطاقة النووية بأسعار
زهيدة للدول اليت توافق على التخلجي عن برامج توليد الطاقة.
وقد وصفت الربازيل هذه األفكار بأهنا غري مقبولة ،ملا حتمله من حماباة واضحة ملصاحل الدول
الكربى ونفوذها على حساب الدول الصغرى يف تأمني مصادر دائمة للطاقة النووي.
َّأما الدكتور حممد الربادعي (املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً) فقد دعم مبادرة
الرئيس األمريكي ،خاصة يف مسألة إجبار خمتلف الدول على االلتزام بتوقيع الربوتوكول اإلضايف لضمانات
الوكالة ،ويف تصنيف الدول اليت تنسحب من املعاهدة ( )NPTعلى أهنا مصدر لتهديد األمن الدويل،
وجيب تدخل جملس األمن ض جدها ،ومل ِ
خيف الربادعي رغبته يف حظر تكنولوجيا ختصيب اليورانيوم ويف
الوقف النهائي لربامج إنتاج الوقود النووي ،وقد وصفت مقرتحات بوش بأهنا مبثابة ركيزة ملشروع ّتديد
معاهدة ( ) NPTاليت وصلت إىل أكثر من ست وثالثني سنة حىت تثبت أمام حتديدات القرن احلادي
والعشرين .203

 -203الشـ ـ ـ ـ ـ ـرقاوي ،يسـ ـ ـ ـ ـ ـرا"" .3004 .الربازيل إعادة فتح امللف النووي يف أمريكا الالتينية" .جملة السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة الدولية .السـ ـ ـ ــنة األربعون.
م.29ع .123ص ص .199-198

142

وهناك بعض التدابري اليت اقرتحت من اللجنة التحضريية ملؤمتر املراجعة لعام 3002م وتساعد هذه التدابري
على دعم معاهدة االنتشار ( )NPTومنها:
 .1إنه من املهم جداً أن تعلن مجيع الدول اليت متتلك أسلحة نووية عن نيتها اجلدية بتقليص دور العامل
النووي يف سياسات أمنها وشؤوهنا الداخلية ،وهذا يتطلب منها بذل مزيد من اجلهود املكثفة لتنفيذ التزاماهتا
بنزع األسلحة مبوجب املادة السادسة من معاهدة ( )NPTوتعهداهتا اليت قطعتها على نفسها يف مؤمتري
املراجعة عامي (1992م 3000 ،م) ،واليت سبق ذكرها.
حيث تلك الدول اليت مل تنضم إىل الربوتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة الذرية
 .3ينبغي على املؤمتر أن ج
اخلاص باتفاقات الضمانات النووية على أن ت ِ
قدم على ذلك يف وقت مبكر ،فحىت عام  3002وبعد سبع
سنوات على إقرار جملس احملافظني للربوتوكول ،صادقت عليه ستون دولة فقط.
 .2ينبغي على املؤمتر أن يدعم وبقوة املبادرات ِ
احلديثة اليت هتدف إىل توسيع مدى أنشطة عدم االنتشار
النووي واحليلولة دون إمكانية استخدام املواد النووية من قبل إرهابيني حمتملني ،وتتضمن مثل هذه املبادرات
ق ـرار جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلس األمن ( 3004 )1240أو مبـ ـ ـ ـ ـ ـادرة أمن االنتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار األمـريكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
) )PSI( (Proliferation Security Initiativeومبــادرة ختفيض التهــديد العاملي (Global
) .308)GTRI(Threat Reduction Initiativeوأية إجراءات أخرى ميكن تصميمها لتقليص
انتشار املواد واألسلحة النووية وإيقافه.
 .4وهناك اقرتاح يتمثجل يف التوقجف عن مطالبة اهلند وباكستان وإسرائيل بشكل مباشر بالتخلجي عن أسلحتها

-208قرار جملس األمن ()1240الصـادر يف عام  3004الذي يتطلب من الدول تعزيز األمن فيما خيص األسـلحة واملواد وسـن ضـوابط أشــد
صـ ـرامة على التص ــدير ،وقوانني لتجرمي أنش ــطة االنتش ــار اليت تقوم هبا أفراد وهيئات ،ومبادرة أمن االنتش ــار( )PSTبقيادة الواليات املتحدة
حلظر عمليات النقل غري املشـروع لألسلحة واملواد النووية ،ومبادرة ختفيض التهديد العاملي ()GTRIوذلك بالتنسيق املشرتك بني الواليات
املتحدة وروسيا ،اليت تسعى إىل حتديد هوية املواد اخلطرة وتأمينها يف مفاعالت حبوث نووية لدى دول عدة.

144

النووية واالنضمام إىل املعاهدة ٍ
كدول غري نووية ،واالستعاضة عن ذلك بإقناع هذه الدول بإلزام نفسها
سياسياً بقبول واجبات عدم االنتشار النووي اليت تعهدت هبا دول معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،
فقد توافقت الدول الثالث على وقف صادرات االنتشار النووي وضمان سالمة املواد واألسلحة النووية
وتقليص دور األسلحة النووية يف سياسات أمنها الوطين وحتاشي االختبارات النووية.309
جي وتحت سطح
المطلب الثّاني :معاهدة حظر تجارب األسلحة النَّـوويَّة في ّ
الجو والفضاء الخار ّ
الماء لعام.0293
إن الرأي العام كان الباعث األساسي إلبرام هذه املعاهدة ،فعلى إثر سقوط اإلشعاعات النووية
يهتم باآلثار السلبية هلذه
وما ظهر من خماطر تنتج عن إجراء التجارب النووية ،بدأ الرأي العام العاملي ج
التجارب ،فضالً عن تزايد اخلوف من اتساع نطاق التجسلجح النووي وتوتر العالقات الدولية ،ولقد متثلت
مظاهر هذا الرأي العام يف مواقف بعض الدول غري املالكة لألسلحة النووية كاليابان واهلند وأيضاً التوصيات
الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ويتجضح من ذلك أن عامل الرأي العام العاملي هو الذي جأدى إىل دفع الدول النووية لإلعالن عن
اختاذ إجراءات انفرادية فورية كإعالن االحتاد السوفييت ،مث من بعده الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا
الحقاً عن الوقف االنفرادي واملؤقت إلجراء التجارب النووية ،وبذلك يع جد عامل الرأي العام هو احملرك حنو
السعي لوقف التجارب النووية ،وبعد ذلك جاء عامل األمن القومي ليتدخل إجياباً وسلباً يف حتديد مصري
يتبني من خالل تعدد
مسعى إبرام املعاهدة ،لذا أخذ األمن القومي يلعب دوره املزدوج يف هذا الشأن ،وهو ج

309 -Timerbaer. Roland.2005. What Next for the NPT ? IAEA BULLETIN.
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مشروعات االتفاقات واملشروعات املضادة اليت تعكس رغبة الدول النووية يف العمل على االستجابة للرأي
العام العاملي ،مع عدم إغفال احلفاظ على األمن القومي اخلاص هبا.
لذا جاءت اتفاقية  1962للتوفيق بني العاملني (الرأي العام واألمن القومي) ،فمن ناحية مت حظر
إجراء التجارب النووية يف اهلواء والفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء ،ويتمثل هذا استجابة للرأي العام.
ومن ناحية أخرى مل يتم حظر هذه التجارب حتت األرض ،وذلك بالنظر إىل أمهية ذلك للدول
النووية حيث يدخل ذلك يف نطاق األمن القومي وحتقيق توازن القوى.210
الفرع األول :األحكام التنظيمية للمعاهدة
وقعت املعاهدة يف موسكو عام 1962م ،وقد بدأ تنفيذها يف أكتوبر من نفس العام ،يضاف
يتسىن للدول األخرى االنضمام إليها وفق شكلني ،إما
هذا االتفاق النووي إىل املعاهدة املفتوحة ،إذ ج
بتوقعيها على املعاهدة قبل انضمامها طبقاً للمادة الثالثة ،أو بتاريخ إيداع وثائق التصديق.
واحلكومات املودعة للمعاهدة تتمثجل يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة واحتاد
اجلمهوريات االشرتاكية السوفيتية.
وجيوز لكل طرف أن يقرتح تعديالت هلذه املعاهدة وفقاً ملا يلي:
 .1مشروع التعديل جيب أن يكون خاضعاً لثالث دول من الدول املوقعة على املعاهدة وهي :الواليات
املتحدة األمريكية ،واململكة املتحدة ،واحتاد اجلمهوريات السوفيتية.
 .3تقوم الدول الثالث بتحرير طلب املشروع إىل كل األطراف املتعاقدة.

 -210عبد احلميد ،حممد سامي وآحرون" .3001 .القانون الدويل العام".جامعة اإلسكندرية .ص 299إىل .601
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 .2إذا استدعى طلب التعديل وجوب موافقة ثلث أو أكثر من األطراف املتعاقدة يف اإلعداد للمؤمتر
فسوف تدعى كل األطراف بغية دراسة التعديل.
 .4كل تعديل سوف يقتضي تلقي موافقة من غالبية األطراف املتعاقدة مبا يشمل األطراف املوقعة على
املعاهدة أصالً.
وسوف يكون التعديل نافذ املفعول لكافة األطراف إليداع وثائق التصديق مبا يشمل األطراف
األصليني الذين سبق أن وقعوا على املعاهدة ،وتكون إجراءات التوقيع مفتوحة لكل دولة مل تكن موقعة
على املعاهدة قبل سريان مفعوهلا وختضع هذه املعاهدة للتصديق من الدول املوقعة ،وتودع وثائق التصديق
واالنضمام لدى حكومات الدول املتعاقدة ،211وتكون املعاهدة ساري ًة اعتباراً من تاريخ اإليداع ،وتقوم
املنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل وثيقة
احلكومات املودعة بإحاطة العلم لكل الدول املوقعة أو
ج
تصديق ،واالنضمام للمعاهدة وتاريخ سرياهنا وتاريخ استالم أي طلبات تقتضي عقد مؤمترات أو إبداء
مالحظات أخرى.
وهذه املعاهدة غري حمدودة املدة ،مبعىن أن كل طرف سوف ميارس سيادته القومية وله احلق يف
عرض
االنسحاب من املعاهدة ،وهذا احلق مرهون بأحداث غري عادية مرتبطة مبوضوع هذه املعاهدة قد ت ج
املصاحل العليا الطرف املنسحب للخطر.
الفرع الثاني :أهدافها
إن الغرض األساسي وفقاً لديباجة هذه املعاهدة هو املناداة بالعمل على نزع السالح حتت رقابة

311-Boutros.B.G.1963. Nucléaire de Moscou, Revue Egyptienne de Droit
International,Vol.19.P. 84.
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دولية صارمة طبقاً ألهداف األمم املتحدة ،مبوجب الفقرة (أ) من املادة األوىل للمعاهدة " :كل من األطراف
يتعهد مبنع كل تفجري ّترييب للسالح النووي أو كل تفجري نووي آخر" .مث حت جدد املادة املناطق املختلفة
للتجارب النووية:
 يف الغالف اجلوي داخل حدودها ،مبا يشمل حيز البنية األرضية اخلارجية. حتت املاء ،مبا يشمل املياه اإلقليمية أو أعايل البحار. يف كل موقع آخر ،حيث ينشأ عن االنفجار شظايا ذات نشاط إشعاعي خارج احلدِّود اإلقليمية للدولة.والفقرة الثانية من املادة األوىل تشرتط ما يلي:
يتعهد باالمتناع عن التحريض أو املشاركة بأي وسيلة إلجراء أي
" كل من األطراف املوقعة هلذه املعاهدة ج
ّتربة للسالح النووي ،وتفرض هذه االلتزامات على األطراف الثالث املتعاقدة ليست فقط من حيث
الرقابة ،وإمنا أيضاً من حيث املخزون من القنابل الذرية

.213

ويتجضح من ذلك أن املعاهدة اقتصرت على منع التجارب يف اجلو والفضاء اخلارجي وحتت
يؤد إجراء هذه التجارب إىل التسبب بنشاط
سطح املاء ،أي أهنا مل تشمل حظرها يف مكان آخر إذا مل ِّ
إشعاعي خارج احلدِّود اإلقليمية للدولة اليت جيري االنفجار حتت سلطتها الشرعية (سطح األرض)

.212

ويشمل احلظر كل هذه املناطق ،وميت جد إىل األقاليم اليت حتــت وصايتهـا أو حتتلجهــا أو تديرها ،طاملا
تتعرض الستخدام التفجريات النووية
كانت هذه الدولة طرفاً يف املعاهدة ،ويتبني من املعاهدة أيضاً أهنا مل ج
وقت احلرب ،ويؤكد ذلك أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة طلبت عقد اتفاقية لتحرمي استخدام األسلحة

312-Shaker Ibrahim Mohamed.1971. The Moscow Test Ban Treaty. Revue Egyptian de
Droit International.Vol.27. PP.41-48.
 - 212الساعدي ،نورية" .3002.احلماية القانونية للغالف اجلوي من التلوث" .رسالة ماجستري .جامعة قاريونس.ص ص.48 ،43
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النووية يف احلرب

.214

ووفقاً ملا تقدم يتجضح أن هدف األطراف األساسي من هذه املعاهدة هو نزع السالح النووي نزعاً
تاماً وشامالً ،بع دم إنتاجه أو ختزينه بغية العمل على عدم االستمرار يف إجراء ّتارب التفجريات النووية،
آملني وضع حد للتلوث الذي يعيشه اإلنسان

212

المطلب الثالث :المحاوالت اإلقليميَّة لنـزع األسلحة النَّووية
لقد أسهمت التطورات األخرية يف العالقات الدولية -وبصفة خاصة يف ميدان نزع السالح وعدم
االنتشار -يف زيادة اجلهود اإلقليمية اليت متثجلت يف إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية على أساس
ترتيبات جيري التوصل إليها حبرية بني دول املنطقة املعنية ،ويف زيادة الوعي بأمهيتها يف تعزيز بيئة اسرتاتيجية
أكثر استقراراً.
وقد اجتذبت مسألة املناطق اخلالية من األسلحة النووية اهتمام اجملتمع الدويل لعدة عقود ،فعدد
املبادرات اليت تتابع بنشاط إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية شاهد واضح على أمهيتها يف جدول
احلد من األسلحة وعدم انتشارها.216
األعمال الدويل احلايل لنزع السالح ،و ِّ
وهناك اتفاق واسع النطاق بني الدول األطراف على أن إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية
يعزز السلم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والعاملي ،ويسهم كذلك يف حتقيق عامل خال متاماً من
األسلحة النووية.213

 -214بنونه ،حممود خريي أمحد " .1963 .أثر الطاقة النووية على العالقات الدولية واسرتاتيجية الكتلتني ".جامعة اإلسكندرية.ص.104
 -212الساعدي ،نورية.مرجع سابق.ص.48
 - 216هيأة نزع الســالح" .1998 .إنش ــاء مناطق خالية من األس ــلحة النووية".الدورة الثالثة واخلمس ــون .امللحق رقم .)A/22/43(43
األمم املتحدة.نيويورك :ص.12
- 213حولية نزع السالح" .1992 .مناطق خالية من األسلحة النووية .األمم املتحدة" .م.30نيويورك :ص.13
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لذا نقوم يف هذا املطلب ببحث املناطق اخلالية من األسلحة النووية ،وذلك من خالل دراسة نشأة
هذا املفهوم ،وهذا ما سيتضمنه الفرع األول ،أما الفرع الثاين فسيتم احلديث فيه عن معاهدة (تالتيلولكو)
إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ،وسيتم يف الفرع الثالث دراسة اقرتاح إنشاء
منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط.
الفرع األول :المناطق الخالية من األسلحة النووية
وخيصص هذا الفرع لدراسة املناطق اخلالية من األسلحة النووية كخطوة تتخذها دول إقليم معني
ج
للحد من انتشار األسلحة النووية ومنع إجراء أي ّتارب نووية على إقليمها ،ونربز مفهوم املناطق اخلالية
ِّ
من األسلحة النووية أوالً ،وأمهية قيام مثل هذه املناطق لوقف انتشار األسلحة النووية ثانياً ،ويف البند الثالث
نبني الشروط الالزمة لنجاح إقامة مناطق خالية من األسلحة النووية.
أوال :نشأة مفهوم المناطق الخالية من األسلحة النووية :
يع جد إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية أحد السبل اليت ظهرت كنتيجة لتعثر التقدم حنو
218
كل تسوية تتم بناءً على اتفاق دويل ثنائي أو
نزع السالح العاملي  ،وتشمل املناطق املنزوعة السالح ج

مجاعي بقصد إبعاد إقليم معني -سواءً ملدة مؤقتة أم ملدة غري حمدودة -عن كل عمل من أعمال احلرب،
أو األعمال التحضريية هلا.
كما تع جد هذه املناطق أحد التطبيقات النوعية للمناطق املنزوعة السالح ،حيث يتم ّتريدها-
ضمن اتفاق دويل -من األسلحة النووية ،ولذلك ينظر إىل هذه املناطق على أهنا وسيلة للتأكيد على ّتريد

 - 218فوزي محاد وعادل حممد امحد" .3002 .املناطق اخلالية من األسـ ــلحة النووية" .جملة السـ ــياسـ ــة الدولية .السـ ــنة احلادية واألربعون.
ع.161ص.36
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للحد من انتشارها.
مناطق خمتلفة من العامل من األسلحة النووية ،وذلك ِّ
جأما مفهوم نزع السالح فيقصد به إخالء هذه املناطق من األسلحة و املعدات واملنشآت النووية
حيرم على هذه املناطق مباشرة أي نشاط عسكري فيها.
والقواعد العسكرية ،كما ج
وهناك تعريف آخر حمدد ملفهوم املنطقة اخلالية من األسلحة النووية ،جاء ضمن ورقة عمل مق جدمة
من املكسيك ،وقامت اجلمعية العامة باعتماده رمسياً يف قرارها رقم ( )2433لعام  ،1932وذلك يف
شكل إعالن يتضمن تعريف هذه املناطق للمفهوم على النحو التايل:
تع جد منطقة خالية من األسلحة النووية كقاعدة عامة ،أية منطقة تعرتف بصفتها اجلمعية العامة
لألمم املتحدة ،وتنشئها أي جمموعة من الدول على سبيل املمارسة احلرة لسيادهتا وذلك مبقتضى معاهدة
أو اتفاقية جيري مبوجبها ما يلي:
 )1حتديد نظام اخللو التام من األسلحة النووية الذي ختضع له منطقة معينة مبا يف ذلك اإلجراء اخلاص
بتعيني حدود املنطقة.
 )3إنشاء جهاز دويل للتحقيق والرقابة ،لضمان االمتثال لاللتزامات الناشئة عن ذلك النظام .219
ثانيا :أهمية المناطق الخالية من السالح النووي:
إن اهلدف الرئيس من إنشاء مناطق خالية من أسلحة أو حظر أسلحة معينة يف منطقة ما هو
إزالة املخاطر اليت تسببها تلك األسلحة إذا استخدمت يف حالة نشوب حرب ،والسبب اآلخر إلنشاء
احلد من االنتشار
منطقة خالية من األسلحة النووية هو املساعدة على وقف االنتشار األفقي ،وكذلك ِّ

 - 219عبد اجمليد و وحيد حممد" .1938 .إعالن الشــرق األوســط منطقة منزوعة الســالح" .جملة الســياســة الدولية .الســنة الرابعة عش ــر.
ع.22ص.46
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اجلغرايف الواسع ملالكي تلك األسلحة ،ومن األسباب األخرى املؤدية إلنشاء هذه املناطق محاية البيئة وما
يستتبع إنتاج أسلحة نووية من تطوير بنية أساسيـة تعدينيـة وصنـاعية تضر بالبيئة.
وهكذا أشارت الوثيقة النهائية للجلسة اخلاصة العاشرة للجمعية العامة يف 1938م إىل إنشاء
مناطق خالية من األسلحة النووية ،وأكدت على أهنا خطوة هامة يف جمال نزع السالح ،بعد انتهاء احلرب
الباردة .وتع جد املناطق اخلالية من األسلحة بعداً هاماً من أبعاد اجلهد األكرب لنزع السالح الذي ميكن أن
يساهم يف تدعيم السالح العاملي ضد استخدام وحيازة أسلحة الدمار الشامل .230
كما يعكس إنشاء مثل هذه املناطق موقف اجملتمع الدويل ّتاه هذه األسلحة وانتشارها وذلك
ألن املناطق اخلالية من السالح النووي تؤدي وظائف هامة يف العالقات الدولية ،أمهها:
 )1أهنا تشكل اإلطار القانوين احلاسم بالنسبة لنظام عدم االنتشار النووي على الصعيد العاملي.
 )3تساعد هذه املناطق على احليلولة دون قيام دول نووية جديدة.
 )2تساعد -على املستوى اإلقليمي -على تعزيز الثقة بني األطراف بعضهم البعض ،أو بينهم وبني
جرياهنم من الدول.
 )4إن هذه املناطق تؤثر بشكل فعال على سياسات القوى النووية ،وذلك عن طريق تشجيعها على
التخلي عن األعمال العدائية.
 )2تع جد هذه املناطق جزءاً مكمالً لشبكة واسعة من املؤسسات الدولية الرامية إىل جعل العامل أكثر
عدالة وأمناً.390

 - 230بسيوين ،محود شريف" .1999 .مدخل يف القانون اإلنساين الدويل والرقابة الدولية على استخدام األسلحة" .جامعة االسكندرية.
ص.1024
 - 231درويش ،فوزي" .3000 .حنو إخالء أسـ ــيا الوسـ ــطى من السـ ــالح النووي" .جملة الس ــياسـ ــة الدولية" .السـ ــنة السـ ــادسـ ــة والثالثون.
ع.141ص.304
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ثالثا :الشروط الالزمة لنجاح إقامة منطقة خالية من األسلحة النووية:
هناك عدة شروط ضرورية جيب أن تتوفر لنجاح إقامة منطقة خالية من األسلحة النووية ،يأيت يف
مقدمتها:
-1االلتزامات املتعلقة باملنطقة:
يكون التعبري عن هذه االلتزامات رمسياً على شكل معاهدة ،وهي تعين ثالث جمموعات من الدول
كما يلي:
أ-دول املنطقة املعنية :جيب التأكيد على أن دول املنطقة لن تنتج أو ّترب أو متتلك أو حتصل بأية وسيلة
أخرى على أسلحة نووية ،وأهنا لن تسمح ألية دولة أخرى بتخزين أو وضع هذه األسلحة على إقليمها.
ب-الدول النووية :يرى بعض اخلرباء ،ضرورة التزام الدول النووية باآليت:
 احرتام وضع إخالء املنطقة من األسلحة فال تستخدم أو هت جدد باستخدام األسلحة النووية ضد أي دولةمن دول املنطقة.
التعهد بعدم إرسال أسلحة نووية إىل املنطقة ،وإذا كانت لدى هذه الدول منشآت أو قواعد عسكرية يفاملنطقة ،فيجب أال تضع فيها أسلحة نووية ،وتسمح بإخضاع هذه القواعد للمراقبة والتفتيش.
أن متتنع هذه الدول عن إمداد دول املنطقة بأية مساعدة قد مت جكنها من إنتاج أو احلصول على أسلحةنووية.
ج-الدول األخرى (الدول خارج املنطقة وغري النووية):
عرض دول املنطقة للخطر ،وعدم إمداد دول املنطقة
وعلى هذه الدول أن تلتزم بعدم القيام بأي نشاط ي ج
بأية مساعدة قد تقود إىل تطوير وإنتاج أسلحة نووية.
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-3ضمان أمن دول املنطقة:
إن قيام أي منطقة خالية من األسلحة النووية ،جيب أن يبىن على أساس اقتناع الدول املعنية بأن أمنها
ومصاحلها احليوية ميكن تدعيمها من خالل املشاركة يف إقامة املنطقة ،ألن وجود أسلحة يف دولة معينة،
يهدد أمن دول هذه املنطقة ،من هنا يوجد نوع من االقرتان بني املصاحل القومية واإلقليمية يف املناطق اليت
ال توجد هبا أسلحة نووية.
-2نظام فعال للرقابة والتفتيش:
جيب أن تشتمل املعاهدة املنشئة للمنطقة على نظام للرقابة ،من أجل التأكد من االمتثال لاللتزامات ،كما
نض َّمة إىل املنطقة بأخذ إجراءات تؤدي إىل تعزيز الثقة فيما بينها من ناحية ،وفيما
جيب أن تقوم الدول امل َ
بينها وبني الدول األخرى من ناحية ثانية ،يف إطار تأكيد أن أي نشاط تقوم به الدول األعضاء جيب أال
يرتتب عليه أي مساس بالتزاماهتا ،وجيب أن ختلق نصوص املعاهدة املنشئة للمنطقة نوعاً من الصلة بني
هذه الرتتيبات ،وبني نظام األمن لألمم املتحدة.233
الفرع الثاني :معاهدة تالتيلولكو ) )TLATELOCOإلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في
أمريكا الالتينية 1967
تعد معاهدة (تالتيلولكو 1963م) من أهم املعاهدات اليت ظهرت هبدف إنشاء منطقة خالية
ستتم دراسة جوانب عدة منها :أوالً:
من األسلحة النوويةّ ،تمع بني دول أمريكا الالتينية ،وألمهيتها هذه ج
األسباب الرئيسة اليت أدت إىل ظهور هذه املعاهدة ،وجعل منطقة أمريكا الالتينية منطقة خالية من األسلحة
النووية .ثانياً :مقاصد املعاهدة وأهدافها.

 -233عبد اجمليد ووحيد حممد.مرجع سابق.ص46

124

أوالً :جعل أمريكا الالتينية منطقة خالية من السالح النووية:
بعد أن شهدت منطقة أمريكا الالتينية أزمة الصواريخ الكوبية عام 1963م ورأت خالهلا شبح
اندالع مواجهة نووية يف القارة األمريكية ،أدركت دول القارة خطورة تكرار األزمة الكوبية؛ فعملت على
البحث عن وضع اتفاقية جلعل منطقة أمريكا الالتينية خالية من األسلحة النووية .232
وكان موقف الواليات املتحدة األمريكية من املعاهدة هو عدم موافقتها على قيام مناطق منزوعة
السالح النووي يف املناطق اليت هبا أسلحة نووية؛ وذلك ألن إخالء هذه املناطق من األسلحة النووية يؤدي
إىل اإلخالل بالتوازن القائم فيها.
وقامت الدول اخلمس وهي املكسيك وبوليفيا والربازيل وتشيلي واإلكوادور ،باألعالن عن استعداد
حكوماهتا للتوقيع على املعاهدة متعددة األطراف يتعهدون باالمتناع عن صنع أو ختزين األسلحة النووية
أو أجهزة إطالقها أو القيام بأي ّتارب نووية عليها ونوقش التصريح يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة
لألمم املتحدة فأصدرت قرارها رقم ( )1911يف نوفمرب  ،1962بأعالن أمريكا الالتينية منطقة جمردة من
األسلحة النووية.
وقد مت التوصل عام 1963م إىل اتفاقية (تالتيلولكو) جلعل منطقة أمريكا الالتينية خالية من
األسلحة النووية ،ودخلت املعاهدة حيز النفاذ يف نفس العام بعد التصديق عليها من ثالث وعشرين دولة،
أي بعد مرور سبعة وستني يوماً من توقيعها ،إال أنه يف عام 1990م دخلت املعاهدة حيز النفاذ بالفعل
ويرجع السبب يف تأخر سرياهنا إىل سببني :أوهلما عدم انضمام الدول اإلقليمية املهمة لالتفاقية مثل
األرجنتني وكوبا.

 -232فوزي محاد ,عادل حممد امحد" .3002 .املناطق اخلالية من األسلحة النووية" ،جملة السياسة الدولية .السنة احلادية واألربعون ع.161ص
.33
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نصت يف مادهتا الثامنة والعشرين على أن
وثانيهما السبب الرئيس الذي يكمن يف أن املعاهدة ج
تطبق على مجيع دول القارة اليت جيب أن تكون عضواً فيها ،األمر الذي أوقف نفاذها إىل وقت انضمام
باقي الدول.
وطبقاً للمادة األوىل تتفق الدول على استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية فقط ،وعدم إجراء
ّتارب أو صنع مواد أو إنتاجها أو امتالكها لألغراض العسكرية ،وتلزم املادة الثالثة عشر األطراف املتعاقدة
بعقد اتفاقات ضمانات مع الوكال ة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات على كافة األنشطة النووية يف
الدولة ،كما مسحت بالتفجريات السلمية ،وهذا ما ح جذرت من قيامه معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
وميكن لوكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية املنشأة مبوجب هذه االتفاقية أن تستفيد
من اخلدمات اليت ستقدمها الوكالة الدولية لتوابع الرصد بوصفها ملحقاً قضائياً للتح جقق من االمتثال
لالتفاقية.234
ثانياً :مقاصد املعاهدة وأهدرافها.
حددت الديباجة مقاصد املعاهدة وأهدافها يف نطاقني :األول :إقليمي حيث هتدف املعاهدة إىل
بقاء دول القارة خالية من األسلحة النووية ،ومنع اشرتاك دوهلا يف سباق التسلح النووي،حىت التصبح هدفاً
ألي حرب نووية مستقبلية ،وحىت ميكن توفري نفقات التسلجح النووي من أجل التنمية االقتصادية
واالجتماعية لدول املنطقة.الثاين :عاملي إذ هتدف املعاهدة إىل التأثري يف أقاليم أخرى يف العامل تتشابة
ظروفها وظروف دول أمريكا الالتينية ،لتشجيعها على عقد مثل هذه املعاهدة ،كما هتدف للمسامهة يف

 -234تقرير األمني العام ترجيفي يل" .1920 .تدابري نزع السالح النووي من جانب واحد" .إدارة شؤون نزع السالح األمم املتحدة.ع.9
نيويورك .ص.22
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وضع حد لسباق التسلجح النووي كخطوة يف سبيل نزع السالح العام والشامل حتت رقابة دولية فعالة
وتدعيم السالم يف العامل عن طريق التوازن يف املسؤوليات والواجبات بني الدول النووية وغري النووية.
ومبوجب الربوتوكول الثاين تلتزم الدول احلائزة لألسلحة النووية باحرتام اعتبار أمريكا الالتينية خالية
من األسلحة النووية ،وتتعهد أيضاً بعدم استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد أطراف
املعاهدة.232
الفرع الثالث :اقتراح إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط
تع جد منطقة الشرق األوسط واحدة من أعقد مناطق العامل وأصعبها يف تطوير اسرتاتيجية مشرتكة
حت جقق األمن املتبادل بني دول املنطقة كافة ،فقد اتسمت هذه املنطقة بتاريخ طويل ومرير من الصراع،
فخالل احلرب الباردة كانت منطقة الشرق األوسط يف املرتبة الثانية بعد أوروبا يف تكديس األسلحة ،ومع
هناية احلرب أصبحت من أسرع مناطق العامل تسلحاً.
وقد اقرتحت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أن تكون منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من
األسلحة النووية وذلك عام 1934م ،وتبنجت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على مدى أكثر من عشرين
عاماً قراراً سنوياً جيعل هذه املنطقة خالية من األسلحة النووية .236وتع جد مصر أول دولة دعمت اقرتاح
مجهورية إيران وسارعت إىل املشاركة يف تقدمي طلب إدراج هذا املوضوع بنداً مستقالً يف جدول أعمال
الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العام ،وخالل الدورة قدمت مصر ثالثة مبادئ أساسية ع جدهتا متصلة
باملناقشة حول إقامة املنطقة املقرتحة ،وهذه املبادئ هي:

 232احلماوي ،رقيب حممد جاسم ".3014 .الوضع القانوي للتجارب النووية" ،الطبعة األوىل ،دار الفكر اجلامعي ،األسكندرية :ص.141
 -236الربادعي ،حممد" .1994 .االستخدامات السلمية للطاقة الذريــة ".جملة املستقبــل العريب.م.9ع. ،183ص ص 2-4
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 -1ضرورة امتناع دول املنطقة عن إنتاج األسلحة النووية ،أو حيازهتا ،أو امتالكها.
 -3ضرورة امتناع الدول النووية عن إدخال هذه األسلحة لدول املنطقة ،أو استخدامها ض جد أي من دول
املنطقة.
 -2ضرورة إنشاء نظام ضمانات و ٍ
اف بالغرض ،يسري على الدول النوويــة ،وعلى دول املنطقة.233
وقـد صــدر ق ـرار اللجنة األوىل التـابعة للجمعية العـامة لألمــم املتحــدة رقم ( )2362يف
9ديسمرب1934م بأغلبية مائة ومثانية وعشرين صوتاً مقابل عدم وجود معارضني مع امتناع دولتني عن
ٍ
كشرط إلقامة منطقة خالية من األسلحة
التصــويت (إسرائيل وبورما) ،فاالقت ـراح املصري كان ينص –
النووية – على التزام مجيع األطراف مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،فكان نظام املراقبة اخلاص
مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية آليةً ال غىن عنها إلنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية يف الشرق األوسط.
َّأما إسرائيل فقد رفضت التوقيع على هذه املعاهدة؛ وذلك ألهنا تعتقد بأن معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ال تفي باملطلوب .238
كما أن هناك مربرات تتمسك هبا إسرائيل ّتاه قضية االنضمام إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية وكذلك تطبيق ضمانات الوكالة على أنشطتها النووية ،ومن بني هذه املربرات:
 -1أن الشرق األوسط ال يزال منطقة غري مستقرة وأن هناك أعداء متعددين إلسرائيل ،وال تزال تتعرض
للتهديد من قبل العداء العريب احمليط هبا ،وهذا ما جيعل وجودها معرضاً للخطر ،وتبعاً لذلك ،فإن ضبط
التسلجح يرتبط بعملية السالم ،ويتوقف على القبول بشرعية الدولة العربية ،فاملشكلة ليست يف التوقيع على

 -233عبد اجمليد ووحيد حممد.مرجع سابق.ص.48
-238افنركوهني" .1994 .حنو شرق أوسط جديد ،دراسات عاملية".اإلمارات للدراسات والبحوث واالسرتاتيجية.1 .ص ص.32 ،33
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اتفاق عدم انتشــار األسلحة النووية ،و إمنا يف وجود –حبسب رأي إسرائيل– دول جماورة يف حالة حرب
معها ،فضالً عن وجود ترسانة كبرية نووية لدى إيران.
نض َّمة إليها من السعي المتالك سالح نووي،
 -3أن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مل متنع الدول امل َ
كما حدث من جانب العراق ،لذلك فإن إسرائيل ال ميكنها االعتماد على الضمانات اليت تقدمها املعاهدة
حلماية أمنها القومي ،وخباصة فيما يتعلق مبنطقة الشرق األوسط .239
خيص تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على مجيع األنشطة النووية املوجودة يف املنطقة فهناك خالف
وفيما ج
يف الرأي قدمي العهد وجوهري بني إسرائيل من ناحية ،وسائر دول منطقة الشرق األوسط من ناحية أخرى.
فإسرائيل تدفع بأنه ال ميكن تناول مسألة ضمانات الوكالة -وكذلك سائر الرتتيبات األخرى
احلد من األسلحةٍ -
املتصلة باألمن اإلقليمي و َّ
مبعزل عن السلم واالستقرار اإلقليميني ،وهي ترى أن إنشاء
منطقة خالية من األسلحة النووية ميكن التحقق منه على حنو متبادل ال ميكن أن يتأتى إال بعملية تدرجيية
تشمل وضع تدابري لبناء الثقة وإرساء عالقات سلمية كاملة ودائمة بني مجيع الدولَّ ،أما الدول األخرى
يف املنطقة فتشدد على أهنا مجيعاً أطراف يف معاهدة (عدم االنتشار) ،وتؤكد على أنه ليس مثة تسلسل آيل
يربط ما بني تطبيق الضمانات الشاملة على مجيع األنشطة النووية املوجودة يف الشرق األوسط أو إنشاء
منطقة خالية من األسلحة النووية .220
كل طرف يف سياق تأييده ملشروع املنطقة اخلالية من األسلحة
ومن هنا جند أن الشروط اليت يضعها ج
النووية كانت مرفوضةً بوضوح لدى الطرف اآلخر ،فطاملا مل ي ِ
بد العرب استعداداً لالعرتاف بإسرائيل ومل

 -239عبـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،حمم ـ ــد" .3002 .املوقف اإلس ـ ـ ـ ـ ـرائيلي من معـ ــاهـ ــدة (عـ ــدم االنتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار) النووي". ،جملـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـيـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الدوليـة.لسنة.41م.40ع.161ص.329
330 -IAEA,GOV/2007/40- GC (51)/ 14,August, Vienna, 2007 , P.4.
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يظل مشروع املنطقة اخلالية من األسلحة النووية فكرة نظرية
يتفاوضوا معها حول السالم واألمن ،فسوف ج
حبتة ،أما إسرائيل (وهي دولة نووية  221متتلك مفاعلني ذريني :مفاعل ناحـال سوريق ،ومفاعل دميـونا ،كما
متتلك قذائف ووسائل إطالق تصلح إلطالق األسلحة النووية )223فكان من السهل عليها أن تقرتح إقامة
أي نتيجة عملية يف
منطقة خالية من األسلحة النووية؛ ألهنا تدرك أن هذه املبادرات الدبلوماسية لن حت جقق ج
أي تغيري سياسي جوهري ،وترفض -ضمنياً يف الوقت ذاته -قبول أية قيود خارجية على حريتها يف
غياب ج
العمل باحلقل النووي.222
وأ جكد املؤمتر العام -يف قراره الصادر بتاريخ  33سبتمرب 3006م خالل اجللسة العامة العاشرة-
على احلاجة امللحة ألن تقبل مجيع دول الشرق األوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على
كل ما لديها من أنشطة نووية؛ كتدب ٍري هام من تدابري الثقة فيما بني مجيـع دول املنطقة ،وكخطوة من أجل
ج
تعزيز السلم واألمن يف سياق إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية.224
وذلك ألن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط يقتضي وضع مجيع املرافق
النووية حتت الضمانات الدولية املناسبةَّ ،إما عن طريق انضمام الدولة املعنية إىل معاهدة (عدم االنتشار)
وإما بإبرام اتفاق ضمانات كامل النطاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ويتصل هذا الشرط بإسرائيل
َّ
وحدها؛ نظراً ألن مجيع املشرتكني املوقعني اآلخرين يف املنطقة ممجن لديهم مرافق نووية قد وضعوا هذه املرافق
حتت ضمانات الوكالة.222

-221افنركوهني.مرجع سابق .ص.34
 -223الشمى ،حيي " .1983 .إجراء التجارب على األسلحة النووية ودور كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا" .جملة السياسةالدولية.السنة
 .32ع.90ص346
- 222افنركوهني .مرجع سابق .ص.34
334 - IAEA.GC (50)/RES/16 ,September, Vienna, 2006 , P.1.
 -222األمم املتحدة" .منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط" .جمموعة دراسات نزع السالح .ع.33ص.34
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خمصصة
تعهدت هذه الدول بقبول ضمانات الوكالة بغية تأكيد أن مجيع أنشطتها النووية ج
وقد ج
اتفاق ضمانات شاملة ،ووقجعت دولة واحدة بروتوكوالً إضـافياً ،ودخل
ألغراض سلمية ،ووقجعت دولتان َ
يتعني
بروتـوكول إضايف حيـز النفـاذ بالنسبــة إلحــدى دول املنطقــة وحىت  14أغسطس 3006م ما يزال ج
على مثاين دول يف منطقة الشرق األوسط هي أطراف يف معاهدة (عدم االنتشار) النووي ،تنفيذ اتفاقات
الضمانات الشاملة اليت عقدهتا مع الوكالة وفقاً لتلك املعاهدة ،ووقعت أربع دول منها اتفاقات الضمانات
الشاملة اليت ختصها يف إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،لكنها مل تدخلها حيز النفاذ ،يف حني
ال يزال على الدول األربع أن تتجخذ اإلجراء نفسه ،وهناك بروتوكوالت إضافية نافذة يف ثالث من دول
املنطقة ،يف حني وقعت مخس دول على بروتوكول إضايف لكنها مل تقم بتنفيذه بعد .226
والوا قع أن إسرائيل تسمح بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط عن املفاعل
اإلسرائيلي يف (ناحال سوريق) الذي حصلت عليه من الواليات املتحدة األمريكية ،باإلضافة إىل بعض
املنشآت النووية اليت حتصل على مواد مشعة من هذا املفاعل ،وذلك عمالً باتفاق ثالثي بني حكوميت
إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد يف بادئ األمر يف عام
وحل حمله اتفاق جديد أبرم يف عام 1932م.
1962م ،مث نقض هذا االتفاق ج
َّأما بقية منشآت إسرائيل النووية فإهنا ال ختضع ألي رقابة ،ومل تسمح إسرائيل ألي أجنيب بزيارة
للمنشآت النووية يف دميونا منذ عام 1969م ،وقد أ جكد تقرير جلنة خرباء األمم املتحدة يف عام 1983م،
ِ
أي تأكيدات عن طبيعة استفادهتا من منشآهتا النووية .223
أن إسرائيل مل تعط اجملتمع ج
ويظل النظام اإلسرائيلي العقبة الوحيدة أمام إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق

336 -IAEA.GOV/2006/44-GC(50)/12 ,August, Vienna, 2006 , P.3.
 223حسني ،كريا" .3001 .اخليار النووي واخليارات العسكرية البديلة".جملــة املستقبل العـريب ،م.9ع .331ص.38
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األوسط ،وما يزال يتجاهل بإصرار وعناد املطالب والشواغل الدولية اليت ما برحت تثار على حن ٍو متكرر
السري اخلاص باألسلحة النووية يف خمتلف مؤمترات استعراض معاهدة (عدم االنتشار) اليت
إزاء برناجمه ج
أهابت هبذا النظام حتديداً أن ينضم إىل معاهدة (عدم االنتشار) على الفور ودومنا أي شروط.
وعالوة على ذلك ،فإن النظام اإلسرائيلي-بتطويره لألسلحة النووية وحيازهتا بصفة سرية وذلك
مبوجب تصريح رئيس وزراء إسرائيــل (إيهـود أوملرت) للتــلفزيون األملـاين يف شهر ديسمرب 3006م -يكون
قد انتهك املبادئ األساسية للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ومعاهدة (عدم االنتشار) ،وكذلك عدداً
من قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن.
ـث رؤســاء دول و حكومـات مائة ومثاين عشرة دولة
ويف هذا الصــدد-يف سبتمبــر 3006م ح ج
عضو يف حركة بلدان عدم االحنياز النظام اإلسرائيلي على التخلجي عن امتالك األسلحة النووية واالنضمام
إىل معاهدة (عدم االنتشار) دون تأخري ،وعلى إخضاع كل منشآته النووية فوراً إىل ضمانات الوكالة وفقاً
لقرار جملس األمن رقم ( 1981)483واملوافقة على متكينه من االطجالع على أنشطته املتعلقة باجملال النووي
وفقاً لنظام عدم االنتشار.228
وقد صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة واملؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارات
عدة تدعو إسرائيل إىل إخضاع مجيع منشآهتا النووية لضمانات الوكالة وإىل االنضمام إىل معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية ،ومن بني تلك القرارات ما يلي:

338- IAEA.INFCIRC/692 ,December, Vienna, 2006 , P.1.
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 -1القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة
السنة

رقم القرار

1994م

87/49

1991م

83/15

1991م

47/11

1998م

41/12

1997م

75/13

1999م

18/14

2555م

31/11

2551م

21/11

2552م

98/18

2553م

17/17

2554م

151/19

2551م

92/15

2551م

153/11

 -3القرارات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
السنة

رقم القرار

1978م

GC(XXXI)RES 470

1977م

GC(XXXII)RES 487

1979م

GC(XXXIII)RES 506

1995م

GC(XXXIV)RES 526

1991م

339GC(XXXV)RES 570

339- IAEA, GC(51)/1/Add.1,July, Vienna,2007, P.5.
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يرى اخلرباء أن إسرائيل مل تقتصر فقط على عدم إخضاع مجيع منشآهتا النووية للتفتيش الدويل ،بل قامت
باهلجوم على موثوق ية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصف املنشأة النووية العراقية يف يونيو
 1981م ،على الرغم من تأكيدات الوكالة على أهنا قامت بتفتيش املفاعالت العراقية ومل تعثر على أي
دليل يفيد بوجود نشاط ال يتجفق مع معاهدة (عدم االنتشار).240
ولعل هذا ما جيعلنا نسأل هل إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية سيبقى جمرد اقرتاح منشور
بالوثائق للدراسة وإبداء اآلراء أم َّ
أن دول املنطقة ستتغلجب على مجيع العوائق وتتجخذ اخلطوات العملية
الضرورية لتنفيذ هذا االقرتاح!..؟
بتغري املوقف اإلسرائيلي أو
إن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط مرهون ج
املوقف العريب ،فإسرائيل جيب عليها أن حتدث تغيرياً استثنائياً داخل اجملتمع اإلسرائيلي يؤدي إىل تغيري
توجه الدولة حنو التخلجي عن فكر اهليمنة والسيطرة ،وأن تتججه حنو املزيد من الشفافية باإلعالن عن القدرات
ج
النووية والعمل على إزالتهاَّ ،أما بالنسبة لتغري املوقف العريب فمرهون بامتالك الدول العربية قدرات نووية
سلمية أو عسكرية ،أو قدرات عملية تكنولوجية متقدمة تدفع بإسرائيل لالقتناع مببدأ إزالة األسلحة النووية.
كما أن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط جيب أالج يعتمد على انضمام
إسرائيل إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية فقط ،وال يكون جمرد اتفاقية ملنع االنتشار النووي يف
املنطقة ،وإمنا جيب أن يهدف إىل إرساء اسرتاتيجية أمنية وسياسية يف املنطقة ،وأن مينع اقتناء األسلحة
النووية وامتالكها ،أو إنتاجها ،أو استخدامها ،وتـ ْلزم اجلميع بتفكيك وتدمري ما أنتج قبل املعاهدة وكذا
املنشآت ووسائل اإليصال .241

 - 240األمم املتحدة" .إمكانيات التسلجح النووي" .جمموعة دراسات نزع السالح.ع .6ص.16
- 241فوزي محاد وعادل حممد أمحد .مرجع سابق .ص.39
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المبحث الثالث :المعاهدات الدولية في ظل الشريعة اإلسالمية.
إن من األهداف األساسية لإلسالم تنظيم عالقة اإلنسان بربه وبعباده سواءً كان مسلماً أو غري
مسلم وقد جاء اإلسالم مبنهج متكامل ووضع قواعد عامة صاحلة لكل زمان ومكان.
عم املساواة
ومن جهة أخرى فليس يف اإلسالم عصبية أو طائفية أو عنصرية ففي ظل اإلسالم ت ج
بني بين البشر ،حيث ال فرق بني عريب وأعجمي وأبيض وأسود ،ويلزم اإلسالم مجيع املسلمني االلتزام
بالعهود والوفاء هبا ألن هذا يع جد من أصول اإلميان.
وعقد املعاهدات يف اإلسالم وتنظيمها ال يتأثر بالنزعة الدينية اليت حت جذر منها بعض الدول،243
فاإلسالم ينظجم العالقات الدولية على أساس األخوة البشرية ،وقيام السلم واحملبة والتعاون يف هذه العالقة
وليس على أساس احلرب والعدوان تأكيد لقول الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم" :كلكم من آدم وآدم
من تراب" ،فاإلسالم يأمر بالتمسك بالسلم وعدم اللجوء إىل استخدام القوة إال يف الضرورة .242لقوله
َ
َّ ُ َ ُ
ِين َ
ك ْم َع ُدو ُّمب ٌ
آم ُنوا ادْ ُخلُوا ِف السِلْ ِم ََك َّف ًة َو ََل تَ َّتب ُعوا ُخ ُط َو ِ َّ ْ َ
تعاىل﴿ :يَا أ ُّي َها َّاَّل َ
ي
ان إِنه ل
ِ
ات الشيط ِ
ِ
ِ

﴾244.

تطرق فقهاء القانون الدويل اإلسالمي للبحث يف املعاهدات الدولية من
وبناءً على هذه فقد ج
ٍ
وبشكل خمتصر موضوع املعاهدات الدولية يف
ناحية الشرعية ،ومن خالل هذا سندرس يف هذا املبحث
اإلسالم وبيان تعريفها وتوضيح أدلتها الشرعية وهذا سيكون يف املطلب األول ،أما املطلب الثاين فسنبحث
فيه أمهية هذه املعاهدات الدولية وأثارها وأسباب انقضائها وإبطاهلا يف اإلسالم.

 243الزحيلي ،وهبة .د.ت " .أحكام املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية " جامعة اإلمارات العربية .ص.3
 242اللهييب ،فائز صاحل" .3012 .العالقات الدولية يف وقت احلرب يف الفكر اإلسالمي" ،جملة كلية العلوم اإلسالمية .م .3ع .14جامعة
املوصل :ص.6
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المطلب األول :تعريف المعاهدات الدولية ومشروعيتها
ستربز الباحثة يف هذا املطلب اجلوانب التعريفية للمعاهدة الدولية يف اللغة وتعريفها يف الشريعة
وأخرياً تعريفها يف القانون الدويل العام يف الفرع األول من هذا املطلب ،وتوضيح مدى مشروعيتها يف
اإلسالم يف الفرع الثاين.
الفرع األول :تعريف المعاهدات الدولية
يف هذا الفرع ستقسم الباحثة تعريف املعاهدة إىل ثالثة أقسام ،نبدأ أوالً بتعريف املعاهدة يف اللغة،
ثانياً تعريف املعاهدة يف الشريعة اإلسالمية ،وأخرياً تعريف املعاهدة يف القانون الدويل العام.
أوالً :تعريف املعاهدة يف اللغة.
املعاهدة هي مفرد ملعاهدات ،واملعاهدة هي من العهد ومعناه هو االحتفاظ بالشيء وإحداث
العهدية ،يقال عاهده على كذا ،وأعهده أعطاه عهداً ،وأعهدته يعين أعطيته عهداً ،ويقال بني فالن وفالن
عهداً ،وعاهدت الرجل معاهدة.
وتأيت املعاهدة والتعهد والتعاهد بنفس املعىن ،أما معىن متعهد :فهو الشخص احملافظ على العهد

242

ثانياً :تعريف املعاهدة يف اإلسالم.
وفقاً لتعريف صاحب السري الكبري فاملعاهدة هي "عقد العهد بني الفريقني على شروط يلتزموهنا،
وهي موادعة املسلمني واملشركني سنني معلومة".
وعرف الكاساين املعاهدة" :املواعدة والصلح على ترك القتال يقال توادع الفريقان أي تعاهدوا
على أن ال يغزوا كل واحد منهما صاحبه".

 242املصري ،مخيس عمر مخيس" .3014 .املعاهدات السلمية يف ضوء الواقع املعاصر" .رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية.غزة :ص.12
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وعرف املاوردي املعاهدة بأهنا" :أن يودع أهل احلرب يف دارهم على ترك القتال مدة أكثرها عشرة
سنني".
ومن خالل هذه التعريفات ،فإن املعاهدة هي عبارة عن عقد بني طرفني على شروط يلتزمون هبا،
وهي موادعة املشركني واملسلمني يف سنوات معلومة ،246والعهد يف الشريعة اإلسالمية هو اتفاق بني إرادتني
بغض النظر عن اإلجراء أو الشكل.
وميكن تعريف املعاهدة يف الفقه اإلسالمي بأهنا اتفاق صادر بني دولة اسالمية مع دولة أخرى أو
مجاعات غري مسلمة لتنظيم عالقة أو رابطة قانونية ذات صبغة دولية فيما بينها ،مثل االتفاقيات الدولية
يف معاملة األسرى ،وقواعد احلرب ،واستخدام القوة ،ومشروعية القتال.

243

ثالثاً :تعريف املعاهدة يف القانون الدويل العام.
تعرف املعاهدة بأهنا اتفاق مكتوب بني شخصني أو أكثر من أشخاص القانون الدويل ويرتتجب
على هذا االتفاق أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة.
وقد جاءت بتعريفات خمتلفة من الفقهاء الدوليني ،فيعرفها ليفور بأهنا" :اتفاقات تعقدها الدول
بغرض خلق أو تعديل أو إهناء عالقات قانونية دولية بينها".
هتم األطراف املتعاقدة"،
وعرفها أوبنهام بأهنا" :عقد أو عهد بني دولتني أو أكثر متعلجقة بأمور ج
وعرفها يف قانون املعاهدات" :بأهنا كل اتفاق ذي صفة تعاقدية بني دولتني أو منظمتني دوليتني من شأنه
إنشاء حقوق والتزامات بني الفرقاء املعنيني".

248

246الديك ،حممود إبراهيم أمحد " .1984 .املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام" .رسالة دكنوراة .جامعة البنجاب.
الهور:ص120
 243الزحيلي ،وهبة" .أحكام املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية".ص4
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أما اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969م ،فقد عرفت املعاهدة يف املادة الثانية فقرة (أ)
بأهنا " :تعين اتفاقاً دولياً خاضعاً للقانون الدويل ،مربم يف شكل مكتوب بني دولة أو أكثر ومنظمة دولية
أو أكثر أو بني املنظمات الدولية سواء ورد هذا االتفاق يف وثيقة واحدة أو أكثر ومهما كانت التسمية
املخصصة له ".
ويف القانون الدويل توجد مصطلحات مرادفة ملصطلح املعاهدة كمصطلح اتفاقية ،ميثاق ،العهد،
الربوتوكول وغريها وبالرغم من أن هذه املصطلحات هلا دالالت خاصة يف االستخدام ،إال أهنا تدور حول
فكرة معينة أو فكرة واحدة وهي قيام اتفاق بني دولتني أو منظمتني او أكثر وينتج عن هذا االتفاق
التزامات على الدول األطراف وينشأ هلا حقوقاً ،فالعربة بطبيعة ومضمون اإلجراء ،ويف هذا الشأن أشارت
حمكمة العدل الدولية إىل أنه ال يعد املصطلح أو التسمية عنصراً جوهرياً يف حتديد طبيعة االتفاق أو االلتزام
الدويل الناشئ عنه.

249

الفرع الثاني :األدلة الشرعية للمعاهدات الدولية
أسست الشريعة اإلسالمية على مبادئ تع جد أساساً يف التعامل بني الدول وتقوية العالقات الدولية
ج

ومنها احملافظة على احلقوق اإلنسانية بغض النظر عن الدين واجلنس والقومية ،لقوله تعاىل﴿ :يَا َأ ُّي َها انلَّاسُ
ج

ْ َّ َ ْ َ ُ َّ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ
ُ
ارفوا إِن أك َر َمك ْم عِن َد اّلل ِ أتقاك ْم إِن
إِنا خلقناكم مِن ذك ٍر وأنَث وجعلناكم شعوبا وقبائِل ِلِ ع
َّ َ
ِيم َخب ٌ
اّلل َعل ٌ
ْي ﴾ ،220كما نظجم اإلسالم العالقات بني الدولة اإلسالمية وغريها من الدول يف حاليت السلم
ِ

كل احلقوق اليت تكسبها الدول ،وأما يف احلرب فال جيوز تع جدي ضروريات
واحلرب .ففي حالة السلم حترتم ج

 249حياة ،حسسني " .3016 .التصديق على املعاهدات الدولية" .رسالة دكتوراة .جامعة اجلزائر .ص.6
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احلرب عند ص جد العدوان من الدول املعادية ،فال جيوز مثالً التمثيل بأسرى احلرب أو تعذيبهم ،أو ختريب
العامر وتقطيع األشجار ،وتع جد املعاهدات الدولية يف اإلسالم من العقود امللزمة الواجب االلتزام هبا والوفاء

َ َ
َ ُ
َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ
َ
بتلك االلتزامات  221لقوله تعاىلَ ﴿ :وأ ْوفوا ب ِ َع ْه ِد اّللِ إِذا ََعه ْدت ْم َوَل تنقضوا اۡل ْي َمان َب ْع َد ت ْوكِيدِها َوق ْد
ْ

َ

َ

ً

َ

ْ ُ

َّ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
ُ
َ َ ُ ُ َّ َ َ
ون﴾.
اّلل عليْك ْم كفِيًل إن اّلل يعلم ما تفعل
جعلتم

223

وهناك العديد من النصوص الشرعية اليت تدل على مبدأ مشروعية إبرام املعاهدات مع الدول غري
املسلمة ومع األعداء يف حاليت السلم واحلرب وبالشروط املتجفق عليها .من تلك النصوص قوله تعاىل:

َّ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ
ِين ََع َه ْد ُت ْم م َِن ال ْ ُم ْ َ
َ َ ٌ َ َّ َ َ ُ
ول ِ إ ََل َّاَّل َ
ج ِد
﴿ب َراءة مِن اّلل ِ ورس ِ ِ
ْشك ِي﴾ ،وقوله﴿ :إَِل اَّلِين َعهدتم عِند المس ِ
ِ
ُ َ َ َ
ُ
َْ َ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ
ك ْم فَ ْ
اس َت ِق ُ
يموا ل َ ُه ْم﴾ ،222وقوله﴿ :إ ََّل َّاَّل َ
ِين يَ ِصلون إ ِ ََٰل ق ْو ٍم بَيْنَك ْم َوبَيْ َن ُه ْم
اْلرام ۖ فما استقاموا ل
ِ

ْ َْ َ ُ ُ
َ ٌ
َ َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ
َصوك ْم ِِف
ِإَون استن
﴿
له:
و
وق
،
﴾
ٱّلل
مِيثاق﴾ ،224وقولهِ﴿ :إَون جنحوا ل ِلسل ِم فٱجنح لها وتوَّك لَع
ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ
ِين ََع َه ْد ُت ْم م َِن ال ْ ُم ْْشك َ
اق﴾ 222وقوله﴿ :إَل َّاَّل َ
ِي
ِين فعليكم انلَص إَِل لَع قو ٍم بينكم وبينهم مِيث
ِ
ادل ِ

ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ
ك ْم أَ َ
اّلل ُُي ُّ
ح ًدا فَأَت ُِّموا إ ََلْه ْم َع ْه َد ُه ْم إ ََل ُم َّدتِه ْم إ َّن َّ َ
ِب
ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهِروا علي
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ

ال ُم َّتق َ
ي﴾.226
ِ

وقد أ جكدت السنة القولية والفعلية على هذه املعاين ،قال صلى اهلل عليه وسلم قبيل صلح احلديبية:
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
اها.223
َ والَّذي نـَ ْفسي بِيَده ،الَ يَ ْسأَل ِوين خطَّةً يـ َعظِّمو َن ف َيها حرَمات اللَّه إَِّال أ َْعطَْيتـه ْم إِيَّ َ
 221اللهييب ،فائز صاحل .مرجع سابق ،ص.8
 223القرآن ،سورة النحل .91 :16
 222القرآن ،سورة التوبة .1 ،3 :9
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وعن أنس بن مالك _رضي اهلل عنه _ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :من آذى ذمياً فأنا
خصيمه ،ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة .228
حمل القلق واخلوف ،وتنمية التجارة،
حمل احلرب ،واألمن ج
واهلدف من املعاهدة هو إحالل السلم ج
وفتح األسواق أمام الصادرات والواردات ،وتبادل املنتجات ،وتقدم الصناعة وازدهار الدول اإلسالمية.

229

المطلب الثاني  :شروط صحة المعاهدات وانقضائها في الشريعة اإلسالمية
املعاهدات الدولية اليت تربمها الدول اإلسالمية جيب أن تكون مربمة مبا يناسب الشريعة اإلسالمية ومع ما
يتفق مع اإلسالم ،فعندما تكون هذه املعاهدات وفقاً لنصوص الشريعة اإلسالمية تكون ملزمة للدول
وتتك جفل الشريعة اإلسالمية بتنفيذها والوفاء هبا ،ألن الشريعة اإلسالمية حتجرم على املسلمني اخليانة سراً
وجهراًكما أنه ال جمال يف اإلسالم إلباحة نقض العهد باخليانة ،طاملا أن هذه املعاهدة جاءت وفقاً للشريعة
اإلسالمية.
وهناك العديد من النصوص القرآنية اليت تأمر املؤمنني بالوفاء بالعهود ،لذا مسيت هذه العهود يف
اإلسالم بعهود اهلل تقديساً هلا وختويفاً لعباده من املساس هبا أو نقضها وخيانتها.

260

ولكن لكي تصبح هذه العهود حمل التزام للمسلمني والدول اإلسالمية جيب أن تتوافر فيها شروط
نتطرق إليها من خالل الفرع األول ،ونتحدث
مبا يتجفق مع الشريعة اإلسالمية .وألمهية هذه الشروط فسوف ج
يف الفرع الثاين عن نقض املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية.

 228أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد ،ذكره :األلباين ،حممد ناصر الدين (املتوىف1430 :هـ) .1402 ،غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل
واحلرام .املكتب اإلسالمي – بريوت .ط  .2رقم  .430ص  .331وانكره الشيخ االلباين رمحه اهلل.
 229الزحيلي ،وهبة .مرجع سابق .ص.2
 260الديك ،حممود إبراهيم أمحد .مرجع سابق .ص.608
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الفرع األول :شروط صحة عقد المعاهدات الدولية وفقا للشريعة اإلسالمية
وفقاً لروح الشريعة اإلسالم ية فإن الغاية من عقد املعاهدات الدولية بني الدول غري املسلمة هي
َ

َّ

ُ

ْ

َ َّ ً

التعايش السلمي لقوله تعاىل﴿ :يَا أ ُّي َها اَّل َ
ِين َآم ُنوا ادْ ُخلوا ِِف السِل ِم َكفة﴾261 ،وقد أعلن الرسول عليه

الصالة والسالم مبدأ التعايش السلمي عندما عقد معاهدات سالم مع الدول غري املسلمة ،ومن هنا

َ ُ
َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ
ظهرت وسيلة التعاهد يف العالقات الدولية وأصله قوله تعاىلَ ﴿ :وأ ْوفوا ب ِ َع ْه ِد اّللِ إِذا ََعه ْدت ْم َوَل تنقضوا
َْ

َ

ْ

َ

َ

ً

َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ
َْ َ ََْ َْ
اۡليمان بعد توكِيدِها وقد جعلت ُم اّلل عليكم ك ِفيًل﴾ ،263ولكن هذا التعاهد جيب أن يكون وفقاً

لشروط الشريعة اإلسالمية.
وهذه الشروط تنقسم كالتايل:
ٍ
ِ
ِ َّ
ال َرسول اللَّ ِه َ َّ
س
ت :قَ َ
الشرط األول :ف َع ْن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها ،قَالَ ْ
صلى اهلل َعلَْيه َو َسل َم :ك ُّل َش ْرط لَْي َ
ِيف كِتَ ِ
ودَ ،وإِ ْن ا ْشتَـَرطوا ِمائَةَ َمَّرةٍ ،262بناءً عليه جيب أن تكون املعاهدات
اب اللَّ ِه َعَّز َو َج َّل ،فَـه َو َم ْرد ٌ
الدولية وفقاً لروح الدين اإلسالمي ولِما جاء يف كتاب اهلل أو ثبت يف السنة النبوية ،264فالقانون األساسي
يف اإلسالم مها القرآن والسنة ،فإذا جاءت املعاهدة خمالفة للقرآن والسنة تعد باطلة ،وإذا تضمنت املعاهدة
يقرها فهي معاهدة فاسدة لوجود شروط خملجة هبا ،وهذا يقابله يف القانون
يقرها اإلسالم وأخرى ال ج
شروطاً ج
الدويل العام التصديق على املعاهدة ،فإذا مل تصدق الدولة على املعاهدة كلها أو صدقت على جزء دون
اجلزء اآلخر مل يكن التصديق صحيحاً ،وبالتايل ال يرتتب عليه أي أثر.

 261القرآن ،سورة البقرة .308 :3
 263القرآن ،سورة النحل .91 :16
 262بن حنبل ،مرجع سابق ،اجلزء  ،43رقم  ،32204ص  ،231واللفظ له ،البخاري ( ،)198/2ابن ماجه ( ،)3231/3السنن الكربى
للنسائي ( ،)230/10ابن حبان ( ،)92/10املعجم الصغري للطرباين ( ،)393/1البغوي (.)143/8
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ويف العصر احلديث ما يعد شروطاً فاسدة يف نظر اإلسالم هو شرط نزع سالح املسلمني كالً أو
بعضاً وهذا ما نصت عليه معاهدة (عدم االنتشار) النووي من منع الدول غري نووية من امتالك أسلحة
نووية واليت تتضمنها الدول اإلسالمية.
ومن جانب أخر فالفقهاء متفقون على أنه إذا دعت الضرورة ذلك على عقد مثل هذه املعاهدات
واليت ختالف حمظوراً يف الشريعة اإلسالم ية ،وذلك من باب احلنكة يف دفع اخلطر بدفع أقل الضررين.

262

الشرط الثاني  :من أهم شروط املعاهدة أن حتتوي على نصوص وأهداف واضحة ،وتكون
االلتزامات واحلقوق حمددة جلميع األطراف ،فيجب أن تكون األلفاظ والعبارات واضحة ال تقبل التأويل
والتالعب مما يؤدي يف النهاية إىل اللجوء إىل تفسري املعاهدة عن طريق التحكيم والقضاء الدوليني ويرتتب
على ذلك احباط266أهداف املعاهدة وضياع احلقوق املشروعة لألطراف.
ْ ُ
َ َ َ َّ ُ
ُ ُ
خذوا
وقد حذر اهلل عز وجل من مكر األعداء يف قولهَ ﴿ :وخذوا حِذ َرك ْم﴾ 263وقوله﴿ :وَل تت ِ

َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُّ َ َ َ َ ُّ
َّ َ َ ُ
دت ْم َعن َ
ك ْم َع َذ ٌ
اب
يل اّللِ ول
ب
س
َتل قدم بعد ثبوت ِها وتذوقوا السوء بِما صد
أيمانكم دخًل بينكم ف ِ
ِ ِ
َع ِظ ٌ
يم﴾.

268

الشرط الثالث :وهذا الشرط متعلق بأهلية التعاقد ،فاإلضافة إىل أن يكون العاقد عاقالً رشيداً حراً خمتاراً
مسلماً يشرتط يف الشريعة اإلسالم ية أن من يتوىل عقد املعاهدة هو اإلمام وهو احلاكم العام للدولة
اإلسالمية أو ما ينوب عنه وهذا عند األئمة الثالثة ،الشافعي ،ومالك ،وأمحد.269
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يفوض عنه من يقوم بالتعاقد عنه إلبرام العقد مع دولة أخرى أو
فيجوز لإلمام أو اخلليفة أن ج
شعب آخر .ويكون التفويض إما خطياً أو شفهياً  ،230ومن هذه الناحية فال يوجد خالف بني الشريعة
يتوىل عقد املعاهدات إما حكام الدول أو من يفوضهم يف ذلك.
اإلسالمية والقانون الدويل العام على من ج
الشرط الرابع :جيب أن يتم عقد املعاهدات الدولية برضا موقعيها ،وأال يكون الرضا مشوباً بأحد عيوب
الرضا كاإلكراه أو التدليس أو الغلط ،فبالرضا واالختيار يستقر السلم ،والتعبري عن اإلرادة جيب أن يكون
حراً وهذا ما يتفق مع قواعد القانون الدويل العام.

231

الفرع الثاني :أسباب انقضاء المعاهدات الدولية في الشريعة اإلسالمية
يقصد بانقضاء املعاهدة هو انتهاء مفعوهلا ووقف سرياهنا وال تنتج آثارها ،والنقض خيتلف عن االنتهاء،
فالنقض هو إلغاء املعاهدة بإرادة أحد الطرفني ،أما انتهاء املعاهدة فهو االتفاق على إهناء املعاهدة أي
االتفاق بني طريف املعاهدة .وتنقض املعاهدة لألسباب التالية:
 .1انتهاء مدة املعاهدة :فهنا تنتهي املعاهدة بانتهاء املدة أو األجل احملدد هلا وذلك باتفاق الطرفني

ََ ُ َ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
َ َ
ِي ث َّم ل ْم َينق ُصوك ْم شيْ ًئا َول ْم ُيظاه ُِروا عليْك ْم أ َح ًدا
ْشك
لقوله تعاىل﴿ :إَِل اَّلِين َعهدتم مِن الم ِ
ََ

َ

َ

ُ

ْ

ِب ال ُم َّتق َ
اّلل ُي ُّ
فأت ُِّموا إَلْه ْم َع ْه َد ُه ْم إَل ُم َّدتِه ْم إ َّن َّ َ
ي﴾.233
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ

نص
 .3تنتهي املعاهدة بامتناع أحد الطرفني عن تنفيذ بعض أو كل االلتزامات املفروضة عليه مبوجب ج
املعاهدة ،232وهذا ما يسمى بالقانون الدويل احلديث بفسخ املعاهدة وهو أن تعلن دولة تكون طرفاً يف
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طرف آخر التزاماته املتفق عليها.234
املعاهدة بعد التزامها مبا ورد يف نصوصها إذا أخلى ٌ
 .2تغري الظروف :تقوم كثري من الدول للتخلص من التزاماهتا بالتحجج بتغري الظروف ،وذلك طبقاً ملا
جرى عليه يف القانون الدويل بأن تعقد املعاهدات حتت شرط ضمين وهو بقاء األمور على أحواهلا فإذا
تغريت جاز للدولة املعنية املطالبة بتعديل أو إبطال املعاهدة.
ج
تغري الظروف ألنه يوافق ما جاء يف
وذهب مجهور الفقهاء يف اإلسالم إىل االلتزام باملعاهدة حىت مع ج

ََ َُْ ُ َْْ َ َ َ ْ َ َ
َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َّ
َ
اّلل م ِْن َبعدْ
ْ
القرآن ﴿وَل تنقضوا اۡليمان بعد توكِيدِها﴾ ،ولقوله تعاىل﴿ :واَّلِين ينقضون عهد ِ
ِ

َْ
ُ َ َٰ َ َ ُ ُ َّ
َْ ُ َ َ
ْ
َ
َََْ ُ َ
َ
ون َما أَ َم َر َّ ُ
الل ْع َن ُة َول َ ُه ْم ُس ُ
وء
وصل َويُفس ُِدون ِِف اۡل ْر ِض ۙ أولئِك لهم
اّلل بِهِ أن ي
مِيثاقِهِ ويقطع
َّ
ادلارِ﴾.232

أما األحناف فقد أجازوا لويل األمر نقض املعاهدة 236واهلدنة كلما كان ذلك يف مصلحة املسلمني ،فإذا
تغريت املصلحة وفقا ملا اتفق عليه الطرفان جاز نقض املعاهدة واستدلت 233احلنفية بقوله تعاىلَّ ﴿ :
ِإَوما
ج
ً
ج
ََ َ

َ

ً َ

ْ َ

ََ

َ ُ

ْ

اّلل َل ُي ُِّب َ
اْلائن َ
لَع َس َوا ٍء ۚ إ َّن َّ َ
َتاف َّن مِن ق ْو ٍم خ َِيانَة فانبِذ إَِلْ ِه ْم َٰ
ِي﴾
ِ
ِ
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 .4انتهاء املعاهدات بسبب احلرب بني الدولتني :جفرق فقهاء الشريعة اإلسالمية بني املعاهدات اليت تتعلجق
باألمان واملعاهدات التجارية ،فاملعاهدات املتعلجقة باألمان تنتهي إذا قاتل املعاهد املسلمني أو أعان عليهم
استمر العهد
عدوهم أو عدواً آخر هلم ،وهذا ما فعله املسلمون يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقد ج
بني املسلمني وأهل مكة إىل أن نقضت قريش عهدها مع الرسول ومالت حلفاؤهم من بين بكر على
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خزاعة أحالف الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،فنقض الرسول عهدهم وفتح مكة.
أما املعاهدات التجارية فتبقى قائمة حىت مع قيام احلرب بني املسلمني ومن تعاقدوا معهم ويبقى
التبادل التجاري مشروعاً بينهم شريطة جأال يكون مضرا باملسلمني.239
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