الفصل الرابع
تدابير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز األمن النووي
التمهيد
إن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكمن أساسا يف احل جد من انتشار األسلحة النووية وكذلك مساعدة
الدول وال سيما النامية منها على االستفادة من العلوم والتكنولوجيا النووية واستخدامها بشكل سلمي
ومأمون وآمن ،أضف إىل ذلك فإن الوكالة تقوم بدور املنصة العاملية لتعزيز األمن النووي وبناءً على ذلك
أسست الوكالة سلسلة األمن النووي اخلاصة باملنشورات اإلرشادية بشأن األمن النووي .كما ترجكز
فقد ج
أنشطة الوكالة املتوافق عليها دوليا على تقدمي املساعدة للتقليل إىل احلد األدىن من خماطر وقوع املواد النووية
تعرض املرافق النووية ألعمال كيدية،
وغريها من املواد املشعة يف أيدي اإلرهابيـني واجملرمني ،أو خطر ج
وبصفتها املنصة العاملية للتعاون يف جمال األمن تقوم الوكالة مبساعدة مجيع الدول يف إرساء وصون نظم
وطنية قوية ومستدامة يف جمال األمن النووي.280
كثريا ما يشار
ويف هذا يقول يويكا أمانو املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه" ً
إىل الوكالة باسم (الرقيب النووي) للعامل .فنحن منلك ما يلزم من كفاءة تقنية واستقاللية وموضوعية لتقدمي
توكيدات ذات مصداقية بأن الدول حترتم التزاماهتا الدولية باستخدام املواد النووية لألغراض السلمية وحدها.
وباستطاعة الوكالة أن تنبجه العامل ،من خالل الكشف املبكر عن أي حتريفِّ الوكالة للمواد النووية أو إساءة
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استخدام للتكنولوجيا النووية إىل احتمال وجود انتشار .ويسهم ذلك إسهاما جوهرياً يف السلم واألمن
الدوليني."281
قسمت الباحثة الفصل إىل ثالثة مباحث ،املبحث األول :سنتناول فية التعريف بالوكالة
وقد ج
الدولية للطاقة الذرية واملبحث الثاين :نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مواجهة التهديدات النووية
أما املبحث الثالث :املسؤولية املدنية عن األضرار النووية يف القانون الدويل العام والفقه اإلسالمي.
المبحث األول :التعريف بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
صدر عام 1924م قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعنوان (الذرة من أجل السالم) ،وهو قرار
يقضي بإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ويع جد اخلطوة العملية حنو إنشاء ضمانات دولية ،متمثلة يف
اقرتاح إنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية ،تكون حتت رعاية األمم املتحدة مهمتها األساسية هي إجياد سبل
لتخصيص املواد االنشطارية من أجل املساعي السلمية للبشرية وإقامة نظام عاملي للتفتيش والرقابة
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ومت توقيع االتفاقية املنشئة هلذه الوكالة يف  36أكتوبر1926م ،يف مؤمتر دويل عقد يف مقر األمم
املتحدة ،حبضور اثنني ومثانني دولة ،يف الفرتة من  30سبتمرب إىل  36أكتــوبر عام 1926م ،وأصبحت
االتفاقية سارية املفعول منذ  39يوليو 1923م وبالتصـديق عليهـا من مثاين عشرة دولة من الدول املوقعـة،
وبذلك أنشــئ جهــاز الوكالــة الدوليـة للطاقة الذرية  ،International Atomic Energy Agencyوهي ال
تعد من الوكاالت املتخصصة باملعىن الفين ،ولكنها تعمل حتت رعاية األمم املتحدة ،دون أن تفقد
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شخصيتها الدولية املستقلة .282ووصل عدد أعضاء الوكالة حىت عام 3002م إىل مائة واثنني وأربعني
عضواً.284
ويع جد النظام األساسي للوكالة مرشداً ،وقد وضعت على أساسه نظم األجهزة ،وميكن تلخيص املواد
األساسية اليت جاء هبا النظام األساسي يف اآليت:
نصت املادة األوىل على إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وح جددت امسها ،ويف املادة الثانية
ج
ح جددت مقاصدها اليت ترجكزت على االستخدام السلمي للطاقة النوويةَّ ،أما الوظائف اخلاصة بالوكالة فقد
جاءت يف املادة الثالثة ،وأمهها :العمل على تق جدم البحث العلمي يف اجملال النووي ،وتبادل املعلومات
واخلرباء ،وتوفري املواد واخلدمات ،ووضع الضمانات ملنع استغالهلا يف األغراض العسكرية ،وقد ح جددت
هذه املادة جمال العمل بصورة أدق مما جاء يف املادة الثانية ،كما وضعت شروطاً تطبقها أجهزة الوكالة مثل
املشعة.
االلتزام لألمم املتحدة وأهدافها وفرض الرقابة على املواد ج
ونصت املادة الرابعة على شروط عضوية الدول يف الوكالة ،ونظجمت املادتان اخلامسة والسادسة
وظائف املؤمتر العام واجمللس التنفيذي والعالقة بني هذين اجلهازين.
وتضمنت املادة السابعة القواعد العامة لتعيني مدير عام السكرتارية واملوظفني ،وح جددت وظائفهم
ج
اختصت املادة الثامنة بتبادل املعلومات ،واملادة التاسعة باملواد اخلام واملواد املشعة ،واملادة
وشروط تعينهم ،و ج
العاشرة باخلدمات والتسهيالت ،وبيجنت املادة احلادية عشرة واجبات الوكالة فيما خيتص بإنشاء مشاريعها،
َّأما املادة الثانية عشرة فقد بيجنت القواعد العامة لتعويض الدول األعضاء ملا تقدمه من خدمات ومعدات.

 -282شهــاب ،مفيــد حمم ــود" 1938 .املنظمات الدولية" .دار النهضــة العربية .ط .4.جامع ــة الق ــاهرة :ص288
384-IAEA. 2005.INFCIRC/ 2 / .Rev.59,June.Vienna:p.2.
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ووضعت املادة الرابعة عشر بياناً لإلجراءات املالية اخلاصة بالوكالة وأعضائهاَّ ،أما االمتيازات
ووضحت املادة
تضمنته املادة اخلامسة عشرة ،ج
واحلصانات اليت ج
نص عليها النظام األساسي للوكالة فقد ج
السادسة عشرة عالقة الوكالة مع املنظمات األخرى ،وجاءت املادة السابعة عشرة بأسلوب تسوية املنازعات
اليت تنشأ نتيجة تفسري النظام األساسي للوكالة وتطبيقه ،و َّأما املادة الثامنة عشرة فنظمت طريقة تعديل
قصر يف تأدية
هذا النظام ،وح جددت املادة التاسعة عشرة قواعد تنظيم حرمان العضو من االمتيازات إذا َّ
وتنص املادة احلادية والعشرون
التزاماته ،كما ح جددت املادة العشرون االصطالحات العلمية والفنية اخلاصة ،ج
على نظام التوقيع وبدء سريان االتفاقية ،واملادة الثانية والعشرون على تسجيل امليثاق ،واملادة الثالثة
والعشرون على نظام إيداع الصور والتصديق عليها من الدول.282
وتقسيم هذا املبحث يكون يف شكل مطلبني :األول سيكون عن اهليكلية التنظيمية للوكالةَّ ،أما
املطلب الثاين سيكون عن أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المطلب األول :الهيكلية التنظيمية للوكالة
فنص يف املادة اخلامسة على
نص دستور الوكالة على ثالثة أجهزة أساسية للوكالة يف ثالث مواد متعاقبة ج
ج
املؤمتر العام""General conferenceويف املادة السادسة على (جملس احملافظني)

Board of Governors

ويف املادة السابعة على (األمانة العامة) ويرأسها املدير العام.
ستقوم الباحثة بتسليط الضوء على نظام عمل هذه األجهزة الثالثة وتشكيل كل منها يف ثالثة فروع
تتناول الباحثة يف الفرع األول املؤمتر العام ويف الفرع الثاين جملس احملافظني ويف الفرع الثالث األمانة العامة.

 -282بنونة ،حممد خريي أمحد" 1963 .أثر الطاقة النووية على العالقات الدولية واس ـرتاتيجية الكتلتني" .جامعة اإلس ــكندرية :ص
.349
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الفرع األول :المؤتمر العام
املكونني للمؤمتر
تتناول الباحثة من خالل هذا الفرع تشكيل املؤمتر العام ،وبيان قبول األعضاء ج
وضــح أهم االختصاصات اليت يقــوم هبا املؤمتر ،فنقس ـم الفــرع إىل
وعددهم وعرض سيـر العمل داخله ،وت ج
قسمني :أوالً :تشكيله ،وثانياً :اختصاصاته.
أوالً :تشكيله
يتكون املؤمتر العام من ممثجلي الدول األعضاء األساسيني يف الوكالة واليت وقجعت على النظام
ج
األساسي خالل تسعني يوماً من عرضه للتوقيع ،وأودعت وثائق التصديق عليه ،وهم ممثلون من أعضاء
الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،ومن أعضاء الوكالة اآلخرين وهم أعضاء الدول األعضاء وغري األعضاء
يف األمم املتحدة أو يف أي وكالة من الوكاالت املتخصصة ،وتودع وثائق قبول هذه الدول هلذا النظام
األساسي بعد موافقة املؤمتر العام على قبوله أعضاءً وذلك بناءً على توجيه جملس احملافظني بعد أن يثبت
للجهازين قدرة الدول الطالبة للعضوية على تنفيذ التزاماهتا املرتتبة على هذه العضوية.
يؤدون مجيع التزاماهتم ،طبقاً
وتقوم الوكالة على مبدأ املساواة املطلقة بني مجيع أعضائهـا طاملا كانوا ج
نص امليثاق على َّ
أن صفة
للنظام األساسي للوكالة ،ويف نطاق مبادئ ميثاق األمم املتحدة وأهدافه ،وقد ج
العضوية تزول يف حالتني مها:
ٍ
خطي ترسله الدولة إىل احلكومة
األوىل :عند انسحاب الدولة من الوكالة ،ج
ويتم االنسحاب بإخطار ج
املودعة لديها وذلك طبقاً للمادة الثامنة عشرة.
الثانية :حترم الدولة من االمتيازات مىت تأخرت يف تسديد اشرتاكها من ممارسة حق االقرتاع إذا
كانت متأخراهتا تتجاوز اشرتاكاهتا عن السنتني السابقتني ،وحترم من هذه االمتيازات مىت قامت الدولة
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نصت عليه املادة التاسعة
أي اتفاق تعقده ،وهذا ما ج
العضو خبرق أحكام النظام األساسي للوكالة أو ج
عشرة.286
ويعقد املؤمتر العام دورات عادية (سنوية) ،ودورات استثنائية يدعو إليها املدير العام بناءً على
مقر الوكالة ،إال إذا ًقرر املؤمتر خالف ذلك
طلب جملس احملافظني أو أغلبية األعضاء ،وتنعقد الدورات يف ً
ٍ
مبندوب واحد جيوز أن يرافقه مندوبون مناوبون ومستشارون.
كل عضو ممثالً يف هذه الدورات
ويكون ُّ
ينتخب املؤمتر العام يف بداية كل دورة ،رئيسه وأعضاء مكتبه ،ويبقى هؤالء يف مناصبهم طوال
صوت واحد ،ويكتمل نصاب اجللسة حبضور أغلبية أعضائه،
انعقاد الدورة ،ولكل عضو من أعضاء الوكالة ٌ
ويقوم املؤمتر بوضع نظامه الداخلي وفقاً ألحكام الدستور
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ويف الغالب يتجخذ املؤمتر قراراته بأغلبية األعضاء احلاضرين واملقرتعني ،ويف حاالت حمددة يتجخذ
قراراته بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملقرتعني ،وهذه احلاالت ح جددهتا املادة اخلامسة على سبيل احلصر
بالفقــرة (ح) من املادة الرابعة عشرة ،والفقرة (ج) من املادة الثامنـة عشرة ،والفقرة (ب) من املادة التاسعة
عشرة ،وهي كاآليت:
 .1القرارات املتعلجقة باملسائل املالية وكذلك اعتماد قرارات جملس احملافظني بشأن موازنة الوكالة.
 .3املوافقة على التعديالت املقرتحة من الدستور.
 .2وقف الدولة اليت تقوم خبرق أحكام الدستور أو أي اتفاق تعقده ومبقتضاه متنع من التمتع بامتيازات
العضوية وحقوقها.
ثانياً :اختصاصات املؤمتر العام.

 -286بنونة ،حممد خريي أمحد .مرجع سابق .ص.348
 -283الوكالة الدولية للطاقة الذرية .1989.النظام األساسي .م .2فقرة أ ،ب.
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وهي اختصاصات حمددة ،واختصاصات عامة.
-1اختصاصات حمددة:
للمؤمتر العام وفقاً ألحكام دستور الوكالة أن ميارس اختصاصاته استقالالً عن جملس احملافظني،
وأن ميارس اختصاصات أخرى بناء على توجيه من جملس احملافظني.
أ .اختصاصات حمددة ميارسها املؤمتر مستقالً عن جملس احملافظني
مثل :انتخاب بعض أعضاء جملس احملافظني ،أو النظر يف التقرير السنوي للمجلس ،أو املوافقة على
تعديالت الدستور املقرتحة ،أو عمل جدول توزع على أساسه بعض مصروفات الوكالة ،أو مراجعة الدستور.
ب .اختصاصات ميارسها املؤمتر بناء على توصية من جملس احملافظني
مثل قبول عضوية الدول ،أو حرمان الدولة من امتيازات العضوية وحقوقها مؤقتاً ،أو املوافقة على امليزانية،
بردها إىل اجمللس مشفوعة بتوصياته.
أو املوافقة على التقارير املق جدمة إىل األمم املتحدة أو القيام ج
-3االختصاصات العامة.
ينص عليها
أ .حبث أي موضوع يدخل يف إطار الدستور ،أو ما يتعلجق بسلطات أي من األجهزة اليت ج
الدستور ووظائفها.
ب .إصدار توصيات إىل الدول األعضاء ،أو إىل جملس احملافظني.
ج .اقرتاح موضوعات على جملس احملافظني.
د .يطلب من جملس احملافظني موافاته بتقارير عن أية مسألة تتعلجق بوظائف الوكالة
ه .إصدار القرارات بشأن أي مسألة حييلها إليه جملس احملافظني.288

 -288ماهر ،حممود ماهر حممد " 1980 .نظام الضــمانات الدولية لالســتخدامات الســلمية للطاقة النووية" دار النهض ــة العربية .القاهرة:ص
ص.322 ،321
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الفرع الثاني :مجلس المحافظين
يع جد جملس احملافظني –من حيث األمهية -اجلهاز التايل بعد املؤمتر العام؛ وذلك تبعاً ألمهية
املخول هبا؛ ونظراً خلطورة اختصاصات جملس احملافظني أفردت له الباحثة دراسات توضيحية
االختصاصات ج
الختصاصته وطريقة تشكيل عمله.
أوالً :تشكيله
يتكون جملس احملافظني وفقاً للتعديل األخري للمادة السادسة من النظام األساسي للوكالة الصادر
يف أكتوبر سنة 1999م.289
يعني جملس احملافظني الذي انتهت واليته لعضوية اجمللس األعضاء الثماين عشر األكثر تقدماً يف جمال
 -1ج
تكنولوجيا الطاقة الذرية ،مبا يف ذلك إنتاج املواد املصدرية ،على أن يتم توزيع هذه املقاعد التعيينية فيما
بني املناطق املذكورة أدناه كما يلي:
عضوان من أمريكا الشمالية ،عضوان من أمريكا الالتينية ،أربعة أعضاء من أوروبا الغربية عضوان
من أوروبا الشرقية ،عضوان من أفريقيا ،عضوان من الشرق األوسط وجنوب أسيا عضوان من جنوب شرق
أسيا واحمليط اهلادي ،ثالثة أعضاء من الشرق األوسط.
-3ينتخب املؤمتر العام لعضوية جملس احملافظني:
أ-اثنني وعشرين عضواً ،حبيث يضم اجمللس يف هذه الفئة اآليت:

 -289ا جلدير بالذكر هنا أن هذا التعديل يف املادة الس ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــة يعد التعديل الرابع ،فاألول كان يف س ـ ـ ــنة  1961وهو ينص على زيادة عدد
األعضـاء املنتخبني إىل اثىن عشـر عضـواً بدالً من عشـرة أعضاء ،والثاين كان يف سنة  1931وهو جيعل عدد األعضاء املعينني تسعة أعضاء،
و األعض ـ ــاء املنتخبون اثنان وعشـ ــرون عض ـ ـواً ،أما الثالث فكان يف سـ ــنة  ،1989وكان التعديل يف زيادة عدد األعضـ ــاء املعينني إىل عشـ ــرة
أعضاء ،أما التعديل الرابع الذي حنن بصدده اآلن فكان سنة .1999
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أربعة ممثلني ملنطقة أمريكا الالتينية ،أربعة ممثلني ملنطقة أوروبا الغربية ،ثالثة ممثلني ملنطقة الشرق األوسط
وجنوب آسيا ،ممثلني أثنني ملنطقة جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادي ،ممثالً واحداً ملنطقة الشرق األوسط.
ب-وعضوين آخرين من بني أعضاء املناطق التالية:
أوروبا الغربية ،أوروبا الشرقية ،الشرق األوسط وجنوب آسيا.
ج-عضواً آخر من بني أعضاء املنطقتني التاليتني :أمريكا الالتينية ،أوروبا الشرقية.
وهبذا يكون جمموع األعضاء املنتخبني مخسة وعشرون عضواً ،ويكون اجملموع األدىن جمللس احملافظني ثالثة
وأربعني عضواً ،مثانية عشر عضواً معينون ،ومخسة وعشرون منتخبون.290
ويقوم جملس احملافظني بتعيني أعضائه باألغلبية البسيطة ،فدستور الوكالة وإجراءات اجمللس مل
يشرتطا أية أغلبية خاصة ،ويكون تعيني األعضاء قبل ستني يوماً من بدء كل دورة عادية يعقدها املؤمتر
العامَّ ،أما األعضاء امل نتجون فينتخبهم املؤمتر العام خالل دورات املؤمتر العادية ،وتبدأ مدة عضوية الدول
املعنية من هناية الدورة السنوية العادية اليت يعقدها املؤمتر العام بعد تعينها حىت هناية دورته السنوية العادية
التالية.
وتبدأ مدة عضوية الدول املنتخبة من هناية الدورة السنوية العادية اليت يعقـدها املؤمتر العام ،وينتخب
أعضاء هذه الدول خالهلا حىت هناية الدورة السنوية العادية اليت تليها ،ويكتمل نصاب جلسات اجمللس
صوتني،
حبضور ثلثي أعضائه ،ويتجخذ اجمللس قراراته املتعلقة مبيزانية الوكالة بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين امل ج
َّأما القرارات املتعلجقة باملسائل األخرى فتكون بأغلبية األعضاء احلاضرين املصوتني.

(45)/INF/7 Forty five regular session ,annex1,Vienna :p. 11
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وينتخب اجمللس رئيسه وموظفني آخرين من بني أعضائه ،وجيتمع يف املواعيد اليت حي جددها ويعقد
جلساته يف مقر الوكالة ما مل يقرر الدستور خالف ذلك ،ويضع اجمللس نظامه الداخلي مع مراعاة دستور
الوكالة.
ثانياً :اختصاصات جملس احملافظني.
تنقسم اختصاصات اجمللس إىل اختصاصات حمدودة ،وأخرى عامة.
-1االختصاصات احملدودة
ميكن تقسيم االختصاصات احملدودة اليت ميارسها اجمللس إىل اختصاصات جيب أن يوافق عليها املؤمتر
العام ،واختصاصات ميارسها اجمللس وفقاً لقواعد جيب موافقة املؤمتر عليها واختصاصات ميارسها اجمللس
مستقالً.
أ-اختصاصات جيب أن يوافق عليها املؤمتر العام
هناك بعض االختصاصات اليت منحها دستور الوكالة جمللس احملافظني ،وألزم املؤمتر العام باملوافقة عليها
وهي إقرار امليزانية ،وتعيني املدير العام ،وإبرام اتفاقيات مع املنظمات الدولية وتقدير تقارير األمم املتحدة،
واملوافقة على عضوية الدول ،وحرمان األعضاء مؤقتاً من مزايا العضوية وحقوقها.
ب-اختصاصات ختضع إلجراءات وقواعد تلزم موافقة املؤمتر العام عليها
توجد جماالت معينة ال يستطيع اجمللس ممارستها إال وفقاً للقواعد اليت يوافق عليها املؤمتر العام،
وهي ممارسة اجمللس لسلطة الوكالة يف االقرتاض ،أو قبول املسامهات االختيارية للوكالة ،أو استخدامات
الصندوق العام ،أو وضع الئحة هيئة املوظفني.
ج-سلطات ميارسها اجمللس مستقالً
هناك سلطات حمدودة ميارسها اجمللس مستقالً عن املؤمتر العام ،وذلك وفقاً لدستور الوكالة ،مثل
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توقيع اجلزاءات على الدول اليت خت جل بالتزامات الضمانات ،أو تعيني بعض األعضاء لعضويته ،أو طلب
التوسع يف تعريف الدستور لعباريت (املواد االنشطارية واملواد
آراء استشارية من حمكمة العدل الدولية ،أو ج
األصلية) ،أو القيام بعمل ترتيبات معينة تتعلجق باملواد النووية اليت تتاح للوكالة.
-3االختصاصات العامة
النص النهائي يف الدستور على النحو اآليت" :جمللس احملافظني سلطة القيام بوظائف
جاءت عبارة ج
الوكالة وفقاً هلذا الدستور ،مع مراعاة مسؤولياته ّتاه املؤمتر العام املنصوص عليها يف هذا الدستور".
ومن الواضح أن السلطة العامة املمنوحة للمجلس مقيدة بقيدين:
األول :هو قيام اجمللس بوظائف الوكالة وفقاً للدستور.
الثاين :هو مراعاة اجمللس ملسؤولياته ّتاه املؤمتر العام.291
الفرع الثالث :األمانة العامة
تتكون األمانة العامة من املدير العام

293

يكونان معاً األمانة ،وبدراسة
وهيئة موظفني تابع له ج

وظائف األمانة العامة يتضح َّ
أن مجيع الوظائف اليت ح جددها الدستور قد خ جولت فقط للمدير العام باستثناء
ما جاء يف املادة الثانية عشرة من الدستور واليت تفرض مسؤوليات خاصة تكون على عاتق طائفة حمدودة
من هيئة املوظفني.
ٍ
وتضم اخلريطة
وتضم األمانة العامة أيضاً ألفاَ وسبعمائة موظف ينتمون ألكثر من سبعني دولة ،ج
التنظيمية إدارة للتعاون الفين ،وإدارة أخرى للطاقة النووية واألمن ،وإدارة تنفيذية ،وإدارة للبحوث العلمية،

 -291ماهر ،حممود ماهر حممد .مرجع سابق .ص ص.364 ،363
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وإدارة لألمن النووي ووسائل الوقاية.
ويشرف على أعمال السكرتارية املدير العام292وهو الرئيس اإلداري للوكالة ،ويتم تعيينه بواسطة جملس
احملافظني بعد موافقة املؤمتر العام ،وملدة أربع سنوات ،وال يوجد يف دستور الوكالة ما مينع من إعادة تعيني
املدير العام ألكثر من مرة.294
المطلب الثّاني :أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ستقوم الباحثة يف هذا املطلب بدراسة أهم األهداف اليت وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وذلك وفقاً لنص املادة الثانية للنظام األساسي للوكالة ،وستقوم الباحثة بتقسيم املطلب إىل فرعني :األول
تشجيع استخدام الطاقة الذرية يف األغراض السلمية ،والثاين منع استخدام الطاقة الذرية لألغراض
العسكرية.
الفرع األول :تشجيع استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية
تعمل الوكالة على استخدام الطاقة الذرية يف األغراض السلمية يف اجملاالت الصناعية والصحية،
فهي تساعد وتشجع البحث العلمي يف جمال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها لألغراض السلمية ،وتقوم
الوكالة بتوفري املواد واخلدمات واملع جدات واملرافق الالزمة للدول األعضاء؛ لسد حاجات البحث يف جمال
الطاقة الذرية ،كما تقوم بتيسري تبادل املعلومات العلمية ،والتقنيجة ،وتبادل العلماء واخلرباء وتدريبهم يف
ميدان االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.292
 -292يونس ،حممد مصطفى" .1996 .استخدام الطاقة النووية يف القانون الدويل العام" دار النهضة العربية.القاهرة :ص .63
 -294شهاب ،مفيد حممود .مرجع سابق .ص .291
يشغ ــل يوكيا أمانو منصب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي مت تعيينه عام يف  1ديسمرب .3009
 -292الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،1989 .النظام األساسي ،م .3
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وتوفر الوكالة أيضاً إطاراً للتعامالت يف اجملال النووي ،األمر الذي يعمل على تطوير النظام النووي
الدويل؛ فهي تقوم مبناقشة اآلراء وتبادهلا وتقوم بصياغة املبادرات املتعلجقة باالستخدامات النووية السلمية،
وتقدم خدمات تتعلق بالتطوير النووي لألغراض السلمية مبا يف ذلك تنفيذ القرارات اليت تتخذ داخل الوكالة
نفسها ،وباإلضافة إىل ذلك تعمل الوكالة بالتعاون مع هيئات إقليمية تشمل تلك اهليئات اليت أقامت
مناطق خالية من األسلحة النووية ،وكذلك اللجنة األوروبية للطاقة النووية.296
الفرع الثاني :منع استخدام الطاقة الذرية في صنع األسلحة النووية
يع جد اهلدف الذي تقوم به الوكالة هدفاً رقابياً ،فعلى الوكالة التأكد من أن املساعدة اليت تقدمها
نصت عليه املادة الثانية من النظام
أو تنظمها أو تشرف عليها ال تستغل لألغراض العسكرية ،وهذا ما ج
األساسي للوكالة ،وذلك بأن تعمل الوكالة على ممارسة أهدافها وفقاً ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها الرامية
إىل تقرير السلم والتعاون الدوليني ،وفقاً لسياستها اهلادفة إىل حتقيق نزع السالح على نطاق عاملي مضمون،
أي اتفاقيات دولية تربم تنفيذاً هلـذه السياسة  ،293وتنقسم هذه الرقابة إىل رقابة داخلية ورقابة
متماشياً مع ج
خارجية.
أوال :الرقابة الداخلية
وهي تشمل الرقابة على املواد النووية اليت حتوزها الوكالة نفسها ملنع حتويلها لألغراض العسكرية
وتكون هذه الرقابة على الوجه اآليت:

 -296بسيوين ،حممود شريف" .1999 .مدخل يف القانون اإلنساين الدويل والرقابة الدولية على استخدام األسلحة" ،جامعة االسكندرية،
ص ص.940 ،929
 -293بنونه ،حممد خريي أمحد ،مرجع سابق ،ص.323
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 -1للوكالة احلق يف أن تنشئ نظاماً للرقابة على املواد االنشطارية اليت تستلمها ،وذلك لضمان حصر
استخدامها لألغراض السلمية.
 -3الوكالة مسؤولة عن ختزين املواد اليت حبوزهتا وعن محايتها ،وعليها أن تقوم مبراقبة هذه املواد ملنع النقل،
أو التحويل غري املرخص به ،أو منع االستيالء عليها بالقوة ،ويع جد ضمان منع هذه األفعال عامالً مساعداً
لتحقيق الوكالة هلدفها األساسي وهو منع استخدام املواد النووية يف األغراض العسكرية.
حق اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع استخدام املواد األصلية
-2تقوم الوكالة بإنشاء هيئة من املفتجشني يكون هلا ج
أو االنشطارية اليت حبوزهتا ،أو املستخدمة أو املنتجة يف عملياهتا لتعزيز أي غرض عسكري.
ثانيا :الرقابة الخارجية
وتتمثجل هذه الرقابة يف ضمان عدم حتويل الطاقة النووية املستخدمة يف دولة ما أو املستخدمة بواسطتها
لألغراض العسكرية.
ووفقاً هلذه الرقابة يقع على الوكالة أن تضمن املساعدة اليت تق جدمها أو اليت تقدم حتت إشرافها أو
رقابتها أو بناءً على طلب من األعضاء بأال تستخدم يف أي غرض عسكري.
وتظهر هذه الرقابة يف ارتباطها بوظيفة الوكالة يف نشر االستخدامات السلمية للطاقة الذرية فمن
الواضح أن االنتشار الواسع للتكنولوجيا جيلب معه انتشاراً للقدرة على صنع األسلحة النـووية ،ما مل يوجد
نظام فعال للحيلولة دون مثل هذا التطور.298
وقد تضاعف دور الوكالة وأمهيتها بعد وضع معاهدة منع انتشار األسلحة النووية موضع التنفيذ،
تنص املادة الثالثة من هذه املعاهدة على تعهد كل دولة -ليست ذات سالح نووي وتكون طرفاً فيها-
إذ ج

 -298ماهر ،حممود ماهر حممد ،مرجع سابق ،ص.64
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بأن تقبل ضمانات ضمن اتفاقية تعقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبا يتفق وقانون الوكالة ونظام
ضماناهتا من أجل التحقق من تنفيذ االلتزامات اليت تضمنتها املعاهدة بغرض استخدام الطاقة النووية
لألغراض السلمية وعدم حتويلها إىل أسلحة نووية أو أي مواد تفجري نووي ،وأدى ذلك إىل اتساع عمل
الوكالة وامتداد نشاطها فلم يقتصر على النواحي العلمية والتكنولوجية بل امت جد إىل النواحي السياسية
أيضاً.299
المبحث الثّاني :نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة التهديدات النووية
تع جد احلماية من التهديد النووي إحدى املسائل احلساسة اليت تواجه اجملتمع الدويل ،واليت ّتربه
على مواجهة أبعاد وأساليب جديدة مبتكرة لألمن.
ففي فرتة احلرب الباردة كان اهتمام األمن الدويل ينصب على اخلوف من احلرب النووية وانتشار
األسلحة النووية ،ولكن يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ظهرت حتديات أمنية جديدة اعرتفت باحلاجة إىل
تقوية األسلوب الدويل للوقاية من التهديد النووي.
هزت العامل أحداث احلادي عشر من سبتمرب واجملهول حىت اليوم فاعلها بالرغم من اهنا
فقد ج
منسوبة للقاعدة وغريها من اجلماعات اليت دخلت يف حرب مع الواليات املتحدة وحلفائها ،وغريت
مدركات نوايا اإلرهابيني ومقدراهتم ،ومشلت تعليمات التهديد االستخدام اإلرهايب احملتمل جلهاز تفجريي،

-299ممدوح عطية و عبد الفتاح بدوي" .1991 .الســالح الشــامل أو الدمار الشــامل نزع أســلحة الدمار الشــامل" ،ط  ،1دار الصــالح
للدراسات االسرتاتيجية ،ص.84
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واهلجمات عل ى مؤسسات نووية ،أي القيام بأعمال ختريبية ،وتشري هذه التهديدات إىل احلاجة إىل تقوية
شاملة ألسلوب األمن النووي العاملي.400
وتقف جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAيف مقدمة اجلهود الدولية املطلوبة جلعل نظام
األمن النووي العاملي أكثر قوة ،فالوكالة تتمتجع بصالحيات واختصاصات تقنية وخربات واسعةّ ،تعلها
منظمة دولية قادرة على مساعدة الدول على حتسني منظومات أمنها ،وعلى مواجهة اإلرهاب النووي
وهتديدات األمن .وقد صادق جملس احملافظني على عدة نشاطات من أجل احلماية من التهديد النووي،
وأعطت األولوية العليا لتنفيذها.
وطبقاً للقرار رقم ( )1232الصادر يف عام 3001م من جملس األمن التـابع لألمم املتحدة ،الذي
ناشد فيه مجيع الدول أن تعمل على منع أعمال اإلرهاب ،وضعت الوكالة عدة خطط تتضمن جمموعة من
األنشطة للحماية من التهديدات النووية ،باإلضافة إىل محاية املواد النووية واملواد املشعة ،فضالً عن الدعم
الذي تق جدمه الوكالة للمجتمع الدويل لتخفيض استخدام اليورانيوم عايل التخصيب  ،401واملشاركة يف
املبادرات العاملية لتوفري األمن النووي.
ونظراً ألمهية التهديد النووي وسعي اإلرهابيني المتالك قدرات ومواد نووية وما يرتتب على ذلك
متطرفة ملثل هذه األسلحة باإلضافة إىل الدول ،رأينا
من انتشار األسلحة النووية ،واقتناء جمموعات إرهابية ج
أن خيصص هذا املبحث لتوضيح دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإبراز أهم التدابري اليت اختذهتا لكبح

400-Taniguchi.Tomihiro and Nilsson.Anita, (2004) ,Hot Spots ,IAEA BULLETIN, vol.46,
No.1,p57.
 -401هو عبارة عن اليورانيوم الطبيعي الذي حيتوي على نسبة كبرية من اليورانيوم " ،" 322للمزيد انظر:
IAEA, GOV/2004/62-GC(48)/13 ,August, Vienna , 2004,p.2.
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التهديد النووي ،ومن خالل املطلب األول من هذا املبحث سنركز على اإلجراءات األساسية حلماية
املشعة األخرى.
املنشآت واملواد النووية و ج
المطلب األول :اإلجراءات األساسية لحماية المنشآت والمواد النووية والمشعة األخرى
يتم خارج املرافق النووية
ميثل نقل املواد النووية وغريها من املواد املشعة حتديات أمنية فريدة؛ ألنه ج
املؤمنة ،وينطوي على عالقات أمنية بني السلطات الوطنية واجلهات املشغلة وقوات التصدي وتساعد
ج
الوكالة الدول من خالل صياغة توصيات وإرشادات متجفق عليها دولياً يف تنفيذ ترتيبات أمنية فعالة لنقل
املواد النووية.403
وتضطلع الوكالة ٍ
بعدد من األنشطة يف جمال احلماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية ومنع
األنشطة غري املشروعة ،وكشفها والتصدي هلا ،وذلك من أجل حتسني األمن النووي واملنع واحلد من
التهديدات النووية.
وتصدر عن الوكالة موسوعة من نظم وتدابري متعلجقة باألمن النووي ،وميكن تنفيذ هذه النُّظم
والتدابري اخلاصة باملواد النووية واملواد املشعة األخرى أثناء االستخدام أو النقل أو اخلزن املأذون به ،واليت
عن طريقها مينع اإلرهابني من احلصول على هذه املواد واستعماهلا يف عمل إرهايب إجرامي وما يرتتب على
مستوى من التأكيد على أن املواد النووية
ذلك من التأثري على األمن النووي ،وتطبيق هذه التدابري يوفجر
ً
املشعة آمنة وخاضعة للتحكم.402
و ج
ومت تأسيس خطط األمن النووي هذه على إجراءات ملنع عمليات سرقة املواد النووية واملواد املشعة

402IAEA.2015.

IAEA. ANNUAL REPORT. 2014.p.90.
for the detection of Nuclear and Other Radioactive Material out of
Regulatory Control. IAEA Nuclear Security Series. No.31.p.10.
403IAEA.2012.
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األخرى وحلماية املنشآت من األفعال اخلبيثة ذات الصلة بالتهديد النووي وترجكز اخلطط على ثالث نقاط
رئيسة هي :تقييم االحتياجات ،والوقاية ،والكشف واالستجابة وهذا الفرع األول ،ونتحدث عن ختفيض
استخدام اليورانيوم عايل التخصيب يف الفرع الثاين ،أما الفرع الثالث فعن خدمات الوكالة لزيادة كفاءة
األمن النووي ،والفرع الرابع عن مبادرات األمن النووي العاملية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الفرع األول :اإلجراءات الوقائية لمنع سرقة المواد النووية.
أوالً :تقييم االحتياجات.
تقوم الوكالة بتقدير متطلبات الدول لتحسني األمن النووي فمنذ عام  3001أجنزت الوكالة ما
يزيد عن ستني بعثة استشارية وتقوميية ملساعدة الدول على حتديد حاجات أمنها النووي وعالجها ،واهلدف
من هذه البعثات هو معاجلة حاجات الدول عرب كامل األنشطة املتعلقة باألمن النووي ،404كما تق جدم
االّتار غري
االّتار ،وقد أثبتت قاعدة معلومات الوكالة حول ج
لدول األعضاء املعلومات املتعلقة مبجاالت ج
االّتار وطرقه وأساليبه والتهديدات
املشروع اليت تشارك فيه تسعون دولة قيجمتها يف حت جدي مناذج نشاط هذا ج
احملتملة منه.
ويتمثل اهلدف من تقييم االحتياجات ما يلي:
أ .إجياد جمموعة شاملة من املعلومات تدعم تنفيذ خطة األمن النووي.
ب .بفهم احتياجات األمن النووي على نطاق عاملي بغية حتديد جماالت التعاون بني الوكالة والدول
األعضاء.

404-Taniguchi.Tomihro and Nilsson. Anita, (2004) ,Hot Spots ,IAEA BULLETIN, vol.46,
No.1,p.58.
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االّتار العاملي غري املشروع وأمناطه.
ج .فهم اّتاهات ج
د .محاية معلومات األمن النووي احلساسة محاية تامة من اإلفشاء.
ه .إجياد آليات فعالة للتفاعل مع املنظمات الدولية األخرى .405
ثانياً :الوقاية
ي ُّ
عد التحصني املادي الفعال للمواد النووية واملواد املشعة األخرى ،وحتصني املنشآت النووية،
وعمليات النقل ،واألنظمة القوية املخصصة ملراقبة املواد املشعة مبثابة حج ِر ز ٍ
اوية يف منظومة أمن فعالة،
وقد كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تق جدم سلسلة من اخلدمات االستشارية الدولية ،واملهام وورشات
العمل التدريبية ووثائق اإلرشاد الفين حول األمن النووي والتحصني املادي ،وكذلك تدبري املواد النووية
املطلوبة ملساعدة الدول على تطبيق هذه اإلجراءات الوقائية مع وضع اإلرشادات لذلك ،وأع جدت دورات
ٍ
املشعة وختزينها بشكل
تدريبية لتعزيز األمن النووي ،وهيجأت ترتيبات الستعادة أعداد ضخمة من املصادر ج
آمن.
ثالثاً :الكشف واالستجابة.
يعرف الكشف بأنه اكتشاف وجود اقتحام فعلي أو حماولة اقتحام يكون اهلدف منهما هو السحب غري
املأذون به ملصدر مشع ،وميكن حتقيق الكشف بعدة وسائل ،منها :أجهزة االستشعار اإللكرتونية واملراقبة
البصرية واملراقبة بالفيديو والسجالت احملاسبية واألختام وغري ذلك من وسائل بيان العبث.406
إن اهلدف هو إجياد منظومات مناسبة ميكنها مساعدة الدول على أن حت جدد يف مرحلة مبكرة
النشاط غري الشرعي املتعلجق باملواد النووية أو املصادر املشعة ،ولتكون لديها برامج تسمح بالرد السريع على

405-IAEA, GC(49)/17, September, Vienna , 2005 ,p.7.
406IAEA.2011. Security of radioactive sources. IAEA Nuclear Security Series. No.11.p.8.
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مثل هذه األحداث ،ولقد طورت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشات موضوعاتية حول االستجابة ألفعال
االّتار غري الشرعي.403
ج
وأعطت الوكالة عند تنفيذ اخلطة أولوية قصوى لألنشطة اليت حتقق حتسينات يف األمن النووي
لدى الدول األعضاء ،وقد نتج عن هذه األنشطة ما يلي:
تأهب الدول للتص جدي خلطر األفعال اإلجرامية.
أ .حتسني مستوى ج
ب .زيادة وعي الدول بأمهية إقامة بنية أساسية متثل نظماً رقابية ،ودعماً لألمن النووي.
ج .حتسني احلماية املادية للمرافق النووية.
د .تعزيز قدرات الرصد اإلشعاعي القائمة على احلدود.
املعرضة للخطر ،وختزينها بشكل آمن.
ه .استعادة عدد كبري من املصادر املشعة الشديدة النشاط و ج
و .زيادة التعهدات القانونية.
باالّتار غري املشروع.
ز .تزايد عدد الدول اليت انضمت إىل قاعدة البيانات اخلاصة ج
ح .تنفيذ أنشطة تدريبية وتعليمية يف مجيع املناطق ،تناولت حنو ألف ومخسمائة مشارك.
ط .إيفاد أكثر من مائة بعثة تقييم ،مشلت ٍ
بعثات خمتصة بالتقدير اإلمجايل لالحتياجات أو تقدمي احلماية
املادية ،وتقومي مواطن الضعف.408
ومتج التخطيط والتنفيذ طبقاً خلطة عمل الوكالة اليت هتدف إىل ترقية احلماية من األعمال اإلرهابية
اليت تتضمن مو ًادا نووية ،ومو ًادا مشع ًة أخـرى ،وواحداً وعشرين مشــروعاً تعــاونياً تقنيـاً (اثين عشر وطنياً،

407-IAEA Staff Report,pp.11-12.
408-IAEA, GC(50)/4,December, Vienna, 2005 ,p.85.
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وتسعة إقليمياً) ،ومتج تطبيقه باشرتاك صندوق التعاون التقين ومصادر متويل األمن النووية.409
الفرع الثاني :تخفيض استخدام اليورانيوم عالي التخصيب
يقول اخلرباء :إن هنالك ما يقارب ألفاً ومثانية مائة ومخسني طناً من اليورانيوم عايل التخصيب يف
املخازن العاملية ،وهي كافية لصنع عشرات اآلالف من األسلحة النووية ،وإن الغالبية العظمى من هذه
الكتلة الضخمة هي رهن االستخدام العسكري.
ويتوجه اهتمام اجملتمع الدويل يف الوقت احلاضر إىل مراقبة تقانة ختصيب اليورانيوم ،فلو خضعت
ج
مجيع عمليات التخصيب لرقابة متعددة اجلنسيات لكان من الصعوبة مبكان على أي بلد حتويل اليورانيوم
املخصب الستخدامه يف األسلحة.410
ج
وقد عملت الوكالة على دعم اجلهود الدولية املتعلقة بتخفيض كمية اليورانيوم عايل التخصيب يف
التجارة الدولية ،فدعمت املشاريع واألنشطة بشكل مباشر برناجماً بدأته الواليات املتحدة األمريكية يف عام
 1938م حتت اسم (ختصيب خمفض ملفاعالت البحوث واالختبار) إضافة إىل ذلك عملت الوكالة على
دعم جهود إعادة وقود مفاعالت البحوث إىل البلد الذي مت فيه ختصيب اليورانيوم أصالً و ذلك حتت
اسم نشاطات اإلعادة.
وتضمنت مبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطوير قواعد بيانات عديدة ملعلومات تتعلق
ج
مبفاعالت البحوث ومبوجودات الوقود املستنفذ يف مفاعالت البحوث وصيانتها ،وقد كانت قواعد البيانات
هذه أساسية يف ختطيط وإدارة برناجمي ختصيب منخفض ملفاعالت البحوث ،واالختبار ونشاطات اإلعادة.

409-IAEA,GC(48)/INF/6, August , Vienna, 2004,p.16.
410-ELbaradei. Mohamed and Srore.Jonas.Ganr,(2006),How the World Can Combat
Nuclear Terrorism ,IAEABULLETIN , vol.48 , No.1 , p.15.
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وتدعم الوكالة تبادل املعلومات بني اخلرباء كما تسهم يف متويل مؤمترات دولية سنوية ،فمؤخراً
نظجمت الوكالة يف عام 3006م ندوة حول تقليل اليورانيوم عايل التخصيب يف القطاع النووي املدين ،وقد
دل االجتماع يف املؤمتر على إمكانية استخدام اليورانيوم املنخفض التخصيب 411يف غالبية التطبيقات اليت
ج
تستخدم فيها حالياً اليورانيوم عايل التخصيب ،وكان اهلدف العام من هذه املؤمترات ختفيض االنتشار
النووي واملخاطر األمنية من خالل إزالة أو حتصني خمزونات مواد عالية اخلطورة .413
الفرع الثالث:خدمات الوكالة لزيادة كفاءة األمن النووي
إن تزايد االهتمام باملواد النووية وإنتاج الطاقة النووية والتوسع يف استخدامها -بغض النظر عن
االستخدام العسكري هلذه املواد -هذا يساهم يف زيادة وانتشار عدد املفاعالت النووية حول العامل ،وما
ينتج عن هذا من زيادة عمليات التعامل باملواد النووية من نقلها وبيعها ،ولتفادي وقوع هذه املواد النووية
بني أيادي إرها بية وختريبية .وحلماية اجملتمع الدويل من هذه العمليات وجب أن تكون هناك تنمية للموارد
البشرية املؤهلة يف جمال األمن النووي وتكون متوفرةً يف مجيع املؤسسات واملرافق النووية ،باإلضافة إىل زيادة
فرص التعليم يف جمال األمن النووي والتدريب على األمن النووي.
ويف هذا السياق فإن برامج تنمية املوارد البشرية وبرامج التعليم والتدريب أصبحت من أهم املواضيع
اليت تلقى اهتماماً يف مجيع اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فكان هناك برامج للوكالة لتنمية املوارد

-411هو عبارة عن اليورانيوم الطبيعي الذي حيتوي على نسبة صغرية من اليورانيوم " " 322للمزيد انظر:
IAEA, GOV/2004/62-GC(48)/13 ,August, Vienna , 2004,p.2.
412-Adelfang.Pablo and Gldman. Lra ,(2006), From High to Low, IAEA BULLETIN ,
vol.48 , No.1 , p.17.
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البشرية ،والذي ينقسم إىل برنامج الوكالة للتعليم يف جمال األمن الدويل وبرنامج الوكالة يف التدريب على
األمن النووي.

412

أوال :برنامج الوكالة في التدريب على األمن النووي.
تقوم الوكالة بتقدمي نوعني خمتلفني من أنواع التدريب ،وهو التدريب القصري مثل الدورات التدريبية
املتخصصة واليت تشمل نطاقاً عريضاً من جماالت األمن النووي مثل تقييم التهديدات ،واحلماية من عمليات
التخريب ،وتدريبات متخصصة يف احلماية املادية للمواد النووية واملرافق وثقافة األمن النووي.
وتقوم الوكالة بأنواع أخرى من التدريب والذي يرتكز على برامج تصل إىل درجة املاجستري يف األمن النووي،
وذلك من أجل استدامة وتعزيز األمن النووي

414

ويرجكز برنامج التدريب على س جد الفجوات بني األداء الفعلي لألفراد العاملني يف جمال األمن النووي
للدول وبني الكفاءات واملهارات الالزمتني لتلبية مجيع املتطلبات الدولية والتوصيات الواردة يف األطر
القانونية الدولية من أجل حتقيق األمن النووي.
ويهدف الربنامج إىل التدريب على األمن النووي ملساعدة ودعم الدول يف جهودها الرامية إىل
تطوير املوارد البشرية العاملة يف ميدان األمن النووي ورفع مستوى الوعي ،ويشمل جمموعة كبرية من
ويتم تقدمي هذا التدريب بطريقة تتناسب وتناسق مع األهداف الوطنية
املسؤوليات الوظيفية لألمن النووي ج
أو اإلقليمية أو الدولية لألمن النووي.

412

ويف خالل عام 3012م أعدت الوكالة مواد تدريبية يف جماالت عدة منها:

 412مرونيجر ،جويلش وأخرون ،ترمجة ضو سعد مصباح د.ت"اسرتاتيجيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعليم يف األمن النووي" .الوكالة
الدولية للطاقة الذرية .قسم األمن واألمان النوويني .فيينا.ص3
414 IAEA. GOV/2015/42- GC (59)12. P. 14.
 412برونيجر ،جويلش وأخرون ،ترمجة ضو سعد مصباح ،مرجع سابق ،ص.4

198

 .1تقييم التهديدات والنهج القائم على علم باملخاطر بشأن املواد النووية واملواد املشعة األخرى غري
اخلاضعة للتحكم الرقايب وفقاً لنظام الضمانات ،ومن خالل هذه املواد التدريبية تستطيع الدول أخذ حملة
عامة عن تقييم التهديدات واملخاطر كما أن تطبيق النهج القائم على علم باملخاطر يساعد الدول على
التخطيط لنظم األمن النووي وتصميمها وتنفيذها.
 .3منهاج دورة تدريبية يستند إىل الدليل التنفيذي اخلاص بالوكالة وهو (نظم وتدابري األمن النووي اخلاصة
باألحداث العامة) ،وتستهدف هذه الدورة ممثلي السلطات النووية الوطنية واملهنيني اآلخرين من املنظمات
املسؤولة عن إدارة وتنسيق األنشطة املتصلة باألمن النووي.

416

وتغطي الدورات التدريبية اليت تقدمها الوكالة مواضع عدة منها:
أ .احلماية املادية للمواد النووية واملشعة.
ب .احلماية املادية للمفاعالت البحثية واملرافق النووية.
ج .تنفيذ التشريعات يف اجملال النووي.
د .التطبيق العملي لنظم احلماية املادية.
ه .عمليات التفتيش على احلماية املادية يف املنشآت النووية.
االّتار غري املشروع باألسلحة النووية واملواد النووية.
و .مكافحة ج
ز .نظام الدولة حلصر ومراقبة املواد النووية.
ح .ثقافة األمن النووي.
وقد اعتربت عدة دول أن الدعم املق جدم لتخطيط تنمية املوارد البشرية لفائدة املنظمات والعاملني ممجن

416 IAEA. GOV/2015/u2- GC (59) 12P. 14.
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مهام يف جمال األمن النووي أنه أحد أهم األولويات ،وتق جدم الوكالة الدعم للدول على استخدام منهجية
هلم ٌ
معينة قائمة على هنج منظم ّتاه التدريب فتقوم بتحليل االحتياجات من التدريب بانتظام تقييم فعالية
التدريب وإعداد مدرسني يقومون بتدريبات يف جمال األمن النووي ،ويكون تنفيذ هذه املنهجية من خالل
حلقات العمل اإلقليمية والوطنية.

413

ثانيا :برنامج الوكالة للتعليم في مجال األمن النووي.
على الرغم من أنه ال توجد أي جامعة على مستوى العامل توفجر برناجماً أكادميياً يغطجي مجيع جوانب
األمن النووي جإال أن الوكالة اختذت زمام املبادرة وق جدمت مع جمموعة من اخلرباء واألكادمييني سلسلة األمن
النووي ( ،)13وهو الربنامج التعليمي يف األمن النووي والذي نشر يف أبريل 3010م ،وهذا الربنامج يع جد
دليالً لتسهيل تطوير برامج أكادميية شاملة نظرية وعملية لألمن النووي ويهدف الربنامج إىل:
 .1ضمان توافر خرباء يف األمن النووي على الصعيدين الوطين والقومي.
 .3تقدمي نظرة شاملة لالحتياجات التعليمية وتقدمي برنامج شهادة وترخيص يف جمال األمن النووي.
 .2يهدف الربنامج إىل توفري مهارات عملية لتلبية متطلبات األمن النووي الواردة يف إطار القانون الدويل
وسلسلة إصدارات الوكالة يف األمن النووي.
وواصلت الوكالة تقدمي املساعدة للعديد من اجلامعات ومن بني هذه اجلامعات جامعة نايف للعلوم
األمنية يف اململكة العربية السعودية وذلك بصياغة برنامج تعليمي يف جمال األمن النووي وتقدمي املساعدة
للجامعة إلنشاء خمتربات لتمارين األمن النووي العلمية.418

417- IAEA. 2016. GOV/2016/47- GC (60) / 11P. 1.
418 IAEA. 3010. GOV/3010/43- GC (24) / 9.P.7.
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وأنشأت الوكالة شبكة تعاون للتعليم العايل يف جمال األمن النووي وذلك عام 3010م ،وعرفت بشبكة
التعليم الدولية لألمن النووي(.)INSN
International Nuclear Security Education Network

وميكن تعريف هذه الشبكة على أهنا شراكة بني الوكالة واملؤسسات التعليمية ومؤسسات البحوث
واجلهات املعنية األخرى يف الدول ويكون اهلدف الرئيس من إنشائها تعزيز األمن النووي على الصعيد
الوطين والعاملي وتعزيز تعليم األمن النووي ،ويفيد أعضاء هذه الشبكة بأن أكثر من ألفني ومخسمائة طالب
شاركوا يف برامج تعليمية يف جمال األمن النووي ،وتستقطب الشبكة الكثري من الطالب من البلدان
النامية.

419

الفرع الرابع :مبادرات األمن النووي العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يتضمن فحواها مكافحة التهديد النووي،
أصدر جملس األمن مبنظمة األمم املتحدة قرارات عدة ج
ومن بني هذه القرارات التايل:
أقرت فيه الدول األعضاء باحلاجة العاجلة إىل السعي
 قرار جملس األمن رقم ( )1268لعام 3001م :و جمن أجل حماسبة مرتكيب اهلجمات اإلرهابية ومنظميها وراعييها أمام العدالة ،ومساءلة املسؤولني عن معاونة
مرتكيب تلك األفعال ومنظميها ،أو عن دعمهم ،أو إيوائهم.430
 قرار جملس األمن رقم ( )1232ومت تبنيه يف سبتمرب 3001م :ويقضي بإلزام مجيع الدول األعضاء يفتأسست جلنة مكافحة اإلرهاب لرصد اآلراء
األمم املتحدة باختاذ إجراءات حمددة ملكافحة اإلرهاب ،وقد ج
يف بناء مقدرة عاملية ضد اإلرهاب ،وأقرت اثنيت عشرة اتفاقية دولية ،مبا يف ذلك اتفاقية احلماية املادية

419 IAEA. 2016. GOV/2016/43- GC (60) 11.
420-IAEA,GC(45)/OR.10 ,September, Vienna, 2002 ,p.15.
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للمواد النووية ،مش جكلة بذلك بنية حتتية عاملية ض جد اإلرهاب النووي.431
 قرار جملس األمن رقم ( :)1240وهذا القرار الذي يطالب مجيع الدول باختاذ إجراءات ملنع جهات غريحكومية من احلصول على أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية ،يع جد خطوةً مساعدة لكبح االنتشار
النووي ،433وتعمل الوكالة وبشكل وثيق مع احلكومات املهتمة على دعم االستجابة هلذا القرار ،فقد
االّتار غري املشروع،
معززة بالقانون بغرض كشف مكافحة ج
فعالة على احلدود وجبهود ج
طالبت مبراقبات ج
أي شكل من الدعم لألشخاص الذين ال ميثجلون دوالً وحياولون تطوير
وناشدت الدول أن متتنع عن تقدمي ج
األسلحة النووية أو حياولون حيازهتا ،أو استخدامها ،أو نقلها.432
وأصدر فريق عمل األمم املتحدة حول األمن بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يف أواخر عام
3004م حول التهديدات األمنية اليت تواجه البشرية.
ويتضمن تقرير الفريق ( )101توجيهاً حول إصالح األمم املتحدة ومن أجل إعداد مواجهة عاملية
ج
لإلرهاب والفقر واألمراض وأسلحة الدمار الشامل.
واستجابة لذلك التقرير طالب األمني العام السابق لألمم املتحدة (كويف آنان) باختاذ اإلجراءات
الفورية لتنفيذ توصيات التقرير سعياً وراء تعزيز نظام عدم االنتشار وحتاشي إمكانية وقوع هجوم نووي ،و
تتضمن هذه اإلجراءات ما يلي:
ج

421 -Abraham.Spencer ,(2005),Securing Nuclear and Radiological Material ,IAEA
BULLETIN,vol.46, No.2,p.42.
422 -Roche.Douglas,(2005),Nuclear Law and Disorder, IAEA BULLETIN, vol.46,
No.2,p.11.
423-IAEA Staff Report,(2006),Nuclear Security's Global Reach, IAEA BULLETIN, vol.48
,No.1,p13.
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بعد الربوتوكول اإلضايف معياراً حالياً للضمانات
-1إقرار جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذريةِّ ،
الدولية.
املخصب وعن إقامة منشآت إعادة املعاجلة.
-3تقدمي احلوافز للدول لتمتنع عن استخدام اليورانيوم
ج
-2بدء املفاوضات لوضع معاهدة للح جد من املواد االنشطارية اليت تنتهي بإنتاج اليورانيوم عايل
التخصيب.434
ويف قمة جمموعة الثماين ،432اليت عقدت يف (سانت بطرسربغ) يف فرنسا عام 3006م أعلن
الرئيسان (فالدميري بوتن) رئيس روسيا و(جورج بوش) رئيس الواليات املتحدة األمريكية عن مبادرة عاملية
جديدة ملكافحة اإلرهاب النووي وهتدف هذه املبادرة إىل إقامة شبكة متنامية من الدول الشريكة امللتزمة
باختاذ إجراءات فعالة إلقامة دفاع قوي ميكنه التكيف مع طبيعة التهديدات املتغرية.
وتتضمن هذه املبادرة:
-1إجياد مزودين متعددين للوقود النووي للدول اليت متتنع عن بناء حمطات خاصة هبا للتخصيب.
-3اتفاق مدين يلغي القيود املفروضة على التعاون بني البلدين يف تطوير قدرة نووية سلمية.
وعلى املستوى العاملي ،فإن هذه املبادرة تطالب مبخطط عمل يف مخس صور هي املنع ،والكشف،
والتعطيل ،وختفيف عواقب ما بعد اهلجوم ،وتعزيز القوانني احمللية وضوابط التصدير ،كما تدعو املبادرة مجيع
تعزز األمن النووي مع قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
املشاركني فيها إىل اختاذ سلسلة من اخلطوات اليت ج

424-Annan.Kofi,(2005), Fast Forward for the United Nations, IAEA BULLETIN,vol.46
,No.2,p51.
-432هي منتدى غري رمسي لرؤســاء الدول (روســيا والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنســا واليابان وأملانيا وكندا وإيطاليا) ،وص ـمم هذا املنتدى
كي يوفق بني املواقف ّتاه املشـ ـ ـ ـ ـ ــاكل الدولية اخلطرية ،وجمموعة الثماين ليسـ ـ ـ ـ ـ ــت منظمة دولية وال تقوم على اتفاق دويل وليس لديها معايري
انتساب رمسية ،وليس هلا ميثاق أو أمانة سر دائمة تصاغ قراراهتا لتكون مبثابة االلتزامات السياسية للدول األعضاء.
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بدور املراقب ،وتشتمل هذه اخلطوات على:
أوالً :حتسني عمليات وضع السجالت النووية ومرافقها وعمليات ضبطها ومحايتها.
ثانياً :اكتشاف ووقف النشاطات غري املشروعة املتعلجقة باملواد النووية.
ثالثاً :معاجلة عواقب عمليات التهديد النووي.
رابعاً :تعزيز التعاون الدويل لتطوير تكنولوجيات جديدة ملكافحة اإلرهاب الدويل.
خامساً :حرمان اإلرهابيني من حصوهلم على مالذ آمن وذلك باختاذ مجيع أجهزة تطبيق القانون اإلجراءات
الالزمة.
سادساً :تعزيز األطر القانونية الوطنية من مقاضاة اإلرهابيني وداعمي التهديد النووي.436
وقد صادق البيان اخلتامي للقمة على برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراهتا يف جماالت األمن
والضمانات الدولية.433
وهناك مؤمترات دولية عديدة أعربت عن تقديرها للعون والدعم الدوليني املق جدمني لصاحل الربامج
املشعة األخرى غري املؤمنة ،مبا يتجسق والقوانني واللوائح
الوطنية الرامية إىل تأمني ومراقبة املواد النووية واملواد ج
الوطنية.438
المبحث الثالث :المسؤولية المدنية عن األضرار النووية في القانون الدولي العام والفقه اإلسالمي
إن استخدام املواد النووية له العديد من األضرار سواءً استخدمت هذه املواد النووية استخداماً
 436زيد املرهون ،عبد اجلليل .3008.اإلرهاب النووي معامله وطرق مواجهته .جريدة الرياض.ع.14643.ص.4
427-Allison.Graham ,(2006),Advancing Against Nuclear Terrorism, IAEA BULLETIN,
vol.48 ,No.1 Vienna,p35.
428-IAEA, GC(49)/ RES /10 ,September, Vienna, 2005 ,p. 2.
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عسكريا ،وذلك بصنع أسلحة نووية وما يرتتب على استعمال هذه األسلحة من أضرار على البيئة والبشرية
على حد سواء وهذا ما تطرقنا إليه يف الفصل الثاين من هذه الدراسة ،أو استخدمت هذه املواد النووية
بشكل سلمي وما ينتج من استخدامها يف املفاعالت النووية وتسريب للمواد النووية أو دفن النفايات
النووية املستخرجة من املفاعالت النووية بطريقة غري آمنة وغري قانونية وما يتسبب بأضرار إىل عدة أجيال
من البشر ،أو وقوع أضرار كارثية يف حال وقوع انفجار تلك املفاعالت النووية كما حدث يف مفاعلي
(تشرنوبل وفوكوشيما).
ونظرا ألن استخدام هذه املواد النووية قد يسبب ضرراً للغري وبالتايل قيام املسؤولية املدنية وما
ً
يرتتب عليها من تعويض للمضرور على الضرر الذي حلقه ،فقد رأينا أن تشمل هذه الدراسة املسؤولية
املدنية عن األضرار النووية الناّتة من استخدام املواد النووية يف القانون الدويل العام وبيان األساس القانوين
لقيام املسؤولية املدنية عن األضرار النووية ،باإلضافة إىل بيان شروط قيام املسؤولية املدنية عن األضرار
ونتطرق يف املطلب الثاين إىل بيان وشرح املسؤولية
النووية الصادرة يف 1962م ،وهذا سيكون املطلب األول ج
املدنية يف الفقه اإلسالمي والذي يعرف بنظرية الضمان.
المطلب األول :المسؤولية المدنية عن األضرار النووية في القانون الدولي العام
يشري مفهوم املسؤولية املدنية يف القانون الدويل العام إىل انتهاك أو خمالفة التزام دويل منصوص
عليه يف قاعدة قانونية د ولية ،سواء كان مصدر هذه القاعدة هو املعاهدات الدولية أو العرف الدويل أو
املبادئ العامة للقانون أو قرارات املنظمات الدولية.

439

وتع جد املسؤولية املدنية هي األثر القانوين الذي يلزم الدولة بالتعويض عن الضرر الذي كان نتيجة

 439سلطان ،حامد .د.ت" القانون الدويل العام يف وقت السلم" .دار النهضة العربية .القاهرة .ص.21
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تتحمل الدولة عند خمالفتها لاللتزامات اليت تقع على عاتقها
انتهاك أحد االلتزامات الدولية ،وتبعاً لذلك ج
املسؤولية الكاملة وتقدمي التعويض املناسب للدولة اليت حلقها الضرر جراء هذه املخالفة.

420

تتضمنها االتفاقيات الدولية واملعاهدات املتعلجقة
فأي دولة تقوم مبخالفة األحكام وااللتزامات اليت ج
باألنشطة النووية وترتجب على هذه املخالفة إحلاق الضرر بدولة أخرى ،فحينها تقوم املسؤولية املدنية ويرتتجب
املتضررة ،ومثال هذه املخالفات هو إجراء التجارب النووية أو
على هذه املسؤولية دفع التعويض للدولة
ج
االمتناع عن جاختاذ التدابري الالزمة أثناء تشغيل املرفق النووي أو اإلمهال يف االحتياطات الالزمة أثناء النقل
الدويل للمواد النووية.

421

ومن خالل هذا املطلب ستقتصر الدراسة على دراسة املسؤولية املدنية النامجة عن األضرار النووية
الناّتة عن استعمال املواد النووية يف املنشآت النووية استعماالت سلمية وذلك طبقاً التفاقية (فينا 1993م)
اليت تناولت املسؤولية املدنية عن األضرار النووية ،ولذلك سنقسم املطلب إىل فرعني :الفرع األول سندرس
فيه أساس املسؤولية املدنية عن األضرار النووية ،والفرع الثاين نتكلم فيه عن شروط قيام املسؤولية املدنية
عن األضرار النووية ،وسيأيت احلديث عن رأي القضاء الدويل بشأن األضرار النووية اليت حتدث نتيجة قيام
الدول النووية بالتجارب النووية وهذا سيكون الفرع الثالث.
الفرع األول :أساس المسؤولية المدنية للمشغل النووي
لنص املادة الثانية،
لقد جاءت اتفاقية (فينا) باألساس املوضوعي للمسؤولية املدنية النووية ،وذلك طبقاً ج

 420عمرو ،حممد سامح".3003 .احلماية الدولية للمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح" .مركز األصيل للنشر .مصر .ص.146
 421علي ،عفاف حممد" .3011 .مسؤولية الدول غري األطراف يف املعاهدات املنظمة لستخدام الطاقة" رسالة دكتوراة .جامعة عني مشس.
القاهرة.ص.320
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"يتحمل مشغل املنشأة النووية 423مسؤولية األضرار النووية اليت يثبت أهنا كانت بسبب
حيث نص على أنه
ج
حادثة نووية".
أ .وقعت يف منشأته النووية.
ب .أو تنطوي على مواد نووية واردة من منشأته النووية.
أما يف نص املادة الرابعة من اتفاقية فينا فقد جاء" :تكون مسؤولية املشغل عن األضرار النووية مبوجب هذه
االتفاقية مسؤولية مطلقة".

422

ومن املالحظ من هذين النصني أن اتفاقية فينا جعلت من املشغل النووي مسؤوالً مسؤولية مدنية
مطلقة عن األضرار الناّتة من احلادث النووي ،والذي تكون منشأته النووية مسؤولة عنه تقوم هذه املسؤولية
سواء كانت هذه األضرار ناّتة عن خطأ صادر من املشغل أو ال ،وسواء كان الضرر نتيجةً مباشرة من
احلادث النووي أو بسببه ،وهبذا تكون اتفاقية (فينا) قد توسعت يف حتديد مفهوم املسؤولية املدنية للمشغل
النووي.

424

رأي الباحثة
وطبقاً للمدوالت السابقة ،فاألساس الذي تقوم عليه املسؤولية املدنية النامجة عن األضرار النووية
صادرا من مشغل املنشأة النووية ،بل يكفي وقوع ضرر حىت تقام املسؤولية املدنية على الدولة،
ليس خطأً ً
وذلك تبعاً لطبيعة الضرر الناتج عن تلك األنشطة النووية ،فهذه األنشطة قد تنتج آثاراً خطرية وجسيمة

423املقصود باملشغل هنا طبقاً إلتفاقية فينا هو الشخص اليت قامت دولة املنشأة بتسميته أو باعتباره مشغالً لتلك املنشأة.
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قد تصيب دول اجلوار ،كما أن الضرر قد ال يكون مباشرة بل ميكن أن متت جد آثاره أليام أو حىت لسنوات
وقد ميتد األمر ألجيال قادمة عن طريق الوراثة.
لذا فإذا وقع الضرر نتيجة هلذه األنشطة حىت وإن كانت أنشطة مشروعة يف نظر اجملتمع الدويل
تقع املسؤولية املدنية على الدولة واملتمثجل يف املشغل للمنشأة النووية ،وتبعاً لذلك يستلزم التعويض دون
عرفها الفقه الدويل بعدة تسميات
النظر إىل وجود خطأ من عدمه وهذا ما يعرف بنظرية املخاطر ،وقد ج
منها :املسؤولية املطلقة أو املسؤولية عن اخلطر واملسؤولية بال خطأ ونظرية الفعل الدويل املشروع.
الفرع الثاني :شروط قيام المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
يشرتط عدة شروط لقيام مسؤولية مشغل املنشأة النووية وذلك وفقاً التفاقية فينا للمسؤولية املدنية عن
املتضرر ناّتاً عن حادث نووي،
األضرار النووية ،واألساس يف هذه الشروط أن يكون الضرر الذي يصيب ج
وأهم هذه الشروط ثالثة ،وهي:
 .1وقوع حادث نووي ذي صلة مبنشأة نووية.
 .3حدوث ضرر وقع نتيجة للحادث.
 .2وجود عالقة سببية بني احلادث النووي والضرر.
الشرط األول :وقوع حادث نووي ذي صلة بمنشأة نووية.
أثارت الباحة مسؤولية مشغل املنشأة النووية عن األضرار النووية الناّتة عن احلادث النووي وذلك
وفقاً للمادة الثانية من ا تفاقية فينا ،وهذا يعين أن مسؤولية املشغل تقع مبجرد وقوع حادث نووي متصل
باملنشأة النووية ،ولذا فإن هذا الشرط ينقسم إىل شرطني:
األول :وهو وجود حادث نووي.
308

الثاين :وهو اتصال هذا احلادث النووي مبنشأة نووية.
عرفت اتفاقية فينا 1962م معىن احلادث النووي بقوهلا" :هو أي
أوال المقصود بالحادث النووي :لقد ج
مصادفة أو سلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد ،وتسبجب أضر ًارا نووية أو ختلق هتديداً وشيكاً بإحداث
هذه األضرار ولكن فيما يتعلجق بالتدابري الوقائية وحدها".422
وميكن تقسيم هذه احلوادث إىل فئتني:
أ .حوادث ميكن لإلنسان إدراكها حبواسه املختلفة ،وهي حوادث تشبه حوادث أخرى غري نووية مثل
انفجار غاز يف مفاعل نووي.
تسرب إشعاعات ال ميكن
ب .حوادث غري مصحوبة مبظاهر وال يستطيع اإلنسان إدراكها ،وترتجكز يف ج
خمتصة لذلك.
تسجيلها أو مالحظتها إال من خالل أجهزة وأدوات أو معدات ج
واملقصود بسلسلة مصادقات تابعة من أصل واحد أي أن تكون سلسلة من األحداث نابعة من أصل
كتعرض الشخص وملدة طويلة ولفرتات متتالية إلشعاع من درجة لن تكون بذاهتا
حادثة نووية واحدة ،ج
خطرية إذا ج
تعرض هلا الشخص ملرة واحدة؛ وذلك ألن اإلشعاع النووي يرتاكم يف األجسام احلية سواءً
التعرض ملثل هذا اإلشعاع غري املؤذي ملدة طويلة من الزمن جيب
اإلنسان أو احليوان أو النبات ،وعليه فإن ج
أن يعامل معاملة احلادث الواحد.

426

ثانيا :المقصود بالمنشأة النووية.
عرفت املادة األوىل من اتفاقية فينا فقرة (ى) املنشأة النووية بأهنا.
ج

435
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 .1أي مفاعل نووي خالف املفاعالت اليت ت جزود هبا وسائل النقل البحري أو اجلوي ،لتكون مصدراً
للقوى سواء الدافعة أو املستخدمة ألي غرض آخر.
أي مصنع يستخدم وقوداً نووياً إلنتاج مواد نووية أو ملعاجلة مواد نووية مبا يف ذلك أي مصنع إلعادة
 .3ج
معاجلة الوقود النووي.
 .2أي مرفق ختجزن فيه املواد النووية.
ويالحظ أن هذا املفهوم للمنشأة النووية يقتصر على املنشآت املستخدمة يف توليد الطاقة لألغراض
تزود هبا وسائل
أو االستخدامات السلمية كما ال تدخل ضمن هذا املفهوم مجيع املفاعالت النووية اليت ال ج
النقل البحرية أو اجلوية لتكون مصدراً للقوى سواء الدافعة أو املستخدمة ألي غر ٍ
ض آخر.

423

الشرط الثاني :وجود ضرر نووي.
لقيام مسؤولية مشغل املنشأة النووية عن األضرار النووية يستلزم أو يشرتط وقوع ضرر نووي نتيجة
حلادث نووي ،وقد توسعت اتفاقية فينا لسنة 1993م بشأن التعويض التكميلي عن األضرار النووية يف
ضرر التعويض وهذه األضرار هي:
مفهوم األضرار اليت مبوجبها
ج
يستحق املت ج
 .1األضرار اليت تصيب األشخاص وهي طبقاً ألحكام املادة األوىل التفاقية فينا 1962م ،وأيضاً برتوكول
تعديل اتفاقية فينا لسنة 1993م ،وتعين الوفاة أو اإلصابة الشخصية ،وتدخل األضرار اجلسدية يف نطاق
اإلصابة الشخصية ،فهي تشمل االعتداء على الصحة البدنية والعقلية للشخص الطبيعي وكذلك
لتعرضه لإلشعاعات النووية ،باإلضافة
اإلصابات واجلروح اجلسدية واألمراض اليت تصيب اإلنسان نتيجة ج
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إىل األضرار األدبية اليت تصيب الشخص.

428

ويشوه طبيعتها
 .3األضرار االقتصادية ،وهي األضرار اليت ج
تؤدي إىل خسائر أو أضرار يف املمتلكات والبيئة ج
مكونات البيئة
ويتعرض اإلنسان واحليوان والنبات واملياه وسائر ج
ويضر بالكائنات احلية ج
ويستنزف مواردها ج
بصورة مباشرة أو غري مباشرة للضرر وهتديد حياة وسالمة مجيع املوارد الطبيعية.

429

ومن هنا ميكن تعريف األضرار النووية على أهنا:
أي خسائر أو أضرار يف املمتلكات تنشأ أو تنجم عن اخلواص
" .1الوفاة أو اإلصابة الشخصية أو ج
اص اخلطرة اليت يتجسم هبا ما يف املنشأة النووية
اإلشعاعية واخلواص ُّ
الس جمية أو التفجريية أو غريها من اخلو ج
من وقود نووي أو نواتج نووية أو نفايات مشعة".
" .3الوفاة أو اإلصابة الشخصية أو أية خسائر أو أضرار يف املمتلكات تنشأ أو تنجم عن إشعاعات مؤنية
أي مصدر إشعاعي آخر موجود داخل املنشأة النووية".
أخرى منبعثة من ج

440

الشرط الثالث :عالقة سببية بين الحادث النووي والضرر الناتج عنه.
لكي تقام املسؤولية عن األضرار النووية ملشغل املنشأة النووية ،جيب أن تكون هناك عالقة سببية
بني احلادث والضرر الناتج عنه وهذا ما أكدته املادة الثانية من اتفاقية فينا 1993م ،حيث جيب أن يكون
الضرر قد نشأ عن اإلشعاعات املؤنية املنبعثة من أي مصدر إشعاعي ،أو منبعثة من الوقود النووي أو
تكون هذه املواد النووية ،أو أن احلادث النووي ينطوي على
النواتج ج
املشعة املوجودة باملنشأة النووية ،أو ج
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مواد نووية واردة يف املنشأة النووية أو تكون هذه املواد النووية مرسلة إىل منشأة املشغل ،441يف هذه احلالة
تعرض له ،ولكن
املتضرر إثبات الضرر
ج
النووي الذي ج
فإن مسؤولية مشغل املنشأة قائمة ومن السهل على ج
تساؤل
يف حال تداخل أكثر من ضرٍر نتيجة للحادث كأن تكون فيها أضرار نووية وأخرى غري نووية ،يثار
ٌ
حول مسؤولية مشغل املنشأة النووية هل تقوم أم تنفى مسؤوليته؟
فقد جاء يف املادة الرابعة (فقرة  )4من اتفاقية فينا مبا معناه يف حالة كان الضرر ناّتاً عن أضرار
نووية وأخرى غري نووية ويتع جذر الفصل بني هذه األضرار فصالً معقوالً ،فإنه وطبقاً هلذه االتفاقية تع جد
يتحمل فيها مشغل املنشأة املسؤولية املطلقة ويكون ملزماً بالتعويض.
األضرار غري النووية أضراراً نووية ج

443

ونصت املادة الرابعة (فقرة 3و )2على أنه ميكن إعفاء املشغل من التعويض عن الضرر يف احلاالت اآلتية:
ج
يتعني عليه القيام به ،وهنا جيب
املتضرر أو امتناعه عن القيام بعمل كان ج
 .1اإلمهال اجلسيم من الشخص ج
املتضرر غري جسيم ال يعفى املشغجل من
أن يتجسم اإلمهال باجلسامة ،فإذا كان اإلمهال الصادر من
ج
املتخصصة طبقاً للقانون الوطين
املسؤولية ،ويعود أمر حتديد مدى جسامة الضرر من عدمه إىل احملكمة
ج
للدولة.
 .3األضرار النووية النامجة عن حادثة نووية ترجع مباشرة إىل نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية
أو عصيان مسلح.
 .2رجوع احلادثة النووية إىل كارثة طبيعية خطرية ذات طبيعية استثنائية.
يف هذه احلاالت يعفى املشغل من املسؤولية كلياً أو جزئياً ويعفى من دفع التعويض للمتضرر.
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الفرع الثالث :حكم محكمة العدل الدولية بشأن األضرار النووية الناتجة عن التجارب النووية
اختلف فقهاء القانون الدويل يف مدى شرعية قيام الدول بإجراء ّتارب أو تفجريات نووية كما
اختلفوا أيضاً يف قيام املسؤولية الدولية عن األضرار النووية اليت حتدث نتيجة هذه التجارب ،فإذا كان
األصل يف القانون الدويل أن يدين إنتاج أو امتالك األسلحة النووية ،فمن باب أوىل أن حيظر قيام هذا
النوع من التجارب ،ألن التجارب النووية تع جد خطوة أساسية حنو امتالك أسلحة نووية ،وهذا سبب ٍ
كاف
ٌ
ملنع الدول من إجراء التجارب أو التفجريات النووية.
إال أن الواقع الدويل ووفقاً ملعاهدة منع انتشار األسلحة النووية ولعدم وجود حكم قضائي يقضي
حبظر إنتاج وامتالك السالح النووي باستثناء الدول اخلمس النووية (دول أعضاء النادي النووي) ويبيح هلا
امتالك هذه األسلحة ،وبناءً على هذا فإن قيام هذه الدول بالتفجريات أو التجارب النووية ال يع جد عمالً
غري مشروع ألن هلا احلق بامتالك السالح النووي ،إال أنه من ناحية أخرى فإن قيام هذه التجارب يفرض
على الدولة التز ٍ
امات مهمة ،وتقوم مسؤوليتها يف حال كان هناك أضرار نووية نتيجة هذه التفجريات.444
أوال :التجارب النووية في جزر المحيط الهادي
يف الستينيات من القرن املنصرم قامت فرنسا بإجراء ّتارب نووية يف اجلو يف جزر احمليط اهلادي
وتسرب اإلشعاعات النووية الضارة
مما جأدى إىل ج
ختوف بعض الدول من اآلثار النامجة عن تلك التجارب ج
إىل أراضيها ،ومن بني هذه الدول كانت أسرتاليا ونيوزيالند اليت قامتا برفع دعوى قضائية ضد فرنسا أمام
حمكمة العدل الدولية عام 1932م ،وقد كانت طلبات أسرتاليا يف الدعوى منصبجةً على:
 .1إدانة مواصلة أو استمرار فرنسا لتجارهبا النووية اليت ّتريها يف اجلزر اجلنوبية للمحيط اهلادي وهذا استناداً
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على خمالفتها لقواعد القانون الدويل العام.
باختاذ إجراءات حتفُّظية متمثلة يف إصدار أمر بوقف التجارب النووية الفرنسية إىل
 .3كما طالبت احملكمة ج
يتم الفصل يف الدعوى.
أن ج
حلق شعبها يف بيئة سليمة بسبب ما ختلفه
أما نيوزيالند فقد دفعت بأن التجارب الفرنسية تع جد انتهاكاً ج
تلك التجارب من إشعاعات خطرية ،وهذا خمالف لقواعد القانون الدويل العام.
وقد استندت كل من أسرتاليا ونيوزيالند يف طلباهتما على العديد من الوثائق من بينها النظام
حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والودية ،كما
األساسي حملكمة العدل الدولية الذي ج
ينص على ج
استندت الدولتان على معاهدة منع انتشار األسلحة النووية ،وعلى اتفاقية موسكو بشأن خطر ّتارب
األسلحة النووية يف اجلو والفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء لعام 1962م ،وتوصيات اجلمعية العامة بشأن
حظر التجارب النووية.
موقف الحكومة الفرنسية من الدعوى:
بالرغم من أن فرنسا عضو يف منظمة األمم املتحدة ،وتعرتف بوالية اجلربية حملكمة العدل الدولية
وبنظامها األساسي ،إال أن فرنسا أنكرت اختصاص حمكمة العدل الدولية بالنظر يف القضية ،وأبلغت
دخ ٌل
احملكمة مبوقفها ،كما امتنعت عن حضور اجللسات ،واستندت يف موفقها على أساس أن املسألة ت ج
يف اختصاص الدفاع الوطين الفرنسي.
حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى:
بناءً على طلب كل من أسرتاليا ونيوزيالند أصدرت حمكمة العدل الدولية تدابري حت جفظية يف 33
يونيو 1932م بأغلبية مثانية أصوات مقابل ستة ،وهتدف هذه التدابري إىل الوقاية من وقوع ضرر على

314

األطراف ،وتوقجف فرنسا عن إجراء هذه التجارب النووية ،وذلك للحفاظ على األطراف ،واعتربت احملكمة
يعرض أقاليم أطراف الدعوى لإلشعاعات النووية وهذا
أن استمرار فرنسا يف هذه التجارب من شأنه أن ج
أي ٍ
يصعد اخلالف
ضررا لألطراف ،وطلبت من أسرتاليا ونيوزيالند عدم اختاذ ِّ
موقف أو عمل من شأنه ج
يع جد ً
أو يؤدي إىل املساس حبقوق الطرف اآلخر.
وبناءً على التصرحيات الصادرة من احلكومة الفرنسية املتمثجلة يف وزير الدفاع الفرنسي يف 16
أغسطس 1934م ووزير اخلارجية يف 32سبتمرب من نفس السنة من رئيس احلكومة الفرنسية يف تلك
تتعهد فرنسا بوقف التجارب النووية ،واعتربت حمكمة العدل الدولية
الفرتة ،ومفاد تلك التصرحيات هو أن ج
ٍ
تصرفات انفرادية يرتتجب عليها التزامات قانونية تقع على فرنسا يف مواجهة الدول امل جدعية،
أن هذا يع جد مبثابة
وقضت احملكمة يف  30ديسمرب 1934م بتسعة أصوات مقابل ستة ،وبأن الدعوى أصبحت بدون موضوع
مربرة ذلك احلكم بأن الدول امل جدعية مل هتدف من دعواها احلصول على حكم
وال جمال للفصل فيها ،ج
تقريري يف املوضوع ،بل كان هدفها هو صدور قرار من احملكمة بوقف التجارب النووية.442

رأي الباحثة
هذه هي املناسبة األوىل اليت تطرح فيها قضايا عن التجارب النووية أمام حمكمة العدل الدولية،
فقرار احملكمة هنا يتصف باملراوغة فهي مل تصدر حكماً واضحاً وصرحياً عن مشروعية أو عدم مشروعية
التجارب النووية ،بل اكتفت فقط باالستناد إىل تصرحيات وزارة الدفاع الفرنسية أو رئيس اجلمهورية لتخرج
بقرار أنه ال جمال للفصل يف الدعوى ألنه ال يوجد موضوع بسبب وقف فرنسا التجارب النووية.

442كرمي ،ناتوري". 3009 .استخدام األسلحة النووية يف القانون الدويل العام" .رسالة ماجستري .جامعة مولود معمري تيزي وزو .كلية
احلقوق اجلزائر :ص  23إىل .60
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ثانيا :التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية
نود أن ن جنوه هنا بأ جن التجارب النووية الفرنسية يف اجلزائر مل تصل إىل أن تكون قضيةً دولية ،وهذا
ج
نظرا لوجود
يعين أنه ال يوجد ٌ
حكم صدر من حمكمة العدل الدولية ،ولكن رأينا أن ج
نتطرق هلذا املوضوع ً
تعتي ٍم دويل على هذه التجارب ،فقد قامت فرنسا عام 1960م بإجراء سلسة من التجارب النووية يف
صرحت فرنسا بأربع منها فقط ،عرف أوهلا
صحراء اجلزائر ،ويصل عددها إىل سبع عشرة ّتربة نووية ،ج
باسم (الريبوع األزرق ) يف مدينيت (رقان وإينيكر) ،وهذا كان أكرب التفجريات اليت قامت به فرنسا ،وذلك
يف تاريخ  16أبريل 1960م ،والثاين مسجي بالريبوع األبيض يف أبريل من نفس السنة ،ويليه الريبوع األمحر
أخريا الريبوع األخضر يف  32أبريل 1960م .واستمرت هذه التجارب حىت عام 1966م ونتج عن هذه
و ً
امللوثة دون دفنها أو معاجلتها
التجارب ترك فرنسا كميات كبرية من النفايات النووية واملع جدات العسكرية ج
وفقاً ملعايري السالمة النووية الدولية املعروفة ،وإصابة سكان صحراء اجلزاء بعدة أمراض وأوبئة غري مسبقة،
وهذا ما أ جكده تقر ٌير نشرته اللجنة الدولية للطاقة النووية عام 3002م ،حيث جاء يف التقرير أ جن املناطق
احمليطة مبنطقة احملمودية وعني آيكر ما تزال إىل اآلن متضررة من انتشار املواد النووية واإلشعاعية ،واليت
تصدر عنها مستويات عالية من اإلشعاعات ،وذلك بعد مرور حوايل تسعة وثالثني عاماً على آخر
التفجريات.
وجاءت ردود فعل دولية متباينة حول إجراء هذه التجارب النووية ،واليت وصفت بأهنا جرمية ض جد
اإلنسانية ،ون جددت كل من العراق وليبيا ومصر وغينيا بكل هذه التجارب ،وقامت املغرب بإلغاء االتفاقية
املغربية الفرنسية املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية مع فرنسا ،كما قامت املغرب 1929م بتوجيه رسائل إىل
رد فرنسا دعت املغرب اجلمعية العامة
فرنسا تطلب منها االمتناع عن إجراء التجارب النووية ،ونتيجة لعدم ج
لالنعقاد وإصدار توصية يف املوضوع ،واجتمعت ست وعشرون دولة بعد االنفجار مباشرة وذلك يف
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 ،1960/3/16كما شكلت جلنة من تسع دول وهي :السودان ومصر وتونس واليابان وأفغانستان ولبنان
وسيالن وغينيا وأثيوبيا ،وسعت هذه الدول إىل احلصول على إدانة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة
للتجارب النووية الفرنسية يف صحراء اجلزائر ،إال أن اللجنة فشلت يف احلصول على اإلدانة نظراً لفقر
القانون الدويل لقواعد تنظجم موضوع التجارب النووية.446
بتحمل املسؤولية الدولية والقانونية
وطوال هذه السنوات مل تطالب السلطات اجلزائرية احلكومة الفرنسية ج
عما سببته من أضرار نتيجة هلذه التجارب ،وكل ما قامت به مؤخراً هو إقامة حاجز بطول 13كم حول
ج
التعرض لإلشعاعات النووية.
املناطق املنكوبة لتفادي اقرتاب الس جكان من هذه املناطق و ج
تنصلت من مسؤوليتها املدنية فلم تقم بتعويض ضحايا اجلزائر،
أما موقف احلكومة الفرنسية فقد ج
وتربر ذلك بأن اجلزائر يف ذلك الوقت كانت تعد
كما ج
تنصلت من مسؤوليتها اجلنائية يف ّتارهبا النووية ،ج
من القواعد العسكرية التابعة إىل فرنسا باالستناد إىل اتفاقية (أيفيان) اليت تسمح هلا باستعمال قواعد
هتربت فرنسا من العدالة الدولية فلم ختضع حملكمة
(رفان) و(اهلكار) يف التجارب النووية ،وهبذه ج
املربرات ج
عما حلقها من أضرار ،ومل ختضع للمحكمة
وتعوض اجلزائر ج
العدل الدولية ،ومل ج
تتحمل مسؤوليتها املدنية ج
وحتملها املسؤولية اجلنائية وحتاكمها عن جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم ض جد اإلنسانية.443
اجلنائية الدولية ج
ثالثا :دعوى جمهورية جزر مارشال ضد جمهورية باكستان اإلسالمية
يف  34أبريل 3014م تق جدمت مجهورية جزر مرشال إىل حمكمة العدل الدولية بدعوى ضد
مجهورية باكستان اإلسالمية ،واليت زعمت فيها أن باكستان أخلجت بااللتزامات املنصوص عليها يف القانون

 446مريوة ،صباح".3010 .جرائم احلرب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية" .كلية العلوم القانونية والالدارية .جامعة حسيبة بن بو
علي.اجلزائر :ص4-1
 443الغبيدي ،أمثار ثامر جامل ".3018.دور املسؤولية الدولية عن األضار اليت تسببها النفايات النووية".رسالة ماجستري.كلية احلقوق
جامعة املنصورة .الطبعة األوىل .مركز الدراسات العربية.ص.314
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الدويل واملتعلجقة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي ،ورداً على ذلك أفادت باكستان يف 9
يوليو 3014مـ بأهنا تعترب أ جن احملكمة غري خمتصة بالنظر يف الدعوى املرفوعة ضدها ،وأن عريضة الدعوى
غري مقبولة طبقاً (للفقرة  )3من (املادة  ) 26من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ،واليت تنص على
أي وقت بأهنا بذات تصرحيها هذا وبدون
تصرح يف ج
"للدول اليت هي أطراف يف هذا النظام األساسي أن ج
تقر للمحكمة بواليتها اجلربية يف نظر مجيع املنازعات القانونية اليت تقوم بينها وبني
حاجة إىل اتفاق ج
خاص ج
دولة تقبل االلتزام نفسه مىت كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق باملسائل اآلتية:
(أ) تفسري معاهدة من املعاهدات.
(ب) أي مسألة من مسائل القانون الدويل.
(ج) حتقيق واقعة من الوقائع اليت إذا ثبتت كانت خرقًا اللتزام دويل
(د) نوع التعويض املرتتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
يتعني يف البداية احلسم يف مسأليت اختصاص
ويف  10يوليو 3014م رأى رئيس احملكمة أبراهام أنه ج
احملكمة ومقبولية عريضة الدعوى ،وبعد أن ق جدم الطرفان املرافعات اخلطية املتعلجقة هباتني املسألتني وعرض
حجج الطرفني ،تشري احملكمة إىل وجود نزاع بني طرفني هو شرط أساسي ليكون هلا اختصاص النظر فيها،
ٍ
بشكل إجيايب،
ولكي يكون هناك نزاع ال ب جد من إثبات أن مطالبة أحد الطرفني يعارضها الطرف الثاين
وجيب أن يكون للطرفني آراء متعارضة وواضحة بشأن مسألة الوفاء أو عدم الوفاء بالتزامات دولية معينة
بت احملكمة بشأن وجود
كااللتزامات املتعلجقة بوقف سباق التسلجح النووي ونزع السالح النووي ،ولذا فإن َّ
نزاع بني الطرفني مسألة جوهرية وليست مسألةً شكلية أو إجرائية.
وعند النظر يف القضية املعروضة أشارت احملكمة إىل أ جن جزر مارشال حبكم معاناهتا نتيجة
الستخدام أراضيها كموق ٍع لتنفيذ برامج مكثفة متعلجقة بإجراء التجارب النووية ،لذا فإن جزر مرشال لديها
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أسباب قوية تدعوها للقلق بشأن نزع السالح النووي ،إال أ جن هذا ال يلغي ضرورة استيفاء الشروط األساسية
ٌ
توجب على جزر مارشال إثبات الوقائع اليت تدعم
والالزمة إلقامة اختصاص حمكمة العدل الدولية ،ولذلك ج
وجود نزاع بينها وبني مجهورية باكستان اإلسالمية ،وخاصة أن األخرية أثبتت أ جن جزر مارشال مل تشرع يف
إجراء مفاوضات معها متعلقة بااللتزامات املتصلة بالتسلجح النووي ومل تقم بإخطارها باملطالبة مبوضوع
عريضة الدعوى.
إال أ جن مارشال اعتمدت على بيانني ق جدما يف مناسبات متعددة قبل تاريخ تقدميها عريضة الدعوى،
وتعتربمها أمرين كافيني إلثبات النزاع بينها وبني باكستان ،فالبيان األول كان يف  36سبتمرب 3012م،
"حث فيه مجيع
حيث أدىل به وزير خارجيتها يف اجتماع أمام اجلمعية العامة واخلاص بنزع السالح النووي ج
الدول احلائزة لألسلحة النووية على تكثيف جهودها ملواجهة مسؤولياهتا يف إحراز تق جدٍم باّتاه نزع السالح
على حنو فعال وآمن" ،غري أن احملكمة رأت أن هذا البيان مصاغٌ ٍ
بنربة وعظية وال ميكن اعتباره على أنه
أي دولة نووية أخرى قد أخلجت بالتزاماهتا الدولية والقانونية ،بل يوحي بأن هذه
ادعاءٌ بأ جن باكستان أو ج
لتتحمل مسؤولياهتا ،وهذا البيان يدعو إىل تكثيف تلك
الدول النووية مبا فيها الباكستان تبذل جهوداً ج
أي تقصري.
اجلهود وال يعرب عن ج
جأما البيان الثاين الذي اعتمدت عليه جزر مارشال يف دعواها ضد الباكستان ،فكان يف  12فرباير
رد احملكمة بأن هذا البيان يذهب إىل أبعد مما جاء يف بيان مارشال
3014م مبؤمتر ناياريت ،فقد كان ج
يتضمن مجلة تؤكد أن "الدول احلائزة لرتسانات نووية ال تفي بالتزاماهتا القانوية
األول لعام 3012م ،حيث ج
والنووية" ،وهذا طبقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومبوجب القانون الدويل
حتججت به احملكمة -مل يكن من أجل نزع السالح
العريف أيضاً ،غري أن موضوع املؤمتر –حبسب ما ج
النووي ،بل كان تركيز املؤمتر على اآلثار اإلنسانية لألسلحة النووية ،كما رأت احملكمة أنه بالرغم من أن
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البيان يتضمن انتقاداً عاماً لسلوك مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية فإنه ال يشري إىل باكستان حتديداً
على أنه مصدر لالنتهاك الدويل.
حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى
ونظرا ألن جزر مارشال مل تثبت وجود نزاع قانوين بينها وبني باكستان يف وقت تقدمي عريضة
ً
الدعوى ،أصدرت احملكمة يف  2أكتوبر 3016م حكمها بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة أصوات،
اختصاص للنظر يف الدعوى
والذي يقضي بقبول االعرتاض الذي أثارته باكستان ،وأنه ليس للمحكمة
ٌ
املق جدمة من جهورية جزر مارشال ض جد جهورية باكستان استناداً إىل عدم وجود نزاع بني الطرفني وفقاً
(للفقرة  )3من (املادة  )26للنظام األساسي للمحكمة.
رأي الباحثة:
ترى الباحثة أن حجة احملكمة وتعليقها على ما استندت عليه مارشال يف إثبات النزاع بينها وبني
باكستان يف البيان الذي أصدرته يف مؤمتر (ناياريت 3014م) بقوهلا إن موضوع املؤمتر مل يكن من أجل
نزع السالح النووي ،بل كان تركيزه على اآلثار اإلنسانية لألسلحة النووية ،وبأهنا حجة واهية حتاول احملكمة
من خالهلا التنصل من إصدار حكم واضح حول إجراء التجارب النووية ،إذ ال يوجد فرق بني أن يكون
تركيز املؤمتر على اآلثار اإلنسانية لألسلحة النووية أو نزع السالح النووي ،فهذه اآلثار اإلنسانية جاءت
نتيجة استخدام األسلحة النووية ،فاهلدف واحد إذن ،وهو نزع السالح النووي ،وبالتايل فإن هذا يثبت
وجود نزاع بني مارشال وباكستان ،ومن مثج يوجد خرق لاللتزام الدويل من قبل باكستان طبقاً لـ(لفقرة،3ج)
من (املادة.)26
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المطلب الثاني :المسؤولية المدنية في الفقه اإلسالمي (نظرية الضمان)
تطرقت الباحثة يف املطلب األول من هذا املبحث إىل حتديد املسؤولية عن األضرار النووية،
لقد ج
واملسؤول عن هذه األضرار هو مشغل املنشأة النووية وبناءً عليه فإن مسؤولية هذا املشغل تقوم سواءً ارتكب
مبجرد وقوع ضرر على أحد األشخاص أو ممتلكاهتم،
خطأ أو مل يرتكب خطأ ،ويكون ملزماً بالتعويض ج
مبجرد وقوع
وال يلزم
املتضرر بإثبات خطأ املشغل يف هذه احلالة ،وهذا ما تقوم عليه نظرية املخاطر ،إذ ج
ج
الضرر وجب التعويض ،وهذا ما يعرف يف الشريعة اإلسالمية بنظرية الضمان ،فكلما توافر عنصر التعدي
–وفقاً لنظرية الضمان – أو ما يعرف باخلطأ وجب ضمان املال ،وإذا مل يتوافر التعدي وترتجب على الفعل
ضرر مثل أضرار املنشأة النووية وجب الضمان باملباشرة ،وهناك يف الشريعة اإلسالمية الضمان باملباشرة،
وهذا ما ينطبق على مشغل املنشأة النووية يف حال وقوع أضرار نووية وإن مل يرتكب خطأ ،لذا ستدرس
من خالل هذا املطلب تعريف الضمان ومشروعيته ،مث ننتقل يف الفرع األول من هذا املبحث إىل أركان
الضمان ،أما القواعد الفقهية للضمان فستكون يف الفرع الثاين.
أوال :تعريف الضمان
يعرف الضمان ،لغةً ،بأنه الكفالة والغرامة ويف هذا قال ابن املنظور" :ضمن الشيء وبه ضمنًا
ج
وضماناً :كفل به .وضمنه إياه :كفله ...وضمنته الشيء تضميناً متضمنة عين :مثل غرمته"
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ويف تعريف الضمان اصطالحاً هناك تعريفات عدة جاء هبا الفقهاء املعاصرين ،منها ما يفهم من
كالم الغزايل على أن الضمان "هو واجب رد الشيء أو بدله باملثل أو بالقيمة".
وعرفه األستاذ مصطفى الزرقاء بأنه" :التزام بتعويض مايل عن ضرر الغري".
ج

 448ابن منظور " .1968 .لسان العرب" .املادة ضمن .ج .12دار صادر .بريوت :ص.323
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عما حلقه من تلف املال
أما األستاذ وهبة الزحيلي فقد عرف الضمان بأنه" :االلتزام بتعويض الغري ج
أو ضياع املنافع أو عن الضرر اجلزئي أو الكلي احلادث بالنفس البشرية".

449

األعم هو شغل الذمة مبا جيب الوفاء به من مال أو
وعرفه علي اخلفيف بقوله" :الضمان مبعناه ج
ج
عمل ،واملراد ثبوته فيها مطلوب أداؤه شرعاً عند حتقق شرط أدائه سواء كان مطلوباً يف احلال كالدين احلال،
املعني ،كالدين املؤجل إىل وقت معني" ،أما حممد فوزي فضل اهلل فقال" :الضمان
أم يف الزمن املستقبل ج
شغل الذمة حبق ،أو بتعويض عن ضرر".
ويالحظ أن فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة استعملوا كلمة ضمان مبعىن الكفالة.
"ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه التزام احلق" ،أما
فعند احلنابلة كما ورد يف املقنع بأنه :ج
عند الشافعية فالضمان هو" :التزام حق ثابت يف ذمة الغري أو إحضار من هو عليه" ،وعرفه املالكية بأنه:
"شغل ذمة أخرى باحلق" ،وعند احلنفية ورد معىن الضمان مبعىن الكفالة .قال النسفي" :الكفالة هي
ضمه إىل نفسه حيويه ويصونه،
وخل ،وأصلها الضم ،ومنه قوهلم كفل فالن فالناً إذا ج
الضمان من حد ج
والضمان :ضمن الشيء وبه (كعلم) ضماناً وضمناً ،فهو ضامن وضمني :كفله ،وضمنته الشيء تضميناً،
غرمته فالتزمه ،وما جعلته يف وعاء فقد ضمنته إياه".
فتضمنه عين :ج

420

ثانيا :دليل شرعية الضمان
جاء يف الشريعة اإلسالمية مبدأ التضمني وذلك هبدف محاية أموال الناس وأنفسهم ،وجرباً للضرر
الذي يقع على الغري ووضع حد للعدوان على الغري ،وهناك الكثري من اآليات يف القرآن الكرمي واألحاديث

 449الزحيلي ،وهبة " .1998 .نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي".دار الفكر .دمشق :ص.33 ،31
 420القدان ،ماجد صاحل " .3002.أحكام الضمان يف اجلنايات يف الشريعة اإلسالمية" .رسالة ماجستري .أكادميية نايف العربية للعلوم
األمنية .ص.34 ،32
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يف السنة النبوية ما يدل على الضمان ومنها.
َ

َ

َ

َ
ُ َ ْ
ْ
ْ َ ْ َ َ َٰ َ ْ ُ
اع َت َد َٰ
ك ْم ۚ﴾421،وقوله:
ى َعليْك ْم فاع َت ُدوا َعليْهِ ب ِ ِمث ِل ما اعتدى علي
قوله سبحانه﴿ :ف َم ِن

﴿ َو َج َزاء

ُ

ْ
ِإَون ََع َقبْ ُت ْم َف َعاق ُِبوا ب ِ ِمثْ ِل َما ُعوق ِبْ ُتم بِهِ﴾.422
َسي ِ َئ ٍة َسي ِ َئ ٌة مِثْل َها﴾ ،423وقوله﴿ :

يدل على الضمان يف كتاب اهلل العزيز قال تعاىل﴿ :
وما ج
َ

َّ َّ َ ْ
َ
ُ َ ُ َ ُّ ْ َ َ
ت إ ِ ََٰل
إِن
اّلل يَأ ُم ُرك ْم أن تؤدوا اۡل َمانا ِ

َ

ْ َ 424
اء بهِ ِۡحْ ُل بَعِْي َوأنَا بهِ َزع ٌ
َ َ َ َ
ِيم﴾ 422أي ضامن.
ِ
أهل ِها﴾  ،وقوله﴿ :ول ِمن ج ِ
ٍ

ومن السنة النبوية يف ضمان املتلفات ما رواه َع ْن أَنَ ٍ
ت بـَ ْعض أ َْزَو ِاج
س رضي اهلل عنه قَ َ
ال :أ َْه َد ْ
ِ
النَِّيب صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم إِ َىل النَِّيب صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم طَعاما ِيف قَ ٍ
ص َعةَ بِيَ ِد َها،
ضَربَ ْ
ص َعة ،فَ َ
ت َعائ َشة ال َق ْ
ْ
ِّ َ
ِّ َ
َْ ََ َ ًَ
َْ ََ َ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :طَ َع ٌام بِطَ َع ٍامَ ،وإِنَاءٌ بِِإنَ ٍاء.423 ،426
ت َما فِ َيها ،فَـ َق َ
فَأَلْ َق ْ
ال النِ ُّ
َّيب َ
ِ
و َع ْن َعائِ َشةَ ،أ َّ
صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،فَ َكا َن ِعْن َده َما
َن َرج ًال ا ْشتَـَرى م ْن َرج ٍل غ َال ًما ِيف َزَم ِن النِ ِّ
َّيب َ
الرجل ِحني رَّد علَي ِه الْغ َالم :يا رس َ ِ
َشاء اللَّه ،مثَّ رَّده ِم ْن َعْي ٍ
استَـغَ َّل غ َال ِمي
ب وِج َد بِِه ،فَـ َق َ
ال َّ
َ َ َْ
ول اللَّه إِنَّه َكا َن ْ
َ َ
َ
َ
اخلَراج بِالضَّم ِ
ِ َّ
َّيب َ َّ
ان .428قال أبو عبيدة :املعىن من خراج
مْنذ َكا َن ِعْن َده .فَـ َق َ
ال النِ ُّ
َ
صلى اهلل َعلَْيه َو َسل َمَ ْ :

 421القرآن ،سورة البقرة .194:3
 423القرآن ،سورة الشورى 40:43
422لقرآن ،سورة النحل 136:16
 424سورة ،النساء 28:4
 422سورة ،يوسف 33:13
426الرتمذي ،االمام ابو عيسى ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك 339 ،هجري ،اجلامع الكبري ،املعروف بسنن الرتمذي،
دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،حتقيق :بشار عواد معروف ،1998 ،اجلزء  ،2رقم  ،1229ص ،623وصححه الشيخ االلباين رمحه اهلل
تعاىل.
 423الزحيلي ،وهبة " .نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي".مرجع سابق .ص.32
 428احلاكم ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع ،
املتوىف402 :هـ ،املستدرك على الصحيحني للحاكم ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة االوىل،1990 ،
اجلزء  ،3رقم  ،3136ص  ،18وبن حنبل ( ،)123/42وابن ماجه ( ،)324/3وايب داود ( ،)384/2والرتمذي ( ،)232/2والسنن
الكربى للنسائي ( ،)18/6وابن حبان ( ،)398/11والبغوي (.)162/8
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الغالم قد استحقه املشرتي بضمانة ألنه كان يف ضمانة ،ولو هلك هلك من ماله وخراج الشيء منافعه
كل ما خرج منه در ونسل وحنوه"
و ج
َّيب
وما ورد يف السنة ما ج
يدل على الضمان ،ف َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه رضي اهلل عنه ،قَ َ
الَ :كا َن النِ ُّ
صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم َال يصلِّي علَى رج ٍل علَي ِه دين ،فَأِيت ِمبَيِّ ٍ
ت ،فَ َسأ ََلَ  :ه ْل َعلَْي ِه َديْ ٌن؟ قَالوا :نـَ َع ْم،
َ
َْ ََ َ
َ َ َ َ ْ َْ ٌ َ
ال أَبو قَـتَادةَ :مها علَي يا رس َ ِ
ال :صلُّوا علَى ص ِ
ِ ِ
صلَّى َعلَْي ِه ،فَـلَ َّما فَـتَ َح
احبِك ْم ،فَـ َق َ
ول اللَّه ،فَ َ
دينَ َاران ،قَ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ
ِِ
ال :أَنَا أ َْوَىل بِك ِّل م ْؤِم ٍن ِم ْن نـَ ْف ِس ِه ،فَ َم ْن تَـَرَك َديْـنًا فَـ َعلَ َّيَ ،وَم ْن
صلَّى اهلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَ َ
اللَّه َعلَى َرسوله َ
تَـَرَك َم ًاال فَلِ َوَرثَتِ ِه. 
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الفرع األول :أركان الضمان في الشريعة اإلسالمية
من خالل التعاريف السابقة للضمان يالحظ أن الضمان يفرض التز ًاما على الضامن بدفع تعويض
للشخص املتضرر ،وهذا ما ينطبق مع املسؤولية اليت تقام على مشغل املنشأة النووية ،وما يرتتب عليها من
أضرار نووية ولكن وجه االختالف بني املسؤولية املدنية يف القانون الدويل العام والفقه اإلسالمي هو أن
األوىل خطأ امللزم بالتعويض مفرتضاً ،مبعىن أن املسؤولية تقوم حىت ولو وجد خطأ من املسؤول ،خبالف
الفقه اإلسالمي الذي يشرتط ثالثة أركان لتقوم املسؤولية وهي التع جدي والضرر ورابطة السببية بينها.
أوال :التعدي :و يراد هبا عند الفقهاء معىن الظلم و العدوان و جماوزة احلد ،و َمعرفة إذا كان الشخص قد
اعتدى أو ّتاوز احلد وهو احنراف عن السلوك املألوف للرجل املعتاد أو العمل الضار ،وهناك نوعان من

 429بن حنبل ،مرجع سابق ،اجلزء  ،33رقم  ،14129ص  ،62وأيب داود ( ،)343/2والسنن الكربى للنسائي ( ،)423/3وابن حبان
( ،)224/3واحلاكم (.)66/3
 460اخلفيف ،علي " .3000 .الضمان يف الفقه اإلسالمي" .دار الفكر العريب .القاهرة :ص8و10
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الضمان ،ضمان املال وفيه ال فرق بني العمد واخلطأ ،وال بني الكبري والصغري عند املالكية فقالوا :ال شيء
على الصيب غري املميز فيما أتلفه من نفس أو مال كالعجماء.
ضمان األنفس ،فيميزون بني القتل العمد والقتل اخلطأ .قال شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم" :إن
اإلتالف يقع بالظنون واأليدي واألقوال واألفعال ،وجيري الضمان يف عمدها وخطئها ،ألنه من اجلوابر،
وال ّتري العقوبة والقصاص إال يف عمدها ألهنما من الزواجر" ،وال خيتلف يف احلكم سواء إن كان الفعل
اجيابياً مثل اإلحراق أو اإلغراق أو اإلتالف ،أو كان الفعل سلبياً مثل ترك حفظ الوديعة ،فكال احلالتني
تستوجب الضمان بالتعدي.

461

فالضرر الذي ينتج عن التعدي يستوجب التعويض عنه ،ألن هذا الضرر ناتج عن ٍ
تعد بغرب حق
شرعي ،أما الضرر الناتج عن عمل مباح فال يوجب الضرر ،ومن قواعد الفقهاء يف ذلك (اجلواز الشرعي
ينايف الضمان).

463

عضوا أو ماالً.
ثانيا :الضرر :وهو ما يصيب املعتدى عليه من األذى فيتلف له نفساً أو ً
وبناء على ذلك فالفقهاء قسموا الضرر إىل نوعني:
النوع األول :ضرر مادي ،وهو ما يكون يف األنفس واألموال باإلتالف ،ومثال ذلك أن يقتل شخص
ضررا ماديًا.
حيواناً للغري أو يكسر فخاراً هلم وهو ما يع جد ً
ضرر أديب ،ومن صوره إن شتم أح ٌد آخر فآمله يف نفسه ،أو لطمه على وجهه ،أو
النوع الثاني :وهو ٌ
يفوت منفعة.
جرحه ومل يرتك ذلك أثراً ومل ج

 461الزحيلي ،وهبة " .نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي".مرجع سابق .ص.32
 463أمني ،السيد .د.ت " .املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف الفقه اإلسالمي املقارن " .مكتبة اإلسكندرية.ص .86

332

ويف هذا النوع قال مجهور الفقهاء يف الشريعة اإلسالمية ليس يف كل هذا ضمان ،خالفاً ملا قاله احلنفية من
لزوم التعويض يف حالة األمل.462
ويف ذلك أن الفعل إذا كان مؤدياً إىل الضرر يف ذاته استوجب ضمان ما ترتجب عليه من تلف
حمظورا.
ألنه بذلك يكون فعالً ً

464

ثالثا :الرابطة بين التعدي والضرر
وقد ح جدد فقهاء الشريعة الرابطة بني التعدي والضرر ،إما على سبيل املباشرة أو السببية.
واملباشرة هو أن يتصل فعل اإلنسان بغريه وحيدث منه ضرر مثل جرح الشخص غريه أو ضربه
حىت املوت ،ومن هنا فاملباشرة هي وجود ٍ
علة للتلف ،أي أن التلف ينسب للشخص مباشرة دون وجود
واسطة بينهما.
أما املتسبجب وهو أن يتصل أثر فعل اإلنسان بغريه ال حقيقة فعله ،فيتلف به ،ومبعىن آخر أي
إحداث أمر يف شيء يقضي إىل تلف شيء آخر ويقال لفاعله متسبب.
مبعىن آخر إذا كان الفعل يؤدي مباشرةً إىل الضرر ،فنحن أمام املباشرة أما إذا كان وقوع الضرر
حيتاج إىل واسطة بينه وبني الفعل فهنا يكون التسبب.
ويف احلالة األوىل وهي املباشرة فال حيتاج إىل إثبات رابطة السببية بني الفعل والضرر (النتيجة)،
أي أهنا واضحة ،ومن هنا وضع فقهاء احلنفية قاعدة فقهية رئيسة وهي (املباشر ضامن وإن مل يتعمد
واملتسبب ال يضمن إال بالتعدي أو التعمد).462

 462أمني ،سيد .مرجع سابق .ص.23
 464اخلفيف ،علي .مرجع سابق .ص .23
 462محد ،عضيد عزت.د.ت".األساس الق انوين للمسؤولية عن فعل الشئ يف القانون املدين العراقي والفقه اإلسالمي" .جامعة املأمون.
ص.433
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وهذا ما ينطبق على األضرار النووية ،إذ إن الضامن وهو مشغل املنشأة النووية يكون ضامناً
لألضرار الناّتة عن املنشأة النووية ،وال حيتاج املتضرر من هذه األعمال النووية إىل إثبات خطأ أو الفعل
الضار للمشغل ،وبالتايل فإن مسؤولية املشغل قائمة طب ًقا للفقه اإلسالمي ،وملزمة بالتعويض عن الضرر
وال جيوز إسقاط هذه املسؤولية أو نفيها بداعي عدم التعمد يف الفعل الضار أو عدم التعدي ،وهذا ما
ينطبق مع أحكام مسؤولية مشغل املنشأة النووية طب ًقا التفاقية فينا للمسؤولية املدنية عن األضرار النووية.
أما يف احلالة الثانية ،فإن املتسبب يكون ضامناً ،وذلك بشروط وهي:
 .1أن حيدث تعد من فاعل السبب.
 .3أن يقع الضرر بتعمد املتسبب.
 .2أن يؤدي السبب إىل نتيجة قطعية وال يتخلل بني السبب واملتسبب فعل شخص آخر.466
الفرع الثاني :قواعد الضمان الفقهية
إن احلديث عن القواعد الفقهية موضوعٌ يطول احلديث فيه ،إذ إن القواعد الفقهية املتعلقة مبوضوع
التطرق
الضمان كثرية من حيث عددها ،لذلك سوف تقوم باإلشارة فقط إىل هذه القواعد الفقهية دون ج
إىل الشرح ،أما القواعد الفقهية اليت تنطبق على موضوع األضرار النووية ومسؤولية مشغل املنشأة النووية
سنقوم بشرحها وتوضيح معناها وإيراد أمثلة عليها.
أهم القواعد الفقهية اخلاصة مبوضوع الضمان هي.
" .1إذا اجتمع املباشر واملتسبجب يضاف احلكم إىل املباشر"
" .3املباشر ضامن وإن مل يتعمد"
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" .2يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر مامل يكن جمرباً"
" .4الضرر يزال"
" .2تصرف اإلنسان يف خالص حقه إمنا يصح إذا مل يتضرر به غريه"
" .6املتسبب ال يضمن إال بالتعمد"
 .3ال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغري بال إذنه"
" .8اجلواز الشرعي ينايف الضمان"
" .9اخلراج بالضمان"
" .10األجر والضمان ال جيتمعان"
" .11الضامن ميلك املال املضمون بالضمان من وقت قبضه"
" .13االضطرار ال يبطل حق الغري"
" .12ما ال ميكن االحرتاز منه ال ضمان فيه"
" .14على اليد ما أخذت حىت تؤذيه"
" .12إذا تعذر األصل يضار إىل البدل"
" .16ال ضمان على املبالغ يف احلفظ"
" .13يقبل قول األمني يف براءة نفسه ال يف إلزام الضمان على الغري"
" .18جناية العجماء جبار"
" .19يلزم مراعاة الشرط بقدر اإلمكان"
" .30اإلجازة تلحق األفعال"
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يف هذا الفرع ستقتصر الباحثة الدراسة على بعض القواعد الفقهية واملتعلقة بالضمان وما ينطق
يف شروطها على األضرار النووية وحتميل املسؤولية على مشغل املنشأة النووية ومن أهم هذه القواعد
الفقهية.
القاعدة األولى " :المباشر ضامن وإن لم يتعمد"
أدركت الباحثة أن املباشرة وهو الشخص الذي حيصل به الضرر دون واسطة وقد عرفها الدكتور
علي اخلفيف بأهنا" :نتيجة مباشرة ملا باشره املعتدي من فعل دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يتسبب عنه
الضرر" ،وهبذا فإن املباشرة من كان فعله هو الذي جأدى مباشرة إىل الضرر

467

أما املتع جدي فهو من يتجصل فعله يف غري ملكه ،مبا ال مسوغ له فيه ،وقد كان هناك قول للدكتور
وهبة الزحيلي بأنه "ال عربة للقصد اجلنائي يف ضمان األموال وإن اخلطأ والعمد فيها سواء".
ومعىن هذه القاعدة :أن املباشر ألي فعل هو ضامن ألي ضرر يقع جراء هذا الفعل وذلك سواءً
أكان متعدياً فيه أو مل يكن متعدياً ،وبالتايل يكون الضمان على من أتلف شيئاً من مال سواء أكان قاصداً
أو خمطئاً أو غري متعمد.
والغرض من تضمني املباشر غري املتعمد هو احلفاظ على مقاصد الشريعة اإلسالمية للحفاظ على
األموال واألرواح.

468

وتتجفق هذه القاعدة الفقهية مع املادة الرابعة من اتفاقية (فينا) بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار
نصت يف املادة األوىل على أن مسؤولية املشغل عن األضرار النووية مسؤولية مطلقة أي ال
النووية ،حيث ج
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يشرتط قيام ركن اخلطأ فيها ،فاملشغل مسؤول عن األضرار النووية سواء ارتكب خطأ أو مل يرتكب خطأ
ألن اخلطأ هنا مقرتض وال يلزم املتضرر بإثبات وقوع خطأ ،ومثال على هذه القاعدة:
لو وضع شخص بعذر شيئاً يف طريق الناس ،فعثر به إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غري
قصد يضمن العاثر ،ولو طارت شرارة من دكان حداد ،فأحرقت ثوب رجل مير يف الطريق ،ضمن احلداد.
أدلة القاعدة:

َ

يف القرآن قال تعاىلَ ﴿ :و َما ََك َن ل ُِم ْؤمِن أَن َي ْق ُت َل ُم ْؤم ًِنا إ ََّل َخ َطأً َو َمن َق َت َل ُم ْؤم ًِنا َخ َطأ ً َفتَ ْ
حر ُ
ير
ِ
ِ
ٍ
ٌ

َّ ٌ َ َ

َّ َ

ُ

َرق َب ٍة ُّم ْؤم َِن ٍة َودِيَة ُّم َسل َمة إ ِ ََٰل أ ْهلِهِ إَِل أن يَ َّص َّدقوا ﴾469فهذه اآلية تؤكد تضمني املباشر وإن مل يكن
متعمداً وتوجب الضمان املايل على الذي أخطأ مباشرة.
يف السنة النبوية:
عن أنس رضي اهلل عنه" :أهدت بعض أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم إليه طعاماً يف قصعة،
فضربت عائشة القصعة بيدها ،فألقت ما فيها ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :طعام بطعام ،وإناء
بإناء".430
القاعدة الثانية " :الضرر يزال "
اب كثرية من أبواب الفقه فهي
تع جد هذه القاعدة من أصول الفقة اإلسالمي ،فقد بنيت عليها أبو ٌ
متداخلة مع القواعد الكربى الفقهية ،وتع جد هذه القاعدة األصل أو األساس يف ضمان املتلفات؛ وذلك
ألن املتلف وجب عليه ضمان ما أتلف وتعويض الضرر الذي
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أحلقه.

أذى يصيب اإلنسان
وقبل الدخول يف معىن القاعدة نعرف أوالً معىن الضرر ،فالضرر هو " :كل ً
فيسبب له خسارة مالية يف أمواله سواء كانت ناّتة عن نقصها ،أو عن نقص منافعها أو عن زوال بعض
نقص يف قيمتها عما كانت عليه قبل حدوث الضرر".
أوصافها وحنو ذلك عن كل ما يرتتب عليه ٌ
وقد ح جدد الفقهاء الضرر بأنواع عدة ،منها ما يتجفق مع املادة األوىل فقرة (ك) من اتفاقية فينا بشأن
املسؤولية املدنية عن األضرار النووية وهذه األنواع هي:
 .1الضرر الذي يصيب اإلنسان يف جسمه ويسمى هذا الضرر بالضرر اجلنائي أو اجلسمي.
 .3الضرر املايل واملتمثل يف تفويت ٍ
مال على مالكه سواء بإتالف ذلك املال كله أو جزئه ،أو بتعييب يف
عما عليه قبل الضرر ،أو تفويت منفعة مادية على
قيمة املال كأن ج
يؤدي الضرر يف نقص قيمة املال ج
الشخص ،فجميع هذه األضرار يلزم فيها التعويض لرفع الضرر.

431

أما معىن القاعدة فهو كل شخص يرتكب عمالً غري مشروع ،أو أن هذا الفعل يف أصله مشروعٌ
ولكن ترتجب عليه ضرر بالغري ،فإنه جيب على مرتكب الفعل إزالة الضرر وحمو آثاره.
ومثال على هذه القاعدة
 .1من بىن بناء س جد به النور واهلواء على جاره ،فيؤمر برفع هذا الضرر.
 .3إذا تدلجت أغصان شجرة على دار اجلار ،ومنعت عنه اهلواء والنور ،حيكم عليه بقلع الشجرة ،أو تقليم
أغصاهنا.
.2

مقر نساء جاره ،حيكم عليه بوجوب س جدها إزالةً للضرر.
من فتح نافذة يف داره حبيث تطل على ج
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433

أدلة القاعدة
من القرآن ما يستشهد به على قاعدة "الضرر يزال" ،وكذلك من السنة.
َ

َ

َ ُ َ ُّ ُ
وه َّن ِلِ ُ َضي ِ ُقوا َعليْ ِه َّن﴾ .432هنا ينفي القرآن الكرمي الضرر بصيغة اخلرب
من القرآن قوله تعاىل﴿ :وَل تضار

ويعطي مؤشراً على منع الضرر يف الشريعة اإلسالمية.
ِ
ِ ِ ٍِ
ضار ۚ﴾ 434النهي عن األضرار يف الوصية.
وص ٰى هبَا أ َْو َديْ ٍن َغْيـَر م َ
وقوله تعاىل﴿ :من بـَ ْعد َوصيَّة ي َ
ِ
ِ
أما يف السنة :ف َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ضَرَر
ال :قَ َ
اس رضي اهلل عنه ،قَ َ
صلَّى اهلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :ال َ
ال َرسول اللَّه َ
َوَال ِضَر َارَ ،ولِ َّلرج ِل أَ ْن َْجي َع َل َخ َشبَةً ِيف َحائِ ِط َجا ِرهَِ ،والطَّ ِريق الْ ِميتَاء َسْبـ َعة أَ ْذرٍع.432
ِ
ِ
َحدك ْم َج َاره
ال :قَ َ
و َع ْن أَِيب هَريْـَرَة رضي اهلل عنه ،قَ َ
ال َرسول اللَّه َ
صلَّى اهلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :ال ميَْنَـ َع َّن أ َ
ض َع َخ َشبَةً َعلَى ِج َدا ِرِه،436 فقد هنى الرسول الكرمي اجلار أن مينع جاره من االنتفاع مبلكه ،ألن هذا
أَ ْن يَ َ
ضررا جلاره.433
املنع يسبب ً
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