الفصل الخامس
آثار االتّفاقيات والمعاهدات في مواجهة ومكافحة التهديدات النووية
التمهيد:
تبني للباحثة أن احلراك الدويل لتعزيز
التطرق إليه من مواضيع الدراسة ج
من خالل ما متج البحث فيه و ج
األمن النووي املتمثجل يف املعاهدات الدولية قد انقسم إىل قسمني :القسم األول اهتم بتأمني ومحاية املواد
النووية حماولة ملنع وصول املواد النووية جلهات إرهابية واستخدامها يف أعمال إرهابية ،أما القسم الثاين فقد
نصب على عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية لنزع السالح النووي وحماولة لوقف سباق وانتشار األسلحة
ا ج
النووية.
بعض من الضعف واهلشاشة ومل تكن على املستوى املطلوب
وان كانت هذه احملاوالت قد أصاهبا ٌ
إال أهنا تع جد خطوةً يف سبيل حتقيق األمن النووي ،فبالرغم من وجود اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
يب وسرقة للمواد
ومدونة قواعد السلوك اخلاصة بأمان املصادر ج
املشعة وأمنها ،إال أنه ما يزال هناك تسر ٌ
النووية ،وباإلضافة إىل وجود معاهدات دولية متنع انتشار األسلحة النووية إال أن الدول النووية قامت
دول غري نووية أسلحةً نووية .وعند الرجوع إىل
بتطوير ترساناهتا النووية ،و وسعت بل وامتلكت بالفعل ٌ
األسباب اليت ّتعل الدول تسعى المتالك أسلحة نووية جند أن كل هذه األسباب يغلب عليها الطابع
السياسي ،ولذا فإن هذه املعاهدات واالتفاقيات حتكمها السياسة الدولية أكثر مما حيكمها القانون الدويل.
وعند اإلمعان يف هذه املعاهدات أو اجلهود الدولية ال جند معاهد ًة هتدف إىل حظر أو منع منعاً
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باتاً إنتاج أو استخدام األسلحة النووية بل إن معظمها مينع انتشار األسلحة النووية فقط وهو ما يعطي
الشرعية للدول النووية بامتالك األسلحة النووية.
وتع جد محاية املواد النووية أحد أهم الركائز األساسية لتقوية ودعم األمن النووي على مستوى الدول،
فقد رأينا من خالل هذا الدراسة أن التقصري واإلمهال يف حفظ ومحاية هذه املواد يسبب انتشار هذه املواد،
وتتم جكن اجلماعات اإلرهابية أو الدول غري النووية واليت لديها طموح نووي بكل سهولة من احلصول على
هذه املواد بنقلها من دولة إىل أخرى إما بالتهريب أو بالسرقة أو بالتجارة النووية غري املشروعة عن طريق
السوق السوداء.
إضافةً إىل أن اجلهود الدولية املبذولة يف هذا اجملال تع جد حمدودة مقارنة مع خطر تفاقم انتشار
األسلحة النووية وزعزعة األمن النووي ،فبالرغم من أن الوكالة الدولية قامت بالتوقيع مع العديد من الدول
على ضمانات دولية تسعى من خالهلا إىل ضمان عدم استخدام الدول هلذه املواد النووية أو عدم حتريفها
لألغراض العسكرية ،فإننا جند أن هناك تزايداً مستمراً يف رغبة الدول بامتالك أسلحة نووية ،وذلك ميكن
أن يرجع إىل إحساس الدول غري النووية بالظلم جملرد عدم امتالك سالح نووي ،خاصة وأن هناك دوالً غري
نووية أصبح لديها قدرات نووية ،مثل اهلند والباكستان وإسرائيل وغريهم ،أو أن هذه الدول ال تشعر باألمن
أي وقت.
ألن بعض الدول متتلك سالحاً نووياً وميكن أن هت جددها به يف ج
ويف هذا الفصل ستوضح الباحثة نقاط القوة والضعف يف أهم املعاهدات الدولية اليت تنظم أو
متنع انتشار األسلحة النووية وتضمن وصول املواد النووية إىل الدول بالطرق القانونية وعرب القنوات الشرعية
اليت حتددها هذه املعاهدات.
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أوال :معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 0293
ال نستطيع أن ننكر أمهية معاهدة عدم االنتشار النووي وتأثريها يف احل جد من انتشار األسلحة
اضحا يف التجربة النووية الليبية ،حيث أعلنت السلطات الليبية يف
النووية ،فقد كان تأتري هذه املعاهدة و ً
شهر ديسمرب عام 3002م انتهاكها للمعاهدة وحماولتها امتالك أسلحة نووية ،إال أهنا تراجعت وختلجت
عن طموحاهتا النووية ،كما أن هذه املعاهدة سامهت يف اإلقالل من التهديدات النووية وإن كانت هذه
املسامهة بطيئة نسبياً ،والدليل على ذلك هو ما قامت به كوريا الشمالية ،حيث قامت باالنسحاب منها
عندما ضيجقت اخلناق عليها .وبالرغم من جوانب القوة هلذه املعاهدة إال أن هلا جوانب ضعف تتخلجل
نصوصها .ومن أبرز جوانب القوة والضعف:
جوانب القوة:
 .1إن معاهدة منع االنتشار تقوم بتهيئة الظروف لتحويل استغالل الطاقة النووية يف جمال التطبيقات
السلمية وحدها.
 .3إن حظر االنتشار النووي يعطي مهلةً ميكن من خالهلا اختاذ بعض اإلجراءات حنو ختفيض التسلجح
النووي يف الدول النووية.
 .2إن املعاهدة تقلجل من احتماالت وقوع حرب نووية ،وذلك عن طريق حصر نطاق التملك النووي
لدى الدول النووية فقط  ،438ويف هذا الصدد يعتقد بعض اخلرباء يف جمــال التسلجح النووي أنه لوال هذه
املعاهدة لكان من ثالثني إىل أربعني دولة يف عداد من لديهم أسلحة نووية اآلن.

-438مقلد ،إمساعيل صربي" .1969 .التكنولوجيا يف حظر االنتشار النووي" ،جملة السياسة الدولية .السنة اخلامسة .ع.16ص.138

322

تضم معاهدة منع االنتشار النووي ترابطاً ثالثياً جيمع بني منع االنتشار النووي ،والتعاون يف
.4
ج
االستخدامات السلمية للطاقة النووية ونزع السالح النووي.439
 .2تع جد هذه املعاهدة واضعة حجر األساس ملنع انتشار السالح النووي وتعزيز جهود نزع السالح يف
العامل.
 .6قد أوكلت معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية أدواراً حمدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهاز
تفتيش دويل وكقناة متع جد دة األطراف لنقل االستخدامات السلمية للتقنية النووية ،480كما ألزمت املعاهدة
أطرافها بعقد اتفاق الضمانات مع الوكالة اليت ساعدت هذه االتفاقات على كشف برامج خفية لتطوير
أسلحة نووية ،وختلجي بعض الدول عن حماوالهتا يف امتالك أسلحة نووية مثل جنوب أفريقيا اليت أخضعت
أسلحتها طوعاً لربنامج حتت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك ضمن اتفاق الضمانات.481
جوانب الضعف:
 .1اإلخفاق يف حتقيق عاملية املعاهدة ،ويرجع ذلك إىل فشل املعاهدة يف اجتذاب عدد من األطراف
املهمة إقليمياً وعاملياً إليها ،ويؤدي ذلك إىل تزايد القلق حول نوايا تلك األطراف كما أن ذلك حيبـط
اجلهـود العامليـة يف منـع االنتشار النووي ،فمثالً يف الشرق األوسط جند هناك أن إسرائيل -اليت ترفض
االنضمام إىل املعاهدة ،واليت تشري مجيع الدالئل إىل أهنا متتلك مثل هذه األسلحة -ترفض فتح منشآهتا
النووية للتفتيش ،فضالً عن عدم انضمام اهلند والباكستان اللتني قامتا فعالً باختبار قنابل نووية ،كما أن

479-Bunn.George.

OP.Cit. PP.8-9.
480
- Ebaradei. Mohamed.2003. WMD and Global Security Time for Reform.
IAEABULLETIN.
Vol.45. No.1. P.6.
481- Richter. Burton,.2006. Between Devils. IAEA BULLETIN. Vol.47. No.2. P.16.
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املعاهدة أثبتت عدم قدرهتا على منع دول مشاركة فيها من االنسحاب منها مبحض إرادهتا ،كانسحاب
كوريا الدميقراطية منها عام 3002م.
تنضم للمعاهدة حصلت على مميزات نوعيةَّ ،قوت من موقعها،
وذلك ألن مثل هذه الدول اليت مل ج
وأصبحت أفضل بكث ٍري من الدول اليت وقعت على املعاهدة وألزمت هبا .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى،
فإن نزع السالح النووي يسري ٍ
مبعدل بطيء للغاية ،كما أن املادة السادسة من املعاهدة واخلاصة بوقف
ض َّمة إليها أو الدول
سباق التجسلجح مل حت َ
ظ باالحرتام وااللتزام الواجبني سواء من الدول املالكة للسالح واملْن َ
املالكة للسالح ،وقد أحجمت عن االنضمام للمعاهدة.483
قسم ـت هـ ـ ـذه املعاهـ ـ ـدة العامل فعليـ ـ ـاً إىل معسكري ـ ـن :األول ،ويت ـ ـ ـألجف من الـ ـ ـدول املالك ـة لألسلحة
 .3ج
النـ ـ ـووية (والدول املالكة اخلمس (-2أ) هي :الصني وفرنسا واململكة املتحدة واالحتاد السوفييت والواليات
ضم عدداً كبرياً من الدول اليت ال متتلك هذه األسلحة.
املتحدة األمريكية) ،والثاين ،والذي ج
ولكي تعامل الدولة كدولة سالح نووي منضوية حتت معاهدة (عدم االنتشار) ،ينبغي أن تكون قد أجرت
عمل متييزي؛ ألنه يطلب من الدول اليت ال متتلك
اختباراً نووياً قبل عام 1963م ،وقد َع جدت اهلند أن هذا ٌ
أسلحةً نووية يف ذلك الوقت أن تتخلجى عن حق سيادهتا يف تطوير هذه األسلحة دون أي تعهد ملزم من
طرف دولة األسلحة النووية إلزالة أسلحتها.482
 .2إن املعاهدة أصبحت عاجزًة ال تفي بالغرض ،ومل تعد كافيةً يف شكلها احلاضر ،فهي ال حتظر ختصيب
اليورانيوم أو إعادة معاجلة البلوتونيوم ،وهاتان مها الطريقتان األساسيتان لتصنيع وقود قنبلة نووية ،بل إن

 -483الدسوقي ،مراد ابراهيم" .1994 .معاهدة (عدم االنتشار) النووي .جملة األهرام" .مكتبة األهرام للبحث العلمي.ص ص .20 .49
483-M.R. Srinivasan.2003. View form India. IAEA BULLETIN. Vol.45. No.2. P.36.
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املعاهدة تركن إىل حسن نية احلكومات وليس لديها آلية واحدة للتنفيذ واالنتشار السريع لألسلحة النووية
والذي يتطلب اختاذ إجراءات جذرية أش جد من ذلك.484
 .4ترى بعض الدول غري النووية أن املعاهدة ال تضع أي ٍ
عقبة أمام سباق التجسلجح النووي ،وال تسهم يف
أمن هذه الدول ،كما أن هذه املعاهدة تتجسم طبيعتها بالتمييز ،وتتجهم بعض بلدان الدول النامية الدول
املتقدمة باستخدام نظام عدم االنتشار للحفاظ على احتكارها للتكنولوجيا النووية ،وتدعو هذه الدول إىل
ٍ
وصول غ ِري مقيجد إىل تلك التكنولوجيا ،دون اعتبا ٍر ملهمة ضمان عدم انتشار األسلحة النووية

.482

فقد قامت الواليات املتحدة األمريكية بنقل ما يقرب عن سبعة آالف من الرؤوس النووية إىل دول األطلنطي
غري النووية ،وخباصة أملانيا الغربية ،وعملت يف نفس الوقت على تزويد حلفائها غري النوويني بوسائل نقل
هذه الرؤوس النووية مثل الطائرات والصواريخ النووية ،ويف حالة نشوب حرب يف أوروبا تتطلب استخدام
األسلحة النووية ،فإنه ميكن أن تلجأ الواليات املتحدة إىل استعمال قوهتا النووية ،وكذلك ميكنها السماح
حللفائها غري النوويني باستخدام الرؤوس النووية ،وهذا ي ُّ
تتعهد فيه
عد خرقاً صرحياً لنص املادة األوىل الذي ج
ونص املادة الثانية
الدول النووية بعدم نقل أسلحة نووية أو مساعدة أي دولة غري نووية يف احلصول عليها ،ج
اليت تتعهد فيه الدول غري النووية باالمتناع عن قبول نقل أسلحة نووية إليها بأي صورة من الصور .486
 .2على الرغم من تصريح املعاهدة حبق الدول غري النووية يف احلصول على التكنولوجيا الذرية السلمية،
إال أهنا قيدت هذا احلق بشرط الرقابة الدولية ،فقد طالبت املادة اخلامسة من الدول بتوقيع اتفاقيات مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حىت ختضع كل أنشطتها إلجراءات األمانة الدولية.

484-klerk.de

Piet.2003.Under Fire. IAEA BULLETIN. Vol.45.No.2. P.31.
 -482فالديسالف ،ميشارين" .1982.من أجل زيادة تعزيز معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية" .جملة نزع السالح .األمم املتحدة .م.8
ع .1ص.24
 -486مقلد ،إمساعيل صربي .مرجع سابق .ص.121 -120
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 .6انتقدت املعاهدة بأهنا غري متكافئة وغري متوازنة ،إذ جاءت معرتفة بوجود الدول املسلحة ذرياً وحتاول
ّتميد عددها هذا من ناحية ،واقرتاح قبول الدول غري املسلحة ذريا التخلجي عن هدف التسلجح الذري من
ناحية أخرى ،وإذا كانت املعاهدة قد ألزمت الدول املسلحة بوقف االنتشار الرأسي والتعاون التكنولوجي
والسلمي مع باقي أطراف املعاهدة ،إال أن املصلحة األساسية للدول الذرية كانت بتجميد االنتشار األفقي.
 .3من جانب آخر جند أن إجراءات األمان الدولية اليت تطالب املعاهدة بتطبيقها من خالل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ال تستطيع منع التحويل غري القانوين للوقود إىل أغراض عسكرية ،ونظراً للتطور يف
تكنولوجيا الوقود واملفاعالت النووية فإنه سيفسح الطريق أمام إمكانيات التحويل من األغراض املدنية
السلمية إىل األغراض العسكرية.487
ثانيا :معاهدة حظر تجارب األسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعام
0293م.
مل هتتم هذه املعاهدة بالوقف و احلد من صنع أو انتشار االسلحة النووية بل كان موضوعها
الرئيس هو التجارب النووية وقد كانت املعاهدة هي اللبنة األوىل يف احلد من التجارب النووية على الرغم
من ان هذا احلد انصب فقط على اجلو والفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء واستثناء التجارب النووية فوق
سطح االرض ،ومن رأي الباحثة فإن هذه املعاهدة مل حتقق تقدم يف وقف سباق التسلح وذلك لسببني
األول وهو أن املعاهدة ملزمة إلطرافها فقط كما أن إلطرافها وفقاً لنصوص املعاهدة احلق يف إجراء التجارب
النووية فوق سطح االرض وهذا يعطي الفرصة الكافية لألطراف بتطوير ترساناهتا النووية دون احلاجة اىل

 -483مصطفى ،نادية حممود" .1986 .تطور سياسات منع االنتشار النووي يف العامل الثالث" .جملة السياسة الدولية.السنة الثانية.ع.86
ص -ص.13 ،16
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إجراء ّتارب نووية يف اجلو أو الفضاء اخلارجي أو حىت حتت سطح املاء ،والسبب الثاين أهنا مل تضع قيود
على الدول األطراف يف تطوير أسلحتهم النووية فأمريكا وروسيا – أحد أطراف املعاهدة -تقوم إىل يومنا
هذا بزيادة الرؤؤس النووية كماً وكيفاً ،وحىت احلد من أنتشار األضرار النووية مل حتققه املعاهدة ألن مبجرد
قيام أحد أطراف املعاهدة بإجراء ّتارب نووية يف اقليمها قد تنتقل هذه األضرار للدول اجملاورة.
وللباحثة رأي ايضاً يف أن املعاهدة أعطت للدول األطراف صك قانونيا إلجراء التجارب النووية
فوق سطح األرض ووفقا إلحكام القانون الدويل إذ إن املعاهدات الدولية هي مصدر من مصادر القانون
الدويل ،بعد أن كانت هذه الدول تقوم هبا دون أن تستند على أي قاعدة من قواعد القانون الدويل.
جوانب القوة:
قال الرئيس السابق لروسيا إن إمتامها يعين جناحا عظيما لكل إنسان حسن النية يناضل من سنني
عديدة من أجل وقف التجارب النووية" كما وصفها اوثانت األمني العام السابق لألمم املتحدة بأهنا"
أعظم االجنازات اليت متت يف سبيل نزع السالح منذ قيام األمم املتحدة ،ويضاعف من أمهية هذه املعاهدة
أهنا اكتسبت صفة عاملية إذ وقعت عليها ( )141دولة" ،ومامييز املعاهدة اهنا:
 .1قد لقيت معاهدة موسكو رأياً دولياً عاماً متسماً بالرضا واالستحسان ،وقد أقرهتا دول كثرية معلنة
استعدادها للتوقيع عليها.
 .3ع جدت املعاهدة أول اتفاق دويل مت بني الشرق والغرب يف جمال التسلجح النووي ،وهي النتيجة العملية
األوىل جلهود بذلتها الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت خالل مثانية عشر عاماً لوضع قيود على سباق
التسلجح.
 .2وما يزيد من أمهية هذه املعاهدة أيضاً أهنا سجلت خطوة على طريق النجاح يف مباحثات نزع السالح
النووي وأهنا تشجع على استمرار هذه املباحثات.
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جوانب الضعف:
ويف مقابل هذه املميزات اليت امتازت هبا املعاهدة اعرتهتا العديد من العيوب اليت ّتعلها خميبة لألمل
وليست على املستوى املطلوب منها:
.1

أن احلظر ال ينطبق على إجراء التفجريات النووية حتت األرض طاملا ال تتع جدى أضرارها اإلقليم

الذي أجريت فيه ،ويؤدي هذا إىل ضعف أثرها على سباق التسلجح ،ألن الدول النووية الثالث األطراف
فيها قد بلغت قدرة يف إنتاج األسلحة النووية جيعلها تعزف عن إجراء هذه التجارب يف اجلو أو يف الفضاء
اخلارجي أو حتت سطح املاء معتمدة يف إنتاجها على ما توصلت إليه من تصميمات وما ّتـريه من ّتـارب
حتت األرض.488
 .3املعاهدة كانت حجة لكل من فرنسا والصني اللتان رفضتا التوقيع على املعاهدة ،ذلك لسببني األول:
وهو كما قال اجلنرال (ديغول) يف أن املعاهدة رغبة من الدول العظمى للسيطرة السياسية ،وعليه أن فرنسا
ستستمر يف إجراء التجارب النووية طاملا اليوجد نزع شامل للسالح النووي ،ووصفتها الصني –املعاهدة
"باخلديعة للشعوب هدفها إبقاء االحتكار النووي للدول االساسية الثالث" ،أما السبب الثاين هو ان
املعاهدة أعطت وضعاً مميزاً ألطرافها األساسيني (الواليات املتحدة وبريطانيا و روسيا) فيما يتعلجق بتعديل
نصوصها.
 .2مل حت جدد املعاهدة يف نصوصها جهة رقابية حبجة أن أطرافها ليست لديهم تكنولوجيا املراقبة الكافية
للقيام هبذا الدور ،ولذلك كل دولة تعتمد على نفسها وأجهزهتا الذاتية للقيام بالرقابة والتفتيش ،ويف رأي
الباحثة فإن هذه الرقابة قد تكون مزيفةً ،إذ من املمكن أال تكون هناك مصداقية من الدول يف اإلعالن
عن نشاطاهتا النووية وعدد رؤؤس ترساناهتا النووية.

 -488بنونه ،حممد خريي أمحد.مرجع سابق.ص ص .106 .102
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حق األنسحاب منها ،مبا ميكنهم من إجراء التجارب النووية يف البيئات
 .4تعطي املعاهدة ألطرافها ج
احملظورة بعد ثالثة أشهر من تاريخ األنسحاب .489
ثالثا :معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية (معاهدة تالتيلولكو) عام .0293
تقييم معاهدة حترمي األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية:
نقاط القوة:
تع جد املعاهدة خطوًة هامة يف طريق نزع السالح ،ألهنا تلزم أطرافها ببقاء منطقة حيوية آهلة
بالسكان خالية من األسلحة النووية ،كما أهنا تع جد منوذجاً ملعاهدات شبيهة لنزع سالح مناطق أخرى يف
العامل.
تنص على تنظيم الرقابة على
ويزيد من أمهية هذه املعاهدة يف جمال نزع السالح النووي ،أهنا ج
الضمانات
النشاط النووي يف املنطقة ،وتوجيهها حنو األهداف السلمية دون العسكرية ،واالرتباط بنظام ج
اخلاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعالوةً على ذلك ،فاملعاهدة تلزم األطراف فيها من الدول اليت متتلك أسلحة نووية واملوقجعة على
الربوتوكول بعدم استخدام األسلحة النووية أو التهديد هبا ضـ جد األقاليم الواقعة يف نطاق املنطقة.521
باإلضافة إىل أن (تالتيلولكو) هي املعاهدة اليت انفردت باحتوائها على ضمانات األمن السلبية،
لذا ،فإن بعض الدول قد وقعت االتفاقية لتحصل على ضمانات األمن السلبية ،وهو أمر غري موجود يف
أي دولة من الدول
معاهدة (عدم االنتشار) النووي ،كما مسحت املعاهدة بالتفتيشات يف حالة ج
الشك يف ج

 489احلماوي ،رقيب حممد جاسم ،مرجع سابق ،ص.113-116
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األعضاء يف املعاهدة ،كما أن الدول األطراف يف تالتيلولكو تعقد اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية مبقتضى معاهدة (تالتيلولكو).
نقاط الضعف:
سعت املعاهدة إىل ضرورة أن تكون كافة دول املنطقة أطرافاً فيها بال استثناء كأحد شروط
تأخر تنفيذها فعلياً ألكثر من عشرين عاماً ،ولقد أصبحت املعاهدة أكثر
تنفيذها ،األمر الذي جأدى إىل ج
فعالية بعد تصديق الربازيل واألرجنتني وتشيلي وكوبا.
إضافة إىل قصر الفرتة الزمنية بني إعالن الدولة باالنسحاب وتنفيذ ذلك االنسحاب ،إذ إهنا
ح ِّددت مبدة ثالثة أشهر فقط .520
وقد ِ
اعرتض على هذه املعاهدة؛ وذلك ألهنا لن متنع الواليات املتحدة من نقل أسلحة نووية عرب
قناة بنما ،كما أن فعالية هذه املعاهدة حمدودة ألهنا ال تطبق يف بعض األراضي الواقعة يف نطاق القارة مثل
تعه ٍد من
بورتريكو وجزر فرجني وقناة بنما ،ويرى االحتاد السوفييت أن جناح هذه املعاهدة يتوقجف على ج
الواليات املتحدة األمريكية –الدولة الوحيدة اليت متلك أسلحة نووية – بعدم نقل أسلحة نووية إىل حدودها
اجلنوبية.529
نصوصها الضعف واخللل ،إال أهنا
ويف النهاية وإن بدت هذه املعاهدات هش ًة وضعيف ًة ويعرتي
َ
تع جد خطوًة قوية وقاعدة أساسية لنزع السالح النووي من قبل الدول ،كما أن ضعف هذه املعاهدات ليس
متسكها برتسانتها
السبب الرئيس يف فشلها يف حتقيق أهدافها ،فكما نظر الباحثة فإن تعنَّت بعض الدول و ج
النووية وزيادهتا كماً ونوعاً ،وإميان البعض اآلخر من الدول بأنه ال قوة إال مع السالح النووي ،وإن عدم
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مصداقيتها يف تقدمي تقارير عن ترسانتها النووية ،هو اجلحر الذي يعيق مسرية نزع السالح النووي ،وعلى
ٍ
معاهدات متنع إنتاج
أية حال ،فإن اجملتمع الدويل ال حيتاج إىل معاهدات منع انتشار نووي ،بل إىل
وحترم هذه األسلحة حترميًا دوليا ،وتعاقب كل دولة تقوم بتحريف املواد النووية ألغراض
األسلحة النووية ج
عسكرية ،وتكون مثل هذه املعاهدات واليت حنن بصددها اآلن مرجعيةً للمعاهدات القادمة؛ حىت ال نقع
يف نفس األخطاء.
رابعا :تقييم اإلجراءات والتدابير التي تتّخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم األمن النووي
بذلت الوكالة وال تزال تبذل جهوداً ملموسة يف إرساء قواعد األمن النووي وإصدار تقارير سنوية
تتضمن تدابري الزمة لتحسني األمن لدى الدول،
رجكزت فيها على وضع األمن النووي للدول وق جدمت وثائق ج
ون جقحت مرات عدة الضمانات الدولية للوصول إىل املستوى املطلوب لدعم األمن جلميع الدول النووية
منها وغري النووية ،وقد جاء هذا التنقيح نتيجةً للثغرات اليت أصابت نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة
الذرية خالل الفرتة السابقة من الزمن ،واليت نتج عنها عدم التزام عدد من الدول غري النووية ،وقيام بعض
منها بصنع وتفجري قنبلة نووية مثل اهلند ،وقيام بعض آخر مبحاولة لتطوير برناجمها النووي غري السلمي
مثل إيران وكوريا.
وبالرغم من اإلجراءات اليت تق جدمها الوكالة إىل الدول حلماية املواد النووية لدعم األمن النووي بني
الدول ،إال أنه يعاب على هذه اإلجراءات أهنا غري ملزمة ،إذ إهنا تعتمد على مصداقية الدول يف اإلبالغ
عن املواد النووية على نشاطها النووي إذا كان يسري حبسب الضمانات الدولية وحبسب الشرعية الدولية،
ويف حدود االستخدام السلمي للمواد النووي ،وأنه ال توجد أي شبه ٍة يف حتويل نشاطها إىل عسكري،
باإلضافة إىل أن هذه اإلجراءات مل تتضمن أي عقوبات ملخالفيها.
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كما أن هذه الضمانات اليت تعتمد عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف حتقيق هدفها يف احلد
عيوب ،من ضمن هذه العيوب:
من التسلجح النووي توجد هبا ٌ
 .1أن هذه الضمانات تستند إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووي ،واليت تسمح هذه األخرية
بتبادل املواد والتكنولوجيا النووية مما يفضي أىل حاالت كثرية إىل إساءة استخدامها.
 .3تطبجق هذه الضمانات على املنشآت النووية للدول األطراف يف معاهدة عدم االنتشار النووي ،وال
تشمل تلك الدول اليت ترفض االنضمام إليها ،مما يسمح للطائفة األخرية من الدول بإنتاج األسلحة
النووية.
 .2تع جد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي اجلهة الرقابية على سري استخدام املواد النووية لألغراض السلمية
ومنع االنتشار النووي ،إال أن الوكالة بتطبيقها معاهدة عدم االنتشار النووي تقع يف معاملة التميجز بني
لنص املادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار (راجع قائمة املالحق) ،فهو أكثر
الدول ،وذلك طبقاً ج
النصوص الدولية شاهداً وتسجيالً للتميجز بني الدول.
وهكذا ال ختضع الدول النووية للرقابة الدولية يف نطاق االتفاقية إال بإرادهتا ،بل إن هلا احلق وحرية
استرياد املواد النووية بال قيد سواء من الدول النووية أو غري النووية ،بينما الدول األخرية ال حي جق هلا احلصول
كل نشاطاهتا النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
على ج
أي مواد أو تكنولوجيا نووية إال مقابل إخضاع ج
ٍ
استخدام عسكري ملا يتم استرياده.
من أجل منع أي
لذا ترى الدول غري النووية أن الضمانا ت الدولية يف جمال منع انتشار األسلحة النووية تقوم على
أساس من عدم املساواة.
ويف هذا السياق قامت الوكالة با جختاذ الكثري من اخلطوات لتطوير نظام الضمانات الدولية من خالل
إدخال إجراءات جديدة لتقوية الضمانات ،وتتمثجل هذه اإلجراءات يف برنامج الربوتوكول اإلضايف لنظام
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الضمانات ،الذي مينحها –الوكالة -الصالحية القانونية لتنفيذ نظام ضمانات أكثر فعالية وذلك سعياً إىل
ما يأيت:
 -1جعل نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظاماً عاملياً تلتزم به مجيع أطراف معاهدة عدم
االنتشار النووي ،اليت تنص على هذه الضمانات.
 -3زيادة فعالية دور الوكالة من خالل الربوتوكول اإلضايف لنظام الضمانات الدولية الذي يعطيها قدرات
أفضل متكنها من اكتشاف األنشطة النووية السرية.
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الخـاتمة :نتائج البحث وتوصياته:
أوال :نتائج البحث:
تأثري على
من خالل هذه الدراسة ترى الباحثة إن أهم االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت هلا ٌ
توصلت الباحثة إىل نتائج عدة أبرزت فيها أهم نقاط القوة
تعزيز األمن النووي على مستوى الدويل ،ج
والضعف يف املعاهدات املدروسة و املشار إليها بالبحث ،وقد كانت معاهدة منع انتشار األسلحة النووية
من أهم املعاهدات الدولية اليت حظيت بنصيب كبري من االنتقادات؛ وذلك ألن هذه املعاهدة قد وضعت
حجر األساس لدعم األمن النووي ومنع انتشار األسلحة النووية ،كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هلا
جمهودات كبرية ملنع انتشار األسلحة النووية ومحاية املواد النووية ووضع أسس استقرار األمن النووي ،ولذلك
فقد كانت نتائج وتوصيات البحث حمصورًة يف تلك اجملهودات الصادرة من اجملتمع الدويل واملتمثجل يف
املنظمات والوكاالت املتخصصة ،ومن أهم هذه النتائج:
 .1أشارت الدراسة إن أمن املواد النووية أمراَ خيضع لسيادة اخلاصة بالدولة ،وليس مسؤولية مشرتكة ،وهذا
من شأنه أن يؤثر على نظام تأمني املواد النووية .
 .3تبني الدراسة مكامن القوة والضعف يف معاهدة (عدم االنتشار) النووي ،إذ إهنا يف الوقت الذي ع جدت
فيه مبثابة سد ٍ
فعال أمام خطط تطوير أسلحة نووية –وهذا ما يظهره السجل التارخيي هلا– فقد استطاعت
ط لتطوير قنابل ذرية تتخلجى عاجالً أو آجالً عن طموحها
أن ّتعل من الدول اليت كانت لديها خط ٌ
النووي ،وأصبحت أطرافاً فيها ،إال أن هذه املعاهدة مل ّترب الدول النووية على تنفيذ التزاماهتا بعدم دعم
الدول غري النووية لصناعة قنابل نووية على النحو الذي دعمت به الواليات املتحدة األمريكية إسرائيل
المتالك قدرات وأسلحة نووية.
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 .2أوضحت الدراسة أن معاهدة (عدم االنتشار) النووي مل ّتذب دوالً عديدة لالنضمام إليها والتصديق
عليها ،لفقدها جانب من القوة والقدرة الكافية اليت متنع أطرافها من االنسحاب كما هو لدى كوريا
الشمالية اليت انسحبت منها يف عام 3002م.
 .4أعطت املعاهدة للدول النووية الكربى الشرعية يف امتالك األسلحة النووية حىت ولو مل تستخدمها
ومتنع الدول غري النووية من ذلك ،وهذا قسم اجملتمع الدويل إىل قسمني :دول نووية وأخرى غري نووية.
االّتار هبا بطريقة غري مشروعة فإن
 .2ويف جمال محاية املواد النووية من الوقوع بني أيادي إرهابية أو ج
اجلهود الدولية يف هذا تكاد تكون ضعيفةً وهشة إذ إن معظم هذه اجلهود تكون نتاج الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وما يعيبها هو أهنا غري ملزمة للدول ،فمنها ما يكون على شكل توصيات ومنها ما يكون
على شكل مدونات غري ملزمة ،كما أن اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية مل تدخل حيز النفاذ إال يف
شهر أبريل عام 3016م ،وهذا يعد وقتاً قريباً جدا.

ثانيا :توصيات الدراسة:
بعد خوض غمار البحث يف االتفاقيات واملعاهدات الدولية لتعزيز األمن النووي رأت الباحثة طرح
بعض التوصيات لدعم الدراسة ترتبت على النحو اآليت:
 .1اختاذ موقف دويل فاعل حيال احلماية املادية للمواد النووية واملواد املشعة ووضع ضوابط حامسة لتصدير
مثل هذه املواد ،وضمان عدم وصول مثل هذه املواد إىل أيدي اجلماعات اإلرهابية وتكثيف اجلهود ملنع
االّتار غري املشروع باملواد النووية ،واالنضمام إىل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،إضافة إىل تطبيق
ج
توصيات احلماية املادية الصادرة عن الوكالة للطاقة الذرية ،والسعي جلعل مثل هذه التوصيات ملزمة للدول
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ويعاقب خمالفها ،كما جيب أن ختضع مجيع صادرات املواد واملعدات النووية اململوكة للدول احلائزة لألسلحة
النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،تفادياً الستعماهلا لألغراض غري السلمية.
يعوال على النوايا احلسنة للحكومات ،وأال يعتمدا على
 .3جيب على الوكالة الدولية واجملتمع الدويل أالج ج
اإلعالن املبدئي الذي تقدمه الدول ،وتعلن فيه بأن أنشطتها النووية مكرسةٌ لألغراض السلمية فقط ،وإمنا
جيب تشجيع الدول على التوقيع والتصديق على اتفاقيات نظام الربتوكول النموذجي اإلضايف للضمانات
الدولية ،وتوطيد هذا النظام ليكون الضابط يف التأكد من إذعان أو عدم إذعان الدول لبنود معاهدة (عدم
االنتشار) ،وذلك ألن هذا الربوتوكول اإلضايف يسمح للوكالة بسلطات التفتيش املفاجئ للدول ،األمر
الذي مينحها صالحيات غري حمدودة يف عمليات التفتيش ،حيث برهن هذا النظام على قيمته يف قضييت
إيران النووية وكوريا وغريمها من الدول.
 .2إلزام مجيع الدول باملعاهدات واالتفاقيات اليت تقوم بالتوقيع والتصديق عليها ،وذلك برتتيب جزاء
عسكري رادع ملن يقوم باالنسحاب منها مبحض إرادته ،كما حدث يف ملف كوريا النووي عندما قامت
بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 3002م ،وانسحبت من معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية ،وقطعت الصلة بينها وبني الوكالة.
 .4جيدر باجملتمع الدويل السعي إلبرام معاهدات واتفاقيات دولية حتظر إنتاج وامتالك واستخدام األسلحة
النووية ،وال يكون اهتمامه منصبا فقط على حظر انتشار األسلحة النووية ،وتكون هلذه املعاهدات القدرة
على إجبار الدول النووية على التخلجي عن أسلحتها النووية ،وتطبيق هذا احلظر على الدول النووية قبل
الدول غري نووية.
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