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 مقدمة

عمى اقتصاديا وبيئيا تعتبر الطاقة النووية مصدر جد ميم من مصادر الطاقة نظرا لتفوقيا        
األخرى كالبترول والغاز الطبيعي , حيث ظيرت أىميتيا عمى نطاق واسع بعد أزمة المصادر 

لمنفط بالدول الصناعية الكبرى لمتوجو نحوىا كبديل التي دفعت  3751 سنةالطاقة العالمية ل
 ووسيمة مثمى لتخفيف تبعيتيا و ارتباطيا بالدول المصدرة لو.

لم يقتصر استعمال ىذا النوع من الطاقة عمى المجال الصناعي االقتصادي فقط بل 
تعداه إلى توظيفيا في المجال األمني العسكري من خالل إنتاج السالح النووي واستعمالو 

عنو من خسائر مادية وجسدية ميولة فيو  ليمثل بذلك سالح دمار شامل نظرا لما ينجم
يعتمد في قوتو التدميرية عمى عممية االندماج النووي بإمكان قنبمة نووية واحدة تدمير مدينة 

 بأكمميا لذلك يخضع ىذا المنتج من حيث تصنيعو و استعمالو لضوابط دولية صارمة.

لحرب العالمية الثانية تم استعمال السالح النووي مرتين في تاريخ الحروب ذلك أثناء ا
قامت فييا الواليات المتحدة األمريكية بإسقاط قنبمة نووية عمى مدينتي ىيروشيما و ناجازاكي 

شخص إضافة لمقتل ما يزيد عن  301.111التي أوقعت أكثر من   3723في اليابان عام 
الجينات والحرائق وتأثير  ضعفي ىذا الرقم في السنوات الالحقة نتيجة التسمم اإلشعاعي

 .الوراثية 

بعد ىذه الضربة النووية وقيام وانتياء الحرب العالمية الثانية استمر التسابق نحو تطوير     
السالح النووي في إطار ما عرف بالحرب الباردة بين كل من الواليات المتحدة األمريكية و 

اشد قوة والقيام االتحاد السوفيتي ذلك بتطوير الطائرات حتى تتمكن من حمل قنابل نووية 
بتفجيرات تجريبية ليذه األخيرة . إضافة لتطوير أنظمة إطالق الصواريخ ذات الرؤوس 
النووية العابرة لمقارات كل ىذه التطورات أدت إلبرام معاىدات ثنائية بين الدولتين أىميا  

مزم و معاىدة تقميص األسمحة اليجومية اإلستراتيجية التي ت 0و ستارت  3معاىدة  ستارت 



ب  
 

الطرفين بإجراء خفض في قواتيما النووية اليجومية ووضع حد لمصواريخ البالستية العابرة 
 لمقارات التي تطمق من الغواصات و القاذفات الثقيمة .

انفجار نووي كانت مجمميا  0111حتى وقتنا الحالي وقع ما يقارب  3723منذ سنة    
انفجارات تجريبية واختبارات قامت بيا الدول المالكة لألسمحة النووية بصفة رسمية عمنية 
وىي الواليات المتحدة األمريكية ، االتحاد السوفيتي، الصين، بريطانيا، فرنسا، اليند، 

تمتمك األسمحة النووية لكنيا لم تعمن عنيا بصفة إلسرائيل التي افة باكستان . ىذا باإلض
وان كان ىناك مؤشرات قوية تدل عمى قياميا بتفجير نووي في المحيط األطمنطي رسمية 
التي قامت بتفجير خمس قنابل نووية تجريبية كوريا الشمالية  ، 3757سبتمبر  00بتاريخ 

 . 0134حتى  0114خالل الفترة الممتدة من 

أدت الحمالت السابقة لمتسمح النووي لزعزعة االستقرار واألمن في العالم برمتو ما أدى      
لتعالي أصوات مناىضة لعمميات التسمح و اختبار ىذه األسمحة التي بمغ في الفترة بين عام 

أكثر من خمسين انفجار نووي تجريبي مما أدى بالكثير من الشخصيات  3731إلى  3732
و بعض الدول لمتعبير عن رفضيا القاطع ليذه األفعال و سعييا لمحد من ىذه  العالمية

الظاىرة الخطيرة عن طريق إنشاء ىيئة دولية تتولى ميمة الرقابة كمرحمة أولى وىو ما تم 
.لتسعى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لتحقيق ىدفين رئيسيين ىما نشر  3735تحقيقو سنة 

طاقة الذرية و عدم استخدام الطاقة النووية في خدمة األغراض االستخدامات السممية لم
 . العسكرية

وضعت الوكالة الدواية لمطاقة الذرية مجموعة إجراءات إلزامية لتحقيق أىدافيا لكن      
نتيجة الصعوبات الكبيرة التي واجيتيا و التي أعاقتيا عن أداء واجباتيا تدخمت منظمة األمم 

يا لمحد من انتشار األسمحة النووية عن طريق وضع جممة من المتحدة في محاولة من
التي وقعت عمييا  3741االتفاقيات الدولية أىميا معاىدة الحد من االختبارات النووية سنة 

سبتمبر  02التي فتحت لمتوقيع في معاىدة  الحظر الشامل لمتجارب النووية   دولة ، 313



ت  
 

ريكية غير أنيا لم تدخل لحد اآلن حيز التنفيذ بنيويورك في الواليات المتحدة األم 3774
دول ذات قدرات نووية تتمثل في الواليات المتحدة  6بسبب إما عدم توقيع أو عدم تصديق 

 .األمريكية ، الصين، اليند، باكستان، إيران، مصر، كوريا الشمالية ، إسرائيل 

األممية الرامية في األساس رغم وجود جممة معتبرة من المعاىدات الدولية و القرارات      
لمحد من انتشار األسمحة النووية في العالم إال أنيا لم تعد مجدية في ظل الخروقات التي 

باإلضافة لعدم قدرتيا عمى منع الدول غير الموقعة  ،ترتكبيا بعض الدول الموقعة عمييا
الرقابة والضبط عمييا من إنتاج أسمحة نووية األمر الذي يتطمب إعادة النظر في إجراءات 

  .والعقوبات وضرورة اعتماد نظام جديد قائم عمى القوة والردع يضمن عدم التمييز بين الدول

إن البحث المعمق في قضية انتشار األسمحة النووية مكننا من الوصول إلى حقيقة انو      
من بين الضغوطات والعوائق التي تواجو عمل الوكالة الدولية لطاقة الذرية ىو تدخل بعض 

في اختصاصيا بإقداميا عمى معالجة قضايا تتعمق باستخدامات  خاصة الغربية الدول 
غراض السممية نخص بالذكر الواليات المتحدة األمريكية التي قامت الطاقة النووية لغير األ
البرنامج النووي العراقي السري  إحياء تحت ستار  0110عام  بشن حرب عمى العراق

الساعي القتناء التكنولوجيا النووية ألىداف عسكرية رغم إقرار جميع المختصين والخبراء 
أنشطة إلحياء برنامجيا السابق الذي تم كشفو أو أية بعدم وجود لمسالح النووي العراقي 

 . 3776وتدميره بالكامل عام 

لم يتوقف تسمط أمريكا عند ىذا الحد بل امتد لتنصب نفسيا مراقبة لبرامج تسمح الدول       
حيث سعت وتسعى لفرض المزيد من العقوبات عمى إيران من خالل استغالل نفوذىا في 

باإلضافة لمضغط عمى سوريا لقطع عالقاتو  ،شد قسوة مجمس األمن حيث كانت آخرىا األ
سرائيل  مع حزب اهلل المبناني بغية تحقيق اليدف األسمى وىو الحفاظ عمى امن أمريكا وا 

 المزعوم رغم اعتبار ىذه األخيرة دولة مالكة لترسانة نووية كاممة .



ث  
 

ة الفعل ورد الفعل نجد إذن يبقى مسار العالقات الدولية يشيد توترا كبيرا في خضم حال     
مثال إيران رغم ما تعانيو جراء العقوبات األربع الصادرة في حقيا إال أن مساعييا لم تتوقف 

يجمعيا مع تركيا والبرازيل ينص عمى استبدال اليورانيوم  لم يتم تنفيذه  بل كممت بإبرام اتفاق
الشمالية التي قررت المضي باإلضافة لممف كوريا  عالي التصنيع في فرنسا ،بالوقود النووي 

في برنامجيا النووي متجاىمة كل التزاماتيا . كل ىذه تحديات تعيشيا الوكالة الدولية لمطاقة 
 الذرية التي يفترض أنيا الييئة المختصة في مجال االستخدام النووي .

انطالقا مما سبق سنحاول من خالل ىذه الدراسة معالجة العديد من القضايا ذات      
ىمية البالغة عمى المستوى الدولي الرتباطيا بمجال جد ميم يتعمق بقضايا االنتشار األ

النووي العسكري وحصر استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية عن طريق محاوالت 
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية باعتبارىا المنظمة المكمفة بذلك ومن خمفيا دول النادي النووي 

الواليات المتحدة األمريكية الضغط عمى بعض الدول التي تسعى لتطوير قدراتيا وعمى رأسيا 
النووية متجاىمة دول أخرى يتم إعفاؤىا من المساءلة أو حتى االنضمام إلى معاىدة عدم 

 االنتشار النووي .

 أسباب اختيار الموضوع

الوكالة الدولية لمطاقة  في الواقع توجد العديد من األسباب الكامنة وراء اختيار موضوع "     
الذرية بين تطبيق القانون و التحديات المعاصرة " ذلك لما يتمتع بو من أىمية بالغة و 
تغطية إعالمية كبيرة تسمط الضوء عمى طبيعة العالقة الرابطة بين الوكالة واألمم المتحدة 

النقاط والدول . عموما يمكن حصر أىم األسباب الدافعة الختيار ىذا الموضوع في 
 األساسية التالية 8



ج  
 

اعتبار موضوع التسابق نحو التسمح النووي من المواضيع الشائكة الجديرة باالىتمام نظرا  
لمطبيعة الخطرة ليذا السالح و عواقب استعمالو أو التيديد بذلك المزعزعة لدعائم األمن و 

 االستقرار بين دول العالم أمام تسجيل الفشل والعجز عن إيقافو .
دخول اتفاقية الحظر الشامل لمتجارب النووية والتقيد بما ورد فييا من  إمكانيةالبحث في  

التزامات خاصة بعد معاناة العديد من الدول من التأثيرات والنتائج الجد سمبية ليا نجد في 
الدول الجزائر التي كانت بمثابة حقل لمعديد من التجارب النووية التي أجراىا مقدمة ىذه 

 . عمر الفرنسي عمى أراضي الصحراء الجزائريةالمست

الرغبة في تعميق دراسة ظاىرة التسمح النووي لبعض الدول عن قرب بإلقاء نظرة عمى نشأتو  
و العوامل التي ساعدت عمى انتشاره و استمراريتو ودراسة إن وجدت اإلمكانات و السبل 

 المتاحة و الكفيمة بوقفو أو الحد منو عمى األقل .
الدور الذي تمعبو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من خالل فرض سيطرتيا عمى برامج  تقييم 

التسمح عن طريق وضع نظام الضمانات و تعيين خبراء مختصين لمقيام بإعداد تقارير حول 
  .مشاريع الدول في المجال النووي و فرض العقوبات في حال إخالل ىذه األخيرة اللتزاماتيا

الجيود المبذولة من طرف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية المتمثل أساسا في اإلحاطة بمختمف  
إبرام المعاىدات الدولية الرامية لمحد من انتشار السالح النووي من جية و المعيقات 
المتجسدة أساسا في تسمط و ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية و مجمس األمن من جية 

  .أخرى
 إشكالية البحث

قام في السنوات األخيرة جدل كبير بين الدول حول البحث عن بدائل لمصادر الطاقة        
واتجاه رغبة الدول المتالك برامج والمموثة لمبيئة مثل البترول والغاز الطبيعي والفحم الزائمة 

نووية خاصة وبناء محطات لمطاقة النووية لسد النقائص التي تعاني منيا الدول في مجاالت 
كيربائية خاصة .  ومدى تطور ىذه  التقنيات لتصل إلى حد توظيفيا في المجال الطاقة ال

نتاج السالح النووي لدى بعض الدول و خطورة انتقال تأثيره من المستوى الوطني  العسكري وا 



ح  
 

إلى المستوى الدولي وما ينتج عن ذلك من اضطرابات وأزمات سياسية قد تصل إلى حد 
 التدخالت العسكرية .

إذ تستخدمو كثير منيا كأداة لحماية نفسيا من أي خطر ييدد أمنيا و يزعزع استقرار        
كيانيا سواء من قبل دول أو تنظيمات إرىابية و ىي الذريعة التي تتمسك بيا كل من 
الواليات المتحدة األمريكية و إسرائيل لفرض رقابة صارمة عمى الدول العربية و اإلسالمية 

منظمة األمم المتحدة خاصة مجمس األمن نظرا لما يممكو من خاصة عن طريق تسخير 
صالحيات واسعة النطاق تصل إلى حد فرض عقوبات لمنعيا من امتالك التكنولوجيا النووية 
التي تستخدميا في إنتاج قنابل وأسمحة ذرية تدمر بيا إسرائيل التي تمتمك أكثر من ثالثة 

السالح عمى العالم بأكممو بكل ما يفرزه من ذلك من منطمق خطورة ىذا  ،أالف رأس نووي 
انعكاسات ذات طبيعة سمبية و خيمة تيدد األمن والسمم الدوليين و تحدث الرعب في نفوس 

 البشرية .
 التالي 8التساؤل المركزيكل ىذه المعطيات دفعت لصياغة إشكالية ليذه الدراسة تمثمت في 

لوفاء بالتزاماتيا وأداء مياميا المتمثمة أساسا ىل تمكنت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من ا
في الحد من انتشار السالح النووي في العالم و تخطي الضغوطات التي تمارسيا عمييا 

 بكل ما ينجم عنيا من أزمات و انتياكات لمقانون الدولي ؟. أطراف دولية فاعمة
 

يمكن ذكرىا عمى النحو التالي8 تساؤالت فرعيةتحمل ىذه اإلشكالية الرئيسية في طياتيا   

مثل الوكالة بين المنظمات و تنسيق في ظل التنظيم الدولي ىل يمكن القول بوجود تعاون  -
 ييدف لمحد من انتشار األسمحة النووية ؟الدولية لمطاقة الذرية ومنظمة األمم المتحدة 

ي خضم االنتياكات فالمتعمقة بنزع السالح النووي ما مدى فعالية المعاىدات الدولية  -
؟الصارخة لبنودىا



خ  
 

الوكالة الدولية لمطاقة  بين الدول و الفعالىل توجد وسيمة أو أداة كفيمة بتعزيز التعاون  -
 حتى يتم تفادي وقوع األزمات الناجمة عن زيادة وتيرة التسمح النووي ؟ الذرية 

ت التالية 8إن التساؤالت التي تثيرىا ىذه اإلشكالية تقودنا لصياغة  الفرضيا  

تؤدي األزمات الحالية و المستقبمية لزيادة تضافر الجيود خاصة تمك التي تبذليا الوكالة  -
منع انتشار األسمحة النووية والتأكيد عمى االستخدام السممي الدولية لمطاقة الذرية الساعية ل

 .لمطاقة النووية 

حال أدت الوكالة الدولية لمطاقة تكون عممية الحد من التسمح النووي ذات فعالية اكبر في  -
وتمكنت من رفضيا الخضوع ألي نفوذ سياسي يؤثر عمى  الذرية مياميا وحققت أىدافيا

 أدائيا لعمميا بطريقة موضوعية 

يؤدي إصالح المنظمات الدولية خاصة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ومنظمة األمم  -
منافسة لمواليات المتحدة األمريكية األداة الكفيمة إلعادة التوازن  أطراف المتحدة وظيور 

. الدولي وتعزيز التعاون المثمر بين أطراف المجتمع الدولي

 منهج الدراسة :

من منطمق األىداف العممية التي يسعى لتحقيقيا موضوع ىذا البحث والمتمثمة أساسا في    
مدى فعالية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وقدرتيا عمى الحد من االنتشار النووي اقتضى 

 األمر إتباع مجموعة مناىج تالئم طبيعة الموضوع ىي 8

المواثيق والمعاىدات الدولية ذات الصمة ميل تح و المنيج التحميمي الذي يستخدم لعرض    
مشروعية عدم بالطاقة النووية في ظل القانون الدولي وما أقرتو محكمة العدل الدولية حول 

مشاريع الدول التي تتسابق نحو التسمح التيديد باستخدام األسمحة النووية إلى جانب تحميل 
من توجيات  تتضمنو ي الواقع لبيان ماأراء ممثمييا كما ىي عميو ف دراسةالنووي من خالل 

قصد إبراز معناىا ومدى تأثيرىا عمى مسار العالقات الدولية ىذا من جية كما يستخدم 



 د
 

بمنع والتقارير المقدمة من قبميا الخاصة لتحميل إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
ف التناقضات المتعمقة بممفات وما رافقيا من ردود أفعال وفيم مختم انتشار السالح النووي 

بناءا عميو نقوم بمحاولة تصور احتماالت النتياء األزمات النووية الحالية  ،التسمح النووي 
 .خاصة  المتعمقة بالممف اإليراني  وفق آراء الخبراء المختصين 

لمختمف مراحل تطور  و المكاني  نياوظف بغرض التتبع الزمالذي المنيج التاريخي      
فكار الداعية لمحد من التسمح قصد تحقيق األمن إضافة لتحري األسباب الكامنة وراء األ

وقراءة وتحميل مختمف المسارات التي مرت بيا الممفات التي  نشوء النزاعات والصراعات
أبرزىا األزمة اإليرانية وأزمة كوريا الشمالية و بسبب تركيز اإلعالم عمييا شكمت أزمات 

يبيا ومصر باإلضافة الزمات أخرى في دول غربية لم تأخذ حقيا إعالميا وسوريا و لالعراق 
. 

الدولية الثنائية و بغرض القيام بمقارنة عديد المعاىدات  اعتمدالمنيج المقارن الذي       
التي تنص عمى حظر استخدام الدول لمطاقة النووية في المجال العسكري حيث يتم ذلك من 

دون  ماتضمنتو ىذه المعاىدات من بنود ومواد محورية في ىذا الشأن،خالل التركيز عمى 
أن يتم تجاوز إجراء مقارنة أخرى تتعمق بالقرارات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة 

دون إغفال  ،والمتعمقة بفرض العقوبات عمى الدول التي ال تمتزم بتطبيق االتفاقات الدولية 
ية التي وردت في كل من النظام التأسيسي لموكالة الدولية إجراء مقارنة بين البنود القانون

لمطاقة الذرية وميثاق منظمة األمم المتحدة لتحديد نقاط التعاون والتداخل في االختصاصات 
 األمر الذي يؤدي لسيطرة األمم المتحدة عمى الوكالة .

واالعتبارات  العواملدراسة األبعاد و المنيج القانوني الذي يركز باألساس عمى       
مثال ذلك أو عالقتيا بالمنظمات الدولية القانونية التي تحيط بعالقات الدول ببعضيا البعض 

 االلتزامات الناشئة عن تعاقد الدول مع بعضيا البعض  أو تعاقدىا مع المنظمات الدولية
ب بموج خاصة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ميدان منع انتشار األسمحة النووية  



 ذ
 

اتفاقيات الضمانات المعاىدات خاصة معاىدة الحد من االنتشار النووي و المواثيق الدولية و 
و  الوسائل الدولية المتبعة لتسوية النزاعات الدولية في حال حصوليا البروتوكول اإلضافي و

 .االنعكاسات المترتبة عنو 

مومات المتاحة حول المنيج اإلحصائي الذي اعتمد في جمع مختمف األرقام و المع     
بمنع الموضوع من اجل تنظيميا و ترتيبيا ترتيبا زمنيا قصد تحميميا خاصة تمك المتعمقة 

انتشار األسمحة النووية وضمان استخدام الطاقة النووية سمميا دون استغالليا لتطوير المجال 
 العسكري .

 أهمية وأهداف الدراسة :

ات الناجمة عنو احد االىتمامات األساسية التي يشكل موضوع التسمح النووي و األزم      
من واقعنا المعاش  يتجزأ باعتبار أن ىذا الموضوع ىو جزء ال فترةمنذ  انشغاليكانت محور 

ومالو من انعكاسات خطيرة عمى األمن الوطني و العالمي أدت لوجوب وضع حد بإعالن 
، وعميو فان رصد تأثر األصعدة علىكافةمختمف الجيود  حالة طوارئ تجسدت في بذل

العالم بظاىرة التسمح النووي من شانو المساعدة عمى فيم مسار العالقات الدولية خاصة في 
 حالة األزمات العالمية.

 منيا بموغ أىداف أسمى تتمثل في 8 فتكون الغايةمن ىنا تبرز األىمية البالغة ليذه الدراسة 

ود رغبة شخصية في تطوير مخزوني أوال8 اإلصرار عمى دراسة ىذا الموضوع بسبب وج
ثراء المجال العممي المعرفي حولو والتعمق و التخصص في دراستو  احد يمثل باعتباره وا 

الظواىر الخطيرة التي يعانييا عالمنا اليوم و التي من أثارىا الوخيمة تيديد األمن والسمم 
 . الدوليين

ريكية المعتمدة أساسا عمى اغتنام ثانيا8 تسمط دراستنا الراىنة الضوء عمى السياسة األم
الفرص قصد فرض الييمنة و السيطرة وتنصيب نفسيا مسؤولة عن األمن والسمم خاصة 



ر  
 

بالنسبة لمدول الضعيفة ضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولية واالختصاصات الممنوحة 
قحاميا في أزمات نووي لكل منظمة ة اغمبيا زائفة واستغالل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وا 

 . ألغراض سياسية

ثالثا 8 تستمد الدراسة ىدفيا األساسي من محاولة الوصول ومعرفة مدى التعاون القائم بين 
والدول من منظمة األمم المتحدة والوكالة الدولية لمطاقة الذرية المنظمات خاصة الدولية منيا 

برمته.خالل االتفاقات المبرمة و اليادفة في أساسيا الستتباب األمن في العالم 

تحقيقالهدفالعالميالمنشود ليتم علىانه التأكيد : أنواعرابعا التخلصمنكافة وهو

 النووية األسلحة هيكلة بإعادة الدولية الجهود منتضافر بعض المنظمات خاصة البد
من   حدة باألخص مجمس األمن إلى جانب تفعيل دور الوكالة الدولية لمطاقة الذريةاألمم المت

خالل نظام الضمانات و تعزيز التعاون بينيم لضمان تنفيذ الدول اللتزاماتيا المتعمقة بحظر 
.و عدم تأثرىا بأي ضغوط سياسية االنتشار النووي 

لك من قبل الواليات المتحدة خامسا 8 وقف استيداف بعض الدول خاصة المسممة منيا ذ
األمريكية وحمفائيا تحت شعار منع وصول األسمحة النووية أليدي المسممين اإلرىابيين 
سرائيل بالدرجة األولى نظرا لجرائميا المرتكبة في حق الشعوب  الميددين ألمن أمريكا وا 

يران و سوريا ومصر  حدث في العراق اإلسالمية مثل ما أخرى متى وما سيحدث في دول  وا 
 . يحين دورىا

 الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد الرسالة: 

خالل مدة البحث والدراسة وعمى الرغم من محاوالتنا الجادة واليادفة لإلحاطة بكل ما      
صدر من مراجع مختمفة سواء كتب أو بحوث عممية متخصصة عربية أو أجنبية تتعمق 

فقد وجدنا نقصا واضحا في المراجع  ،ية والتسمح النووي بموضوع الوكالة الدولية لمطاقة الذر 
التي تطرقت لو بالتحميل حتى وان وجدت تكون إشارتيا لمموضوع إشارة بل وندرة في تمك 



ز  
 

طفيفة في جوانب معينة دون التطرق إلى جوانب أخرى كون الموضوع محل الدراسة يمتاز 
 وعسكرية وأمنية حساسة لمدول .بالتطور والتعقيد بسبب عالقتو بجوانب سياسية 

باإلضافة لدراسة الموضوع من وجيات نظر ذاتية في اغمب األحيان بعيدة عن الموضوعية 
 والحياد التي من المفروض أن يمتاز بيا البحث العممي .

رغم ذلك ونظرا لممساعي الحثيثة التي قمنا بيا داخل الجزائر و خارجيا وفقنا في إيجاد 
بعض المراجع اليامة العربية منيا واألجنبية التي تخدم الموضوع في جوانبو األساسية نذكر 
 ،منيا كتاب الدكتور سعد حقي توفيق " اإلستراتيجية النووية بعد انتياء الحرب الباردة" 

وكتاب سكوت  ،دكتور ىانز بميكس" نزع سالح العراق الغزو بدال من التفتيش" وكتاب ال
وكتاب محمد عبد اهلل محمد نعمان" ضمانات استخدام الطاقة  ،ريتر " استيداف إيران" 

 النووية في األغراض السممية ". باإلضافة لممراجع األجنبية التي نذكر منيا 

Delique pierre Edouard; le mythes des nations unies l ONU après la 
guerre froid ,Dr Sayed Anwar Abou Ali ; système de garantie de l 
agence internationale de l énergie atomique, Piet de klerk ; 
advancing the agenda new rôles evolve for the IAEA safeguards 
system , taricrauf ; the long road to a nucléaire weapons free world . 

ناىيك عن اعتمادنا عمى المجالت العممية المتعمقة عموما بمجال العالقات الدولية و العموم 
العربية واألجنبية ونصوص وتمك الصادرة عن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الحديثة السياسية 

 بإحاطة الموضوع بكل جوانبو . المعاىدات الثنائية والدولية وبعض القوانين رغبة منا

 الخطة المعتمدة لمرسالة :
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لدراسة موضوع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بين تطبيق القانون و التحديات المعاصرة      
اعتمدنا العمل وفق الخطة التي اشتممت عمى بابين يتضمن كل باب فصمين تتفرع إلى 

 إضافة لوجود مقدمة وخاتمة . ،مباحث ومطالب 

الذي وضع لدراسة محور الدور الذي تمعبو المواثيق القانونية  الباب األولتضمن 
والمعاىدات الدولية في الحد من تأثير السالح النووي عمى األمن و السمم الدوليين فصمين 
األول درسنا من خاللو مراحل تطور الطاقة النووية وصوال إلى تصنيع السالح النووي 

سممية والعسكرية والمخاطر الناجمة عن ذلك. باإلضافة لمتطرق ومجاالت استخداميما ال
لدراسة مدى مشروعية استخدام أسمحة الدمار الشامل بأنواعيا النووية و الكيميائية و 
البيولوجية و اإلشعاعية من الناحية القانونية حسب أراء عصبة األمم المتحدة ومنظمة األمم 

دون إغفال معالجة الحقبة الزمنية التي عرفت توظيفا ىذا  ،المتحدة ومحكمة العدل الدولية 
 غير مسبوق لمسالح النووي وىي فترة الحرب الباردة وتداعياتيا التي نعاني منيا لحد اآلن.

بينما تناول الفصل الثاني األسس و المجيودات الكبيرة و الحثيثة التي تبذليا كل من منظمة 
وصياغتيا لممعاىدات الدولية من قبل أىم األجيزة  األمم المتحدة من خالل إعدادىا لمقرارات

دون إغفال مساعي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  ،التابعة ليا المختصة بيذا المجال 
باعتبارىا الييئة الخاصة بمعالجة القضايا المتعمقة بالطاقة النووية ومجاالت استخداميا 

ضافية وعقد الندوات ...  التي تيدف المتمثمة في وضع نظام الضمانات والبروتوكوالت اإل
في األخير لتوفير األمن والسالمة النووية من خالل الحد من وتيرة التسمح النووي كمرحمة 

 أولى .

تضمن الجوانب اإلجرائية والتطبيقية التي تمارسيا الوكالة الدولية لمطاقة  الباب الثانيأما 
في الفصل األول توضيح اإلجراءات التي الذرية في حال خرق الدول اللتزاماتيا حيث ورد 

تعتمدىا الوكالة الدولية في حل األزمات التي واجيتيا مؤخرا المتعمقة باستخدام الطاقة النووية 



ش  
 

في األغراض العسكرية والتي نذكر منيا قضية الممف النووي العراقي وممف كوريا الشمالية 
 واألزمة النووية اإليرانية وانعكاساتيا .

ل الثاني القينا الضوء من خاللو عن المعيقات والتحديات الكبيرة الرئيسية منيا و أما الفص
تعرقل مسيرة عمل الوكالة الدولية و تنعكس عمييا تمتاز بالصعوبة والتعقيد و الثانوية التي 
 .لممساس باألمن والسمم الدوليين  يوخطر يؤدمس بمجال حيوي ت ابالسمب لكوني

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  األولاب ــــــــالب

 اهدات ــــيق والمعـــــالمواث يرـــــــــتأث

  ارــــــــانتشة في الحد من ـــــــالدولي

 ي العالمــــفالح النووي ـــــــالس
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 : بوادر ظيور و استخدام السالح النووي في العالم الفصل األول

مقتضيات الحياة في المجتمعات البشرية المتحضرة توفر عنصر جد ىاـ ىو  مف
األمف والسمـ الذي يوفر الحياة الكريمة واالستقرار في المجاالت العديدة سواء السياسية أو 

األمر الذي استوجب العمؿ عمى نطاؽ دولي تعدى حدود الدوؿ  ،االقتصادية أو االجتماعية 
ات تحقؽ االستقرار واألمف عمى المستوييف الداخمي عمى وضع أسس ومبادئ ومقوم

والخارجي أىميا إنشاء المنظمات الدولية التي تعمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ مثؿ عصبة األمـ 
المتحدة ومنظمة األمـ المتحدة والوكالة الدولية لمطاقة الذرية التي تعمؿ في مجاؿ األمف 

  .النووي ىذا المجاؿ الخطير

أدى اكتشاؼ الطاقة النووية مف قبؿ العمماء إلى توظيفيا واستخداميا في العديد مف      
المجاالت منيا السممية كتوظيفيا إلنتاج الطاقة الكيربائية وىو األمر المعموؿ بو مف قبؿ 

وفي مجاؿ الزراعة والصناعة والصحة وتحميو مياه البحر . ومنيا  ،العديد مف دوؿ العالـ 
كرية باعتبارىا العنصر األساسي في تكويف القنبمة النووية أو الصاروخ دو المجاالت العس

 الرأس النووي الذي يؤدي لمخراب التاـ عمى مستوى غير محدود.

واالستقرار الدولييف حيث دخؿ العالـ فيما يعرؼ  لألمفسبب وجود السالح النووي تيديد 
وحمفائيـ  األمريكيةلواليات المتحدة بالحرب الباردة التي جمعت كؿ مف االتحاد السوفيتي وا
فتيؿ  إلشعاؿ األحياففي بعض  أدتتـ خالليا وضع استراتيجيات عسكرية وسياسية خطيرة 

المتيف أصبحتا تمتمؾ اكبر حرب نووية بعد التصعيد في وتيرة التسمح النووي لدى الدولتيف 
 مخزوف لمسالح النووي في العالـ .

 خرى نتطرؽ مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى دراسة كؿ مف :لإلحاطة بكافة ىذه العناصر وأ

 المتعمؽ بالسالح النووي بيف المفيـو العممي و العممي المبحث األول
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الخاص بالحرب الباردة والتداعيات الخطيرة الناجمة عنيا التي انعكست عمى  المبحث الثاني
 العالـ بأسره

 والعمميالمبحث األول: السالح النووي بين المفيوم العممي 

استخدمت الطاقة النووية عند اكتشافيا في شكؿ ذرة في المجاؿ العممي الفيزيائي و     
الكيميائي لكف بسبب خصائصيا المتمثمة في احتوائيا عمى كمية ىائمة مف األشعة غير 
المرئية تـ تحويميا إلنتاج السالح النووي الذي يمتاز بالدمار الشامؿ و مخمفاتو التي تبقى 

 ر السنيف واألجياؿ .عمى م

 المطمب األول: صناعة السالح النووي ومجاالت استخدامو

سعى اإلنساف منذ القدـ لتوظيؼ كؿ ما حولو مف أدوات ومواد بدائية واستخداميا لحماية     
نفسو مف المخاطر التي يشكميا عميو الطرؼ اآلخر لكنو اآلف يسعى لتوظيؼ مواد مستحدثة 

 منيا توفير الحماية بؿ فرض سمطتو عمى الطرؼ اآلخر .جد خطيرة ليس اليدؼ 

 الفرع األول: توظيف الطاقة الذرية إلنتاج السالح النووي

الطاقة الذرية أو النووية اكتشاؼ قديـ ظير مع بداية التفكير في المادة والمبنات التي     
سنة أي خالؿ  2400. حيث قاـ قبؿ  1 تتكوف منيا و النظاـ الذي يربط بيف ىذه المكونات

العصر اليوناني و اإلغريقي فالسفة اليوناف واإلغريؽ بتصنيؼ المادة ودراسة كؿ نوع عمى 
رأسيـ الفيمسوؼ ديمقريطسي ، فيو أوؿ مف طرح فكرة وجود الذرة التي تعتبر اصغر الدقائؽ 

توالت البحوث العممية بيدؼ توضيح  .والتي ال يمكف أف تقسـ أو تجزأ 2 الموجودة في الكوف

                                                           
1  Gérard chaliand et Michel jan ;Atlas du nucléaire civil et militaire ,payot,paris ;1993,p 19 . 

 .07، ص 2001محمد عبد اهلل محمد نعماف ،" ضمانات استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية"، جامعة صنعاء ،  2
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أو معرفة جوىر ىذه المادة التي شابو غموض وأسرار مف قبؿ العمماء مف مختمؼ الجنسيات 
 . 1 حيث توصموا مف خالؿ أبحاثيـ إلى أف نواة الذرة تختزف طاقة ىائمة

كونة مف أف المادة م 16ظؿ االعتقاد السائد بيف عمماء الفيزياء و الكيمياء حتى القرف     
 1895. اكتشؼ سنة 2عدة ذرات صغيرة ال يمكف فصميا أو شطرىا إلى جسيمات اصغر

أشعة غير مرئية لكف ليا قدرة كبيرة عمى اختراؽ المواد  roentgenالعالـ األلماني رونتجف 
 – xبالضبط ماىية ىذه األشعة فاسماىا بأشعة اكس  الصمبة حيث انو لـ يستطع أف يحدد

rays  3 المجيولة والتي أطمؽ عمييا فيما بعد باألشعة السينيةأي األشعة . 

ـ اكتشاؼ اإلشعاع الطبيعي  1896توالت الدراسات حوؿ المواد المشعة حيث تـ سنة      
عندما أحس بطاقة األشعة غير  Henri becquerelمف قبؿ العالـ الفرنسي ىنري بيكريؿ

، الذي  4 المرئية تنبعث بصفة مستمرة مف المعادف التي تحتوي عمى عنصر اليورانيوـ
القشرة األرضية مف طرؼ العالـ األلماني مارتف  ـ كعنصر مف عناصر 1789اكتشؼ عاـ 
في صورة نقية ألوؿ مرة مف طرؼ  1841ليتـ فصمو سنة   martin Klaprotheكال بروت

 . Eugène péligot 5لعالـ الفرنسي اوجف بميغو ا

ميد الطريؽ كؿ مف العالماف ىنري و جيجي تمسوف مف خالؿ انجازاتيـ و اكتشافاتيـ     
اإلعالف مف طرؼ العالـ األلماني ألبرت اينشتايف أف المادة ليست  1905الميمة ليتـ عاـ 

الطاقة يمكف أف تتحوؿ إلى مادة،  إال طاقة مجمدة بمعنى انو يمكف تحويميا إلى طاقة كذلؾ
أحدثت ىذه المعادلة انقالب مذىؿ في مجاؿ العمـو الرياضية و الطبيعية مما جعؿ عمماء 

                                                           
1 Gérard chaliand et Michel jan ; op,cit , p 21. 

، ص 2004األولى, القاهرة، الدار الثقافٌة للنشر،  د ممدوح حامد عطٌة،" أسلحة الدمار الشامل  فً الشرق األوسط بٌن الشك والٌقٌن؟"، الطبعة 4

07.   
 .23، ص 2003د عبد الحكيـ طو قنديؿ،" النواة واالنشطار النووي"، الطبعة األولى، القاىرة، دار الفكر العربي ،  3
 .08د ممدوح حامد عطية ، مرجع سابؽ ،ص  4

5 pierre Morvan ; nucléaire les chemins de l’ uranium ; ellipses, paris ,2002,p28. 
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.   1عصره يشيدوف بعبقريتو و يعتبرونو اكبر عمماء القرف العشريف لما تميز بو مف نبوغ كبير
 حتى تمكف العالـليستمر البحث العممي في ميداف الذرة و انشطارىا بشكؿ متصاعد 

البريطاني ارنست راذرفورد مف تحويؿ عنصر النيتروجيف إلى عنصر أثقؿ منو وىو 
ف و سترسماف إلى اكتشاؼ االنشطار األكسجيف ، كما توصال العالماف األلمانياف اوتوىا
 . 2النووي الذي ينجـ عنو إطالؽ كمية ىائمة مف الطاقة 

اثر إقداـ العمماء األلماف عمى تجارب عدة قاموا بتجميع العنصر الفعاؿ وىو اليورانيـو      
بصورة واسعة حيث الحظ العمماء األمريكاف أف ألمانيا بعد احتالليا تشيكو سموفاكيا و 
استيالئيا عمى مناجـ اليورانيـو منعت تصديره لمخارج ذلؾ في إطار سرية أبحاثيا الخاصة 

ار النووي ، كما أحس العمماء الييود المياجريف ألمريكا ضرورة وقوؼ رجاؿ الحكـ باالنشط
. فذىب  وقت الحرب و خطورة توصؿ األلماف لصنع السالح النووي 3 عمى أىمية اليورانيـو

ثالثة مف العمماء وىـ ليوزبالرد و اوجيف واجز و ادوارد تيمر لمقابمة اينشتايف ليشاركيـ إقناع 
 02مريكية بخطر توصؿ األلماف لصناعة السالح النووي حيث وقع بتاريخ الحكومة األ
 . 4 عمى رسالة كتبت إلى رئيس أمريكا فرانكميف روزفمت 1939أغسطس 

بعد اندالع الحرب العالمية الثانية واحتالؿ ألمانيا لبولندا تسمـ الرئيس األمريكي روزفمت     
ببدء العمؿ في مشروع  1940در قراره سنة ليص 1939أكتوبر  11رسالة اينشتايف بتاريخ 

إنتاج القنبمة الذرية حيث تكونت مؤسسة مانياتف اليندسية التي تقاسمت نشاطيا مع معامؿ 
بحث ضخمة بجامعة شيكاغو و لوس االموس بوالية نيومكسيكو برئاسة العالـ األلماني 

                                                           
 .11، ص 2007د حسيف المحمدي البوادي،" اإلرىاب النووي لغة الدمار"، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،  1
 .09د ممدوح حامد عطية، مرجع سابؽ، ص  2
ريبة مف سطح األرض أو مف باطنيا إذ يوجد يعتبر اليورانيوـ المادة الخاـ األساسية لمبرامج النووية السممية أو العسكرية يستخمص مف طبقات ق 3

 في شكمو الطبيعي أو في شكؿ مصنع.
 .17د حسنيف المحمدي بوادي، المرجع السابؽ،ص  4
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، ليطمؽ األمريكاف عاـ  1 القنبمة الذرية" روبرت اوبينيايمر الذي لقب فيما بعد ب " أبي
 عمى البرنامج المشترؾ لتطوير األسمحة الذرية ما يعرؼ ب " مشروع مانياتف" .  1942

 16فبعد ثالث سنوات مف العمؿ المكثؼ فجرت الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 
. حيث 2تجارب ترينيتيكيموطف في موقع  20أوؿ قنبمة ذرية عالمية مف عيار  1945يوليو

استيقظ سكاف والية نيو مكسيكو جنوب أمريكا عمى صوت دوي مروع مصحوب بوىج ناري 
قدرت شدة الضوء المنبعث منو بمقدار ألؼ مرة عف الضوء المنبعث مف الشمس تال ذلؾ 
تكوف سحابة تعرؼ باسـ" عش الغراب" ليتـ بذلؾ اعتبار ىذا اليـو بداية دخوؿ العصر 

. في سبيؿ تحقيؽ ىذا  3جار اسـ " الثالوث المقدس"النووي حيث أطمؽ عمى ىذا االنف
 االنجاز أنفقت الواليات المتحدة األمريكية أكثر مف ممياري دوالر أمريكي .

 أوال: االستخدام األول لمقنبمة الذرية

مف بيف األسباب التي أدت إلشعاؿ لييب الحرب العالمية الثانية إقداـ قوات ىتمر عمى      
رغـ وجود معاىدة عدـ االعتداء التي وقعيا ىتمر  1941سوفييتية عاـ مياجمة األراضي ال

ىذا  ،مع الرئيس الروسي جوزيؼ ستاليف حيث استمرت ىذه الحرب مدة أربع سنوات 
باإلضافة إلطالؽ الطائرات اليابانية قنابميا عمى ميناء بيرؿ ىاربير الذي يعد إحدى القواعد 

مستعينة بالبوراج الحربية و  1941ديسمبر  07األمريكية في المحيط اليادئ بتاريخ 
الغواصات مما أنتج تدمير كمي لمسفف الحربية األمريكية . لتقرر أمريكا عقب ذلؾ الحرب 

أمريكا التي دخمت مع  عمى الياباف في الوقت الذي أعمنت فيو ألمانيا و ايطاليا الحرب عمى

                                                           
مبي عمر بف عبد اهلل بف سعيد البموشي ،" مشروعية أسمحة الدمار الشامؿ وفقا لقواعد القانوف الدولي"، الطبعة األولى، لبناف، منشورات الح 1

 .19، ص 2007الحقوقية ، 
، ص 2003ث نزع السالح ، ستيؼ توليو و توماس شمالبرغر ،" نحو االتفاؽ عمى مفاىيـ األمف"، سويسرا، منشورات معيد األمـ المتحدة لبحو  2

75. 
لوحدة رياض محمد مجاىد،" األسمحة النووية والخيارات العسكرية األخرى المستخدمة لإلشعاعات النووية"، الطبعة األولى، لبناف، مركز دراسات ا 3

 .296، ص 2001العربية، 
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. تعاوف 1 إلنتاج األسمحة النووية حمفائيا في حرب ضد دوؿ المحور بالتعاوف مع بريطانيا
العمماء األمريكاف و البريطانييف وقاموا ببناء مفاعؿ استخدـ فيو طبقات مف اليورانيـو وبعد 

تشغيؿ المفاعؿ بنجاح ليعتبر ذلؾ  1942ديسمبر  02خضوعو لتجارب عديدة تـ بتاريخ 
 .2 تاريخ ميالد الطاقة النووية

قراره باستخداـ  3 الياباني اتخذ الرئيس األمريكي ىاري ترومافكرد فعؿ عف االعتداء      
إنذارا باالستسالـ دوف قيد أو  1945يوليو  26القنبمة النووية ضدىا  بعد أف وجو ليا بتاريخ 

ال سيتـ إلحاؽ الدمار الشامؿ بالمدف اليابانية ، أماـ رف يذا ض الحكومة اليابانية لشرط وا 
ه بإلقاء القنبمة الذرية عمى إحدى المدف اليابانية األربع ليقع اصدر تروماف أوامر  اإلنذار

 .  4 االختيار عمى ىيروشيما و ناجازاكي

عمى الساعة الثامنة و الربع صباحا وجود إحدى  1945سجؿ يوـ السادس مف أغسطس 
ألؼ قدـ فرؽ  20عمى ارتفاع  B 29الطائرات التابعة لمسالح الجوي األمريكي مف طراز 

كيموطف أدى انفجارىا النتشار  20مدينة ىيروشيما اليابانية لتمقي الطائرة قنبمة مف عيار 
مف عدد السكاف  % 60موجة حرارية خمفت وراءىا مف الخسائر البشرية ما يقارب نحو 

ألؼ شخص مف إجمالي سكاف  110ألؼ شخص وعدد الجرحى  55ليبمغ عدد القتمى 
ألؼ نسمة أما الخسائر المادية فكانت كارثية حيث سجؿ تدمير كمي  300دينة البالغ الم

 ".  little boyىذا وقد سميت ىذه القبمة ب " الولد الصغير 5 لممدينة

                                                           
 سمحة النووية و الكيميائية و البيولوجية أسمحة دمار شامؿ .األسمحة النووية ىي أجيزة متفجرة قائمة عمى التفاعالت النووية إذ تعتبر  األ 1
 .20د حسنيف المحمدي بوادي ، المرجع السابؽ، ص  2
 ىو الرئيس الذي أمر بإلقاء قنبمة ىيروشيما  1953الى 1945ترأس ىاري تروماف الواليات المتحدة األمريكية في الفترة مف  3
 .64بؽ، ص د حسنيف المحمدي بوادي ، المرجع السا 4
 .71، ص 2002عامر محمود طراؼ،" إرىاب الثموث والنظاـ العالمي"، الطبعة األولى، لبناف، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،  5
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الثانية لزيادة نشر الرعب بيف  1 قرر األمريكاف التعجيؿ باستخداـ القنبمة النووية     
ـ ، لتطمؽ يـو التاسع مف أغسطس مف نفس السنة عمى اليابانييف و إرغاميـ عمى االستسال

ظيرا مخمفة بذلؾ حوالي عشرة آالؼ قتيؿ أما الجرحى  12مدينة ناجازاكي تماـ الساعة 
ألؼ شخص دوف إغفاؿ الخسائر  90ألؼ جريح والمشرديف إلى  60وصؿ عددىـ إلى 

كانت نتيجة ىذا اليجوـ ".   fat manالمادية اليائمة التي خمفتيا قنبمة " الرجؿ السميف 
عمى استسالـ الياباف بعد إعالف  1945سبتمبر  2النووي المدمر التوقيع رسميا في 

ىيتو ذلؾ ليبدأ االحتالؿ األمريكي ليا و الذي استبدؿ بمعاىدة تحالؼ ىيرو اإلمبراطور 
أدخمت بموجبيا أمريكا تعديالت شاممة عمى بنية النظاـ  1951سنة عسكرية  وحماية

السياسي واالقتصادي و االجتماعي والعسكري الياباني، وصياغة دستور جديد وفرض شرط 
 .2 عدـ التسمح

 ثانيا: الدوافع الحقيقية وراء استخدام السالح النووي

ما حدث في ىيروشيما و ناجازاكي لـ يكف حسف تصرؼ أو دفاعا عف النفس ألنو لـ      
الرىيب بؿ لـ تكف ىناؾ ضرورة لذلؾ، فاستخدامو  تكف حالة إرغاـ عمى استخداـ ىذا السالح

انطوى عمى غريزة االنتقاـ و التمميح بمكامف القوة بيدؼ تحقيؽ سبؽ سياسي و عسكري 
ومحاولة لتعديؿ الموازيف في إطار إساءة بالغة لكؿ األعراؼ و المبادئ و القوانيف الدولية . 

نياية الحرب العالمية الثانية في خمس ىذا وقد أجممت أسباب استخداـ القنبمة الذرية قبؿ 
 أسباب ىي :

 انتقاما لمكارثة التي أصابت األمريكييف في بيرؿ ىاربير 
 رغبة تروماف في الحصوؿ عمى نصر سريع عقب توليو الرئاسة بعد وفاة روزفمت 
 الرغبة في أال تذىب األمواؿ التي أنفقت في صناعة القنابؿ الذرية سدى 

                                                           
و اليورانيوـ حيث إف الفكرة األساسية في صناعة القنبمة النووية ىي الحصوؿ عمى طاقة كبيرة جدا في زمف قميؿ جدا باستخداـ مادة البموتونيـو أ 1

 استخدمت المادة األولى في صناعة قنبمة ناجازاكي والمادة الثانية في صناعة قنبمة ىيروشيما.
2 Rowman and little field ;yoshida shigeru1878-1967,university of California,2007,p 58. 
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 في الحرب ضد الياباف و احتالليا التخمص مف إشراؾ روسيا 
 1 التمويح بقوة الغرب أماـ روسيا و تدعيـ مركز أمريكا في مفاوضات ما بعد الحرب . 

 الفرع الثاني : مخمفات استخدام الطاقة الذرية وقت السمم والحرب

المميزات التي تتصؼ بيا الطاقة النووية التي أىميا الطاقة اليائمة الناتجة عنيا  نتيجة     
التي توفر الوقت والماؿ تـ توظيفيا الستخداميا سمميا في عدة مجاالت حيوية عديدة تخدـ 

مجاؿ الصحة  ،توليد الطاقة الكيربائية ،مصالح الدوؿ وشعوبيا منيا تحمية مياه البحر
 .العامة

 مجاالت توظيف الطاقة النووية في األغراض السمميةأوال: 

الطاقة النووية ىي تمؾ الطاقة التي تنطمؽ أثناء اندماج الذرات حيث أنيا تشكؿ حوالي       
. مف مميزاتيا 2 مف الطاقة المولدة لمكيرباء في العالـ فيي مصدر ثابت ودائـ لمطاقة % 20

ددة خدمة لمبشرية جمعاء، حيث يمكف أف إمكانية استخداميا في مجاالت واسعة و متع
يوظفيا اإلنساف في انجاز المشروعات العمالقة بتكاليؼ اقؿ ووقت قياسي كونيا اقؿ تمويثا 

 .    3لمبيئة و في المجاؿ الصحة والغذاء والصناعة...

 مف المعمـو أف الطاقة تعود بالنفع المباشر عمى اإلنساف و توليد الطاقة الكيربائية : - 1  
االقتصاد لذلؾ كاف لألبحاث الخاصة باستخداـ الطاقة النووية لتوليد الكيرباء الحظ األوفر 
مف جيود الباحثيف عمى أساس أف كمية صغيرة مف الوقود النووي تنتج طاقة ىائمة فضال 
 .عف سيولة نقمو بيف دوؿ العالـ وسعره المعقوؿ مقارنة بالوقود التقميدي فيو بذلؾ يوفر الماؿ

                                                           
 .53المرجع السابؽ،ص ألغراض السممية"," ضمانات استخداـ الطاقة النووية في امحمد عبد اهلل محمد نعماف،  1
زاىر احمد محمد،" طرؽ وأساليب توليد الطاقة و انعكاسيا عمى ظاىرة االحتباس الحراري"، مداخمة قدمت في ندوة ظاىرة االحتباس الحراري  2

ألمنية، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، ، جامعة نايؼ العربية لمعموـ ا2009مارس  4إلى  2وأثرىا عمى امف و سالمة اإلنساف المنعقدة بتاريخ 
 .63ص 

، أوت 45آماؿ بف صويمح ،" الطاقة النووية بيف التوظيؼ السممي و االستخداـ العسكري"، مجمة دراسات، جامعة عمار ثميجي االغواط، العدد  3
 .86، ص 2016
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كانت المبادرة األولى مف قبؿ االتحاد السوفيتي في توليد الكيرباء عف طريؽ الطاقة       
لتتوالى  1956لتتبعو بريطانيا بمفاعؿ كالدرىوؿ عاـ  1954النووية في مفاعؿ اوبننسؾ عاـ 

التي تشرؼ عمييا نظـ معمومات  2004 جانفي 31. وفقا إلحصائيات 1بعدىا الدوؿ األخرى
مفاعالت القوى النووية بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية فاف عدد مفاعالت الطاقة النووية 

دولة حيث أنيا توفر  30مفاعؿ يعمؿ في  439المنتجة لمكيرباء عمى مستوى العالـ يبمغ 
تحاد األوروبي بحوالي فيي تمد دوؿ اال 2 مف إمدادات الكيرباء في العالـ % 15,2حوالي 

مف احتياجاتيا مف  % 30مف احتياجاتيا مف الطاقة كما تحصؿ الياباف عمى  % 30
الكيرباء بينما تعتمد بمجيكا و بمغاريا والمجر و الياباف و سموفاكيا وكوريا الجنوبية و السويد 

لنووي الالزمة عمى الطاقة النووية لتوفير ثمث احتياجاتيا مف الطاقة، إذ أف كمية الوقود ا
لتوليد الطاقة الكيربائية اقؿ بكثير مقارنة بكمية الفحـ أو البتروؿ الالزمة لتوليد نفس الكمية 

 .3 فطف واحد مف اليورانيـو يولد طاقة كيربائية اكبر مف مالييف براميؿ البتروؿ وأطناف الفحـ

الصيف وغيرىا في محطة قيد البناء معظميا في  60أظيرت اإلحصائيات األخيرة وجود     
 160روسيا و اليند و كوريا الجنوبية و الياباف باإلضافة لوجود مشاريع مقترحة إلنشاء 

في أمريكا و  35في الصيف وحدىا و  53منيا  2020محطة طاقة نووية جديدة حتى عاـ 
 . 4 في المممكة المتحدة و أخرى في فرنسا و رومانيا و لتوانيا و فنمندا 8

المياه ىي عصب الحياة وأساس التنمية لكف مصادرىا قميمة إذ نجد  تحمية مياه البحر: 2-
األمطار واألنيار كمياتيا محدودة كما أف ارتفاع درجة الحرارة يعرض جزءا كبيرا منيا لمتبخر 

حيث  % 3كما أف نسبة المياه العذبة الموجودة عمى سطح األرض قميمة ال تزيد نسبتيا عف 
فتوزيع المياه  3ألؼ كـ 40تياطات مف المياه العذبة في العالـ بما ال يزيد عف تقدر االح

                                                           
 .36المرجع السابؽ، ص لقواعد القانوف الدولي"," مشروعية أسمحة الدمار الشامؿ وفقا عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي،  1

2 Mohamed Elbaradei ;changing the image of Nuclear Power ; Number 01 /49; September 2007;page18. 
 .87آماؿ بف صويمح ،" الطاقة النووية بيف التوظيؼ السممي واالستخداـ العسكري"، مرجع سابؽ، ص  3
 .05، ص 2011ستيؼ توماس ،" اقتصاد الطاقة النووية: آخر المستجدات"، ترجمة رانيا فمفؿ، مؤسسة ىينرش بؿ األلمانية لمطبع و النشر،  4
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غير متساوي إلى جانب زيادة االستيالؾ العالمي ليذه المادة الحيوية. نتيجة ىذه األسباب لـ 
يبقى أماـ اإلنساف إال المجوء لتنمية مصادر جديدة لممياه لمواجية الزيادة الكبيرة في عدد 

 . 1 السكاف

باعتبار أف مياه البحر ىي مصدر النيائي مف المياه أدى ذلؾ لمتفكير في تسخير      
الطاقة النووية لتحميتيا وىو ما أدركو االتحاد السوفييتي لينشأ أوؿ محطات تحمية مياه البحر 

، كما قامت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ىذا  1999بالطاقة النووية في كازاخستاف سنة 
طار بتنفيذ مشروع لمتعاوف اإلقميمي الذي يحمؿ اسـ " النظاـ المتكامؿ لمتحمية النووية" اإل

تقدـ مف خاللو كؿ أشكاؿ الدعـ لمدوؿ األعضاء خاصة النامية منيا . فكاف مف نتائجو 
االتفاؽ المبـر بيف الصيف و المغرب حوؿ إنشاء محطة تحمية في المغرب بقدرة إنتاجية تقدر 

. لـ تتوقؼ مساعي الوكالة عند ىذا الحد بؿ قامت أيضا بالتعاوف 2 يوميا 3آالؼ ـ 8ب 
مع الييئة العربية لمطاقة الذرية و ىيئة الطاقة الذرية األردنية وأمانة مجمس الوزراء العربي 

باحث متخصص مف الدوؿ  85شارؾ فيو قرابة  2012لمكيرباء بتنظيـ منتدى شير جواف 
مف المنظمات العربية والدولية ، حيث ركزت فعاليات المنتدى العربية و األجنبية و عدد 
 عمى دراسة المحاور التالية:

 برامج الطاقة النووية في الدوؿ العربية 
 التعاوف العربي في بناء محطات القوى النووية 
 التجارب العالمية لمطاقة النووية 
 و الضمانات النووية األمف واآلماف 
 تأسيس برامج الطاقة النووية 

                                                           
كز محمود بركات،" الوضع الحالي ومستقبؿ الخيار النووي في الوطف العربي و  آفاؽ ذلؾ في إطار التقدـ العممي"، الطبعة األولى، لبناف، مر  1
 .391، ص 2001اسات الوحدة العربية، در 
 .171،ص  2006 ، جويمية165، العدد 41محمد كامؿ محمد،" الطاقة النووية"، مجمة السياسة الدولية، المجمد  2
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ليخرج المؤتمروف بتوصيات نصت في مجمميا عمى ضرورة التعاوف المشترؾ بيف الدوؿ 
العربية لدراسة إمكانية بناء محطات نووية مشتركة مع ضرورة تقديـ الخبرات و الدراسات 
عف طريؽ تشكيؿ فرؽ عمؿ مف خبراء مختصيف ودعـ إنشاء صناعات مرتبطة بالتكنولوجيا 

بالحمالت التوعوية اإلعالمية لتوضيح أىمية استخداـ الطاقة النووية النووية السممية و القياـ 
 . 1 لتوليد الكيرباء وتحمية مياه البحر ومختمؼ االستعماالت األخرى

ال ريب أف الصحة العامة تأتي في مقدمة أولويات الحكومات بإنفاقيا  : الصحة العامة -3
ذ تعاني كؿ بمداف العالـ تقريبا مف إأمواؿ طائمة مف خالؿ إجرائيا لمبحوث و الدراسات 

مالييف  3إلى  2سوء التغذية الذي يعاني منو مف انتشارا نجد  أكثرىامشاكؿ صحية عديدة 
شخص باإلضافة لمبدانة واألمراض المزمنة والسرطاف بمختمؼ أنواعو ، دفعت ىذه الوضعية 
لقياـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بوضع برنامج خاص بالصحة البشرية يركز عمى تعزيزات 

وعالجيا عف طريؽ التطبيؽ اآلمف القدرات لمحاربة المشاكؿ الصحية مف خالؿ تشخيصيا 
الذي يتـ فيو أو الطب اإلشعاعي ليظير ما يعرؼ بالطب النووي  والفعاؿ لمتقنيات النووية 

استخداـ الطاقة النووية في األغراض الطبية، حيث تمعب المواد المشعة دورا ىاما في عالج 
يص موضع اإلصابة أمراض السرطانات مثؿ سرطاف المخ والرئة و البنكرياس إضافة لتشخ

باألمراض السرطانية داخؿ جسـ اإلنساف مف خالؿ إعطاء المريض جرعات مف اليود أو 
. 2 الصوديـو المشع . كما تساىـ في مياجمة الخاليا السرطانية في الجسـ وتقضي عمييا

ىذا فضال عف استخداميا في حاالت التعقيـ والتصوير و المساعدة في العمميات الجراحية 
 .3 ة التي تجري في المخالمعقد

 35بمغت نسبة تمؼ المحاصيؿ الغذائية العالمية حوالي  : مجاالت الزراعة و العمران -4
صابتيا بأمراض مختمفة، إزاء ىذه الوضعية  % نتيجة غياب طريقة عممية لحفظ األغذية وا 

                                                           
 .50-49، ص ص 2012، العدد الثاني24نصر مينا،" الذرة والتنمية "، تونس، إصدارات الييئة العربية لمطاقة الذرية، المجمد  1
 .38عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي، المرجع السابؽ،ص 2
 .121،ص  1995د ممدوح عبد الغفور حسف،" األسمحة النووية ومعاىدة عدـ االنتشار"،  القاىرة، الشركة العربية لمنشر والتوزيع ، 3
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الزراعية  قاـ العمماء باستخداـ اإلشعاع النووي في المجاؿ الزراعي بتعريض بذور المحاصيؿ
لو لينتج سالالت نباتية جيدة و قوية مقاومة لمظروؼ المناخية الصعبة ، كما تـ استخدامو 
في مجاؿ صناعة األسمدة الكيميائية التي تؤدي لمضاعفة حجـ اإلنتاج النباتي و صناعة 
المبيدات الكيميائية التي تتولى عممية إبادة الحشرات الضارة التي تمحؽ أضرارا بالغة 

 .1 محاصيؿ الزراعيةبال

باإلضافة ليذه الطرؽ تـ اعتماد تقنية جديدة لمقضاء عمى الحشرات الضارة تتمثؿ في      
تقنية" الحشرات العقيمة" حيث يتـ تعقيـ أعداد كبيرة مف الحشرات جنسيا باستخداـ أشعة 

طالقيا في الطبيعة مف تـ ليؤدي تزاوجيا مع الحشرات الطبيعية لوقؼ تكاثرىا و  نووية وا 
القضاء عمييا. نظرا لمنتائج الجد ايجابية ليذه التقنية عمد العمماء لدراسة مدى إمكانية تطبيؽ 

.  2 ىذه التقنية عمى أنواع أخرى مف اآلفات وىو ما تـ استعمالو لمكافحة حشرات المخازف
لكف رغـ كؿ ىذه المساعي الكبيرة سجؿ تضاؤؿ في مخزوف الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليؼ 

ألسمدة والبذور وتغير المناخ وانخفاض إنتاجية المحاصيؿ مما ساىـ في حدوث أزمة الغذاء ا
العالمية والتي تسعى كؿ المنظمات باختالؼ أنواعيا لمحد منيا ، أماـ ىذه األوضاع قامت 

بإنشاء ما  1964أكتوبر  1الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بالتعاوف مع منظمة الفاو بدءا مف 
" الشعبة المشتركة الستخداـ التقنيات و التكنولوجيات النووية" قصد تطوير  يعرؼ ب

استراتيجيات تحسيف الزراعة و األغذية لضماف امف غذائي مستداـ بإتباع المنظمتيف لسياسة 
 متوسطة وطويمة األمد ذلؾ مف خالؿ :

األراضي  استخداـ التقنيات النووية في تحديد مصادر المموثات المترتبة عف استخداـ 
 واألنشطة الزراعية .

                                                           
 .39المرجع السابؽ، ص لي"،" مشروعية أسمحة الدمار الشامؿ وفقا لقواعد القانوف الدو عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي،  1
ذرية، د محمد منصور،" دور التقنيات النووية في مكافحة اآلفات الزراعية وحشرات الحبوب المخزونة"، تونس، إصدارات الييئة العربية لمطاقة ال 2

 .15،ص 2012،العدد الثاني 24المجمد
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تبني وتحديد تكنولوجيا مناسبة عف طريؽ تطوير نوعيات جديدة مف النباتات قادرة عمى  
التكيؼ مع ظروؼ البيئة القاسية والتغير المناخي واكتساب مقاومة وراثية ضد 

 الحشرات وتميزىا بإنتاجية جيدة 
يجاد السبؿ المتعمقة مثال إمكانية التقنيات النووية مف تحديد المعوقات والم  خاطر وا 

باألمراض التي تصيب الحيوانات كأمراض الحمى القالعية والحشرات الضارة التي 
، وىو ما سجؿ قفزة نوعية وتحسف ممحوظ في مستوى 1 تفتؾ بالمحاصيؿ الزراعية

 المحاصيؿ الزراعية مف حيث كثرتيا و جودتيا. 
طوارئ والحوادث النووية واإلشعاعية التي تقديـ الدعـ لمتأىب واالستجابة لحاالت ال 

 تؤثر عمى األغذية والزراعة بما في ذلؾ التدابير الزراعية المضادة .

المشتركة بيف الفاو و الوكالة الدولية لمطاقة الذرية سجمت بعض  اإلستراتيجيةنتيجة تطبيؽ 
كبديؿ عف  اإلشعاعاتالنتائج االيجابية خاصة ما تعمؽ بالزيادة الممموسة في استخداـ 

والصحة النباتية  مما  األماف ألغراضالوسائؿ الكيميائية وغيرىا في معالجة المواد الغذائية 
، ناىيؾ عف تقديـ مختبر  إضافيةالتصدير وتييئة فرص عمؿ  أسواؽ إلىيتيح الوصوؿ 

في ابتكار الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية المشترؾ بيف المنظمتيف لمدعـ العممي والتقني 
وتكييؼ وتحسيف التقنيات والتكنولوجيات النووية المتصمة بالميداف النووي ويعزز القدرة عمى 
استخداـ ىذه التطبيقات مف خالؿ أواصر التعاوف الدولي في البحوث والتدريب باإلضافة 
إلسداء المشورة بشأف إتباع تدابير لمراقبة الجودة وضمانيا وتوقير التدريب عمى صيانة 

 . 2المعدات و األجيزة 

أما في مجاؿ العمراف تـ استعماؿ الطاقة النووية كأداة لتغيير شكؿ األرض حيث أف     
االنفجارات الذرية تحوؿ المستحيؿ إلى ممكف فيي تبسط الكثير مف المشاريع اليندسية 

                                                           
1.Kolyanj and Catherine long ; Partnership for food ; international Atomic Energy agency Magazine ,Number 
01/50 ,September 2008 , page 20 . 

1
ك، أمانة مجموعة باحثٌن ،" أنشطة الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة ذات الصلة بالمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووٌة "، نٌوٌور  

.24، ص 2015الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة، مارس    
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تخداـ بإحداثيا أثار في مكاف االنفجار أكثر مما يفعمو الديناميت ، إذ يمكننا اليـو اس
نشاء السدود والبحيرات الصناعية  التكنولوجيا النووية في نسؼ الجباؿ و شؽ القنوات وا 

 .1 والتنقيب عمى الثروات ...

تستخدـ الطاقة النووية بشكؿ واسع في مختمؼ التطبيقات الصناعية  :مجال الصناعة  -5
النفط فيي تؤدي لتحديد عمى المستوى العالمي فمف التطبيقات المعروفة توظيفيا في صناعة 

سرعة تدفؽ النفط عبر األنابيب و تحدد أماكف انسداد أنابيب نقؿ النفط ، إضافة لدورىا في 
فصؿ منتجات النفط مثؿ زيت الديزاؿ و الغازوليف و الزيت الخاـ . كما يدرج استخداميا 

ـ مقاومة أيضا في العمميات الصناعية مثؿ تحسيف مواصفات ونوعية و جودة األخشاب لتكو 
لمتآكؿ و الرطوبة وعوامؿ التعرية وفي تصنيع رقائؽ المطاط العالية الصالبة وتصنيع 

. مما سبؽ نستنتج أف استخداـ الطاقة النووية يوفر فوائد بيئية متميزة 2 العوازؿ و األسالؾ
منيا عمى سبيؿ المثاؿ إنتاج الطاقة و تطوير المجاؿ الصحي والزراعي كميا أىداؼ تـ 

يا، لكف التحدي الرئيسي يتمثؿ في ضماف أال ينتج عف استخداـ الطاقة و التطبيقات تحقيق
 .3 النووية أخطار غير مقبولة و كوارث  تمحؽ باإلنساف والبيئة

 ثانيا : المخاطر الناجمة عن استخدام الطاقة النووية سمميا

الفوائد الكبيرة الناتجة عف استخداـ الطاقة النووية لألغراض السممية إال انو يوجد  رغـ     
كثير مف األضرار التي تنجـ عف استعمالو فيي ال تقتصر عمى اإلنساف فحسب بؿ تتعداه 
لتشمؿ البيئة بعناصرىا الثالث الماء و اليواء و التربة مما يخمؼ دمارا شامال. وىذا ما 

 سة مف خالؿ التطرؽ إلى :سنتناولو بالدرا

                                                           
 .97، ص 2003، القاىرة، دار الفكر العربي، 1النواة واالنشطار النووي "، طد عبد الحكيـ طو قنديؿ،  1
 .388محمود بركات ، المرجع السابؽ،ص  2

3 Ana Maria Cetto and Werner Burkat ; Planet Earth Variable ; International Atomic Energy Agency 
Magazine ,Number 02 /49,March 2008, Page 08. 
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تنشأ نتيجة توليد الكيرباء في محطات القوى النووية ومف عمميات :  النفايات النووية -1
دورة الوقود النووي مثؿ تصنيع الوقود ومعالجة خامات اليورانيـو والثوريـو كما تنتج نتيجة 

تشكؿ بكافة ممارسة أنشطة في مجاالت الصناعة والطب والبحث والتطوير والزراعة . 
أشكاليا الصمبة والغازية والسائمة احد أىـ األضرار المترتبة عف استخداـ الطاقة النووية ذلؾ 

وتأثيرىا الذي يمتد إلى مئات بؿ آالؼ  بالنظر إلى تنوعيا وارتفاع تكمفة التخمص منيا
السنيف ، ناىيؾ عف استخداـ بعض الدوؿ لطرؽ غير آمنة لدفف ىذه النفايات في باطف 

ألرض أو إغراقيا في البحر بينما تعمد دوؿ أخرى إلرساليا بواسطة الصواريخ إلى الفضاء ا
إذ تعتبر نصؼ حياة ىذا العضو  239. بسبب احتوائيا عمى عنصر البمومونيـو  1 الخارجي

ألؼ سنة أي أف الوصوؿ إلى مرحمة موتو تتطمب مرور حوالي ربع مميوف سنة  24ىي 
 . 2  ليصبح عديـ الخطورة

 األنواعيضـ كؿ مف  2009وضعت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تصنيؼ لمنفايات عاـ 
، اإلشعاع، النفايات ضعيفة اإلشعاع، النفايات متوسطة اإلشعاعالتالية النفايات قوية 

تيجة جدا، النفايات قصيرة العمر جدا ، النفايات المعفاة . لكف ن اإلشعاعالنفايات ضعيفة 
إلى  إشعاعياتصنيؼ النفايات النووية مف ناحية درجة واع تـ االعتماد عمى تقارب ىذه األن

 ثالث مستويات :

  النفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي : وىي النفايات التي تحتوي عمى مواد ذات إشعاع
ضعيؼ تتحمؿ بسرعة حيث يمكف التعامؿ معيا يدويا بصفة مباشرة باستخداـ القفازات الواقية 

لمناسبة التي تحمي العامميف مف أي تموث كما أف التخمص منيا ال يشكؿ أية و المالبس ا
صعوبة. تعتبر كؿ نفايات ومخمفات االستخدامات الطبية و الصناعية و الزراعية و معظـ 
التطبيقات األخرى مف النفايات المنخفضة اإلشعاع و التي يتـ التخمص منيا عادة في الجو 

                                                           
، 05العدد ميداوي عبد القادر،" مف ىيروشيما إلى فوكوشيما: القانوف الدولي واالستخداـ اآلمف لمطاقة النووية"، مجمة دفاتر السياسة و القانوف،  1

 .273،ص 2011جواف 
 .447، ص 2007، اإلسكندرية،الدار الجامعية، د خالد مصطفى قاسـ،" إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظؿ العولمة المعاصرة" 2
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ركيزىا لتقميؿ حجميا إلى أقصى حد ثـ دفنيا في أماكف خاصة بعد تنقيتيا و تخفيضيا أو ت
 ذلؾ حسب القواعد و التشريعات .

  النفايات متوسطة المستوى اإلشعاعي: ىي النفايات التي تحتوي عمى مواد ذات إشعاع
متوسط بمعنى أنيا ذات عمر نصؼ قصير يجعميا تتحمؿ بسرعة إلى مستوى إشعاعي 

مف خالؿ حواجز واقية و تجييزات خاصة تشمؿ أحيانا منخفض ، يتـ التعامؿ معيا 
 استخداـ أجيزة التحكـ عف بعد .

   النفايات عالية المستوى اإلشعاعي : ىي النفايات التي تحتوي عمى مواد ذات مستويات
إشعاعية عالية وعمر نصؼ طويؿ بحيث تظؿ عمى مستويات اشعاعيتيا لفترات طويمة ، 

واجز واقية سميكة وأجيزة تحكـ عف بعد واتخاذ كؿ يتـ التعامؿ معيا مف خالؿ ح
 االحتياطات الالزمة التي تمنع وقوع أي تالمس بينيا وبيف العامميف عمييا أو البيئة الخارجية

1. 

أدى تراكـ مالييف األطناف مف النفايات النووية بكؿ أشكاليا مف المصانع ووسائؿ النقؿ 
جمة بأشكاؿ مختمفة تمثمت في إحداث اختالؿ  الجوية و البرية و البحرية إلحداث أضرار

مناخي وارتفاع معدالت الحرارة مما ينتج عنيا ذوباف جميد القطب الشمالي و بالتالي ارتفاع 
منسوب المياه عمى نحو يغرؽ المناطؽ ، إضافة لمتصحر و الجفاؼ وتمويث المحاصيؿ 

 .2 وبئة غير مسبوقةالزراعية و الثروة الحيوانية ونشر أمراض جديدة و فتاكة و أ

تعد مسالة التخمص مف النفايات النووية احد المشاكؿ الكبرى التي يعاني منيا المجتمع     
الدولي نظرا لتنوعيا والرتفاع تكمفة التخمص منيا و تأثيرىا المضر عمى البيئة وعمى صحة 

دراسات عممية حديثة متخصصة في كؿ مف انجمترا وألمانيا عف زيادة  اإلنساف حيث كشفت
سنوات مف تعرض عماؿ المفاعالت و السكاف  5نسبة اإلصابة بسرطاف الدـ بعد مرور 

                                                           
1  pierre Morvan ;nucléaire les chemins de l'uranium ,Ellipses,paris,2002 ,p 106,  
2  Roland morau ; la menace terroriste nucléaire biologique chimique , rocher , paris, pp 19-20 , 
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الذيف يعيشوف بالقرب مف المفاعالت النووية . كما سجؿ زيادة نسبة مرض األطفاؿ دوف 
جرد العالمي الخاصة بالنفايات المشعة إلنتاج ، إذ تشير أرقاـ ال 1 سف العاشرة بسرطاف الدـ

طف مف الوقود المستنفد العالي اإلشعاع و  1200المفاعالت النووية في العالـ سنويا لنحو 
إلى ما  2010المواد الصمبة الشديدة اإلشعاع لتصؿ كمية النفايات النووية في العالـ سنة 

مميوف متر  41ـ التصرؼ في نحو يزيد عف ثالثة مميوف طف. كما تشير أيضا إلى انو ت
ألؼ متر مكعب مف النفايات  400مكعب مف النفايات الضعيفة و المتوسطة اإلشعاع و 

منيا خمفتيا أنشطة تمت إباف الحرب الباردة معظميا  % 89قوية اإلشعاع حيث نجد نحو 
 . 2 في حالة سائمة لـ تخضع لممعالجة

الـ مكاف مرخص و جاىز الستعمالو كمكب إلى انو ال يوجد في الع اإلشارةتجدر     
لمنفايات العالية اإلشعاع و التخمص منيا بشكؿ نيائي ، لكف رغـ ذلؾ تقـو بعض الدوؿ 
مثؿ الواليات المتحدة األمريكية و سويسرا والسويد بمشاريع بحث إلقامة مرافؽ مكونة مف 

نة مف طبقات سمسمة حواجز صناعية وطبيعية عميقة في األرض عمى شكؿ أنفاؽ مكو 
مصممة لعزؿ النفايات عف المحيط الحيوي واحتواء مكوناتيا المشعة ذلؾ بعد اختيار البيئة 
الجيولوجية ودراسة خصائصيا بيدؼ القضاء عمى خطر تعريض األشخاص والبيئة 

 . 3 لإلشعاعات النووية

عتمدت وسائؿ أما فيما يتعمؽ بتخزيف النفايات متوسطة وضعيفة اإلشعاع نجد أف الدوؿ ا    
وأماكف عدة الستخداميا ذلؾ عف طريؽ تخزينيا في أوعية خاصة قريبة مف سطح األرض  
األمر الذي قامت بو كؿ مف فرنسا والواليات المتحدة األمريكية وجنوب إفريقيا ، أما ألمانيا 
فقد اختارت منجما سابقا لمحديد الخاـ مف اجؿ استغاللو لمتخزيف العميؽ لنفايات محطات 

                                                           
 .11، ص  2011د أيوب أبو دية،" الطاقة النووية ما بعد فوكوشيما"، عماف، المكتبة الوطنية،  1

2 Didier Ovao Phil ; Disposal of Radioactive Waste Options , International Atomic Energy Agency 
Magazine ,number 2/ 15, April 2010, Page 21. 
3 The Same Reference , p 22.  
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. بدورىا فنمندا التي تممؾ  2014الطاقة النووية ومفاعالت التجارب الذي سيتـ تشغيمو عاـ 
نفاياتيا النووية في  محطة طاقة نووية مشغمة في العالـ تقوـ بخزف 436أربعة مف أصؿ 

. بينما اعتمدت دوؿ أخرى إرساؿ ىذه النفايات  1 مكب قريب مف محطة الطاقة النووية
لصواريخ إلى الفضاء الخارجي أو إغراقيا في البحار ، األمر الذي شكؿ النووية بواسطة ا

محور اىتماـ العديد مف المنظمات الداعية لمنع التموث في البحار و المحافظة عمى البيئة 
 البحرية و أسفر عنو إبراـ العديد مف المعاىدات التي أىميا:

 مؿ في قاع البحار و المحيطات معاىدة حظر وضع األسمحة النووية و أسمحة التدمير الشا
 .1970وباطف تربتيا عاـ 

  التي نصت عمى تخصيص أعالي البحار لألغراض  1982معاىدة قانوف البحار لعاـ
السممية وعمى واجب السفف النووية أو تمؾ التي تحمؿ مواد نووية مراعاة التدابير الوقائية 

 . 2 خالؿ ممارستيا لحؽ المرور البحري

العديد مف النصوص القانونية الواضحة والتعيدات الدولية إال أف كثير مف الدوؿ رغـ وجود 
تخالؼ ىذه االلتزامات مف بينيا أمريكا التي قامت بإغراؽ النفايات النووية في بحر 
الباسيفيكي وبريطانيا التي تمقي في بحر المانش العبوات النووية المشتممة عمى الفضالت 

أت خط أنابيب داخؿ المانش إلغراؽ الفضالت الذرية السائمة بعد الصمبة وفرنسا التي أنش
 .3 تخفيفيا بالماء

يعتبر اإلشعاع مف عناصر البيئة التي نعيش فييا لتواجده في كؿ  : اإلشعاعات النووية -2
مكاف حيث أف تطور اإلنساف و تزايد تفاعمو مع البيئة وتأثره بيا وتأثيره فييا وزيادة االعتماد 

                                                           
 .04، ص 2011جيرد روز نكرانتس ،" أساطير الطاقة النووية"، ترجمة محمد أبو زيد، الطبعة الثانية ، مؤسسة ىينرش بؿ األلمانية،  1
 . 274ميداوي عبد القادر، مرجع سابؽ، ص   2
سمير محمد فاضؿ،" التخمص مف الفضالت الذرية في البحار في ضوء أحكاـ القانوف الدولي العاـ"، القاىرة، المجمة المصرية لمقانوف  3

 .169، ،ص 1976، 32الدولي،العدد 
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اقة النووية في الحياة العادية كميا عوامؿ أدت الرتفاع مستوى اإلشعاع الذري الذي عمى الط
 . 1 يسبب تمؼ في الخاليا الحية

يوجد نوعيف لإلشعاع الذري األوؿ يتمثؿ في اإلشعاع الذري الطبيعي الذي ىو عبارة عف     
، أما النوع الثاني  أشعة واردة مف الفضاء الخارجي والعناصر الموجودة في القشرة األرضية

يتمثؿ في اإلشعاع الذري المصنع الناتج عف التفجيرات و محطات الطاقة النووية . بدرىا 
تصنؼ األشعة الذرية إلى ثالثة أنواع وىي أشعة ألفا الغير قادرة عمى اختراؽ جمد اإلنساف 

ر أما أشعة سنتيمت 2الى 1وأشعة بيتا التي تستطيع المرور عبر نسيج الجسـ البشري لمسافة 
جاما تمتمؾ قدرة اختراؽ كبيرة ال يستطيع إيقافيا سوى الرصاص السميؾ أو طبقة كثيفة مف 

 الماء .

عمى العمـو يتعرض اإلنساف عند استخداـ الطاقة النووية إلشعاعات مختمفة عف طريؽ     
شرب استنشاؽ اليواء المحمؿ باألشعة في صورة غبار أو غازات عف طريؽ الفـ مثؿ أكؿ و 

مواد مموثة بالمواد المشعة أو عف طريؽ الجمد خاصة في حاؿ وجود جروح . فمف 
سماعو أو الشعور بو أو تذوقو أو شـ  الخصائص المميزة لإلشعاع انو ال يمكف رؤيتو أو

رائحتو رغـ ذلؾ فيو يسبب الموت واليالؾ في ثواني كما انو يترؾ آثاره المدمرة عمى الجسـ 
و الموكيمياء والسرطاف واالضطرابات العقمية والجسدية و التشوىات الخمقية المتمثمة في العقـ 

 . 2 وغيرىا

بالرغـ مف إجراءات األماف في المفاعالت النووية وفي وسائؿ نقؿ  الكوارث النووية: -3
المواد النووية لتجنب أي احتماؿ لحوادث متوقعة أو غير متوقعة ووضع خطط مستقبمية 

حاؿ وقوعو فاف الحوادث النووية تقع بفعؿ خطا بشري أو تقني أو لمتعامؿ مع ذلؾ في 

                                                           
 .44، ص 1995بيتر كوديوف،" حقائؽ عف الحرب النووية"، ترجمة عبود رضا، بيروت، مطبعة القادسية ، 1
 .53،ص 2006، ماي 388عبد العزيز مشالي،" أخطار التعرض لإلشعاع و النظائر المشعة"، مجمة الجندي،العدد  عبد الحميد 2
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النووية وقوع أحداث في  2 . حيث تشمؿ الكوارث 1 طبيعي أو نتيجة قدـ المفاعالت النووية
المفاعالت النووية كتعطؿ دائرة التبريد مما يؤدي لحدوث انفجار ينجـ عنو حوادث إشعاعية 

الكائنات الحية وتموث النبات والمياه واألغذية ، أو  تتعدى حدود الدولة مما يؤدي ليالؾ
وقوع حوادث في األسمحة النووية كالقنابؿ النووية والصواريخ والغواصات الحاممة لمرؤوس 
النووية كحدوث حريؽ مفاجئ أو أعطاؿ فنية أثناء الصيانة أو االختبار و غيرىا مف 

 األسباب غير المتوقعة .

ر قدر ممكف مف حماية المنشات النووية وتحديد المسؤولية رغبة منيا في التوصؿ ألكب
 الناجمة عف األضرار النووية قامت الدوؿ بإبراـ أربع اتفاقيات دولية ميمة تتمثؿ في :

االتفاقية المتعمقة بالمسؤولية مف قبؿ الغير في ميداف الطاقة النووية بما يعرؼ باتفاقية  
اوف المشترؾ بيف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تـ التوصؿ إلييا بالتع 1960باريس لعاـ 

 .1968ومنظمة التنمية والتعاوف لتدخؿ حيز النفاذ عاـ 
 .1974التي دخمت حيز التنفيذ عاـ  1963اتفاقية بروكسؿ المكممة التفاقية باريس لعاـ  
 .1963اتفاقية بروكسؿ المتعمقة بمسؤولية مشغمي السفف النووية لسنة  
 1963المتعمقة بالمسؤولية عف األضرار النووية أو ما يعرؼ باتفاقية فيينا لسنة االتفاقية  

 المبرمة برعاية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية .

حددت ىذه االتفاقيات في مجمميا قواعد التعويض عف األضرار التي يمكف أف تسببيا 
المشاريع المشتركة الخاصة باستغالؿ الطاقة النووية في أوروبا بتحميؿ مشغؿ المنشاة 
النووية المسؤولية المطمقة عف الضرر الحاصؿ بما في ذلؾ الموت و األضرار التي تمحؽ 

نشاة النووية وضماف تعويض كاؼ وعادؿ لممتضرريف مف الحوادث بالممتمكات المحيطة بالم
                                                           

1 Barbara viganaux ; surté nucléaire le risque zéro n éxiste pas , alternatives internationales 
,décembre ,2006 ,p 32 . 

أو الكوارث ىي الحوادث التي تقع بصورة غير مقصودة نتيجة مشكالت فنية في أجيزة التحكـ أو اإلنذار المبكر أو وحدات االتصاؿ أو القيادة  2
 النظـ االلكترونية.
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مفيـو الضرر النووي كما وسع  1997النووية . ىذا وقد حدد بروتوكوؿ اتفاقية فيينا لسنة 
النطاؽ الجغرافي لالتفاقية ليشمؿ أراضي الدوؿ المتعاقدة و المناطؽ البحرية المحمية و 

 لتمديد الفترة الزمنية التي يجوز خالليا المطالبةالمناطؽ االقتصادية الخالصة باإلضافة 

. إال أف اتفاقيتي باريس و فيينا تضمنتا إعفاء المشغؿ مف 1 بالتعويض عف الضرر النووي
المسؤولية في حاالت النزاع المسمح والحرب األىمية و العصياف المسمح و الكوارث الطبيعية 

 . 2 القاىرة كالزالزؿ و الفيضانات استنادا إلى فكرة القوة

رغـ كافة االحتياطات المتبعة لسالمة المنشات النووية إال أف العالـ شيد وقوع كوارث      
عندما وقع تسرب إشعاعي  1957ميولة مثؿ التي حدثت في مفاعؿ سيال فيال بريطانيا عاـ 

شخص بتموث إشعاعي خفيؼ ،  126في مفاعؿ يستخدـ اليورانيوـ كوقود مما أدى إلصابة 
ؾ التي سجمت في نفس السنة عندما حدث تسرب إشعاعي في مفاعؿ جباؿ االوراؿ في وتم

.  3 روسيا نتيجة تآكؿ جدراف مستودعات النفايات النووية ذات المستوى العالي مف اإلشعاع
في مفاعؿ تجريبي حيف تحطـ قضيب مف الوقود  1958باإلضافة لما حدث في كندا سنة 

ما أدى لخروج كمية ضئيمة مف المواد المشعة خارج المنطقة أثناء تفريغ الوقود المحترؽ 
في جزيرة الثالثة  1979المحيطة بالمفاعؿ ، وما حدث في الواليات المتحدة األمريكية سنة 

أمياؿ بالضبط في مفاعؿ لموقود النووي حيف أدى خطأ احد العامميف إلى إتالؼ الوعاء 
لحاقيا الحامؿ لموقود مما تسبب في خروج المواد الم شعة منو وانتشارىا داخؿ المفاعؿ وا 

عند اختباره فوؽ  1958ضررا بالعامميف بو و حادثة سقوط احد الصواريخ السوفييتية سنة 
 . 4 األراضي الفنمندية بعد انحراؼ مساره ما سبب أزمة دبموماسية بيف البمديف

                                                           
1  Patrick reyners ; modernisation du régime de responsabilité civile pour les dommages nucléaires ;vol102 , n 
03 , CNRS, paris ,novembre 1998,p749. 
2 Patrick reyners.op,cit,p755. 

 .08د أيوب أبو دية، المرجع السابؽ، ص  3
 .94آماؿ بف صويمح ،" الطاقة النووية بيف التوظيؼ السممي و االستخداـ العسكري"، مرجع سابؽ، ص  4
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في مسيرة الطاقة  مقارنة بما سبؽ مف حوادث نجد أف الحادث الذي شكؿ نكسة كبيرة      
أودى بحياة  1986الذي وقع في أوكرانيا سنة  Tchernobylالنووية ىو حادث تشرنوبيؿ 

.  1 الكثير مف البشر وعانى اآلالؼ مف مشاكؿ صحية حادة كما نجـ عنو أثار بيئية خطيرة
كمـ مف مدينة كييف ثالث اكبر  150ابريؿ عمى مسافة تقرب عف  26تعود أحداثو إلى يوـ 

ف االتحاد السوفييتي وقع الحادث نتيجة خمؿ في جياز التبريد مما أدى الرتفاع ىائؿ في مد
. أسفر  2 طف مف المواد المشعة 190درجة الحرارة واندالع حريؽ ما أدى لتسرب نحو 

شخص  586,000الحادث حسب تقارير صادرة عف منظمة األمـ المتحدة عف إصابة نحو 
مف العماؿ الذيف ساىموا في تنظيؼ الموقع  200,000بالتموث اإلشعاعي مف ضمنيـ 

شخص تـ إخالؤىـ مف المنطقة المحيطة بالمفاعؿ كما سجؿ وفاة  116,000باإلضافة إلى 
كيمومتر  200,000شخص بالسرطاف وتعرض مناطؽ شاسعة تقدر بنحو  3940نحو 
   .مربع

 1986سبتمبر  26خ بعد أشير قميمة مف حادث تشرنوبيؿ ومساعي جادة تـ التوصؿ بتاري
 إلبراـ اتفاقيتيف متعمقتيف باألماف النووي ىما :

 اتفاقية التبميغ المبكر عف وقوع حادث نووي 
 اتفاقية تقديـ المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي 

ركزت االتفاقيتيف عمى واجب تبميغ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية و الدوؿ المتضررة أو التي 
مؿ تضررىا ماديا مف الحادث النووي وتقديـ معمومات عف الحادث النووي وطبيعتو يحت

ووقت حدوثو وموقعو بالتحديد إضافة لواجب الدوؿ األخرى البث فورا بشاف طمب المساعدة 
. كما تـ إنشاء ما يعرؼ ب" النظاـ  3 الذي تقدمو الدولة أو الدوؿ المعنية بالحادث النووي

                                                           
1
   Mohamed elbaradai, op,cit,p 19. 

يوسؼ عبد العزيز الحسانيف،" مخاطر اإلشعاع النووي عمى البيئة و الغذاء وصحة اإلنساف"، الطبعة األولى،لبناف، مركز دراسات الوحدة  2
 .441، ص 2001العربية،سبتمبر 

 .109،ص 2006حدة العربية،فيتالي فيشنكو ،" المراقبة المتعددة األطراؼ لدورة الوقود النووي"، الطبعة األولى، لبناف، مركز دراسات الو  3
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ووي" ذلؾ مف خالؿ وضع اتفاقيات عالمية تفرض قواعد قانونية ممزمة العالمي لالماف الن
الماف األنشطة النووية باإلضافة لمعايير األماف التي وضعتيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
و توحيد قواعد المسؤولية عف األضرار النووية الذي تـ مف خالؿ إبراـ بروتوكوؿ مشترؾ بيف 

اقر بمسؤولية  1992الذي دخؿ حيز النفاذ في ابريؿ  1988عاـ  اتفاقيتي باريس و فيينا
األفراد و الدوؿ عمى السواء و بنظاـ التاميف اإللزامي الذي مف شانو أف يكفؿ تعويضا عادال 

. ظمت الجيود مستمرة في ىذا اإلطار ليتـ التوصؿ سنة  1 لممتضرر مف الحادث النووي
تي ركزت عمى ىدؼ بموغ مستوى عاؿ مف األماف في إلبراـ اتفاقية األماف النووي ال 1994

نشاء دفاعات فعالة في المنشات  المنشات النووية وتعزيز التدابير الوطنية والتعاوف الدولي وا 
التي نظمت  2005النووية ، وصوال إلبراـ االتفاقية الدولية لقمع أعماؿ اإلرىاب النووي لعاـ 

 . 2 األطراؼ وتسميـ المجرميف ...مسائؿ تبادؿ المعمومات بيف الدوؿ 

 2011مارس  11لـ يكتفي العالـ بجممة الكوارث النووية التي حدثت سابقا ليتوج  يـو      
بوقوع كارثة نووية بتعرض مفاعؿ فوكوشيما النووي بالياباف مف تأثير مزدوج بسبب زلزاؿ 

عمى السواحؿ درجات عمى سمـ رشتر و ما تبعو مف تسونامي كاسح أتى  9ضخـ بقوة 
. أدى ذلؾ لحدوث حرائؽ في إحدى مفاعالت فوكوشيما نتيجة توقؼ نظاـ التبريد  3 اليابانية

و انصيار الوقود النووي ما أدى لمتسبب في تسرب نسب عالية مف المواد المشعة في اليواء 
اليادئ و المياه والتربة و المواد الغذائية لتصؿ اإلشعاعات إلى الدوؿ الواقعة عمى المحيط 

لتطرح إمكانية تنقميا حوؿ العالـ عبر تيارات المياه الحارة والباردة التي تجوب المحيطات 
 . 4 وتدور حوؿ العالـ

                                                           
 .267ميداوي عبد القادر، المرجع السابؽ،ص  1
 .110فيتالي فيشنكو ، المرجع نفسو، ص  2
 .04جيردروزنكرانتس ،" أساطير الطاقة النووية "، المرجع السابؽ, ص3
 .13د أيوب أبو دية ، المرجع السابؽ، ص  4
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األمر الذي دفع بالسمطات اليابانية المتمثمة في الوكالة اليابانية لألمف النووي و الصناعي  
الذي يعتبر بمثابة الدرجة  برفع مستوى الخطورة مف المستوى الخامس إلى المستوى السابع

ينص عمى التخمي  2012سبتمبر  14القصوى ، واتخاذ الحكومة اليابانية قرار بتاريخ 
لتصبح بذلؾ ثالث دولة بعد ألمانيا و  2030النيائي عف استخداـ الطاقة النووية بحموؿ عاـ 

 سويسرا تعمف عزميا وقؼ تشغيؿ محطاتيا النووية .

 عن استخدام الطاقة النووية عسكرياثالثا : المخاطر الناجمة 

سواء عمى  1 لعبت الحروب النووية و ما صاحبيا مف إجراء تجارب أو تفجيرات نووية      
اليابسة أو في البحر دورا خطيرا في تمويث البيئة حيث تعتبر اخطر أنواع المموثات عمى 
اإلطالؽ فيي تؤدي لتحطيـ الكرة األرضية و الوجود اإلنساني في دقائؽ ناىيؾ عف األضرار 

 . 2 التي تخمفيا و يطوؿ أمدىا و تؤدي لمموت البطيء لكؿ اإلنسانية

 حة النووية ضد أىداؼ  :عادة ما تستخدـ األسم

عسكرية لتدمير التشكيالت واليياكؿ بالكامؿ ومياجمة أسمحة العدو النووية و مراكز القيادة  
 و المراقبة الحيوية في أعماؽ أراضي العدو

 .3 مدنية باستخداـ األسمحة النووية لمحو مدف بكامميا خالؿ لحظات 

أثار بيولوجية تتمثؿ في وقوع إصابات لدى إذف يمكننا التأكيد باف التفجيرات النووية تخمؼ 
 الكائنات الحية خصوصا اإلنساف تندرج تحت ثالث أنواع :

                                                           
1
عمى تنقسـ التفجيرات النووية إلى انفجار جوي عمى ارتفاع سطح األرض يتراوح بيف مئات إلى أالؼ األمتار ،وانفجار فوؽ سطح األرض أو الماء  

 ارتفاع قد يصؿ لبضعة أمتار ، وانفجار تحت سطح األرض أو الماء يحدث عمى عمؽ بضعة أمتار تحت السطح.
2

ألمف في المتوسط"، أعماؿ الممتقى الدولي حوؿ الجزائر و األمف في المتوسط واقع وأفاؽ ،كمية الحقوؽ و العموـ معمـ يوسؼ ،" تأثير البيئة عمى ا 
 .163، جامعة منتوري قسنطينة، ص 2008ابريؿ  30-29السياسية ، 

 .79ستيؼ توليو و توماس شمالبرغر ،" نحو االتفاؽ عمى مفاىيـ األمف", المرجع السابؽ,  ص  3
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نظرا لصغر جسـ اإلنساف نسبيا فانو  : إصابات الموجة اإلعصارية الالفحة و الصدمة -1
مف الطبيعي أف تصيبو عممية انكسار سريعة نتيجة عدـ قدرتو عمى مواجية موجة الضغط 
وتعرضو لضغط ىائؿ مما يخمؼ أضرار جسيمة بالجسـ كحدوث نزيؼ حاد أو تمزؽ في 

ي لمموت الصدر و المعدة وتضخـ في الرئتيف وانسداد األوعية الدموية لمقمب والمخ ما يؤد
 نتيجة االختناؽ.

أكثرىا انتشارا حروؽ الجمد التي ىي عبارة عف  : إصابات الحروق أو اإلشعاع الحراري -2
إصابات تنتج عف زيادة درجة حرارة الجمد نتيجة االمتصاص المباشر لمطاقة الحرارية إذ أف 
شدة الحرؽ تتوقؼ عمى عامميف ىما: كمية الحرارة الزائدة و مدى التعرض ليذه الزيادة في 

 .درجة الحرارة 

أصناؼ حروؽ الدرجة األولى التي تؤدي الحمرار حيث تصنؼ حروؽ الجمد إلى ثالث     
وألـ فوري في المنطقة المصابة ، يمكف الشفاء منيا دوف ترؾ أية ندبة . أما حروؽ الدرجة 
الثانية تؤدي لأللـ المستمر وتغيرات في الجمد منيا االحمرار وفقداف المرونة و االنتفاخ و 

ارتفاع درجة حرارة الجمد إلى درجة عالية أو  التقشير . أما حروؽ الدرجة الثالثة تحدث نتيجة
تظؿ مرتفعة لمدة طويمة ما يؤدي إلتالؼ أعصاب الجسـ وانعداـ اإلحساس باأللـ فتكوف 

 . 1 النتيجة فقداف مرونة الجمد وتفحمو

عرؼ اإلنساف منذ زمف بعيد أف  اإلشعاعات:النووية أو المرض اإلشعاعي إصابات  -3
التعرض لإلشعاعات مثؿ أشعة اكس و جاما و ألفا يسبب ضررا وتمفا لمكائنات الحية فقبيؿ 
ضرب ىيروشيما و ناجازاكي بالسالح النووي ظيرت تأثيرات معقدة بدأت بأعراض الصداع 

رارة واليزاؿ و الغثياف وفقداف الوعي ليتـ تسجيؿ أعراض النزيؼ الدموي وارتفاع درجة الح
الشديد وسقوط الشعر وصوال لصعوبة التنفس وشمؿ العضالت واإلصابة بأنواع مختمفة مف 

                                                           
1
 .32-31، ص ص 2007المحمدي بوادي، " اإلرىاب النووي لغة الدمار", اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، د حسنيف 
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. كما أعمف تقرير صادر  1 السرطاف لتكوف النتيجة الحتمية بعد ىذه المعاناة ىي الوفاة
عف المجنة األوروبية لمخاطر اإلشعاع أف التموث الناجـ عف  2003مارس  07بتاريخ 

مميوف شخص ىذا إذا ما أخذنا بعيف  65األسمحة النووية وحدىا أدت بحياة  البرامج و
 . 2 االعتبار تضاعؼ نسبة اإلشعاع إلى خمس مرات في السنوات األخيرة

فيكوف السبب في إحداث تغيرات  : إلحاق أضرارا كبيرة بطبقة األوزون لمكرة األرضية – 4
. كما أنيا تنزؿ الدمار عمى األطراؼ  3 مناخية عالمية شديدة تعرؼ ب " الشتاء النووي"

المتحاربة وغير المتحاربة عمى حد سواء فتخمؼ الفتؾ بالحضارات و تعرض بقاء البشرية 
لمخطر دوف إغفاؿ مسالة اإلنفاؽ العسكري اليائؿ و المتزايد الذي أدى لإلضرار باالقتصاد 

إغفاؿ تأثيرىا عمى النظـ أفرزت أزمات اقتصادية واجتماعية . دوف  4 مما سبب اختالالت
البيئية إذ تقمؿ كثيرا مف قدرة البيئة عمى تحمؿ اإلنساف وغيره مف األحياء فنجد اإلشعاعات 
الحرارية والحرائؽ التي تأكؿ األخضر واليابس فتموت األحياء في نطاؽ العواصؼ النارية 

ستويات قاتمة مف حيث ينتشر الغبار الذري في الفضاء فيبدأ الترسب في مساحات ىائمة وبم
اإلشعاع كما تغطى السماء بغيـو كثيفة مف الدخاف والغبار لتصبح األرض في ظالـ شبو 

 . 5 تاـ

عالـ أكثرىـ مف  2200ما يقارب  1971إزاء ىذه األوضاع الكارثية اجتمع سنة      
ي مشاىير العمماء بينيـ أربعة حامميف جائزة نوبؿ في مدينة مونتوف الفرنسية لمتباحث ف

مشكالت اإلنسانية و األخطار الميددة لمبيئة حيث بعثوا برسالة إلى األميف العاـ لألمـ 

                                                           
 .40د حسنيف المحمدي بوادي ، المرجع نفسو، ص  1
، 2006، مارس 386د خير الديف عبد الرحمف،" النفايات النووية والكيميائية ال تقؿ خطورة عف أسمحة اإلبادة الشاممة"، مجمة الجندي، العدد  2

 .34ص
ة يحدث الشتاء النووي نتيجة تفجير عدد كبير مف األسمحة النووية حيث تقذؼ كميات ىائمة مف الغبار في الجو تؤدي لحجب مقدار كبير مف أشع 3

شعاعية عمى مساحة واس عة تؤدي إلصابة الشمس لفترة طويمة مف الزمف ينتج عنو انخفاض في درجات الحرارة و بالتالي سقوط أمطار حمضية وا 
 كؿ ما ىو حي باإلشعاع.

 .139، ص 03مجموعة مؤلفيف،" حولية نزع السالح"، نيويورؾ، المجمد الثامف،العدد  4
 .167عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي، المرجع السابؽ ،ص  5
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المتحدة لتبني موقفيـ و تطمعاتيـ . كما انعقد بعد مرور سنة مف ذلؾ أوؿ مؤتمر في السويد 
تناوؿ شؤوف األرض وحماية البيئة و التنمية االقتصادية و  1972بمدينة ستوكيولـ سنة 

دولة ، لكف نتيجة انقساـ الدوؿ وعدـ اتفاقيـ لـ يتـ  115ة بحضور أكثر مف االجتماعي
اتخاذ القرارات بشكؿ حاـز ما انعكس سمبا عمى المؤتمر الذي كمؿ بالفشؿ لكنو لـ يمنع 

الذي  1972الجمعية العامة لألمـ المتحدة مف إنشاء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة في ديسمبر 
ده في مجاؿ حماية البيئة و الكوارث و النزاعات و المواد الضارة وتغير يبذؿ لغاية اليوـ جيو 

 المناخ .

بعد مضي عشر سنوات عمى انعقاد مؤتمر ستوكيولـ تـ عقد مؤتمر آخر وىو  مؤتمر      
برعاية األمـ المتحدة ، استعرض  1982أيار  18الى 10نيروبي في العاصمة الكينية بيف 

تعمقة بالبيئة و التنمية و ضرورة التخفيؼ مف حدة النزاعات فيو المؤتمروف الشؤوف الم
المسمحة كما نبيوا إلى األخطار الناجمة  عف سياسة سباؽ التسمح و التفنف في صنع احدث 
اآلالت الفتاكة والنفايات السامة الناجمة عنيا . صدر عف المؤتمر ما يعرؼ بإعالف نيروبي 

ديا وتقنيا وعمميا لمعالجة التصحر و الجفاؼ و مكافحة الذي اعتمد لمساعدة الدوؿ النامية ما
الفقر كما طالب المؤتمروف الدوؿ الكبرى الحد مف النفقات العسكرية اليائمة و تحويميا 

 . 1 لمقطاع المدني و ضرورة الحفاظ عمى البيئة في العالـ

لـ تتوقؼ المساعي المادية لحماية البيئة عند ىذا الحد حيث قامت منظمة األمـ      
المتحدة بتنظيـ مؤتمر دولي بريو ديجانيرو بالبرازيؿ اىتـ بقضايا البيئة والتنمية أطمؽ عميو 

 172شارؾ فيو  1992يونيو  14-3تسمية " مؤتمر قمة األرض " انعقد في الفترة بيف 
ممثؿ لمنظمات غير  2400حضر رؤساء حكومتيا وحوالي دولة  108حكومة منيا 

حكومية . خرج المؤتمروف بتحديد مفيـو لمتنمية المستدامة واعتماد بعض االتفاقيات وتحديد 
 حقوؽ ومسؤوليات الدوؿ تجاه البيئة في صيغة " إعالف ريو" الذي نع عمى انو :

                                                           
   106 -104،ص ص  2002،لبناف،المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر والتوزيع ،1عامر محمود طراؼ ، "إرىاب التموث والنظاـ العالمي"، ط 1
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 مة عدـ إغفاؿ الحياة الصحية يجب عمى البشر في إطار اىتماميـ بتحقيؽ التنمية المستدا
 في كنؼ البيئة الطبيعية .

  ضرورة اتخاذ تدابير فعالت لمنع التدىور البيئي بمحاولة التقميص مف التيديدات التي تمحؽ
 أضرار خطيرة بالبيئة كالمموثات النووية ومخمفات األسمحة .

 يا في إضرار بيئة حؽ الدولة في استغالؿ مواردىا الطبيعية مرتبط بعدـ اعتدائيا و تسبب
 دولة أخرى 

  اعتراؼ الدوؿ المتقدمة بالمسؤولية إزاء إضرارىا بالبيئة العالمية نتيجة سعييا لتحقيؽ تقدميا
 .1 التكنولوجي في المجاالت العسكرية و االقتصادية

 2009ابريؿ  22-20كما نظـ مؤتمر آخر حوؿ الطاقة النووية و البيئة في بكيف بتاريخ 
دولة بالتعاوف بيف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ومنظمة  65ف حوالي حضره ممثميف ع

 التعاوف االقتصادي و التنمية ليناقش الحضور مسائؿ تعمقت في مجمميا ب :

 موارد الطاقة والبيئة 
 تنمية البيئة 
 2 إدارة النفايات بمختمؼ أنواعيا و مسالة اإلمداد بالوقود . 

ولي الستخداـ الطاقة النووية السممية وانعقاده في العاصمة ىذا إلى جانب تنظيـ المؤتمر الد
مسئوؿ مف كبار  700دولة ونحو  65بمشاركة  2010مارس  9-8الفرنسية باريس يومي 

المسئوليف في العالـ ، إذ دعا الرئيس الفرنسي السابؽ نيكوال ساركوزي إلنشاء مجمس نووي 
الذرية بعد قيامو بمناقشة األمر مع المدير العاـ  لمطاقة الذرية يقاـ في الوكالة الدولية لمطاقة

 لموكالة وعديد الدوؿ. مف بيف التوصيات التي خرج بيا المؤتمروف :

                                                           
1
 .03، ص 2011، أكتوبر 27سٌمون وولف،" نشرة مفاوضات من اجل األرض"، المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة ، العدد الثامن، المجلد  
،  صحيفة الشعب اليومية، عمى الموقع 2009افريؿ  15واف " مؤتمر وزاري دولي حوؿ الطاقة النووية في بكيف"، صادر بتاريخ مقاؿ بعن 2

 www.arabic.people.com.cn/ 31664.Htmlااللكتروني: 

http://www.arabic.people.com.cn/
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 الترويج لالستخداـ السممي و المسئوؿ لمطاقة النووية 
 دور الطاقة النووية في تحقيؽ التنمية المستدامة 
  1 المدنيةدعـ الدوؿ الساعية لمحصوؿ عمى الطاقة النووية. 

 المطمب الثاني : السالح النووي نوع من أسمحة الدمار الشامل

مف بيف معايير تصنيؼ الدوؿ وترتيبيا عالميا  وجود القوة و النفوذ والييمنة ذلؾ نتيجة 
امتالكيا لمسالح النووي خصوصا وأسمحة الدمار الشامؿ عموما لما تتصؼ بو مف 

 مواصفات خاصة وفريدة مف نوعيا .

 الفرع األول : مفيوم أسمحة الدمار الشامل

لـ يتطرؽ الفقياء إلى تعريفيا بؿ اكتفوا بذكر مميزاتيا وصفاتيا األساسية وأنواع األسمحة 
 التي تندرج فييا

 أوال: بدايات استخدام أسمحة الدمار الشامل 

ار مياه يعود استخداميا إلى العصر الروماني عندما قاـ الجنود الروماف بتمويث آب     
أعدائيـ بجثث الحيوانات ، كما استعمؿ القرطاجيوف الثعابيف السامة لبث الذعر بيف الجنود 
الروماف ليمقوىا عمى أسطح سفنيـ البحرية بينما قذؼ التتار بجثث ضحايا مرض الطاعوف 

ـ أما في العصر الحديث فقد استخدـ احد  1346فوؽ مدينة كافي في شبو جزيرة القـر سنة 
الجيش البريطاني بطانيات مموثة بمرض الجذري ضد الينود الحمر في أمريكا ضباط 

الشمالية ، كما تـ استخداـ نفس األساليب في الحرب األىمية األمريكية . بعدىا قامت  
الياباف بتطوير وحدة أبحاث عسكرية إلنتاج السالح الجرثومي ظيرت أىمية و خطورة ىذا 

ولي عمييا الواليات المتحدة األمريكية وكافة األبحاث عقب النوع مف األسمحة الفتاكة لتست

                                                           
 http/www.france .gouv2010 .frمحكومة الفرنسية لتوضيح أكثر حوؿ المؤتمر انظر الموقع الرسمي ل 1
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استسالـ الياباف في الحرب العالمية الثانية مقابؿ إعفاء قيادات عسكرية يابانية مف محاكمتيـ 
 .1 بتيمة مجرمي الحرب

إذف يعود استخداـ األسمحة البيولوجية في الحروب إلى القرف الثامف عشر وبعده     
فوؽ مدينتي  1945ئية المتمثمة في الغازات السامة ثـ األسمحة النووية عاـ األسمحة الكيميا

ىيروشيما و ناجازاكي لتكتمؿ بذلؾ منظومة الشر ممثمة في األسمحة البيولوجية الكيميائية 
. رغـ األىمية التي تكتسبيا ىذه األسمحة إال  2 والنووية قبؿ بداية القرف الحادي والعشريف

محدد متفؽ عميو إال أف التدمير الواسع النطاؽ الذي يشمؿ البشر و  انو ال يوجد تعريؼ
البيئة وجميع الكائنات عمى وجو األرض ىو أىـ سماتيا ، إضافة الشتمالو عمى ثالثة أنواع 
رئيسية ىي األسمحة النووية والكيميائية والبيولوجية فاف البعض أضاؼ نوعا رابعا يتمثؿ في 

 األسمحة

لميزر. فضال عف تميزىا بصعوبة التحكـ في آثارىا المدمرة التي تتجاوز اإلشعاعية كأشعة ا
اليدؼ المحدد بفعؿ عوامؿ الطقس وسرعة الرياح التي تتحكـ في توسيع رقعة االنتشار دوف 

 .3 التمييز بيف األىداؼ المشروعة وغير المشروعة مما يوقع إصابات عشوائية

الفقياء لوضع تعريؼ ألسمحة الدمار الشامؿ بناءا عمى ما سبؽ مف أثار خمص بعض       
شعاعية وحرارية كوسيمة إلفناء أو إحراؽ  بأنيا" تمؾ األسمحة التي تحتوي عمى قوة تدميرية وا 

 . 4 أو تمويث الكائنات الحية وسحؽ مظاىر الحياة في منطقة االنفجار وما حوليا "

 1 أسمحة الدمار الشامؿ أضحى مصطمح  ثانيا : األسمحة الحاممة لصفة الدمار الشامل
منذ مطمع التسعينات مصدر خوؼ واىتماـ الكثيريف نظرا لما تمتاز بو ىذه األسمحة مف 

                                                           
 .06، ص 2000د عمرو رضا بيومي،" نزع أسمحة الدمار الشامؿ العراقية"، القاىرة، دار النيضة العربية،  1
 .05د ممدوح حامد عطية ،" أسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ األوسط "، المرجع السابؽ، ص  2
 .15عمر بف عبد اهلل بف سعيد البموشي، " مشروعية أسمحة الدمار الشامؿ وفقا لقواعد القانوف الدولي"، المرجع السابؽ، ص  3
 .07د عمرو رضا بيومي، المرجع السابؽ، ص  4
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مميزات وخصائص كفيمة بإبادة مظاىر الحياة اإلنسانية ،حيث تدخؿ ضمف صنؼ أسمحة 
 الدمار الشامؿ كؿ مف :

ىو كؿ سالح يستخدـ وقود نووي أو نظائر مشعة أو يحتوي عمييا إذ  : السالح النووي -1
صابات شاممة ، فحسب الخبراء في مجاؿ الطاقة النووية يوجد  يسبب تفجيره تدميرا وا 
طريقتيف إلنتاج السالح النووي إما عف طريؽ استخداـ اليورانيـو الشديد التخصيب أو 

ة اليورانيـو بشكؿ طبيعي في جميع أنحاء باستعماؿ البموتونيـو المفصوؿ حيث تتوفر ماد
العالـ إال أف القميؿ منيا يصمح كمواد خاـ يمكف االستفادة منو في التصنيع النووي ليتـ 

. فبعد أف وضعت الحرب العالمية الثانية  2استخراجو مف الطبقات القريبة مف سطح األرض 
لنووية تتطور شيئا فشيئا مما أوزارىا أخذت األبحاث و التجارب في مجاؿ صناعة األسمحة ا

أدى لصناعة قنابؿ نووية متفاوتة الحجـ والقوة التدميرية كما تـ صنع أخرى باستخداـ الطاقة 
اإلشعاعية لتحقيؽ أقصى قدر ممكف مف التدمير واليالؾ . تحتوي األسمحة النووية عمى 

 نوعيف ىما :

بحوث العالمية وسمسمة مف التجارب القنبمة الذرية: التي تـ التوصؿ إلييا بعد أعواـ مف ال 
 .لتستخدـ ولممرة الوحيدة ضد الياباف لتكوف سبب انتياء الحرب العالمية الثانية

القنبمة الييدروجينية: تعتبر سالحا نوويا آخر اشد فتكا وتدميرا مف القنابؿ الذرية حيث تنتج  
ندماج ذرات خفيفة لتكوف بعد الطاقة المدمرة في ىذه القنبمة المقدرة بمالييف األطناف نتيجة ا

 اتحادىا ذرات أكثر تقال، عادة ما تصنع مف مادة اليورانيـو أو البموتونيوـ .

بإجراء سمسمة تجارب عمى  1952في ىذا اإلطار قامت الواليات المتحدة األمريكية عاـ 
حيث القنبمة الييدروجينية بدأت بتجربتيا األولى في جزيرة ايموجيالب في المحيط اليادئ 

قدرت قوتيا بما يعادؿ خمسة مالييف طف ما أدى لزواؿ الجزيرة مف الوجود ، ليقوـ بدروه 
                                                                                                                                                                                     

يائية أو البيولوجية الميمكة وأي أسمحة عرفتو منظمة األمـ المتحدة بأنيا" األسمحة الذرية المتفجرة واألسمحة ذات المواد المشعة و األسمحة الكيم 1
 تستحدث مستقبال تتسـ بخصائص شبيية في أثرىا المدمر بخصائص القنبمة الذرية أو غيرىا مف األسمحة السابقة ".

.224،  ص 2008، لبنان، دار الفارابً، 1محمد خواجة ،" الشرق األوسط و تحوالت إستراتٌجٌة "، ط 
2
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 20-10بتجربتو الييدروجينية األولى والتي قدرت قوتيا بيف  1953االتحاد السوفييتي عاـ 
 . 1 مميوف طف

لقتالية تعد احد أنواع أسمحة الدمار الشامؿ وىي اخطر األسمحة ا: األسمحة الكيميائية  -2
تتألؼ مف مركبات كيميائية تنتج دخاف ذو تأثير حارؽ وساـ يتسبب في إحداث تأثيرات 

والحيواف والنبات و الشمؿ والوفاة بسبب تسمـ الجمد أو الرئة أو  سامة مباشرة عمى اإلنساف
الدـ أو األعصاب ، كما يوجد أيضا في شكؿ بخار يؤدي استنشاقو واو بكميات ضئيمة في 

 ئؿ أو مواد صمبة أو غازات لمموت .ىيئة سوا

سنة  2500تعد األسمحة الكيميائية احد أقدـ أسمحة الدمار الشامؿ فمنذ حوالي     
استطاعت القوات المحاربة في أثينا تسميـ مصادر المياه ، وأثناء الحرب األىمية في أمريكا 

حيث  ليتـ إطالقو مع القذائؼ بينما  كاف بعض جنراالت االتحاد يضعوف غاز الكمور
استخدـ في ستينات ىذا القرف الجيش المصري األسمحة الكيميائية ضد القبائؿ المتمرديف في 
اليمف كما استخدمتيا أمريكا أثناء حرب الفيتناـ كما ذكر البعض عف قياـ القوات العراقية 

كراد مخمفا ذلؾ مئات القتمى و باستخداـ أسمحة كيميائية في حربيا ضد إيراف والمقاتميف األ
 .2 المصابيف

عرفيا معيد ستوكيولـ ألبحاث السالـ بأنيا " :  البكتريولوجية " البيولوجية" األسمحة -3
كائنات حية ميما كاف نوعيا أو طبيعتيا أو مواد مشتقة منيا تنقؿ العدوى ويقصد بيا 

عتمد في فعاليتيا عمى التكاثر التسبب في المرض والموت لإلنساف والحيواف والنبات حيث ت
داخؿ العائؿ الذي تصيب شخصا أو نباتا أو حيوانا" . بمعنى آخر ىي األسمحة التي 

                                                           
 . 22-21عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي، " مشروعية أسمحة الدمار الشامؿ وفقا لقواعد القانوف الدولي", المرجع السابؽ، ص ص  1
 .24المرجع نفسو،  ص   2
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تستخدـ فييا الكائنات الحية مف فيروسات أو فطريات أو بكتيريا مسببة لممرض إلحداث 
 . 1 لحربيةالوفاة أو إضعاؼ القدرة البشرية أو الحيوانية أو الزراعية في مسرح العمميات ا

بدأت األبحاث الحديثة المتعمقة باألسمحة البيولوجية في ألمانيا وروسيا و الياباف في      
أما في الواليات المتحدة األمريكية سنة  1940ثالثينات القرف الحالي وفي بريطانيا عاـ 

في حربيا ضد كوريا الشمالية  كما استخدمت الياباف حرب الجراثيـ ضد  1952و  1941
 . 2الصيف في الحرب العالمية الثانية 

تتميز بإمكانية التحكـ في شدتيا و العمؿ عمى الحد مف آثارىا و  األسمحة اإلشعاعية : -4
الوسائؿ األخرى  تحديد المناطؽ المراد إصابتيا و تحقيؽ األضرار بيا بطريقة يستحيؿ عمى

تحقيقيا لذلؾ قامت العديد مف الدوؿ بتصنيعيا منيا الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 
 السوفييتي سابقا .

ورد تعريؼ لألسمحة اإلشعاعية في اتفاقية تحريـ و تصنيع و تخزيف وامتالؾ األسمحة 
 1979اد السوفييتي عاـ اإلشعاعية التي وقعتيا كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية واالتح

 بأنيا :

  كؿ جياز يحتوي عمى أسمحة و معدات مف غير أجيزة االنفجار النووي تـ تصميمو
بغرض استعماؿ المواد مف خالؿ نشرىا إلحداث التمؼ أو اإلصابة أو اليالؾ 

 باإلشعاع .
  كؿ مادة مشعة غير تمؾ الناتجة عف أجيزة االنفجار النووي تـ تصميميا وتصنيعيا

بغرض نشرىا إلحداث التمؼ أو اإلصابة أو اليالؾ بواسطة اإلشعاعات النووية 
 .3 الناتجة عف تحمؿ ىذه المواد

                                                           
 .05د عمرو رضا بيومي ،" نزع أسمحة الدمار الشامؿ العراقية" ، المرجع السابؽ، ص  1
 .28عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي، المرجع نفسو، ص  2
 .299رياض محمد مجاىد، المرجع السابؽ، ص  3
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تصنع األسمحة اإلشعاعية عمى ىيئة قنابؿ أو قذائؼ مدفعية مغمفة بالمواد اإلشعاعية ذات 
الطبيعة والمواصفات الخاصة التي يتـ تحديدىا طبقا لألغراض و األىداؼ المطموب 
تحقيقيا، كما يتـ نشر المواد المشعة المستخدمة في األسمحة  اإلشعاعية باستخداـ وسائؿ 
القذؼ العادية أو مف خالؿ استخداـ أنواع مف الصواريخ إضافة إلمكانية تصنيعيا عمى ىيئة 

ة يتـ نشرىا في المناطؽ المستيدفة أثناء استخداميا في العمميات الدفاعية مواد صمبة أو سائم
 أو اليجومية . 

تستخدـ ىذه األسمحة كبديؿ لألسمحة النووية في كثير مف األغراض العسكرية سواء في      
عمميات الدفاع التي تضـ  إغالؽ الممرات الجبمية، إيجاد منطقة يصعب عمى العدو 

ر بور الممرات المائية  أو استخداميا في العمميات اليجومية التي تعد أكثاجتيازىا، منع ع
إرغاـ القوات المعادية عمى ترؾ مواقعيا والتخمي عف أسمحتيا، فاعمية وكفاءة  تشتمؿ القياـ ب

إرغاـ السكاف عمى إخالء المدف والمناطؽ اإلستراتيجية، قتؿ اكبر عدد مف األفراد دوف 
بمناطؽ العمميات أو تمويثيا لفترات زمنية طويمة ما يتيح لمقوات إحداث الدمار الشامؿ 

 . 1 المياجمة إمكانية احتالؿ المنطقة بعد انتياء الحرب

 الفرع الثاني : التكييف القانوني الستخدام أسمحة الدمار الشامل

عرفت مسالة استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ شدا وجذبا كبيريف نتيجة وجود مواقؼ      
مؤيدة وىي الدوؿ المالكة ليذا النوع مف األسمحة و معارضة الستخداميا وىي المنظمات 

 الدولية والحقوقية .

أوال: عدم مشروعية استخدام أسمحة الدمار الشامل وفق رأي عصبة األمم ومنظمة األمم 
 ةالمتحد

                                                           
 .300المرجع نفسو ، ص  1
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بعد أف وضعت الحرب العالمية األولى أوزارىا حرصت عصبة األمـ المتحدة قدر      
اإلمكاف عمى تضييؽ حؽ الدولة في استعماؿ القوة في العالقات الدولية ليصدر ميثاؽ برياف 

واضعا نصا واضحا بالكؼ عف استعماؿ القوة . عقب إنشاء منظمة األمـ  1928كيموج سنة 
أكد مبدأ الحظر بشكؿ أعـ وأشمؿ ليضع حدا فاصال بيف الحروب و ت 1945المتحدة سنة 

الويالت التي عانت منيا البشرية وبيف التطمع إلى عالـ خالي مف الحرب والتدمير، مف ىذا 
المنطمؽ كاف حظر استخداـ القوة أو التيديد باستخداميا احد أىـ المبادئ التي يقـو عمييا 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى امتناع  4فقرة  2ت المادة النظاـ الدولي . في ىذا الصدد نص
األعضاء جميعا في عالقاتيـ الدولية عف التيديد باستخداـ القوة أو استخداميا ضد سالمة 

. طبقا ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ 1 أو االستقالؿ السياسي ألية دولة األراضي
يعتبر عمؿ غير مشروع يستثنى مف ذلؾ حالة المتحدة فاف استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ 

واحدة إذا بدأ الطرؼ المعتدي باستخداـ تمؾ األنواع مف األسمحة في اعتدائو حيث يكوف 
 استخداـ األسمحة بالقدر الكافي لرد االعتداء .

إف عدـ مشروعية استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ بيف الدوؿ المتحاربة نابع مف أنيا      
ال تفرؽ في نتائجيا بيف المحاربيف والمدنييف كما أنيا تؤدي لوقوع دمار كامؿ  أسمحة عمياء

في دورتيا المنعقدة سنة  1653حيث أكدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في قرارىا رقـ 
عمى عدـ مشروعية استخداـ األسمحة الذرية لتعارضيا مع ميثاؽ األمـ نصا و روحا  1966

 لعاـ مما يجعؿ استخداميا جريمة موجية ضد البشرية .وأحكاـ القانوف الدولي ا

غير أف القانوف أقر في حاالت استثنائية شرعية استخداـ القوة وليس التمويح باستخداـ       
أسمحة الدمار الشامؿ التي تثير حالة مف عدـ االستقرار و تنبئ بتفاقـ األوضاع عمى 

اؽ تسمح بيف الدوؿ ، تكمف ىذه الحاالت الساحة السياسية و العسكرية مما يخمؽ حالة سب
 في :

                                                           
 .41عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي، " مشروعية أسمحة الدمار الشامؿ وفقا لقواعد القانوف الدولي"، المرجع السابؽ، ص 1
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 الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد عدواف مسمح 
 استخداـ القوة كإجراء أخير وضروري لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
 استخداـ القوة كإجراء حتمي والـز لمدفاع عف اإلنسانية . 

مف جية أخرى فاف استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ يعتبر انتياؾ لحؽ اإلنساف في      
الحياة والبقاء وىو أسمى الحقوؽ اإلنسانية التي نصت عمييا كافة المعاىدات الدولية المتعمقة 
بحقوؽ اإلنساف كاتفاقيتي األمـ المتحدة لمحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والتي نصتا عمى أف لكؿ إنساف الحؽ في الحياة وانو حؽ يجب  1966ة لعاـ و الثقافي
حمايتو قانونا حيث ال يمكف حرماف أي شخص تعسفيا مف حياتو . كما أف استخدامو يعتبر 

التي تقر باف السموؾ الذي يترتب عنو  1948انتياؾ التفاقية منع إبادة الجنس البشري لعاـ 
 1 بادة طائفة عرقية أو قومية أو دينية يعد مخالفة لالتفاقية موت عدد كبير مف األشخاص وا  

. لـ تتوقؼ أضرار استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ عمى اإلنساف فقط كونيا سبب مف أسباب 
وفاتو بؿ تعدتيا بوصوليا لمتأثير السمبي عمى البيئة حيث أثبتت التجارب المريرة إللقاء 

أف ليما أثارا  1987إلشعاعي لمفاعؿ تشرنوبيؿ عاـ والتسرب ا 1945القنابؿ النووية عاـ 
خطيرة عمى البيئة تكمف في تمويثيا و المواد الغذائية بؿ وحتى منتجات األلباف و المحاصيؿ 

 . 2 الزراعية

نظرا لمخطورة الكبيرة لمتكنولوجيا النووية حرصت عديد االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية      
ضرورة التزاـ الدوؿ بمراعاة البيئة في أنشطتيا السممية و العسكرية البيئة عمى النص عمى 

مثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة األولى مف اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغيير في البيئة 
ألغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى بقوليا" تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذه 

في البيئة ذات اآلثار الواسعة االنتشار أو الطويمة  االتفاقية بعدـ استخداـ تقنيات التغيير

                                                           
 .125، ص 2008االنسحاب مف المعاىدات والمنظمات الدولية النووية"، الطبعة األولى، القاىرة، دار النيضة العربية،  د حسيف حنفي عمر،" 1
 .128د حسيف حنفي عمر ، المرجع السابؽ ، ص  2
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البقاء أو الشديدة ألغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى كوسيمة إللحاؽ الدمار أو 
 الخسائر أو اإلضرار بأية دولة طرؼ " .

 ثانيا : عدم مشروعية استخدام أسمحة الدمار الشامل حسب رأي محكمة العدل الدولية

جميور فقياء القانوف الدولي عمى أف استخداـ السالح النووي بصفة خاصة و اتفؽ      
أسمحة الدمار الشامؿ بصفة عامة في المنازعات المسمحة يشكؿ مخالفة صريحة ألحكاـ 
القانوف الدولي كما أكدوا رفضيـ قبوؿ مبدأ الضرورة العسكرية ، كما أجمعت أحكاـ القضاء 

العالمية الثانية عمى أف الرغبة في النصر وكسب  الدولي في محاكمات مجرمي الحرب
الحرب ال تبرر مطمقا مخالفة قانوف الحرب واستعماؿ مثؿ ىذه األسمحة المدمرة. غير انو 

. بموجب 1 لحد الساعة لـ يتـ التوصؿ التفاؽ دولي يحـر استخداـ السالح النووي في الحرب
مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ  65مف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة والمادة  96المادة 
التي تعتبر جيازا مف أجيزة األمـ المتحدة الرئيسية الستة حيث تتولى ميمتيف  2 الدولية

رئيسيتيف إحداىما قضائية تتمثؿ في الفصؿ في النزاعات وأخرى إفتائية بتقديـ استشارات 
وىو ما قامت بو الجمعية  3 قانونية لألمـ المتحدة ووكاالتيا المتخصصة حوؿ مسائؿ معينة

بطمب رأي إفتائي لمحكمة العدؿ الدولية بشاف مدى  49/95العامة بمقتضى قرارىا رقـ 
 .4 شرعية األسمحة النووية 

الذي حاولت مف خاللو  1996جويميمة  8أصدرت المحكمة رأييا االستشاري بتاريخ       
استعمالو ال يمثؿ خرقا لمقانوف الدولي التوفيؽ بيف الدوؿ المالكة لمسالح النووي التي ترى أف 

                                                           
 .49عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي، المرجع السابؽ، ص  1
ف الجمعية العامة أو مجمس األمف أف يطمب إلى محكمة العدؿ الدولية إفتاءه في أية مف ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة " ألي م 96تنص المادة  2

مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية " لممحكمة أف تفتي في أية مسالة قانونية بناء عمى طمب أية  65مسالة قانونية ..." ، كما نصت المادة 
 و حصؿ الترخيص ليا بذلؾ ..." .ىيأة رخص ليا ميثاؽ األمـ المتحدة باستفتائيا أ

3
 .208, ص 1997محمد سامً عبد الحمٌد،" قانون المنظمات الدولٌة"،الطبعة الثامنة، مصر، دار المطبوعات الجامعٌة،  
4
للصلٌب األحمر  هٌساكازو فوجٌتا ," تعلٌقات على الفتوى التً أصدرتها محكمة العدل الدولٌة بشان مشروعٌة األسلحة النووٌة "، المجلة الدولٌة 

.57، ص 1997فٌفري -،  جانف53ً، العدد   
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ذلؾ بسبب جممة مف المواد القانونية التي نذكر منيا المادة  1 وبيف الدوؿ غير الحائزة عميو
التي نصت عمى مبدأ مشروعية  1977مف البروتوكوؿ اإلضافي التفاقيات جنيؼ  35/02

ا حوؿ مفيـو عبارة " آالـ ال الوسائؿ التي تبررىا الضرورة العسكرية لتثير المادة جدال كبير 
 .2 مبرر ليا " إذ أنيا لـ تقـ بحصر وسائؿ الحرب التي تحدث أضرارا ال مبرر ليا

عمى شرعية حيازة الدوؿ الخمس النووية  1968كما نصت اتفاقية منع االنتشار لعاـ  
عماليا و أعمنت أف ليذه الدوؿ شرعية استخداـ ىذه األسمحة واست 3 الكبرى لألسمحة النووية
 . 4 كأداة لمدفاع عف نفسيا

بالمقابؿ اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ بمثابة جريمة حرب 
كما أنيا  5 يعاقب عمييا حسب ما ورد في المادة الثامنة مف النظاـ األساسي لممحكمة

 ثمة في :أوضحت المقصود بجرائـ الحرب التي تختص المحكمة بنظرىا و المتم

 استخداـ السمـو و األسمحة المسممة 
استخداـ الغازات الخانقة أو السامة أو غيرىا مف الغازات وجميع ما في حكميا مف  

 السوائؿ أو المواد أو األجيزة 
استخداـ أسمحة أو قذائؼ أو مواد أو أساليب حربية تسبب طبيعتيا أضرار زائدة أو ال  

 بطبيعتيا ... أو موضع حظر شامؿلزـو ليا أو تكوف عشوائية 

                                                           
و د نجيب بف عمر عوينات، " السياسة الخارجية األمريكية في مجاؿ نزع السالح النووي "، األردف، مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية والنشر  1

 .130، ص 2012التوزيع ، 
2 " IL est interdit d émployer des armes , des projectifes et des matière ainsi que méthodes de guerre de 
nature a causer des maux superflus " .  
3 Eric David ; principes de droit des conflits armés, 4 emeEdition ,bruylant , Bruxelles, 2008, p384 
4 djeinawebrow et Michel cry , le droit international humanitaire, L’hurmattan, paris,2000,p 88. 

 لتمثؿ نقطة تحوؿ ميمة في مجاؿ منع الجريمة الدولية 1998يوليو  17تـ إقرار وثيقة النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في روما بتاريخ  5
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كما خمصت المحكمة إلى أف ىناؾ التزاما بإجراء مفاوضات بحسف نية تقضي بنزع السالح 
النووي في ظؿ رقابة دولية صارمة وفعالة والوصوؿ بتمؾ المفاوضات إلى نتيجة , حيث 

 أكدت الفتوى أف التزاـ بالتفاوض مف اجؿ نزع السالح النووي يتطمب مايمي :

 فاوضات مف اجؿ نزع السالح النووي والتخمص منو بالكامؿ م 
 ال يتـ إجراء مفاوضات فحسب إنما ضرورة التوصؿ إلى نتيجة 
 مراقبة دولية لعممية نزع السالح 

ىذا وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائـ التي تكوف اشد خطورة و وموضع 
مثؿ في : جريمة اإلبادة الجماعية ، الجرائـ ضد اىتماـ المجتمع الدولي بأسره و التي تت
 . 1 اإلنسانية ، جرائـ الحرب ، جريمة العدواف

مف جية أخرى وباالستناد ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة المرتبطة بالتيديد باستعماؿ القوة     
داـ التي تمنع بصفة قاطعة الدوؿ التيديد باستخ 4فقرة  2أو استعماليا فعميا خاصة المادة 

القوة ضد أية دولة أخرى بنصيا " يمنع أعضاء الييئة جميعا في عالقاتيـ الدولية عف 
التيديد باستعماؿ القوة أو استخداميا ضد سالمة األراضي أو االستقالؿ السياسي ألية دولة 

لكف يمكف القوؿ بوجود استثناء أو عمى أي وجو آخر ال يتفؽ ومقاصد األمـ المتحدة " ، 
 حالة الدفاع الشرعي المرتبطة بتوفر شرطيف رئيسييف ىما : دة وىيليذه القاع

 وجود اعتداء مسمح  
 . 2 أف يكوف الرد متناسبا مع العدواف و ضروري إلنيائو 

رغـ وجود ىذه النصوص القانونية المتضاربة إال أف محكمة العدؿ الدولية لـ توضح و 
بشكؿ قاطع الوضع القانوني الستخداـ ىذه األسمحة حيث قضت باإلجماع أف التيديد أو 

                                                           
" المحكمة الجنائية الدولية ومنع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ "، الطبعة األولى، لبناف، مركز دراسات الوحدة العربية، إبراىيـ محمد العناني ، 1

 .115-114، ص ص 2001
 . 131د نجيب بف عمر عوينات، " السياسة الخارجية األمريكية في مجاؿ نزع السالح النووي", المرجع السابؽ، ص  2
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استخداـ القوة بالمجوء مثال لمسالح النووي الذي يخالؼ المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ 
نوني و متعارض مع قواعد القانوف الدولي المطبؽ في الصراع المسمح المتحدة يعتبر غير قا

، كما اعتبرت أف حيازة ىذه األسمحة قد يممح إلى  1خاصة مبادئ القانوف اإلنساني وقواعده 
االستعداد الستخداميا فعند إعالف الدولة امتالكيا لمسالح النووي يعتبر ىذا اإلعالف بمثابة 

ألخرى بأنيا لف تتوانى في سبيؿ الدفاع عف نفسيا باف تمجا إلى تحذير ترسمو إلى الدوؿ ا
 .  2 استخدامو

 المبحث الثاني : الحرب الباردة و تداعياتيا

نتيجة قياـ الحرب العالمية الثانية و قبميا األولى حيث نجد لكؿ  3 ولدت الحرب الباردة     
لمباشرة ، إذ تعد بمثابة صراع منيما ظروفيا التي تشكمت منيا و أسبابيا المباشرة وغير ا

عالمي وجدت فييا كؿ المقومات سواء مف حيث األطراؼ المتصارعة أو آليات الصراع أو 
منظومة القيـ الخاصة بنظاـ دولي ثنائي القطبية ترتب عمييا انعكاسات كبيرة عمى مستوى 

 . 4العالقات الدولية  

أدى تراجع نفوذ القوى األوروبية االستعمارية التقميدية الممثمة في بريطانيا و فرنسا بعد     
نياية الحرب العالمية الثانية لتصاعد نفوذ قوتيف جديدتيف متعارضتيف و متصارعتيف مف 
حيث النظاـ السياسي واالقتصادي ىما االتحاد السوفييتي الداعـ لممد الشيوعي في العالـ 

وروبا الشرقية و أمريكا الالتينية ودوؿ جنوب شرؽ آسيا و الواليات المتحدة خاصة في أ
األمريكية الساعية إليقاؼ ىذا المد الشيوعي ونشر النظاـ الرأسمالي مف خالؿ إتباع 

                                                           
2
.74، ص 2007، سورٌا، دار رسالن للطباعة والنشر و التوزٌع، 1هٌتً ،" األسلحة المحرمة دولٌا : القواعد و اآللٌات "، طد نعمان عطا هللا ال   
 .189عمر بف عبد اهلل سعيد البموشي، " مشروعية أسمحة الدمار الشامؿ وفقا لقواعد القانوف الدولي"، المرجع السابؽ، ص  2
في مناقشاتو مع الكونغرس لوصؼ حالة الصراع  1947الحرب الباردة مصطمح استخدمو ألوؿ مرة "برنار باروش" مستشار الرئيس األمريكي عاـ  3

ربي و الغ و التوتر و التنافس السياسي واالقتصادي واإلعالمي و اإليديولوجي و العسكري بيف القطبيف الشرقي االشتراكي بزعامة االتحاد السوفييتي
 الرأسمالي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية مف فترة منتصؼ األربعينات حتى نياية الثمانينات.

 .88، ص 2009د خالد المعيني ،" الصراع الدولي بعد الحرب الباردة "، الطبعة األولى، سوريا، دار كيواف لمطباعة و النشر و التوزيع ،  4
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سياسات المحاصرة وحشد الحمفاء في أوروبا الغربية و الشرؽ األوسط لتسجؿ بذلؾ انتشار 
 ره .الحرب الباردة في العالـ بأس

إف ىيمنة  :  المطمب األول :اإلستراتيجية األمريكية السوفييتية و االنعكاسات الناجمة عنو
 1989 -1947التنافس والصراع بيف القطبيف عمى النظاـ الدولي الجديد في الفترة بيف 

خمؽ نوعا مف التجانس و االنسجاـ مف جية فبالنسبة لمغرب العدو واحد ىو االتحاد 
فائو أما بالنسبة لمشرؽ العدو واضح و محدد ىو الواليات المتحدة األمريكية و السوفيتي و حم

حمفائيا حيث تـ بناء إستراتيجية ىذه الحرب التي امتازت باحتراـ قواعد لعبة الردع النووي 
 1963إلى غاية  1947. لكف مف جية أخرى خمؽ أثناء الفترة الممتدة مف سنة  1 المتبادؿ

شكوؾ و انعداـ الثقة المتبادلة بيف المعسكريف ، لتظير تطمعات السيطرة نوع مف التوتر و ال
لدى الجانبيف وتبرز أمريكا كقوة ديناميكية ىائمة بطاقات غير محدودة منحيا ذلؾ ثقؿ 
استراتيجي مؤثر في توازنات القوى العالمية الجديدة بدوره االتحاد السوفيتي تمكف مف تحقيؽ 

ىو القضاء عمى الخطر النازي ومد سيطرتو العقائدية لدوؿ منطقة ىدفو االستراتيجي األوؿ و 
 . 2 شرؽ أوروبا مشكمة بذلؾ حزاـ امف يدافع بو عف كيانو و نفوذه و مصالحو

رغـ الصدامات و الصراعات العديدة التي قامت بيف المعسكريف أوشكت عمى إشعاؿ     
و األزمة السوفييتية الصينية  1948فتيؿ  حرب نووية منيا ما حدث في حصار برليف سنة 

وأحداث أخرى إال أنيما تمكنتا مف تجنب  1962و أزمة الصواريخ الكوبية في  1960لعاـ 
 . 3 وقوع حرب عالمية ثالثة تؤدي لدمار شامؿ

 الفرع األول : تصعيد وتيرة التسمح النووي بين القطبين

                                                           
ألمف و انعكاساتو عمى الترتيبات األمنية في المتوسط"، أعماؿ الممتقى الدولي حوؿ الجزائر و األمف في د مصطفى بخوش،" التحوؿ في مفيوـ ا 1

 .05، جامعة منتوري قسنطينة، ص 2008افريؿ  30-29المتوسط واقع وآفاؽ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية، 
 .152، ص 1990ت، إصدارات عالـ المعرفة، د مصطفى ناصيؼ،" األحالؼ والتكتالت في السياسة العالمية"، الكوي 2
: الدعاية لمحرب منذ العالـ القديـ حتى العصر النووي"، ترجمة سامي خشبة، الكويت ، إصدارات عالـ المعرفة،  فيميب تايمور ،" قصؼ العقوؿ 3

 .356، ص 2000
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 خالؿ ىذه الحقبة الزمنية و التيسنعالج مف خالؿ العنصر إستراتيجية أمريكا المتبعة     
تتسـ باالختالؼ الكمي عف إستراتيجية االتحاد السوفيتي ذلؾ راجع باألساس لعدـ التكافؤ مف 

 ناحية القدرات العسكرية .

 أوال :اإلستراتيجية العسكرية المتبعة من طرف أمريكا و االتحاد السوفيتي

الفترة إلى ضرورة وضع كؿ مف  أدت الظروؼ الغير مستقرة التي كانت سائدة في تمؾ
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي الستراتيجيات عسكرية مختمفة  لضماف التفوؽ 

 عمى الطرؼ اآلخر .

بعد انتياء الحرب العالمية الثانية واصمت الواليات  : اإلستراتيجية العسكرية األمريكية -1
حيث سجؿ نياية عاـ  1 ة في عيد الرئيس ترومافالمتحدة األمريكية إنتاج القنابؿ النووي

امتالكيا المئات مف القنابؿ النووية فكاف النظاـ األساسي لحمؿ و توصيؿ القنابؿ  1950
أنشأت ليا مراكز خاصة في جرينالند و  29النووية يتكوف مف قاذفات القنابؿ مف نوع بوينغ 

واعد أخرى في تونس و المممكة العربية ايسالندا و اوكيناوا و أالسكا ، كما استطاعت بناء ق
. متبنية بذلؾ إستراتيجية استخداـ القوة النووية الجوية إللحاؽ اليزيمة  2 السعودية و تركيا

بأي معتد عمى مصالحيا مدعمة قواتيا بالقاذفات اإلستراتيجية البعيدة المدى عمى حساب 
قنابؿ كبيرة  10القنابؿ النووية مف مف  1947قواتيا البرية و البحرية ، ليرتفع رصيدىا سنة 

قنبمة  300و  1949قنبمة عاـ  50ثـ إلى  1948قنبمة عاـ  25الحجـ ثقيمة الوزف إلى 
 . 3  قنبمة 200إلى  1955لتصؿ سنة  1950منتصؼ عاـ 

                                                           
جاء بمبدأ تروماف وأمر بإلقاء قنبمة ىيروشيما و  وىو الرئيس الذي 1953حتى  1945ترأس الو ـ ا بيف عامي  1972-1884ىاري تروماف  1

صوال ناجازاكي ، كاف مؤيدا لميجرة الييودية إلى فمسطيف و مفجر الحرب الباردة بإعالنو سياسة االحتواء الممثمة في تقديـ الدعـ العسكري و 
 لألسمحة النووية لمدوؿ غير الشيوعية التي تطورت لسياسة مأل الفراغ خارج أوروبا .

 .79د حسنيف المحمدي بوادي، المرجع السابؽ ػ ص  2
 . 140د احمد أنور زىراف،" الحرب المحدودة و الحرب الشاممة"، مصر، مكتبة غريب، ص  3



 الفصل األول : بوادر ظيور و استخدام السالح النووي في العالم

43 
 

أما االتحاد السوفييتي لـ يكف يممؾ السالح النووي بعد نياية الحرب العالمية الثانية لكف     
نية الواليات المتحدة األمريكية سيطرتيا عمى العالـ بدأ يعد العدة لبسط نفوذه و  بعد عممو

، في بداية األمر لـ تعطي أمريكا و حمفائيا أىمية  1948الدخوؿ لشرؽ أوروبا عاـ 
لتحركات االتحاد السوفيتي لكنيا أدركت خطأىا بعد تفجيره لمقنبمة النووية األولى لو سنة 

ريخ نياية االحتكار النووي األمريكي و محاولة ستاليف محاصرة غرب ليعتبر ىذا تا 1949
 . 1 األمريكي و محاولة ستاليف محاصرة غرب برليف

نظرا لعدـ امتالؾ االتحاد السوفيتي قواعد جوية عبر البحار مثؿ الواليات المتحدة     
األمريكية جعمو ذلؾ يضع برنامج بناء و تطوير قوتو اإلستراتيجية مختمؼ عف برنامج أمريكا 
ليعتمد بصفة أساسية عمى الصواريخ العابرة لمقارات و القنابؿ المدارية و اعتراض وتدمير 

 1951مف سنة  ابتداء. ليعرؼ تطورا في مجاؿ الصواريخ 2 اعية في الفضاءاألقمار الصن
ليحتؿ المرتبة الثانية بعد ألمانيا في دراسة الصواريخ اثر احتاللو ألمانيا الشرقية قاـ باستخداـ 
مراكزىا و مخابرىا لدراسة األسمحة الجديدة التي بفضميا ظير نوع مف التوازف و التكافؤ بينو 

 المتحدة األمريكية أدى لقياـ وضع دولي جديد قائـ عمى التوازنات الدولية . و الواليات

تعامؿ االتحاد السوفيتي في ىذه المرحمة الزمنية مع التيديد األمريكي عبر مرحمتيف في     
المرحمة األولى لـ يياجـ الدوؿ األوروبية نظرا لتزويدىا باإلمكانيات العسكرية مف طرؼ 

حمة الثانية تمكف االتحاد السوفيتي فييا مف امتالؾ الرؤوس النووية العابرة أمريكا ، أما المر 
بأمريكا ليسجؿ بذلؾ تكافؤ في مستوى القوتيف لتتحوؿ  لمقارات التي بإمكانيا إلحاؽ دمار كمي

إستراتيجيتيما مف إمكانية استعماؿ السالح النووي إلى تجنب استعمالو وفقا لمبدأ الردع 
 . 3 النووي

                                                           
وتوزيع، شر د ىيثـ غالب الناىي ، " السياسة النووية الدولية و أثرىا عمى منطقة الشرؽ األوسط"، الطبعة األولى، دار العمـو األكاديمية طباعة ون 1

 .108، ص 2005
 .142د أحمد أنور زىراف،المرجع السابؽ، ص   2

3  Delmas Claude ; le second âge nucléaire ,1 ér édition , 1974 , P 30. 
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بب اشتداد الحرب الباردة وزيادة النفوذ السوفيتي في أوروبا ضرورة حماية مصالح س    
الدوؿ األوروبية خاصة فرنسا وانجمترا و ىولندا ولوكسمبورغ بإقامة تحالؼ عسكري عف 

، ليتبيف الحقا أف الحمؼ غير قادر  1948مارس  17طريؽ إبراـ ميثاؽ بروكسؿ بتاريخ 
تحاد السوفيتي دوف مساعدة مف الواليات المتحدة األمريكية . لوحده عمى الوقوؼ في وجو اال

فكرة انضماـ بالده لمتحالؼ عمى  vandenberg لذلؾ تبنى السناتور األمريكي فاندنبرج
أساس تقديـ المساعدة المتبادلة بينيما حيث انتيت مرحمة التشاور والمفاوضات بيف الحكومة 

ليوافؽ  1949ابريؿ  4نطقة شماؿ األطمسي في األمريكية و حكومات الدوؿ األخرى في م
 13صوت ضد  82بأغمبية   1 -الناتو –مجمس الشيوخ عمى معاىدة حمؼ شماؿ األطمسي 

. بذلؾ يكوف تأسيس الحمؼ جزء مف  2 1949 يوليو  25ليتـ التصديؽ عمييا بتاريخ 
القيـ الرأسمالية  سياسة االحتواء األمريكية التي استيدفت الحد مف خطر المد السوفيتي عمى

الغربية الساعي لمتوسع وفرض سيطرتو عمى أوروبا الشرقية و الحفاظ عمى امف و حرية 
 الدوؿ أعضاء الحمؼ .

اعتمد إستراتيجية الحمؼ عمى تدعيـ القوة التقميدية ألوروبا بالقوة النووية األمريكية بمعنى 
 تقسيـ مسؤولية الدفاع عف الغرب إلى ميمتيف :

 المشاركة باألسمحة التقميدية تتوالىا أساسا أوروبا الغربية -

 المشاركة باألسمحة النووية تتولى ميمتيا أمريكا  - 

 1952إلى  1947نتج عف إتباع الحمؼ ليذه السياسة تمكنو خالؿ الفترة الممتدة مف 
ء و بصفتو حمفا سياسيا و عسكريا مف ضماف الدفاع المشترؾ ضد أي مف أشكاؿ االعتدا

                                                           
مادة مادة مف بيف أىـ موادىا ال 14طرؼ في شكؿ مقدمة و  12وردت معاىدة حمؼ الناتو الذي يقع مقر قيادتو في بروكسؿ التي وقع عمييا  1

ة الخامسة التي اعتبرت أي عدواف مسمح يقع عمى دولة مف دوؿ الحمؼ يعتبر عدواف ضد كؿ الدوؿ المتحالفة حيث يتـ اتخاذ اإلجراءات المناسب
 لمقاومة العدواف .

2
. Douglas l bland ;the military committee of the north Atlantic alliance , praeger publishers , 1999,p 96 
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الحفاظ عمى بيئة آمنة بإقامة تعاوف فعاؿ بيف أعضائو لتنضـ إليو كؿ مف اليوناف وتركيا 
 .1982واسبانيا سنة  1955وألمانيا االتحادية عاـ  1952عاـ 

دولة شيوعية  1949لـ يمنع تشكيؿ الناتو مف تأـز األمور عمى أمريكا لتبرز سنة     
وفيتي وىي الصيف الشعبية ما شكؿ تيديدا لممصالح معادية ألمريكا مدعومة مف االتحاد الس

الغربية في قارة آسيا ، كما أدت محاولة ستاليف نشر الحرب ضد الغرب و الرأسمالية في 
لنظاـ كوريا الشمالية الشيوعي الشتعاؿ الحرب  مناطؽ النفوذ األمريكي و مساندتو ودعمو

و احتالليا  1950يونيو  25ة في بسبب اعتداء كوريا الشمالية عمى حدود كوريا الجنوبي
لعاصمتيا " سيوؿ" وشنيا ىجوما مسمحا عمييا، التي رأى فييا بديال معقوال عف المواجية في 
أوروبا وفرصة لزيادة اعتماد الصيف عمى االتحاد السوفيتي في محاربة التوسع العسكري 

التي قسمت سنة  ساعيا لتأسيس دولة اشتراكية موحدة في كوريا 1  األمريكي في أوروبا
بعد قياـ حرب أىمية في شبو الجزيرة الكورية إلى شماؿ خاضع لمنفوذ السوفيتي  1945

وجنوب خاضع لسيطرة أمريكا التي أعمنت الحرب عمى كوريا الشمالية بدعـ مف الحكومة 
 . 2 البريطانية مستعممة قواتيا التقميدية البرية والبحرية والجوية 

النووي و تدمير المراكز الصناعية اليامة داخؿ االتحاد السوفيتي ميددة باستخداـ السالح 
والصيف نتيجة دخوؿ ىذه األخيرة طرفا مف خالؿ استيالئيا عمى مناجـ اليورانيـو في كوريا 
الجنوبية التي تعد ممكا ألمريكا. األمر الذي استدعى انعقاد مجمس األمف بطمب مف الواليات 

صداره ل نصت في مجمميا عمى  1950سنة  84-83-82مقرارات رقـ المتحدة األمريكية وا 
ضرورة عودة كوريا الشمالية لحدودىا واعتبار تصرفيا مخال باألمف والسمـ الدولييف وبذؿ 
جيود دبموماسية مف قبؿ اليند وبعض الدوؿ المحايدة حيث تمكنوا مف إبراـ ىدنة بيف 

                                                           
1
ZbigniewBrzeziski , A new agenda for nato; towards a global security web, foreign, September, 2009,p20. 

 .58د ىيثـ غالي الناىي، المرجع السابؽ، ص  2
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طراؼ السياسية في واشنطف كما أبدت األ  1 1953جواف  27األطراؼ المتنازعة في 
 . 2  اعتراضيا لقرار استخداـ السالح النووي مف اجؿ كسب حرب محمية

دولة في  25لتتحوؿ السياسة األمريكية نحو تشكيؿ قوات أمريكية دولية عسكرية تنتمي إلى 
ألؼ جندي قامت بمعارؾ كبيرة تكبد نتيجتيا  295إطار قيادة منظمة األمـ المتحدة قواميا 

ؼ خسائر فادحة دفعتو لوقؼ إطالؽ النار وقياـ الكوريتيف الشمالية والجنوبية بعقد كؿ طر 
و تحديد خط   1953يونيو  27مفاوضات دامت سنتيف كممت بتوقيع اتفاقية الصمح في 

فاصؿ بيف كوريا الجنوبية الرأسمالية وكوريا الشمالية االشتراكية و توقيع اتفاقية عدـ اعتداء 
 . 3 1991في ديسمبر 

في ظؿ ىذه الظروؼ سارع الرئيس األمريكي ىاري تروماف بإصدار قرار البدء بتصنيع     
لتقوـ بتفجير أوؿ قنبمة  36القنبمة الييدروجينية وقاذفات القنابؿ البعيدة المدى بوينغ 

بؿ وتصنيع  1953فكانت مفاجأة إنتاج روسيا لنفس القنبمة عاـ  1952ىيدروجينية سنة 
. لـ  4 1957  ة لمقارات و إطالؽ أوؿ مركبة فضاء " بسوتنيؾ" عاـ قاذفات القنابؿ العابر 

تتوقؼ انجازات االتحاد السوفيتي عند ىذا الحد بؿ سعت لعقد سمسمة مف مواثيؽ الدفاع 
المشترؾ أو األمف المتبادؿ بينيا و الدوؿ المتحالفة معيا لتصبح التحالفات الثنائية حمؼ 

وارسو الذي أصبح أداة المواجية السوفيتية ضد حمؼ جماعي كبير أطمؽ عميو تسمية حمؼ 
 .5 شماؿ األطمسي

                                                           
. 134، ص 2008عبد هللا أبو العال، " تطور دور مجلس األمن فً حفظ السلم و األمن الدولٌٌن"،  دار الجامعة الجدٌدة،  د احمد 
1
 

 .336، ص2001رفعت لقوشة ،" المسالة النووية و اإلسقاطات السياسية"، الطبعة األولى، لبناف، مركز دراسات الوحدة العربية،  2
، 2002السياسة الدولية في القرنيف التاسع عشر و العشريف"، الطبعة األولى ،القاىرة، دار الفجر لمنشر والتوزيع ،  د محمد السيد سميـ ،" تطور 3

 .599ص 
 .80د حسنيف المحمدي بوادي ،" اإلرىاب النووي لغة الدمار"، المرجع السابؽ، ص  4
 .153د مصطفى ناصيؼ، المرجع السابؽ، ص  5
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الصداقة و التعاوف والمساعدة المتبادلة شير ماي  أو معاىدة  1 ظير حمؼ وارسو    
أي بعد ظيور حمؼ الناتو بست سنوات كرد فعؿ االشتراكييف عمى انبعاث ألمانيا  1955

، ولمواجية  2 كدولة عسكرية قوية في قمب أوروبا و إدماجيا ضمف الحمؼ األطمسي
و مف قبؿ الغرب األحالؼ الغربية و سياسة الحصار السياسي والعسكري المفروض عمي

 لتتخذ العاصمة البولندية مقرا لو . تمثمت أىميتو العسكرية في :

كونو قوة ردع مضادة وفعالة ضد الحمؼ األطمسي في المواجيات السياسية التي سادت  
العالقات بيف موسكو و واشنطف قبؿ انتقاليا لمرحمة الوفاؽ ومع ذلؾ تبقى فمسفة القوة التي 

 ضحة في خمفية الوفاؽ بينيما .بني عمييا الحمفاف وا
حمؼ وارسو أداة فعالة في يد االتحاد السوفيتي لمتصدي لحركات التحرر داخؿ المعسكر  

االشتراكي حيث لعبت قوات الحمؼ دور كبير في قمع حركة دوبتشيؾ في تشيكوسموفاكيا 
 . 3 1968عاـ 

ة لمواليات المتحدة األمريكية إجماال لما سبؽ يمكف القوؿ باف اإلستراتيجية العسكرية اليجومي 
 استندت منذ الخمسينات عمى توفر :

  مف مجموع األسمحة النووية  % 70القيادة الجوية اإلستراتيجية : التي تضـ تحت إمرتيا
قذيفة إستراتيجية تخضع لحالة  400صاروخ عابر لمقارات و  1053اإلستراتيجية تشمؿ 

 لمراقبة و السيطرة و االستطالع االلكتروني  .االستعداد القصوى بوجود نظاـ لإلنذار و ا
  صاروخ بالستيكي ثقيؿ وخفيؼ الوزف منتشرة  1052الصواريخ العابرة لمقارات : تحتوي عمى

في قواعد داخؿ صوامع تحت األرض عمى اتساع الواليات المتحدة األمريكية يتحكـ في 
 القيادة الجوية اإلستراتيجية . إطالقيا مراكز لممراقبة واإلطالؽ تحت األرض تتمقى أوامرىا

                                                           
مواده المادة  يضـ الحمؼ كؿ مف: االتحاد السوفيتي، ألبانيا، بمغاريا، تشيكوسموفاكيا، المجر،جميورية ألمانيا الديمقراطية،بولونيا،رومانيا. مف أىـ 1

الرابعة التي تأكد انو في حاؿ تعرض دولة عضو في الحمؼ لعدواف مسمح مف جانب دولة أو مجموعة دوؿ وجب عمى دوؿ الحمؼ تقديـ 
 لمساعدات الضرورية إلى الدولة المستيدفة بالعدواف.ا

2
 ZbigniewBrzeziski , A new agenda for nato, towards a global security web,op,cit,p 21. 
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  قاذفة  360القاذفات اإلستراتيجية : يوجد تحت إمرة القيادة الجوية اإلستراتيجية األمريكية
ارض يمكنيا قصؼ  -يمكنيا حمؿ القنابؿ و الصواريخ اليجومية النووية قصيرة المدى جو

 . أىداؼ داخؿ االتحاد السوفيتي مف قواعدىا المتمركزة في بريطانيا

  غواصة نووية مزودة بأنابيب إطالؽ  416صواريخ الغواصات البالستيكية : يبمغ عددىا
كمـ يسمح بمسافة امف كافية لمغواصات بما ال يؤثر  700لمصواريخ يصؿ مداىا حتى 
 .1 بالمقابؿ عمى دقة إصابة اليدؼ

أما فيما يخص اإلستراتيجية العسكرية  اإلستراتيجية العسكرية لالتحاد السوفيتي : -2
اليجومية لالتحاد السوفيتي نجد انو بعد انتياء الحرب العالمية الثانية لـ يكف يمتمؾ سوى قوة 

أعمف األدميراؿ جروشكوؼ القائد  1967بحرية محدودة لمدفاع الساحمي ، لكف بحموؿ سنة 
إلى قوة ىجومية ضاربة بعيدة المدى  العاـ لمبحرية السوفيتية تحوؿ القوات البحرية السوفيتية

مف تفجير أوؿ قنبمة ذرية لو  1947تحمي مصالح االتحاد عبر البحار. ليتمكف في نوفمبر 
بعد تخصيصو موارد مالية ضخمة مكنتو مف  1953و تصنيع القنبمة الييدروجينية سنة 

صاروخ عابر  ، باإلضافة لقيامو بإنتاج 1955إنتاج صواريخ بالستية متوسطة المدى عاـ 
ليطمؽ في نفس السنة ثالث أقمار صناعية في الفضاء  2 آالؼ ميؿ 5لمقارات يبمغ مداه 

الخارجي تقوـ بإرساؿ المعمومات باإلشارات إلى األرض كما أنيا تممؾ قدرة اعتراض و 
تدمير أي قمر صناعي يحمؿ رؤوس نووية تيدد األراضي السوفيتية أطمقت عمييا تسمية " 

 . 3 اتؿ"الصياد الق

 ثانيا  :اإلستراتيجية السياسية المتبعة من قبل أمريكا و االتحاد السوفيتي

باإلضافة إلتباع كؿ مف أمريكا واالتحاد السوفيتي إلستراتيجية عسكرية تنافسية تـ تدعيميا 
 بخطة عمؿ قائمة عمى دعائـ سياسية تتوافؽ مع ظروؼ كؿ فترة زمنية .

                                                           
1
 .153-152احمد أنور زىراف ، " الحرب المحدودة والحرب الشاممة", المرجع السابؽ، ص ص  
 .154،ص نفسو المرجع  2
 .90د محمد مصطفى عبد الباقي،" القنبمة الذرية واإلرىاب النووي"، الطبعة الثانية،المكتبة األكاديمية، ص   3
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 1945مرت اإلستراتيجية األمريكية منذ سنة  :دة األمريكيةإستراتيجية الواليات المتح -1
 بمراحؿ مختمفة متخذة األشكاؿ التالية :

تبنيا أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ولفترة  إستراتيجية الحصر و االحتواء : -ا
. انشأ ىذه اإلستراتيجية الخبير األمريكي  1 زمنية قصيرة احتكرت فييا حيازة األسمحة النووية

بالشؤوف السوفييتية جورج كيناف إذ كاف الدافع مف ورائيا زيادة تنامي القمؽ األمريكي مف 
الخطر الشيوعي الزاحؼ الذي سيطر عمى وسط وشرؽ أوروبا و الخوؼ مف إمكانية انتشاره 

ي عيد الرئيس األمريكي ىاري تقـو ىذه اإلستراتيجية التي نفذت ف  ، 2 إلى مناطؽ أخرى
واحتوائو باستخداـ القوة النووية الجوية ومنع امتداد  عمى حصر االتحاد السوفييتي 3 تروماف

نفوذه إلى مناطؽ جديدة مف العالـ اعتمادا عمى افتراضات اقتصادية وسياسية و عسكرية مف 
 خالؿ احتوائيا عمى شقيف :

  شؽ دفاعي: يقـو عمى منع السوفييت مف التوسع غربا بمعنى تاميف أوروبا الغربية
ضد التغمغؿ السوفييتي عف طريؽ حمايتيا عسكريا بالمظمة النووية األمريكية في ظؿ 
التفوؽ السوفييتي في مجاؿ القوات التقميدية و تدعيميا بمشروع مارشاؿ الذي كاف احد 

 وروبي لمنع انتشار المد الشيوعي أىدافو النيوض باالقتصاد األ
  شؽ ىجومي : يسعى إلضعاؼ االتحاد السوفييتي في مناطؽ سيطرتو بإحاطتو بسمسمة

مف القواعد واألحالؼ العسكرية كحمؼ شماؿ األطمسي وحمؼ البمقاف وبغداد مف جية 
 وزعزعة استقرار المعسكر الشيوعي مف جية أخرى ما سيؤدي النيياره .

يف فاف ىذه السياسة فاشمة ألسباب عدة أىميا حصوؿ االتحاد حسب آراء المؤرخ
السوفييتي عمى السالح النووي بعد فترة قصيرة وظيور التشققات في المعسكر الغربي 

                                                           
 .244، ص 1999دار األىمية لمنشر والتوزيع، ،  األردف،د إبراىيـ أبو خزاـ ،" الحروب وتوازف القوى"، الطبعة األولى، 1
 .170، ص 2006دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، ،  األردف،أد عبد القادر محمد فيمي ،" المدخؿ لدراسة اإلستراتيجية"، الطبعة األولى، 2
وىو الرئيس الذي جاء بمبدأ تروماف وأمر بإلقاء القنبمة عمى الياباف كما كاف مؤيدا  1953حتى  1945ترأس ىاري تروماف أمريكا بيف عامي  3

 . الييودية إلى فمسطيف لميجرة
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نفسو و تفكؾ اإلمبراطوريات التقميدية كفرنسا و بريطانيا وبروز حركات التحرر في 
 .1 يالعالـ الثالث ما جعميا أكثر قربا لالتحاد السوفييت

وضعت بداية الخمسينات مف قبؿ وزير خارجية  إستراتيجية الرد االنتقامي الشامل: -ب
أمريكا جوف فوستر داالس ليعتمدىا الرئيس األمريكي إيزنياور الذي انتخب رئيسا ليا سنة 

، تقـو عمى أف أي محاولة مف قبؿ االتحاد السوفييتي لإلخالؿ بميزاف القوى في أي  1952
الـ يجب أف يواجو برد انتقامي شامؿ وتدمير كامؿ كعقاب عمى أي فعؿ مكاف في الع

عدواني تجاه أمريكا أو الغرب عموما بواسطة األسمحة النووية األمريكية بيدؼ تحقيؽ الرعب 
 لالتحاد السوفييتي وحمفائو إلى أقصى درجة .

األخرى بسبب عدـ جاءت ىذه اإلستراتيجية بعد فشؿ سياسة االحتواء ليسجؿ فشميا ىي    
واقعيتيا وامتالؾ االتحاد السوفييتي بالمقابؿ لألسمحة النووية وبروز الصيف كقوة ذات شاف 
في الصراع اإلقميمي ، إضافة لتسجيؿ غياب إدارة سياسية حقيقية وراء ىذه اإلستراتيجية 

و ما ال القائمة عمى افتراض الرد الساحؽ و اليجوـ الشامؿ عمى أي نزاع كبير أو صغير وى
 . 2 يمكف أخذه عمى محمؿ الجد

كاف مف الضروري وضع إستراتيجية تسمح  إستراتيجية االستجابة أو الرد المرن: -ج
بخوض الصراعات المحدودة دوف التورط بالضرورة في مواجية نووية شاممة  ، ابتكر ىذه 

ناىا إدارة الرئيس اإلستراتيجية رئيس ىيئة األركاف المشتركة األمريكية ماكسويؿ تيمور لتتب
شماؿ األطمسي التي تقـو عمى منح القدرة لقوات  كيندي في الستينات و بعدىا حمؼ

األمريكية لمواجية أي تحد وفي أي مكاف عف طريؽ التنويع في وسائؿ الرد و الردع والقتاؿ 
بطريقة حاسمة ومرنة في آف واحد. تأتي مرونتيا مف القدرة عمى التصرؼ واالستجابة ألي 

وع مف أنواع الحروب سواء كانت حرب عالمية أو محدودة نووية أو تقميدية كبيرة أو صغيرة ن
                                                           

 .245د إبراهٌم أبو خزام ،مرجع سابق، ص  1
2
 .246ص  ، السابقالمرجع د إبراهٌم أبو خزام ، " الحروب وتوازن القوى"،   
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، أما جانب الحسـ يتمثؿ في ظيور الواليات المتحدة األمريكية بدرجة عالية مف التصميـ 
إلحباط جميع أشكاؿ التيديد أو االبتزاز الذي قد تتعرض لو سواء مف االتحاد السوفييتي أو 

 لة أخرى . مف أية دو 

رغـ الدفاع عف ىذه اإلستراتيجية إال أنيا بدورىا تـ التحفظ عمييا خاصة مف جانب الحمفاء 
األوروبييف بسبب عدـ األخذ بوجية نظرىـ إذ انو لـ يتـ تطوير أي مفيـو أوروبي لمدفاع مف 

 جانب أمريكا التي تعيدت بذلؾ مقابؿ تولييا دور المييمف .

جاء بيا وزير الدفاع األمريكي روبرت  : المؤكد أو الردع النوويإستراتيجية التدمير  -د
ماكنمارا منتصؼ الستينات كرد فعؿ لمتيديدات العسكرية المتصاعدة مف قبؿ االتحاد 
السوفييتي والصيف ، تقـو عمى تعزيز قدرة أمريكا النووية بزيادة االعتمادات الخاصة 

واصات " بوالريس" ذات الصواريخ الموجية بصناعة الصواريخ العابرة لمقارات وبرنامج غ
لتكوف قادرة عمى توجيو ضربة نووية ثأرية أي ضربة ثانية إذا ما تعرضت ليجـو نووي 
سوفييتي مما يفرض عمى أمريكا إحراز تفوؽ في قوتيا اإلستراتيجية االنتقامية عمى نحو 

باستخداـ السالح النووي . فالغرض ىو التيديد 1 تكوف فيو الضربة الثانية اشد قوة وتدميرا
الذي يكوف أكثر فعالية سياسيا و دبموماسيا مف استخدامو حربيا وفعميا أي أف المغزى ىو 
وجوده وليس استخدامو ليشكؿ بذلؾ رادعا أماـ التفكير في خوض مثؿ ىذا النوع مف 

 .2 الحروب

 :بناءا عميو وجب توفر ثالث شروط عمى األقؿ لنجاح سياسة الردع تتمثؿ في 

  يجب العمـ باف الدولة الرادعة تمتمؾ الوسائؿ المادية واإلرادة الفعمية لمرد بقوة عمى أي
 ىجـو 

                                                           
 . 172-171أد عبد القادر محمد فيمي، المرجع السابؽ،ص ص  1
 .89، ص  1990يت، عالـ المعرفة ، " العالـ المعاصر و الصراعات الدولية"، الكو د عبد الخالؽ عبد اهلل ، 2
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  يجب توفر وسائؿ فعالة لالتصاالت بيف الدولتيف ولنقؿ التيديد بالرد المدمر وضماف
استقبالو وىو ما قامت بو أمريكا عندما وضعت وسيمة اتصاؿ آمنة وموثوؽ بيا عرفت 

 اخف" بينيا واالتحاد السوفييتي .ب "الخط الس
  يجب وجود تفاىـ مشترؾ حوؿ التصرؼ الذي سيتـ ردعو والعواقب الوخيمة المترتبة

 التي تعرض البشرية جمعاء لمفناء . 1 عمى ذلؾ

كاف السبب الرئيسي وراء عدـ اعتماد ىذه اإلستراتيجية وجود عامؿ التدمير الشامؿ المؤكد 
الذي سيكوف نتيجة حتمية لميجـو النووي بيف أمريكا واالتحاد السوفييتي . ما دفع بالطرفيف 
لمتفكير في طرؽ و إتباع سياسات تمكنيـ مف تحقيؽ قدر ميـ مف التفاىـ حوؿ القضايا 

ؼ دوف المجوء الستخداـ السالح النووي ما جعؿ العالـ بأسره يعيش مرحمة مف محؿ االختال
التعايش السممي والتي وصفيا الخبراء بمرحمة " االنفراج الدولي" التي كانت ابرز سماتيا 
تيدئة العالقات بيف الدولتيف المتنافستيف واالرتقاء بعالقتيما إلى مستوى أعمى مف التفاىـ 

الؿ إبراـ العديد مف االتفاقيات وعقد العديد مف االجتماعات و المقاءات والثقة ترجمت مف خ
التي حددت معالـ العالقة المتمثمة أساسا في  بذؿ الجيود لتجنب مواجية عسكرية ومنع 
نشوب حرب نووية  واالعتراؼ بالمصالح األمنية لكؿ دولة عمى أساس مبدأ المساواة ونبذ 

 .2 و خصوصا نزع أسمحة الدمار الشامؿاستخداـ القوة أو التيديد بيا 

تميزت بالغموض بسبب عدـ إفصاح المسؤوليف  : إستراتيجية االتحاد السوفيتي - 2
السوفيت عف سياستيـ المتبعة التي تأتي كرد فعؿ عف سياسة الو ـ ا المتغيرة حسب 

الحرب  الظروؼ . مرت ىذه اإلستراتيجية بمراحؿ مختمفة وفؽ تطورات توازف القوى ، فبعد
العالمية الثانية وجد االتحاد السوفيتي نفسو متفوقا مف ناحية األسمحة التقميدية لكنو ضعيؼ 
 مف ناحية األسمحة النووية ما دفعو لتبيني إستراتيجية بنيت في نجمميا عمى الدعائـ التالية :

                                                           
 .68ألينا رومانوسكي ،" االتجاىات الرئيسية في مجاؿ انتشار أسمحة الدمار الشامؿ : سيناريو عالمي"، ص  1
 .566، ص المرجع السابؽ، محمد السيد سميـ," تطور السياسة الدولية في القرنيف التاسع عشر والعشريف"د  2
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 يؽ محاولة تثبيت النفوذ السوفيتي في منطقة شرؽ أوروبا مف خالؿ عقد سمسمة مف مواث
الدفاع المشترؾ أو األمف المتبادؿ بيف الدوؿ ما منح السوفييت حؽ التواجد وفرض 
السيطرة العسكرية عمييا، وحرصو عمى إيجاد أنظمة شيوعية تديف بأيديولوجيتو وتحمؿ 

 الوالء لو .
  تطوير قدراتو النووية في مواجية القدرات النووية األمريكية ما شكؿ رادعا قويا حاؿ

 . 1 أمريكا عمى تفضيؿ الخيار النووي وتوجيو ضربة استباقية ضد السوفييتدوف إقداـ 
  تعزيز الدفاع الجوي لمتخفيؼ مف مضار أي ىجـو نووي كاف مصدره أمريكا أو أية

 . 2 دولة معادية أخرى
  تجنب الحرب النووية باعتماد سياسة الردع و التركيز عمى الساحة األوروبية لضماف

ب ضد أي ىجـو غربي، و تطوير القدرات العسكرية لموصوؿ التفوؽ بتوجيو العقا
لمرحمة التوازف و المحاؽ بالتفوؽ األمريكي ليدخؿ في سباؽ التسمح مع أمريكا والقوى 

 النووية األخرى كفرنسا، بريطانيا، الصيف .
  اعتماد سياسة خارجية مخططة معتمدة عمى التغيرات اإلقميمية التي كانت في معظميا

 . 3 االتحاد السوفيتي إلى غاية تولي غورباتشوؼ الحكـلصالح 

بقدر ما كانت فترة الخمسينات اشد سنوات الحرب الباردة : الفرع الثاني : التعايش السممي
خطورة فاف فترة الستينات اتسمت باليدوء و التفاىـ النسبي  و االنفراج تارة والمواجية 

ة وىو ما كاد أف يحدث أثناء أزمة الصواريخ الساخنة التي أوشكت أف تتحوؿ إلى حرب نووي
 . 1962الكوبية لعاـ 

 أوال : ظروف نشأة الوفاق الدولي بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي

                                                           
1
 .173اد عبد القادر محمد فهمً، " المدخل إلى دراسة اإلستراتٌجٌة", المرجع السابق، ص  
2
 .250د إبراهٌم أبو خزام ، " الحروب وتوازن القوى", المرجع السابق،ص  
3
العالقات األمريكية السوفيتية : مشكالت األمف و التسمح في الثمانينات"، الطبعة األولى، الكويت، منشورات ذات  د إسماعيؿ صبري مقمد،" 

 .47، ص 1987السالسؿ، 
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شيدت ىذه الفترة حدوث تصدعات و انقسامات خطيرة داخمية ضمف كؿ معسكر، ففي      
يني الذي أنيى تفرد االتحاد السوفيتي بزعامة الشرؽ االشتراكي برز الخالؼ السوفيتي الص

الشرؽ كما شيد الغرب بدوره انقسامات اخطر تمثمت في خروج فرنسا عف اإلدارة األمريكية 
.  1  و انسحابيا مف حمؼ شماؿ األطمسي و دعوتيا الستقالؿ أوروبا مف الييمنة األمريكية

ى الالاستقرار لتأتي أزمة الصواريخ لـ يكتفي العالـ بيذا القدر مف األحداث التي تبعث عم
 Nikita Khreishchev الكوبية التي نشأت بعد تصريح الرئيس السوفيتي نكيتا خروشوؼ

تضمف وعده كوبا بالدفاع عنيا في حاؿ تعرضيا ألي  1956مارس  07الذي ألقاه بتاريخ 
ضغط مف الجانب األمريكي باإلضافة لقيامو بزرع صواريخ ذاتية الحركة متوسطة المدى 
قادرة عف ضرب المناطؽ الشرقية مف الواليات المتحدة األمريكية نوويا خالؿ دقائؽ مف 

كوبا ، جاء رد فعؿ أمريكا عف ذلؾ بتجنيدىا كؿ إمكانياتيا خاصة إطالقيا مف قواعدىا في 
مف  1962تموز  26التجسسية منيا لمراقبة تحركات السوفييت تجاه كوبا ما مكنيا في 

معرفة قياـ االتحاد السوفيتي بشحف صواريخو إلى كوبا . األمر الذي اعتبرتو أمريكا تيديدا 
أو اإلغارة عمييا جوا ما لـ يوافؽ االتحاد السوفيتي  سافرا ليا دفعيا لمتفكير في غزو كوبا
 عمى سحب صواريخو فورا مف كوبا .

أماـ عدـ انصياع االتحاد السوفيتي لطمب أمريكا قامت بمحاصرة كوبا وعزليا بحريا في     
أكتوبر محذرة االتحاد السوفيتي مف مغبة عدـ اإلصغاء إلنذارىا ليقوـ ىذا األخير  22

ه المحممة بالصواريخ إلى كوبا غير ميتـ بالتيديد الشديد الميجة ألمريكا. ما بإرساؿ بواخر 
سبب مواجية بحرية بيف القوتيف كاد خالليا أف يتـ استعماؿ السالح النووي لوال تدخؿ 

قناع الطرفيف بإنياء األزمة شرط الوفاء بالتعيدات   1962أكتوبر  26بريطانيا بتاريخ  وا 
 التالية :

 ت المتحدة األمريكية بعدـ غزو كوبا أبداتعيد الواليا 
                                                           

1
 .65د عبد الخالؽ عبد اهلل، " المرجع السابؽ، ص  
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تعيد الواليات المتحدة األمريكية سحب صواريخيا النووية الذاتية الحركة المزروعة في  
 قواعد حمؼ الناتو بتركيا

 تعيد الواليات المتحدة األمريكية بعدـ مساندة الصيف الشعبية ضد االتحاد السوفيتي 
 لذاتية الحركة مف كوباتعيد االتحاد السوفيتي سحب صواريخو ا 

، وىو  1962مع التزاـ الطرفاف بتنفيذ ىذه التعيدات في مدة ال تتجاوز نياية شير نوفمبر 
ما تـ فعال حيث سجؿ شير نوفمبر نياية األزمة بإزالة السوفييت لجميع أنظمة الصواريخ 

الموجودة في ومعدات الدعـ و القذائؼ في المقابؿ قامت أمريكا بإبطاؿ مفعوؿ جميع أسمحتو 
 . 1 تركيا
شكمت نياية ىذه األزمة سمميا نقطة تحوؿ ميمة في سياؽ صراع الشرؽ و الغرب ،     

حيث سعى الطرفاف لتحسيف عالقتيما و سيادة الثقة و تخفيؼ حدة المواجيات العسكرية و 
ىـ إقامة سمسمة مف قنوات االتصاؿ ووقؼ الحرب اإلعالمية والدعائية و اكتشاؼ آفاؽ لمتفا

الذي ميد لمدخوؿ في  2 فيما بينيما باتخاذ خطوات ضمف سياستيـ الخارجية نحو االنفتاح
جوالت حوار جادة بيدؼ تدعيـ فرص التفاىـ المتبادؿ بينيما . حيث ساىمت العديد مف 

 التي نذكر منيا: 3 المستجدات الدولية في تعزيز التوجو نحو الوفاؽ الدولي
 1953االتحاد السوفيتي بعد موت ستاليف سنة  حدوث تغيرات داخمية ىامة في. 
 .تزايد كميات األسمحة النووية ومخاطر اندالع حرب نووية 
 .تصاعد نفقات سباؽ التسمح و الحاجة الممحة لوضح حد لإلنفاؽ العسكري 
 .حاجة االتحاد السوفييتي لمحصوؿ عمى التقنية مف الغرب النجاز التنمية االقتصادية 
 لمتحدة األمريكية فشؿ سياسة االحتواء و المواجية مع االتحاد اكتشاؼ الواليات ا

 السوفيتي و رغبتيا في التأثير في سموكو مف خالؿ التعامؿ معو.
 .بروز الصيف كدولة فاعمة ورغبة االتحاد السوفيتي في وضع حد لمتقارب الصيني 

                                                           
 .114مرجع السابؽ، ص ال" السياسة النووية الدولية وأثرىا عمى منطقة الشرؽ األوسط", د ىيثـ غالب الناىي ، 1
 .549إسماعيؿ صبري مقمد، المرجع السابؽ، ص  2
3
 امتازت مرحلة الوفاق الدولً بإعطاء فرصة واسعة للتعاون الوثٌق لحل عدد كبٌر من القضاٌا التً كانت محل جدل . 
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اف لالعتراؼ إال أف السبب األىـ ىو اقتناع أمريكا والغرب عموما باف الوقت قد ح    
الممتد مف  1 باالتحاد السوفيتي كدولة عظمى ليا مصالحيا و نفوذىا عمى المستوى العالمي

أوروبا الشرقية إلى شرؽ آسيا ودوؿ اليند و مناطؽ في العالـ العربي و اإلفريقي و أمريكا 
يؾ الوسطى مما جعؿ لو تأثير كبير في معظـ حركات التحرر القائمة في العالـ الثالث ناى

رسالو أوؿ إنساف لمفضاء الخارجي سنة  و عودتو لألرض  1962عف اختراقو الفضاء وا 
  .2 بنجاح
قصد ضماف نجاح سياسة الوفاؽ والوصوؿ إلى االنفراج في عالقة الدوليتيف ببعضيما     

  30-22البعض تـ عقد مجموعة مؤتمرات ىامة منيا مؤتمر القمة األوؿ في موسكو بتاريخ 
حيث قاـ الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسوف بزيارة االتحاد السوفيتي ما أسفر  1972ماي 

عف إصدار وثيقة " إعالف المبادئ األساسية لمعالقات بيف الدولتيف" الذي نص عمى 
مجموعة قواعد تحكـ عالقة الدولتيف منيا بذؿ كافة الجيود لتجنب المواجية العسكرية ، منع 

االعتراؼ بالمصالح األمنية القائمة لكؿ دولة عمى أساس مبدأ المساواة ، نشوب حرب نووية، 
نبذ استخداـ القوة أو التيديد بيا ، نزع أسمحة الدمار الشامؿ. كما تـ عقد قمة ىمسنكي في 

التي نتج عنيا تعيد األطراؼ بعدة التزامات وردت فيما يعرؼ ب "  1975يوليو  23
 . 3 اتفاقات ىمسنكي "

 صور وأشكال الوفاق الدولي الثنائيثانيا : 
استطاع منطؽ الوفاؽ تجاوز كافة العوائؽ و األزمات فكانت الحاجة لمصمح ضرورية و     

ممحة لدرجة اقتناع أكثر زعماء الغرب و أمريكا تشددا الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسوف 
واقعية أكثر والحد مف بأىمية التعامؿ مع المستجدات الدولية ب 1968الذي تولى الحكـ سنة 

يجاد بيئة دولية جديدة لمتعاوف وخمؽ نوع مف العالقات  الخالفات بينيا واالتحاد السوفيتي وا 
 االيجابية بسبب وجود عوامؿ دفعت نحو الوفاؽ بيف القطبيف أىميا :

                                                           
 .253ص ، 1983جوزيؼ كاميممري ،" أزمة الحضارة"، دمشؽ، منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي،  1
 .66د عبد الخالؽ عبد اهلل، المرجع السابؽ،ص  2
 .573د محمد السيد سميـ، المرجع السابؽ، ص  3
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 وفاة الرئيس السوفييتي ستاليف 
  يةتزايد كميات األسمحة النووية وتزايد احتماالت اندالع حرب نوو 
 تصاعد نفقات سباؽ التسمح العسكري المنيكة 
 حاجة السوفييت لتقنية الغرب لتحقيؽ التنمية في مجاالت عدة 
  عدـ جدوى سياسة االحتواء التي مارستيا الواليات المتحدة األمريكية تجاه االتحاد

 السوفيتي
  بروز الصيف كقوة فاعمة ما أدى لحدوث تقارب صيني أمريكي األمر الذي حاوؿ

 . 1 سوفييت الحد منوال
أدت ىذه الظروؼ لمتوقيع عمى جممة مف االتفاقيات التي وضعت حموال سياسية لمعديد مف 

 1962القضايا العالقة بيف الطرفيف خاصة مسالة تقميص مستوى التسمح النووي منذ سنة 
وؿ اتفاقيات جماعية تتنا 05اتفاقيات ثنائية و  07وقعت أمريكا و االتحاد السوفيتي عمى 

 جميعيا مجاالت محددة مف سباؽ التسمح النووي نجد أىميا :

بدأت المناقشة حوؿ أوؿ و أىـ  : 1معاىدة الحد من األسمحة اإلستراتيجية سالت  -1
نوفمبر  2اتفاقية وضعت اكبر قوتيف نوويتيف أماـ مسؤولياتيما الكبيرة تجاه البشرية في 

بالتوقيع عمى اتفاؽ يتكوف مف شقيف : معاىدة القذائؼ  1972ماي  26وانتيت في  1969
مف األسمحة  المضادة لمقذائؼ التسيارية و االتفاؽ المؤقت المتعمؽ بتدابير معينة لمحد

قاذفة لمصواريخ  1618اليجومية اإلستراتيجية السوفيتية خاصة بمعدؿ ال يتعدى 
أنبوبة إطالؽ لمصواريخ النووية لمغواصات التي يجب أف ال يتعدى  950اإلستراتيجية و 

لتكوف المعاىدة أوؿ  1972أكتوبر  03غواصة ، تـ التوقيع عمى الشقيف في  62عددىا 

                                                           
1
ان، دار د اسامة مرتضى السعٌدي," الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واألمم المتحدة فترة ما بعد الحرب الباردة رؤٌة إصالحٌة"، الطبعة األولى، لبن 

 .36، ص 2011البصائر للنشر و التوزٌع، 
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كما أنيا جاءت لتقر مبدأ " األمف المتساوي" الذي يمنع حصوؿ أي  1 احمحاولة تكمؿ بالنج
 . 2 مف الطرفيف عمى مزايا منفردة

نصت المعاىدة صراحة عمى : استخداـ الوسائؿ التقنية الوطنية لمتحقؽ مع عدـ تدخؿ      
،  3 احد الطرفيف في استخداـ الطرؼ اآلخر ليا و عدـ استخداـ أساليب إخفاء لعرقمة الرصد

 الحد مف األنظمة المضادة لمصواريخ اإلستراتيجية الذاتية الحركة و بعض األسمحة اليجومية
، تعيد الطرفاف بعدـ بناء منصات جديدة إلطالؽ صواريخ نووية مف الغواصات قبؿ  4

سحب عدد مماثؿ مف الصواريخ العابرة لمقارات القديمة ، حددت مدة سرياف المعاىدة بخمس 
 النظر في مضمونيا حسب ما تقتضيو الظروؼ. سنوات ليعاد

كاف اليدؼ  1تعد تكممة لمعاىدة سالت  معاىدة القذائف المضادة لمقذائف التسيارية : -2
منيا المساعدة عمى إزالة الحوافز وراء بناء مزيد مف الترسانات النووية ، وقع عمييا االتحاد 

. تمنع المعاىدة نشر أي نوع مف أنظمة  1972السوفيتي و الواليات المتحدة األمريكية عاـ 
اإلستراتيجية لكنيا مف جية أخرى  ةالدفاع عف اإلقميـ الوطني ضد ىجـو بالقذائؼ التسياري

 تسمح بإقامة منطقة واحدة لكؿ منيما لنشر دفاعات لحماية أراضي الدولتيف .

قصد تعزيز أىداؼ المعاىدة و ضماف تنفيذىا انشأ الطرفاف المجنة االستشارية الدائمة     
ئؼ و التعديالت التي تنظر في اإلجراءات والمواعيد المتعمقة بتدمير و تفكيؾ منظومات القذا

التي يتـ إدخاليا عمى أحكاـ المعاىدة كما تتولى معالجة المسائؿ المتعمقة بتنفيذ المعاىدة و 
تنسيؽ النشاطات بيف الطرفيف ، حيث تجتمع مرتيف في السنة عمى األقؿ كما تستوجب 

 .  5 إجراء استعراض لممعاىدة كؿ خمس سنوات

                                                           
 .37سابؽ ، ص  د نجيب بف عمر عوينات ،" السياسة الخارجية األمريكية في مجاؿ نزع السالح النووي"، مرجع 1

2
Notburga k gollar and Michel Acalvo ; the salt agreements , content application and verification , 1988 ,p 08. 

 .214ستيؼ توليو و توماس شمالبرغر،" نحو االتفاؽ عمى مفاىيـ األمف"، المرجع السابؽ،ص  3
4
 .142ٌة وأثرها على منطقة الشرق األوسط "،المرجع السابق، ص د هٌثم غالب الناهً ، " السٌاسة النووٌة الدول 
 .107ستيؼ توليو و توماس شمالبرغر ، المرجع نفسو، ص  5
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وقعتيا الواليات  : ادة لمصواريخ البالستيةمعاىدة الحد من أنظمة الصواريخ المض -3
أكتوبر  23أصبحت نافذة في  1972ماي  26المتحدة األمريكية والتحاد السوفيتي بتاريخ 

. تعيد الطرفاف بموجب المعاىدة عمى : الحد مف  2002ليتوقؼ نفاذىا في جواف  1972
أكثر مف موقعيف تطوير ونشر دفاعات صاروخية إستراتيجية مسموح بيا ، عدـ امتالؾ 

إلطالؽ الصواريخ البالستية عمى أراضييا ، يمنع عمى الطرفيف تجييز صواريخ الدفاع 
الجوي و الرادارات أو العربات القاذفة بالقدرة التقنية عمى مواجية صواريخ بالستية إستراتيجية 

 .1 وعدـ اختبارىا في صيغة أنظمة صواريخ إستراتيجية مضادة لمصواريخ البالستية

النووية  سعت الواليات المتحدة األمريكية بعد إبراميا لممعاىدة جاىدة لتطوير منظومتيا    
 13اإلستراتيجية و اختبار أنظمة دفاع صاروخي محظورة بموجب ىذه األخيرة لتقوـ في 

بإعالنيا رسميا االنسحاب مف المعاىدة تمييدا لتطبيؽ مبادرة الدفاع  2002جواف 
 . 2 رس التفوؽ األمريكي العالمياالستراتيجي التي تك

وقعيا كؿ مف االتحاد السوفيتي :  معاىدة التفجيرات النووية الجوفية لألغراض السممية -4
في واشنطف و موسكو تنظـ مسالة  1976ماي  28والواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 

كيموطف ،  1500 التفجيرات النووية لألغراض السممية لمطرفيف معا بحيث ال تتجاوز قوتيا
أضيؼ ليا بروتوكوليف تـ بموجبيما وضع تدابير  1990ديسمبر  11تـ التصديؽ عمييا في 

حددت إجراءات قياس القوة االىتزازية و عمميات التفتيش لممواقع التي  1990لمتحقؽ عاـ 
حدثت فييا التفجيرات كما تـ إنشاء المجنة االستشارية المشتركة يتـ مف خالليا مناقشة 

سائؿ االمتثاؿ لممعاىدة وتنسيؽ عمميات التفتيش لمبمديف . تكوف المعاىدة سارية المفعوؿ م
 . 3 لمدة خمس سنوات يمكف تجديدىا لمدة خمس سنوات أخرى إضافية

                                                           
 .512، ص 2001سيد أبو ضيؼ احمد ،" التجارب النووية في آسيا و النظاـ العالمي الجديد "، الطبعة األولى، بيروت،  1
 .581" تطور السياسة الدولية في القرنيف التاسع عشر و العشريف"، المرجع السابؽ، ص  د محمد السيد سميـ ، 2
 .104ستيؼ توليو و توماس شمالبرغر، " نحو االتفاؽ عمى مفاىيـ األمف",المرجع السابؽ، ص  3
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بدلت المناقشة حوؿ المعاىدة عاـ :  2معاىدة الحد من األسمحة اإلستراتيجية سالت  -5
في فيينا  1979جواف  18تمؾ المناقشات في  وقع عمى االتفاؽ الذي أسفرت عنو 1977

مف قبؿ كؿ مف الرئيس جيمي كارتر و ليونيد بريجنيؼ . نصت في مجمميا عمى وضع 
حدود إجمالية متساوية لعدد ناقالت األسمحة النووية اإلستراتيجية بما فييا القذائؼ العابرة 

عدد الناقالت ذات الرؤوس سطح ، تجميد  -لمقارات و المنطمقة مف الغواصات والمنطمقة جو
المتعددة المحمولة عمى القذائؼ العابرة لمقارات ، تبادؿ البيانات طوعا بشاف كؿ ما تمتمكو 

صاروخ  1200، تحديد الحد األقصى لعدد الصواريخ متعددة الرؤوس النووية ب  1الدولتاف 
، كما تـ تحديد  2 صاروخ 820لكؿ جانب بحيث ال يزيد عدد الصواريخ العابرة لمقارات عف 

نسبة احتفاظ كؿ طرؼ بكمية الصواريخ النووية البحرية العابرة لمقارات ذات الرؤوس النووية 
  .3 المتعددة

إال أنيا لـ تدخؿ حيز  رغـ توقيع االتفاقية مف قبؿ كؿ مف جيمي كارتر و لينود برجنيؼ    
التنفيذ بسبب امتناع الكونغرس األمريكي المصادقة عمييا اثر التدخؿ السوفيتي في أفغانستاف 

، األمر الذي شكؿ استياء لدى القيادة السوفيتية مما أوقؼ 1979أواخر شير ديسمبر 
ما أدى المفاوضات بينيما نتيجة غياب عامؿ النية الحسنة في مجاؿ نزع السالح النووي 

. لكف لـ يمنع ذلؾ الطرفيف مف احتراـ شروط المعاىدة و االلتزاـ  4  لتراجع العالقات بينيما
الواليات المتحدة األمريكية  2و  1بالتعيدات الواردة فييا حيث قامت بموجب اتفاقيتي سالت 

 10التي يمكنيما إصابة موسكو خالؿ  2بتحطيـ منظومتي صواريخ توـ ىوؾ و برشنؾ 
التي يمكنيا  SS 20ؽ باإلضافة لقياـ االتحاد السوفيتي بتحطيـ منظومة صواريخ دقائ

 دقائؽ . 08إصابة اليدؼ بدقة متناىية في مدة ال تزيد عف 

                                                           
 
1
 casper w weinberger; Statement nuclear Deterrence Policy, london, april 1983,p 123. 

 .105ستيؼ توليو و توماس شمالبرغر، " نحو االتفاؽ عمى مفاىيـ األمف المرجع نفسو ، ص  2
 .142د ىيثـ غالب الناىي ، " السياسة النووية الدولية وأثرىا عمى منطقة الشرؽ األوسط "، المرجع السابؽ، ص  3
 .38د نجيب بف عمر عوينات ،المرجع السابؽ،ص  4
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توقع العالـ نظرا لمكـ الياـ مف االتفاقيات المبرمة بيف الطرفيف توطيد روابط الثقة و     
التي بحوزتيما إال أف ذلؾ لـ  1 تراتيجيةالتعاوف الفعمي لمتقميص مف كمية األسمحة اإلس

يحدث بسبب عدـ نص ىذه االتفاقيات عمى منع التطوير التكنولوجي لألسمحة اإلستراتيجية 
و التأثير السمبي لبعض األزمات ورغبة كؿ طرؼ في المضي قدما لتطوير منظومتو 

دة مرحمة التوتر اإلستراتيجية لضماف تفوقو ومف ثـ التحكـ في العالـ بأسره ما أدى لعو 
 .والصراع مف جديد

 الفرع  الثالث : عودة الحرب الباردة و انييار االتحاد السوفيتي

لـ يكف االنفراج الذي شيده العالـ و الذي تجسد في إبراـ جممة مف االتفاقيات اليادفة     
لمتقميص مف مستوى السالح النووي يعني أكثر مف تيدئة وضبط لمعالقات بيف الواليات 

ليعود التنافس مف جديد و االنتقاؿ مف سباؽ التسمح  2 المتحدة األمريكية و االتحاد السوفيتي
األمر الذي أدى لتدىور العالقات بينيما خاصة في   3 النووي إلى السباؽ النووي الفضائي

 .  1989 -1979الفترة بيف 

 أوال : األسباب الداخمية

تتمثؿ في جممة مف العوامؿ السياسية و االقتصادية و فشؿ سياسة اإلصالح " البروسترويكا  
وحؿ  1985" التي أعمنيا الرئيس السوفيتي ميخائيؿ غورباتشوؼ الذي تقمد الحكـ في مارس 

 . 4 محؿ بريجبنيؼ رمز القيادة المحنكة قصد تالفي األخطاء و معالجتيا

                                                           
 ىي تمؾ األسمحة التي يمكف أف تستعمؿ ضد أىداؼ خارج حقؿ المعركة في إقميـ العدو مثؿ الصواريخ الموجية، الطائرات المقاتمة، الصواريخ 1

 العابرة لمقارات .
2
دونٌا . عاصمته جمهورٌات هً سلوفٌنٌا , كرواتٌا , البوسنة والهرسك , صربٌا , الجبل األسود , مق 6هو عبارة عن اتحاد أو تحالف ٌضم  

 بلجراد .
3
 Add ArnWestad , the Global Cold War ; third World Interventions And The Making Of Our Times , Cambridge 

University , 2005,p 133. 
4
 .34, ص 2009انً ، فوزي حسن حسٌن ،" الصٌن والٌابان و مقومات القطبٌة العالمٌة "، الطبعة األولى، بٌروت، دار المنهل اللبن 
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السوفيتي لف يكوف في مقدوره االستمرار في سباؽ التسمح النووي أدرؾ العالـ أف االتحاد     
عمى نفس مستوى مشروع حرب النجوـ الباىظ التكاليؼ و الذي كاف ييدؼ إلى إحداث نوع 
مف التوازف مع القطب اآلخر, صحيح أف االتحاد السوفيتي يممؾ ترسانة نووية ىائمة لكف 

يعتمد في األساس عمى الصناعة الثقيمة بدؿ اقتصاده ىو اقتصاد دولة مف العالـ الثالث 
. كما كاف لسياسة الخصخصة التي 1 العمؿ في مجاؿ تقنيات المعموماتية و االتصاؿ

مارسيا الغرب ضمف مؤسساتو االقتصادية األثر األبرز في تحدي النظاـ االقتصادي 
 السوفيتي وكشؼ عدـ قدرتو عمى منافسة النمط الرأسمالي .

باب أدت لتدىور الوضع االقتصادي لو والنتشار البيروقراطية و الفساد في كؿ ىذه األس    
عف فمسفتو اإلصالحية "  1985المجتمع السوفيتي ما دفع باالتحاد لإلعالف سنة 

عادة  عادة بناء المجتمع السوفيتي وا  البروسترويكا" القائمة عمى أسس الشفافية والمصالحة وا 
مؤسسات . رغـ كؿ الجيود و المساعي التي بذلت إلنجاح ىيكمة و تنظيـ جميع األجيزة و ال

 حمالت اإلصالح إال أنيا كممت في األخير بالفشؿ .

  ثانيا : األسباب الخارجية

أدركت الواليات المتحدة األمريكية أف سياسة االنفراج أو الوفاؽ التي اتبعتيا تجاه االتحاد  
 حيث انتشر المد الشيوعي أكثر عمى نطاؽالسوفيتي أفادت ىذا األخير أكثر مما أفادتيا 

،  2 عالمي مكتسحا مناطؽ جديدة جاذبا حمفاء أكثر عمى حساب اإليديولوجية الرأسمالية
 حيث سببت أحداث

، حيث   عالمي مكتسحا مناطؽ جديدة جاذبا حمفاء أكثر عمى حساب اإليديولوجية الرأسمالية
مواليات المتحدة األمريكية بعد وصوؿ أزمة حقيقية ل 1979سببت أحداث أفغانستاف سنة 

 الشيوعية ليـر الحكـ فييا.
                                                           

1
الحدٌث,  د خالد عبد العظٌم،" النظام العالمً: المصالح االقتصادٌة و السٌاسٌة والتوجهات اإلستراتٌجٌة"، الطبعة األولى, القاهرة, دار الكتاب  

 .159, ص 2011
2
 .25, ص 2007ن، دار الحامد د محمد عوض الهزاٌمٌة ،" قضاٌا دولٌة: تركة قرن مضى و حمولة قرن آتً"، الطبعة األولى, عما 
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أماـ ىذا الوضع سعى الرئيس األمريكي جيمي كارتر لتعميؽ جسور التفاىـ مع الصيف     
الشعبية لمتصدي لمتوسع السوفيتي و الضغط عميو مف خالؿ تكثيؼ الوجود النووي األمريكي 

متوسطة المدى قادرة عمى استيداؼ االتحاد  في أوروبا الغربية بوضع صواريخ نووية
السوفيتي عف قرب ، ليأتي الرئيس الجديد رونالد ريجاف في بداية توليو الرئاسة األمريكية 

متبعا سياسة جديدة   1 االتحاد السوفيتي فيمتزعما المد الغربي اليميني المتشدد   1980سنة 
تقـو عمى شنو حممة ضد كؿ األنظمة االشتراكية المعادية لالمبريالية في العالـ مستبعدا 

تصعيد المواجية  بذلؾ كميا خيار التفاىـ أو التعامؿ مع االتحاد السوفيتي حيث استمر في
د و سعيو والتوتر و الصراع مستغال بذلؾ األوضاع الداخمية الصعبة التي يمر بيا االتحا

بالمقابؿ الستعادة التفوؽ األمريكي مف خالؿ تصعيد وتيرة التسمح النووي ، دعوة الدوؿ 
األوروبية إلى فرض عقوبات اقتصادية منيا إلغاء عقود توريد الغاز السوفيتي مف صربيا إلى 

 ، وقياميا 2 أوروبا وعدـ تجديد تصاريح نقؿ التكنولوجيا إلى بولندا و االتحاد السوفيتي
بمياجمة األنظمة المؤيدة لالتحاد السوفيتي و اإليديولوجية الشيوعية وطرحو" لمبادرة الدفاع 

" التي أطمقيا ريغاف في  في  1983مارس  23االستراتيجي أو ما يعرؼ بحرب النجـو
ىذه الخطوة التي اعتبرت بمثابة تقدـ ىائؿ في تكنولوجيا  3 خطابو أماـ الكونغرس األمريكي

و قفزة جبارة نحو  4 نيا تشكؿ أداة لمتفوؽ األمريكي عمى األعداء واألصدقاء معاالفضاء إذ أ
 عالـ نووي جديد ال يمكف التكيف بمتطمباتو و مخاطره .

 تجسدت المبادرة في قياـ منظومات دفاعية أمريكية بالتصدي لممقذوفات البالستية    
السوفيتية الحاممة لمرؤوس النووية العاربة لمقارات عبر أربع مراحؿ ىي : األولى ىي مرحمة 
اإلطالؽ وىي كشؼ القوة المعادية عند انطالقيا مباشرة والثانية مرحمة ما بعد اإلطالؽ التي 

                                                           
3
 .577د محمد السٌد سلٌم،" تطور السٌاسة الدولٌة فً القرنٌن التاسع عشر و العشرٌن"، مرجع سابق، ص  
2
 .158د خالد عبد العظٌم ,المرجع السابق, ص  
3
، وفاة األمـ المتحدة: أزمة المنظمات الدولية في زمف الييمنة األمريكية"، الطبعة األولى، مصر، نيضة مصر لمطباعة و النشر  د سعيد الالوندي 

 .95،ص 2004والتوزيع، 
4
ة العربية لألبحاث و د سوسف العساؼ،" إستراتيجية الردع: العقيدة العسكرية األمريكية الجديدة و االستقرار الدولي"، الطبعة األولى،لبناف، الشبك 

 .97،ص 2008النشر، 
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تعني تمكف أسمحة نووية متطورة مف معرفة ممر المقذوفات العابرة لمقارات التي قذفت مف 
واصات أما الثالثة ىي المرحمة الوسطية فييا تستخدـ األشعة تحت الحمراء وأشعة الميزر الغ

و الرادار لتأتي المرحمة النيائية ىي وصوؿ الرؤوس النووية الحربية إلى أعمى مجاؿ في 
الجو وصوال لمفضاء الخارجي و ضرب األىداؼ الموجودة عمى األرض  . حيث تعمؿ ىذه 

ألرض وفي الجو والفضاء الخارجي دوف تدخؿ العنصر البشري في األسمحة مشتركة مف ا
ذلؾ بؿ تتـ بواسطة كمبيوتر قادر عمى إجراء عدة مالييف مف العمميات الدقيقة والمتالحقة 

 . 1 في ثانية واحدة

إف اليدؼ مف وراء تطوير أمريكا لقطاعيا العسكري عموما والنووي خصوصا في ىذه الفترة 
 بالذات يتمثؿ في :

 مواجية الكثافة العددية الكبيرة لقوات حمؼ وارسو . 
اإلصرار عمى مواجية التوسع السوفيتي في العالـ الذي ىيأ لو امتالؾ أسطوؿ ضخـ مف  

 السفف والغواصات 
تحديث قوة الردع النووي االستراتيجي األمريكي المتمثؿ في الصواريخ و الغواصات و  

 . 2 القاذفات

لتكنولوجية الضخمة لممشروع و المعارضة السياسية لو بقيت الواليات رغـ التكمفة المالية و ا
المتحدة األمريكية مصممة عمى تطوير المشروع و تحويمو إلى واقع عف طريؽ تشكيميا قيادة 

 . 3 عسكرية جديدة داخؿ سالح الجو األمريكي سميت ب قيادة الفضاء

ميخائيؿ جورباتشوؼ أمينا  حيف أصبح 1985استمرت الحرب الباردة الجديدة حتى سنة 
عاما لمحزب الشيوعي السوفيتي الذي اعتمد رؤيا جديدة لمعالقات بيف االتحاد السوفيتي و 

                                                           
1
 .63مارسوفمدف ،" حرب النجـو األسمحة والتقنيات"، لبناف، دار المروج ، ص  
2
 .22د احمد أنور زىراف ، " الحرب المحدودة والحرب الشاممة"، المرجع السابؽ، ص  
3
 .24مارسو فلدن ،" حرب النجوم األسلحة والتقنٌات"، مرجع سابق،ص  
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وتيدئة وتيرة الحرب بتخفيض القوة العسكرية   1أمريكا تتمثؿ في تبنى سياسة الوفاؽ الدولي  
غورباتشوؼ تحت اسـ "  السوفيتية و اإلنفاؽ عمى التسمح ذلؾ في إطار المبادرة التي أطمقيا

ىجـو السالـ " ليتـ استعماؿ القدرات التكنولوجية و المالية في إعادة بناء المجتمع السوفيتي 
و اعتماد سياسة التعاوف بدؿ المواجية مع الواليات المتحدة األمريكية . لـ يتوقؼ األمر عند 

سباؽ التسمح مقابؿ إنياء ىذا الحد بؿ تدىور إلى درجة تقديـ سمسمة مف التنازالت في مجاؿ 
تمثمت في عقد قمـ و لقاءات جمعت الطرفيف منيا قمة جنيؼ التي   2مبادرة حرب النجـو  
بيدؼ  1988وقمة موسكو في ماي  1987وقمة واشنطف لعاـ  1985عقدت شير نوفمبر 

خفض حدة التوتر و التوصؿ لحؿ بعض المسائؿ محؿ الخالؼ األمر الذي جسد فعال 
عف طريؽ التوقيع عمى معاىدة إزالة القذائؼ المتوسطة المدى  1987يسمبر د 8بتاريخ 

التي تقضي بإلزاـ الطرفيف بتدمير جميع الصواريخ ذات القواعد البرية و  3 والقصيرة المدى
مع منع  1991جواف  01كمـ وقواعد إطالقيا بحموؿ  5500إلى  500المدى المتراوح بيف 

 و تحديثيا أو إنتاجيا .إجراء اختبار إطالؽ لمقذائؼ أ

قصد التأكد مف تحقيؽ ىذه األىداؼ وضعت مجموعة تدابير تعاونية وعمميات تفتيش     
لكف رغـ أىمية ىذا االتفاؽ باعتباره أوؿ اتفاؽ  ،المواقع عف طريؽ لجنة تحقيؽ خاصة 

 4عالمي يقضي بتخفيض األسمحة النووية ويخص مجاال استراتيجيا إال انو ال يمثؿ سوى 
 .4 بالمائة فقط مف المخزوف النووي لمدولتيف

نظرا لطمب الواليات المتحدة األمريكية  المزيد مف التنازالت و قبوؿ االتحاد السوفيتي     
الجيش األحمر مف أفغانستاف وانسحاب السوفييت مف  1989لذلؾ مف خالؿ سحبو سنة 

أدى ذلؾ إلضعاؼ  5 ف البمدافقواعدىـ في إثيوبيا والحد مف الوجود العسكري في العديد م
                                                           

1
، ص 2010القادر رزٌق المخادمً," سباق التسلح الدولً : الهواجس والطموحات و المصالح"، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، عبد  

88. 
2
 .85عامر محمود طراف، " إرهاب الثلوث والنظام العالمً"، المرجع السابق ، ص  
3
يقضي بالسماح لكؿ طرؼ  1987ديسمبر  11فاؽ آخر جمع بيف الطرفيف في ، كما تـ توقيع ات 1988جواف  01أصبحت االتفاقية نافذة بتاريخ  

 بإجراء عمميات تفتيش في أراضي الطرؼ اآلخر .
4
 Pascal Boniface :Manuel des Relations Internationales : Dunod,Paris,1994,p116 

5
 .160د خالد عبد العظٌم ,المرجع السابق, ص  
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عالف انيياره عاـ  1989نوفمبر  9موقؼ ىذا األخير و تفككو وسقوط جدار برليف بتاريخ  وا 
بيف رؤساء الجميوريات الثالث بوريس  1991كانوف األوؿ  8اثر اتفاؽ تـ في  1991

ليونيدكرا شوشكفيتنش رئيس روسيا البيضاء و  يمتسف رئيس روسيا االتحادية و ستاتيالؼ
كما  ،فتشوؾ رئيس أوكرانيا في اجتماع عقد في بريست أيف تـ اإلعالف رسميا عف تفككو 

. ليحؿ محمو  1 اتفقوا عمى إقامة رابطة الكومنولث لمدوؿ المستقمة تكوف عاصمتيا منسؾ
نظاـ دولي جديد ىو نظاـ األحادية القطبية قائـ عمى أساس وجود دولة كبرى واحدة مييمنة 

و تراجع دور األحالؼ العسكرية  2 لعالـ مجسدة في الواليات المتحدة األمريكيةعمى ا
 وانخفاض اإلنفاؽ العسكري. 

 المطمب الثاني : ظيور النظام الدولي الجديد

انتيت الحرب الباردة بسقوط جدار برليف و حدوث انقالب ضد الرئيس غورباتشوؼ الذي     
في انييار االتحاد السوفيتي وسقوط إيديولوجيتو وتفكؾ رغـ فشمو إال انو ساىـ مساىمة كبيرة 

المعسكر الشرقي وتوسيع الحمؼ األطمسي وظيور دوؿ قوية و شركات متعددة الجنسيات . 
 استغمت أمريكا ذلؾ وبدأت بالتسويؽ لنظاـ دولي جديد .

 الفرع األول : معالم النظام الدولي الجديد

نجـ عنيا دوف وقوع حرب وىو انجاز مرده الفعالية  تخمص العالـ مف الحرب الباردة وما    
والقوة المرعبة التي تمتمكيا األسمحة النووية والموجودة لدى الطرفيف حيث أف تيديد البقاء 

. ىذا ما كاف 3 تراجع لتنبعث بوادر البيئة اآلمنة الجديدة القائمة عمى تعاوف القوى فيما بينيـ
الدولي الجديد الذي أعمنت عف نشأتو الواليات المتحدة  ممو المجتمع الدولي في ظؿ النظاـأي

األمريكية عف طريؽ الجمعية العامة لألمـ المتحدة ومجمس األمف عمى لساف الرئيس 
. الذي يقوـ عمى مبادئ معاممة جميع 4 1991األمريكي جورج بوش األب في أكتوبر 

                                                           
1
 .161،  دراسات دولٌة، ص 35العزٌز مهدي الراوي، " توجهات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً مرحلة ما بعد الحرب الباردة"، العدد  د عبد 

2
  Daniel Colard ;La société international Après la guerre froide  , Armand Colin ,paris,1996 ,p17 . 

3
 Charles w Kegly and Eugene R ; world Politics trend And Transformation , New York ,1995 ,p409. 

4
 .33، ص 1999عدنان زرزور،" الفجوة بٌن جانبً األطلسً والحروب الحضارٌة"، عمان، دار البشٌر،  
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يمية والدولية بطرؽ سممية و الشعوب وفؽ مبدأ العدالة والمساواة و تسوية النزاعات اإلقم
 .1 التضامف في مواجية العدواف وخفض سباؽ التسمح في العالـ ليسود الرخاء و السالـ

لكف الحقيقة أف ىذا النظاـ جاء ليحمؿ في طياتو كؿ مظاىر الييمنة والسيطرة معتمدا     
ائو واستمراره في ذلؾ عمى النظاـ الرأسمالي العالمي القائـ عمى أساسيف ىاميف يضمناف بق

ىما الدمج والتوسع فإغراءات الرأسمالية و الميبرالية والحرية االقتصادية و السوؽ المفتوحة 
االتحاد السوفيتي إلى السير في إطارىا ما وفر قدرا كبيرا مف  دفع وبقوة الدوؿ المنفصمة عف

 . 2 القوة السياسية و العسكرية و االقتصادية لمنظاـ الرأسمالي

ا القوؿ أف معالـ النظاـ الدولي الجديد الذي حؿ محؿ النظاـ الدولي القديـ تتمثؿ إذف يمكنن
  :في

وجود دولة عظمى واحدة في العالـ عسكريا واقتصاديا ىي الواليات المتحدة األمريكية وعدـ  
قبوليا ألية دولة كبرى تظير كمنافس ليا مما يعني االرتكاز عمى مبدأ القوة الواحدة عوضا 

 توازف القوىعف 
خاصة دوؿ االتحاد  3  العمؿ عمى خفض األسمحة اإلستراتيجية لكؿ الدوؿ التي تمتمكيا 

السوفيتي ممثمة في روسيا باعتبارىا وريثة لو ذلؾ مف خالؿ إقامة تعاوف ثنائي مشترؾ تجسد 
في تبني مجموعة إجراءات رسمية غير مسبوقة في إطار ضبط التسمح و تخفيض كبير 

 تتمثؿ في : 4 2و  1النووية في إطار معاىدات ستارت لمترسانات 

 إلغاء األسمحة النووية التكتيكية مف أسمحتيـ العممياتية -

 االلتزاـ ببرنامج طموح لتفكيؾ الترسانات النووية -

 إعادة برمجة صواريخيـ بحيث لـ تعد موجية ضد بعضيا البعض -
                                                           

1
 .36فوزي حسن حسٌن،" الصٌن والٌابان ومقومات القطبٌة العالمٌة،  المرجع السابق، ص  
2
 .75، ص 2010،" مقدمة فً العالقات الدولٌة"، األردن، جامعة الٌرموك،  هاٌل عبد المولى طشطوش 
3
 .94عامر محمود طراف, المرجع السابق,ص  
4
فً  1991جوٌلٌة  31وقع معاهدة ستارت األولى كل من الرئٌس األمرٌكً جورج بوش األب والرئٌس السوفٌتً مٌخائٌل جورباتشوف بتارٌخ  

وقعها الرئٌس  2, أما ستارت  1994دٌسمبر  5وات من المحادثات المتقطعة بٌن الطرفٌن لتدخل حٌز التنفٌذ فً موسكو كانت نتٌجة لنحو عشر سن

 .1993جانفً  03األمرٌكً بوش األب ونظٌره الروسً بورٌس ٌلتسن فً موسكو بتارٌخ 
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 وضع القاذفات اإلستراتيجية خارج حالة اإلنذار  -

 اتخاذ مجموعة مف المبادرات المتفؽ عمييا لتجنب مساومة أمف األسمحة النووية -

 . 1 قياـ الدولتيف و المساىمة الثنائية الفعالة في تطوير األمف -

مشاركة الواليات المتحدة األمريكية في مجالي التعاوف االقتصادي و األمني لدوؿ الشرؽ  
 األوسط والمحيط اليادئ

يمية التي لـ تشارؾ فييا الواليات المتحدة األمريكية تعمؿ عمى وضع العراقيؿ الترتيبات اإلقم 
 أماميا و استبداليا بعقد اتفاقات ثنائية بينيا وبيف كؿ دولة عمى حدى

تؤمف منظمة األمـ المتحدة الغطاء الشرعي الستعماؿ الواليات المتحدة األمريكية لمقوة في  
 . 2 دولية بؿ إلى تحالفات عسكرية دولية فرض السالـ دوف المجوء لقوات طوارئ

 الفرع الثاني : السياسة األمريكية الجديدة في ظل النظام الدولي الجديد

بعد نياية الحرب الباردة شيد العالـ تحوالت جوىرية مف الناحية األمنية العسكرية       
لفرض نظاـ عالمي طالت األفكار و المفاىيـ و االستراتيجيات و التحالفات , أثناء سعييا 

 3 جديد تحولت الواليات المتحدة األمريكية مف إطار دولة عظمى إلى مفيـو اإلمبراطورية
. حيث أنيا تخمت  4 القائمة عمى الييمنة و تركيز الجيد لتاميف السيطرة األحادية عمى العالـ

 عف إستراتيجية الردع و االحتواء التي حكمت سياستيا طيمة نصؼ قرف لتتحوؿ إلى
إستراتيجية اليجـو الوقائي فقامت بصياغة تعاريؼ جديدة لممخاطر ووضعت آليات مغايرة 
منيا الحرب االستباقية التي توظفيا لرد العدواف الخطير الذي ييددىا مما ألزميا حسب 

 :تقاريرىا القياـ ب

                                                           
1
  Janne Nolan ; Dix Années De Désarmement et de Sécurité ;un Héritage nunce , Unidir Genève ,n39,1998, P84. 

2
 .94عامر محمود طراف, المرجع السابق, ص  
3
وهً "... إذا  1982بدأت أمرٌكا فً تحقٌق هذا االنجاز عن طرٌق فكرة بسٌطة جاءت على لسان الرئٌس األمرٌكً السابق روالند رٌجان عام  

ا على البحار, فان الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ستسود العالم بفرض سٌادتها كانت برٌطانٌا العظمى فرضت سٌادتها على العالم فً وقت ما بسٌادته
 على الفضاء ".

4
 .17محمد خواجة," الشرق األوسط تحوالت إستراتٌجٌة ", مرجع سابق, ص  
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  بناء إمكانات استخباراتية أفضؿ و أكثر تكامال بيدؼ تاميف معمومات دقيقة عف
 يدات في أي مكاف التيد

  االستمرار في تمويؿ القوات المسمحة لضماف إمكانية قيادتيا لعمميات سريعة و دقيقة
 ومف ثـ تحقيؽ نتائج حاسمة وفعالة

 1 التنسيؽ مع الحمفاء إلعطاء تصور عاـ ألكثر التيديدات خطورة . 

إجماال يمكننا القوؿ أف السياسة الدفاعية األمريكية مرت بمراحؿ أساسية فقبؿ السبعينات 
كانت سياستيا تقـو عمى االستعداد لخوض " حربيف ونصؼ حرب" أي حربيا ضد االتحاد 
السوفيتي و الصيف والنصؼ ضد بمداف عدوة اقؿ قوة مثؿ كوريا والفيتناـ, ليعتمد بعدىا 

وف مبدأ " الحرب و نصؼ الحرب" ضد االتحاد السوفيتي أو الصيف و الرئيس ريتشارد نكس
النصؼ اآلخر ضد الدوؿ السابقة الذكر . بعد نياية الحرب الباردة أصدرت إدارة الرئيس 

وثيقة حوؿ القدرة العسكرية األمريكية تتضمف مبدأ " النزاعيف اإلقميمييف  1991بوش عاـ 
لى أربعة أعداء عمى الواليات المتحدة األمريكية مواجيتيـ الكبيريف" لتتوسع احتماالت النزاع إ

 ىـ :

 المنظمات اإلرىابية الدولية 
 الدوؿ التي تساند التنظيمات اإلرىابية 
 الدوؿ التي يمكنيا دعـ المنظمات اإلرىابية بأسمحة دمار شامؿ 
 . 2 تطوير الدوؿ ألسمحة دمار شامؿ لدعـ المنظمات اإلرىابية 

بحرب النجـو ثـ تطور إلى الدرع  أأسس مشروع ثورة عسكرية بدذلؾ عف طريؽ وضع 
الصاروخي حيث خصصت مبالغ مالية ضخمة وتكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاؿ الجد عالية 

                                                           
1
، ص 2002داد، بٌت الحكمة، مجموعة مؤلفٌن," إستراتٌجٌة األمن القومً للوالٌات المتحدة : البٌت األبٌض"،  ترجمة عبد الوهاب القصاب ، بغ 

26. 
2
 .34, 33, ص ص 2008د سعد حقً توفٌق," اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة", عمان, دار زهران,  
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والتي تعرؼ باألسمحة الذكية لبناء منظومة عسكرية غاية في التقدـ و الفعالية تممؾ القدرة 
 .  1 لموصوؿ إلى أي ىدؼ ميما كاف موقعو

نتيجة تفوقيا في المجاالت  األمريكيةالقطبية التي فرضتيا الواليات المتحدة  األحاديةي ظؿ ف
شؤوف العالـ  بإدارةترى نفسيا معنية  فإنياالعسكرية والدبموماسية والسياسية واالقتصادية 

. بالمقابؿ 2لعبة السياسة الدولية  إطاري قضية كانت ذلؾ في أباعتبارىا العبا حاسما في 
لؾ يرى العديد مف المفكريف والمحمميف في الواليات المتحدة وخارجيا بضرورة توقفيا عف لذ

بدال مف  األمريكيالتدخؿ في شؤوف العالـ والدوؿ واالىتماـ بالشؤوف الداخمية لممجتمع 
 . 3 التركيز عمى السياسة الخارجية 

القطبية  األحاديةالعالـ سيشيد ظيور مراكز قوى جديدة مختمفة ما ينبأ بانتياء عصر  أفكما 
في العالـ  األولى, رغـ كونيا تمثؿ القوة العسكرية 4وتفرد قوة واحدة وسيطرتيا لمدة طويمة 

ال تمتمؾ القوة االقتصادية التي تجعميا قوة مييمنة مقابؿ ذلؾ نجد تصاعد قوى كبرى  أنيا إال
عمى الساحة الدولية منافسة ليا نذكر مثال الياباف التي تعتبر قطب اقتصادي عمالؽ  أخرى

 .20بكؿ المقاييس فيي معجزة القرف 

القياسية مف حيث معدالت النمو وحجـ الصادرات والتقدـ  األرقاـحطـ االقتصاد الياباني كؿ 
 إلى 1980المائة عاـ ب 9الصناعي والتكنولوجي فقد ارتفعت حصتيا مف الناتج العالمي مف 

, لكنيا تحتؿ  األمريكيةلتحتؿ المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة  1994بالمائة عاـ  15
مف حيث حجـ االستثمارات الخارجية ومف حيث امتالكيا احتياطات  األولىبالمقابؿ المرتبة 

مميار  200في الميزاف التجاري الذي تجاوز لتسجيؿ فائض  باإلضافةمف العمالت الحرة 

                                                           
3
 .113د خالد المعٌنً , " الصراع الدولً بعد الحرب الباردة", المرجع السابق, ص  

2
 Charles Krauthammer;the unipolar moment , foreign Affairs, vol 70,n 01,1991,p 24. 

.71، ص 1993عبد الكرٌم جهاد عباس،" النظام الدولً: دراسة تحلٌلٌة لمستقبل العالقات الدولٌة "، بغداد،  
3
  

.114، ص 2003حسٌن مصطفى احمد الجنابً،" الوضع الدولً الجدٌد وانعكاساته على القضاٌا القومٌة"، بغداد،  
4
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. كما أنيا تتصدر قائمة الدوؿ في العالـ في مجاؿ صناعة الحديد 1994دوالر عاـ 
 .1والصمب والسفف واألجيزة االلكترونية وصناعة السيارات 

الصيف التي ال تعتبر القوة البشرية الضخمة التي تتعدى مميار ونصؼ المميار  إغفاؿدوف 
امتالؾ القوة الصناعية العظمى ىي عمالؽ اقتصادي بازغ تقترب مف  أيضا إنمانسمة فقط 
لكونيا ثالث  باإلضافةمعدالت في العالـ  بأعمىاقتصادىا ينمو  أفنجد حيث  ،في العالـ

في العالـ  األكبردولة في العالـ مف حيث حجـ القوة العسكرية التقميدية والنووية فجيشيا ىو 
 إذ األجنبيةقتصادىا يتمتع بقوة جذب ىائمة لالستثمارات ا أفمالييف جندي كما  3يتعدى 

ليقفز عاـ  وألمانياو الياباف  األمريكيةاحتؿ المرتبة الرابعة عالميا بعد الواليات المتحدة 
ينمو اقتصادىا  أف 2020. بينما يتوقع عاـ 2والياباف  أمريكالممرتبة الثالثة بعد  1997

 . األمريكيبمعدؿ ضعؼ نمو االقتصاد 

ىذا باإلضافة الفتقارىا لمغايات األخالقية والقيمية التي تجعؿ منيا قيادة مقبولة ومشروعة 
فضال عف ذلؾ بدأ يدرؾ العالـ شيئا فشيئا أف الواليات المتحدة األمريكية ال تستخدـ تفوقيا 
رة وسيطرتيا في حؿ المشاكؿ الدولية بؿ إنيا تستغؿ االعتراؼ بقيادتيا العالمية في توسيع دائ

 . 3 نفوذىا وزيادة منافعيا عمى حساب استقرار المجتمعات ونموىا و تقدميا 

 

 

 

 

                                                           
.76، ص 2010، القاهرة، مركز األهرام للنشر و الترجمة والتوزٌع، 1," مجلس األمن فشل مزمن وإصالح ممكن"، طاحمد سٌد احمد 
1
  

.59، ص 2001، 1إسماعٌل صبري مقلد،" العالقات السٌاسٌة الدولٌة: النظرٌة و الواقع"، ط 
2
  

5
، 1ادي االنتقائٌة وازدواجٌة المعاٌٌر فً تعامله مع القضاٌا الدولٌة"، طد لمى عبد الباقً العزاوي،" الوسائل القانونٌة إلصالح مجلس األمن لتف 

.237, ص 2014لبنان، منشورات الحلبً الحقوقٌة،   
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  ة ـــــــــــاتمـــــــخ

شيد العالـ أىـ االكتشافات في تاريخ البشرية تمثؿ في اكتشاؼ طاقة ىائمة ينجـ عف 
الطاقة قامت الدوؿ الكبرى التي اكتشفت وجود  حيثاستخداميا منافع كبيرة أو دمار كمي 

النووية أو الذرية بتوظيفيا في مجاؿ يمنحيا القوة والييبة والسمطة عمى المستوى الدولي بيف 
الدوؿ والمنظمات وىو المجاؿ العسكري عف طريؽ إنتاج ما يعرؼ بأسمحة الدمار الشامؿ 
الموجودة عمى أنواع أربع ىي السالح النووي, األسمحة الكيميائية, األسمحة البيولوجية , 

 األسمحة اإلشعاعية .و 

طالت ىذه األسمحة مجتمعة خمفت وراءىا ومنذ استعماليا أضرار استمرت لمئات السنوات    
ما أدى بالفقياء والمنظمات المختصة و محكمة العدؿ الدولية لمنظر في كؿ ما ىو حي 

 مدى مشروعية استخداـ ىذه األسمحة الفتاكة .

ستويات إال أف العصر الحالي يشيد تيافتا وتنافسا ال رغـ أضرارىا البالغة عمى كافة الم    
التنافس في ذلؾ بيف الواليات المتحدة  أنظير لو القتناء ىذه التقنية الحديثة , حيث بد

األمريكية واالتحاد السوفيتي لتشيد مرحمة الحرب الباردة فترات عصيبة أوشؾ فييا عمى 
منيا فرنسا ويشمؿ العديد مف الدوؿ الكبرى استخداـ ىذا السالح ليتسع بعدىا نطاؽ التنافس 

التي شكمت ما يعرؼ اليـو بالنادي النووي الذي يشيد بدوره انضماما متزايدا ، بريطانيا، 
 لمدوؿ المالكة ليذا النوع مف األسمحة .

يمنح امتالؾ التقنية النووية والسالح النووي الدوؿ قوة وىيمنة تجعميا قادرة عمى فرض رأييا 
وقراراتيا سواء كانت تخدـ مصمحة بقية الدوؿ األخرى أـ ال الميـ تحقيؽ المصالح  وأنظمتيا

الخاصة بيا وبالدوؿ حمفائيا ما يؤدي لشعور الدوؿ األخرى بالعجز والتبعية والتيميش الذي 
يدفعيا لمسعي جاىدة لمواكبة نفس نيج الدوؿ الكبرى المالكة لمسالح النووي بأي ثمف أو 

 يخمؼ عالـ يسوده التوتر والخوؼ واضطراب في موازيف القوى .  تكمفة كانت مما 
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 الفصل الثاني : أسس ودعائم النظام الدولي لمنع االنتشار النووي

بل تأتي عمى رأس  21نزع السالح النووي و ضبط التسمح ىي أىداف مطروحة عمى أجندة القرن 
الثورة الذرية " سواء لما حممتو ىذه الثورة من فتوحات عممية كان قرن "  20أولوياتو نظرا لكون القرن 

 الستخدام الطاقة النووية في األغراض السممية أو لما ألحقتو باإلنسانية من دمار و كوارث ىائمة .

أمام التصاعد الخطير لوتيرة التسمح النووي الذي لم يقتصر عمى الواليات المتحدة األمريكية أول     
ليضم دول أخرى سعت وراء  1949الذري واالتحاد السوفيتي الذي التحق بيذا النادي سنة مؤسس لمنادي 

اقتناء وامتالك التقنيات واإلمكانيات الالزمة لصنع السالح النووي وزيادة مخزونيا من ىذا النوع من 
ي أعمنت رسميا األسمحة وتطوير قدراتو منيا بريطانيا , فرنسا , الصين , اليند , باكستان , إسرائيل الت

 نتيجة تقديم كل من أمريكا و فرنسا وبريطانيا مساعدات ليا . 1974امتالكيا لمسالح النووي سنة 

دفع ذلك بالمجتمع الدولي لتشكيل أنظمة عدم االنتشار النووي المكونة من جميع المعاىدات     
جراءات التفتيش والتحقق و  الجيود المبذولة من قبل المنظمات والترتيبات الدولية واإلقميمية والثنائية وا 

الدولية المختصة في ىذا المجال في سبيل نزع أسمحة الدمار الشامل عموما واألسمحة النووية خصوصا 
 أو الحد منيا عمى األقل ذلك لما تخمفو من دمار يمس اإلنسان و البيئة وكل الكائنات الحية األخرى .

النظام معاىدة عدم االنتشار النووي التي دخمت حيز التنفيذ حيث يمكن اعتبار حجر الزاوية في ىذا     
شيدت انضمام جميع الدول العربية إلييا وتوقيع عدد كبير من دول العالم   1970مارس  05بتاريخ 

والتي انشأ عمى أساسيا نظام عالمي لعدم االنتشار النووي مدعوم بنظام ضمانات أنشأتو الوكالة الدولية 
 تي سعت وتسعى جاىدة لمحد من االستخدام العسكري لمطاقة النووية .لمطاقة الذرية ال

 العناصر التالية:لإلحاطة و التفصيل أكثر في ىذه العناصر ارتأينا تقسيم ىذا الفصل إلى 

 يتمحور حول مساعي منظمة األمم المتحدة لمحد من التسمح النووي مبحث األولال

 .لة الدولية لمطاقة الذرية لمحد منو مساعي الوكا يتناول دراسة المبحث الثاني 
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 المبحث األول : مساعي منظمة األمم المتحدة لمحد من التسمح النووي

يزخر تاريخ الحروب بذكريات مميئة باآلالم و المآسي التي عانت وال تزال تعاني منيا البشرية مما     
التجارب النووية و تخفيض وتيرة التسمح كان لو بالغ األثر عمى الضمير اإلنساني , ما جعل مسالة وقف 

النووي ىدفا رئيسيا تسعى لتحقيقو منظمة األمم المتحدة ذلك بسبب تسجيل العديد من التجارب و 
انفجار  50أكثر من  1953ديسمبر  31حتى  1945جوان  16االختبارات الخاصة بو إذ أجريت منذ 

تجربة عمى  1830ليبمغ  1990حتى عام  1965نووي تجريبي ليتصاعد العدد خالل الفترة من عام 
 أيام . 9المستوى الدولي بمعدل تجربة كل 

 المطمب األول : ضوابط الحد من التسمح النووي وفق منظمة األمم المتحدة

أمام ىذه األوضاع المزرية التي وصل إلييا مستوى األمن و السمم في العالم قامت منظمة األمم     
و بذل كل الجيود في محاولة منيا لمضغط عمى الدول المالكة لألسمحة  المتحدة بوضع كافة السبل

 النووية لوقف عممية التسمح كخطوة مبدئية لموصول لمحد من التسمح إن أمكنيا ذلك .

 الفرع األول : ظروف خمق و عمل منظمة األمم المتحدة

الحرب األمر الذي استدعى  انتيت الحرب العالمية الثانية بعد مرور سنوات عصيبة من التوتر و     
إعادة تكوين لمنظام الدولي و محاولة استرجاع األمن و السمم في العالم عن طريق خمق منظمة دولية 

 أطمق عمييا تسمية منظمة األمم المتحدة .

 أوال : نشأة منظمة األمم المتحدة 

جاءت نشأة منظمة األمم المتحدة نتيجة انتياء الحرب العالمية الثانية التي كبدت اإلنسانية خسائر     
بشرية بمغت عشرات الماليين من الضحايا و الجرحى و المفقودين كما تسببت في دمار ىائل وخسائر 
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ر سوى إيجاد و فشل عصبة األمم المتحدة في أداء مياميا. لم يكن ىناك خيا 1 مادية باىضة الثمن
منظمة دولية جديدة تأخذ عمى عاتقيا إدارة شؤون العالم ليتم بعدىا إجراء العديد من جوالت المفاوضات و 

التي كممت باالتفاق و التوقيع عمى ميثاق األمم المتحدة في مدينة سان  2 النقاشات و المؤتمرات
في ختام المؤتمر الخاص بوضع  1945 حزيران 26بتاريخ  3 فرانسيسكو في الواليات المتحدة األمريكية

لتنشا بذلك منظمة عرفت باسم "  1945أكتوبر  24نظام الييئة الدولية الجديدة ليصبح نافذا بدءا من 
 . 4 منظمة األمم المتحدة "

المجمس  ،مجمس األمن،الجمعية العامة  ،تتألف المنظمة من ستة أجيزة رئيسية ىي األمانة العامة    
محكمة العدل الدولية حيث  يوجد مقر ىذه األجيزة في  ،مجمس الوصاية ،الجتماعياالقتصادي و ا

نيويورك باستثناء محكمة العدل التي يوجد مقرىا بمدينة الىاي في ىولندا. ىذا  باإلضافة لوجود عشرات 
ثقافية و األجيزة الثانوية و الوكاالت المتخصصة و المنظمات الثانوية في مختمف األنشطة اإلنسانية و ال

 . 5 حقوق اإلنسان و الصحة...

 ثانيا : مبادئ و أىداف تسعى لتحقيقيا منظمة األمم المتحدة

 19مادة موزعة عمى  111نص عمى ىذه العناصر وأخرى ميثاق المنظمة المتكون من ديباجة و     
لدولية المؤلف من فصل أىميا الفصمين السادس والسابع , كما انو يعتبر النظام األساسي لمحكمة العدل ا

 فصول. 5مادة موزعة عمى  70

حددت ديباجة الميثاق الدوافع التي أنشأت منظمة األمم المتحدة  : دوافع منظمة األمم المتحدة -1
 ألجميا و التي تتمثل في :

 إنقاذ األجيال المقبمة من ويالت الحروب التي جمبت عمى اإلنسانية خالل جيل واحد آالما كبيرة 
  إيمان الشعوب من جديد بالحقوق اإلنسانية لإلنسانتأكيد 
 6العمل وفق مبادئ التسامح والعيش معا في سالم وحسن الجوار 

                                                           
1

 .01, ص 2102احمد سٌف الدٌن," مجلس األمن و دوره فً حماٌة السالم الدولً", الطبعة األولى, لبنان, منشورات الحلبً الحقوقٌة, 
2
 . 22رب الباردة رؤٌة إصالحٌة", المرجع السابق, ص د أسامة مرتضى السعٌدي," الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واألمم المتحدة فترة ما بعد الح 

3
  Delique Pierre Edouard ;Le Mythes des Nations Unies L’ONU Après la guerre froide , Paris,1994 ,P 13. 

4
ت, منشورات الحلبً د محمد المجذوب," التنظٌم الدولً: النظرٌة و المنظمات العالمٌة و اإلقلٌمٌة المتخصصة",الطبعة األولى, بٌرو 

 .081, ص 2112الحقوقٌة,
5
 .08احمد سٌف الدٌن , " مجلس األمن ودوره فً حماٌة السالم الدولً", المرجع السابق, ص  

6
  Audeoud Olivier : La détermination des compétences des Organisations internationales , Paris , 1992 ,P 90. 
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 توحيد القوى لحفظ السمم واألمن الدوليين 
  كفالة المبادئ ورسم الخطط التي تضمن عدم استخدام القوة المسمحة في غير المصمحة المشتركة 
  1 رفع مستوى الشؤون االقتصادية واالجتماعية لمشعوب جميعيااستخدام اإلرادة الدولية في . 

: نصت عمييا المادة الثانية التي وردت في الميثاق والتي يتعين  مبادئ منظمة األمم المتحدة -2
عمى الدول األعضاء في المنظمة االلتزام بيا تجاه بعضيم البعض و تجاه المنظمة والتي يشكل احتراميا 

أمنو و سالمتو . أىم ىذه ىا أىم وسيمة لوقاية المجتمع من األخطار التي يمكن أن تيدد و التقيد بتنفيذ
 :المبادئ

 قيام المنظمة عمى مبدأ المساواة في السيدة بين جميع أعضائيا 
 تنفيذ األعضاء التزامات الميثاق بحسن نية 
 امتناع األعضاء عن استعمال القوة أو التيديد باستعماليا 
  2 الدول غير األعضاء عمى مبادئ المنظمةالعمل عمى سير . 
 عدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخمية لمدول األعضاء التي تكون من صميم سيادتيا الداخمية 
  عدم التيديد باستخدام القوة أو استخداميا فعال في حل المنازعات الدولية بمعنى تحريم استخدام القوة

 . 3 ي ألية دولةضد سالمة األراضي أو االستقالل السياس

: تتمثل األىداف التي تعمل منظمة األمم المتحدة عمى تحقيقيا  أىداف منظمة األمم المتحدة -3
 والتي نصت عمييا المادة األولى من الميثاق في :

 حفظ السمم و األمن الدوليين باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع األسباب التي تيدد السمم و إزالتيا  
العالقات الودية بين الدول عمى أساس المساواة في الحقوق عمى أن يكون لمشعوب حق تنمية  

 تقرير مصيرىا و اتخاذ التدابير المالئمة لتعزيز السالم العالمي
 تحقيق التعاون الدولي في الشؤون االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 
 .1 خدمة الغايات المشتركةجعل األمم المتحدة مرجعا لتنسيق جيود الدول و توجيييا ل 

                                                           
1
 .91احمد سٌف الدٌن , ص  
2
, القاهرة, دار النهضة العربٌة, ص 1جعفر عبد السالم," المنظمات الدولٌة : دراسة فقهٌة و تأصٌلٌة للنظرٌة العامة للتنظٌم القضائً", الطبعة  

211. 
3
اهنة", الطبعة األولى,بٌروت, مركز دراسات حسن نافعة ," دور األمم المتحدة فً تحقٌق السلم و األمن الدولٌٌن فً ظل التحوالت العالمٌة الر 

 .002, ص 0111الوحدة العربٌة, 
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 الفرع الثاني : جيود منظمة األمم المتحدة

تمعب منظمة األمم المتحدة دور جد ىام في تنظيم و تسوية المشاكل المتعمقة باستخدام الطاقة النووية     
نظرا لمتغيرات الكبيرة التي حصمت نتيجة اكتشاف ىذه الطاقة و التطور السريع في مجاالت استخداميا 
خاصة المجال العسكري . تجسد دورىا بشكل أساسي في اعتمادىا لجممة من القرارات اليامة و بمورة 
بعض االتفاقيات ذات الصبغة العالمية لنزع األسمحة النووية و حظر سباق التسمح وتنظيم العالقات 

 الدولية , باإلضافة لقياميا بعقد دورات استثنائية خاصة بنزع السالح .

  القرارات األمميةأوال : 

إذ  ، 2 1961  اعتمدت منظمة األمم المتحدة أول قرار بشان حظر استعمال األسمحة النووية سنة    
بتكثيف جيودىا وزيادة دورىا لمدفع بقضايا نزع السالح وتنظيم التسمح و الحد من  1962قامت منذ عام 

وألول مرة  29أدرجت في دورتيا رقم  1974انتشار األسمحة النووية خصوصا لألمام . حيث نجدىا سنة 
بند عمى جدول أعماليا يعالج مسالة إنشاء منطقة خالية من األسمحة النووية في الشرق األوسط وذلك 
بناءا عمى طمب قدمتو إيران يدعو إلى الحظر النيائي لصنع ىذه األسمحة واقتنائيا و تجربتيا و نقميا 

 1974صادر شير ديسمبر  3263اني كأول قرار أممي يحمل الرقم وتخزينيا . ليتم اعتماد المقترح اإلير 
يدعو كل دول المنطقة إلى المشاركة في إخالئيا من األسمحة النووية واالنضمام إلى معاىدة عدم 

 االنتشار لما في ذلك من تعزيز لمسمم و األمن  .

نت من خاللو الحرب والتي أدا 1983الصادر شير ديسمبر  75-38كما أصدرت أيضا قرارىا رقم   
النووية بوصفيا منافية لضمير اإلنسان و حكمنو وكونيا أبشع جريمة يمكن أن ترتكب ضد الشعوب, كما 

 . 3 أنيا تمثل انتياكا صارخا ألىم حقوق اإلنسان وىو حق الحياة

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 .21, ص 2118مٌلود بن غربً," مستقبل منظمة األمم المتحدة فً ظل العولمة",الطبعة األولى, لبنان, منشورات الحلبً الحقوقٌة,  
2
هاكا مباشرا لمٌثاق األمم المتحدة وان أٌة دولة تستعمل هذه األسلحة أعلنت فٌه " أن استعمال األسلحة النووٌة و النووٌة الحرارٌة ٌشكل انت 

 ستكون بذلك قد قامت بعمل مخالف لقوانٌن اإلنسانٌة واقترفت جرٌمة ضد الجنس البشري و الحضارة ".
3
 .01محمد عبد هللا محمد نعمان, " ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة",  مرجع سابق, ص  
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 ثانيا : إعداد وصياغة االتفاقيات الدولية

أىمية المتمثل في تشجيع الدول النووية عمى التفاوض يبرز أيضا دور المنظمة وىو الدور األكثر     
لمحد من التسمح النووي و التنسيق إلعداد اتفاقيات جماعية ذات صبغة عالمية نذكر منيا عمى سبيل 

 المثال ال الحصر :

في واشنطن  1959ديسمبر  1تم توقيعيا بتاريخ  : 1959معاىدة القطب الجنوبي لعام  -1
تعد أول معاىدة تضع في حيز التطبيق فكرة منطقة خالية من  ، 19611 يو يون 23لتصبح نافذة في 

األسمحة النووية . نصت في مجمميا عمى جعل المنطقة المتجمدة الجنوبية منطقة منزوعة من السالح 
تستخدم لألغراض السممية فقط , باإلضافة لمنع إجراء أي مناورات عسكرية في ىذه المنطقة أو إجراء 

األسمحة أو بناء المنشات أو إقامة قواعد أو التخمص من الفضالت المشعة التي تنتج عن تجارب عمى 
 . 2 النشاطات العسكرية كما تمنع وقوع أي تفجير نووي

معاىدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان اكتشاف و استخدام الفضاء  -2
ما تعرف ب " معاىدة الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى أو 

أكتوبر  10لتصبح نافذة في  1967جانفي  27وضعت لمتوقيع عمييا بتاريخ  ": 1967الخارجي لعام 
. نصت في مجمميا عمى حظر وضع أي أجسام تحمل أسمحة نووية و غيرىا من األسمحة ذات  3 1967

ومنع  ، 4 في الفضاء الخارجيالتدمير الشامل في مدار حول األرض أو عمى األجسام السماوية أو 
االستخدام العسكري لألجرام السماوية كإقامة قواعد ومنشآت و تحصينات عسكرية ووضع مثل ىذه 

إذ يقتصر استخدام القمر وغيره من األجرام السماوية  5 األسمحة عمى ىذه األجسام في الفضاء الخارجي
 . 6 عمى األغراض السممية فقط

 باألمم المتحدةثالثا : الدورات الخاصة 

                                                           
1
 دولة طرف لتبقى المعاهدة رهن التصدٌق علٌها . 52بلغ عدد الدول األطراف فً المعاهدة  
2
 .181, ص 2110مجموعة باحثٌن," التسلح ونزع السالح و األمن الدولً", لبنان, مركز دراسات الوحدة العربٌة, نوفمبر  
3
 غٌر محدودة المدة. دولة طرف لتكون المعاهدة 010ذلك بعد التوقٌع على المعاهدة من قبل  
4
 ,18محمد عبد هللا محمد نعمان, المرجع السابق,ص  
5
 .180مجلد " التسلح ونزع السالح و األمن الدولً" مرجع سابق, ص  
6
 .19ستٌف تولٌو و توماس شمالبرغر ," نحو االتفاق على مفاهٌم األمن", مرجع سابق, ص  
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باإلضافة لإلجراءات السابقة اتبعت منظمة األمم المتحدة أشكاال أخرى من النشاطات الرامية لمحد      
 من سباق التسمح النووي ونزعو تتمثل في تكريس دورات لألمم المتحدة أىميا :

 30إلى  ماي 23التي عقدت في الفترة بين  : 1978الدورة االستثنائية لنزع السالح عام  -1
في مقر األمم المتحدة بحضور عدد كبير من مندوبي الدول, ليتوصل المجتمع الدولي  1978جويمية 

ألول مرة في تاريخ المفاوضات الخاصة بنزع السالح إلى اتفاق جماعي حول إستراتيجية شاممة لنزع 
 السالح .

جتماع مرجعا لكل الجيود التي حيث تضمنت الوثيقة الختامية لمدورة بندا يؤكد عمى جعل ىذا اال     
ستبدل الحقا لنزع السالح ضمن منظمة األمم المتحدة أو أي منظمة متخصصة كما حددت تدابير دعم 
األجيزة الدولية والمتعددة األطراف المعنية بقضايا نزع السالح ضمن األمم المتحدة واعتماد برنامج عمل 

 العام والكامل . يؤدي الى تحقيق اليدف النيائي وىو نزع السالح

جويمية في  10إلى  17انعقدت في الفترة بين  : 1982الدورة االستثنائية لنزع السالح لعام  -2
مقر األمم المتحدة بالتزامن مع حممة األمم المتحدة لنزع السالح , حيث تم خالل الدورة مناقشة قضايا نزع 

ول المشاركة وتقديم مشاريع قرارات لمجمعية السالح  واألمن والسمم و تقديم عدة اقتراحات من قبل الد
العامة من بينيا مقترحات بتجميد األسمحة النووية واتخاذ تدابير لمحيمولة دون وقوع حرب نووية ونزع 

 السالح النووي .

: خصصت ىذه الدورة لقضايا نزع السالح  1988الدورة االستثنائية لنزع السالح لعام  -3
ج الوضع السياسي بشكل عام من خالل حشد الرأي العام ونشر المعمومات و األمر الذي  ساىم في انفرا

إصدار البيانات وحمالت التحسيس بأخطار األسمحة عموما والنووية خصوصا األمر الذي يساىم في 
 . 1 وقف سباق التسمح

يزة الدولية سعت منظمة األمم المتحدة من خالل انعقاد ىذه الدورات لوضع تدابير لدعم و تقوية األج    
التي تعالج مسالة نزع السالح ووضع أولويات في مجال نزع السالح ز نشر المعمومات التي ليا عالقة 
بقضايا نزع السالح . لكن رغم كل ىذه الجيود المبذولة فان حظر انتشار األسمحة النووية الزال في 

                                                           
1

,مركز اإلمارات للدراسات 91: نقاط التحول و الخٌارات النووٌة", دراسات عالمٌة, العدد  سمٌنة احمد," برنامج التسلح النووي الباكستانً 

 .91,ص 2111والبحوث اإلستراتٌجٌة , أبو ظبً, 
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الصين ودول أخرى كالواليات  ،سا تصاعد فبعض الدول الزالت تجري تجاربيا  النووية المحظورة مثل فرن
باطن األرض ذلك نتيجة عدم وجود إرادة سياسية حقيقية خاصة لدى المتحدة األمريكية التي تجرييا تحت 

 . 1 سباق التسمح والقضاء عمى األسمحة النوويةالدول النووية لوقف 

أجيزة أساسية تابعة ليا دفعت ىذه األسباب وأخرى لتدعيم جيود المنظمة بمساعي أخرى تبذليا     
 ساىمت بشكل ممموس في تقميص وتيرة التسمح النووي التي عرفت تصعيدا ال مثيل لو .

 المطمب الثاني : دور األجيزة التابعة لألمم المتحدة في الحد من التسمح النووي

ضافة لبعض تعد مسالة نزع السالح و تنظيمو بكافة أنواعو مسالة جد ىامة كمفت بيا المنظمة باإل    
األجيزة األخرى التابعة ليا منيا مجمس األمن و الجمعية العامة و مؤتمر نزع السالح و معيد األمم 

 المتحدة لبحوث نزع السالح التي تعتمد مناىج عمل مختمفة لكن غايتيا واحدة .

 الفرع األول : أساليب عمل األجيزة الرئيسية

العامة باعتبارىما جيازين رئيسيين إلقامة السمم واألمن في اعتمد كل من مجمس األمن و الجمعية     
نشاء لجان وعقد  العالم طرق عمل مختمفة كل حسب اختصاصو و صالحياتو منيا إصدار القرارات وا 

 مؤتمرات.

 أوال : مجمس األمن

مريكية و جاءت نشأتو نتيجة مشاورات بين الدول الكبرى الثالث في البداية ىي الواليات المتحدة األ     
المممكة المتحدة و االتحاد السوفيتي حيث توصمت إلى اتفاق حول تشكيل وسمطات و صالحيات مجمس 
األمن و تحديد طريقة التصويت وكيفية اتخاذ القرارات فيو, ىذا ما منح ىذه الدول وضعا خاصا و متميزا 

 . 2 باإلضافة إلى كل من فرنسا و الصين

نما ىو ىيئة سياسية الطابع تضم الدول  : طبيعتو -1 مجمس األمن ليس بييئة قضائية أو قانونية وا 
.أو  3 الكبرى في العالم , يتمتع بصالحيات ىامة مرجعيتو التشريعية ىي نصوص ميثاق األمم المتحدة

                                                           
1
 .90سمٌنة احمد," برنامج التسلح النووي الباكستانً : نقاط التحول و الخٌارات النووٌة", المرجع نفسه,ص  

2
  Russbach olivier ; ONU Contre ONU le Droit internationale confisqué la découverte , paris, 1994 , p196 

3
  Mohammed Bedjaoui ; Le Nouvel Ordre Mondial et contrôle de la légalité des actes du conseil de sécurité , 

Brussels , Bruylant ,1994 ,p 194. 
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في كيفية ىو الجياز التنفيذي الرئيسي في األمم المتحدة الذي أواله ميثاق المنظمة أىمية فائقة تمثمت 
تشكيمو وطبيعة الميام الممقاة عمى عاتقو ونوع االختصاصات المعيود بيا إليو والوسائل التنفيذية المتاحة 

 .1 لو دون غيره من األجيزة األخرى

من ميثاق األمم المتحدة عمى النحو  24أما اختصاصاتو حددىا الفصمين السادس و السابع و المادة 
 التالي :

األمم المتحدة إلى مجمس األمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السمم يعيد أعضاء منظمة  
 واألمن الدوليين فيو يعمل نيابة عنيم

والتي  24يعمل في أداء واجباتو وفقا لمقاصد و مبادئ األمم المتحدة التي تضمنتيا المادة  
 2 انون الدولييفترض عمى المجمس تطبيقيا كونيا تشكل قواعد آمرة في العالقات الدولية و الق

 تتمثل في :
 مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الدول والشعوب  
 حق تقرير المصير لمشعوب والدول والحفاظ عمى استقالليا وسالمة أراضييا 
 عدم استخدام القوة في العالقات الدولية أو التيديد بيا 
 حل النزاعات سمميا وحفظ السمم واألمن الدوليين ومنع أعمال العدوان 
لتمتع بجميع حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية و االجتماعية والثقافية من دون أي ا 

 . 3 تمييز بين الشعوب و األفراد و النساء والرجال
 يرفع المجمس تقارير سنوية وتقارير خاصة عند االقتضاء إلى الجمعية العامة لمنظر فييا . 

ى أحسن وجو وعند الضرورة قام بإنشاء فروع وأجيزة ثانوية لضمان أداء مجمس األمن لجميع وظائفو عم
تابعة لو تتولى أداء ميام محددة من بينيا لجنة أركان الحرب التي تتولى ميمة إسداء المشورة ومساعدة 
المجمس في جميع المسائل المتصمة بما يمزمو من احتياجات حربية لحفظ السمم واألمن الدوليين واستخدام 

باإلضافة إلى لجنة الخبراء  ،وعة تحت تصرفو وقيادتيا وتنظيم التسمح قدر المستطاع القوات الموض

                                                           
1
ٌاسٌة الدولٌة وإستراتٌجٌة إدارة األزمات ", الطبعة األولى, األردن, دار مجدالوي للنشر والتوزٌع , د ثامر كامل الخزرجً ," العالقات الس 

 .912, ص 2111
2
  Pierre Weiss ; Le système des Nations Unies, Nathan,Paris ,2000 ,p 11. 

3
  Mohammed Bedjaoui , op,cit, p 195. 
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تتألف من قانونيين  1946جانفي  17القانونيين التي أنشئيا المجمس في أولى جمساتو التي عقدىا بتاريخ 
 . 1 متخصصين يتولون تقديم المشورة لممجمس بخصوص تفسير أحكام الميثاق وقواعد اإلجراءات

: يمعب مجمس األمن دورا رئيسيا داخل منظمة األمم المتحدة  جيوده اليادفة لنزع السالح -2
بسبب توليو ميمة حفظ السمم واألمن الدوليين التي يسعى لمقيام بيا بإتباعو مناىج عمل فعالة لتنظيم 

ت الطابع اإللزامي فيي كمرحمة أولى ثم إزالتيا كمرحمة ثانية تتمثل أساسا في إصداره القرارات ذا 2 التسمح
 واجبة التنفيذ من قبل جميع أعضاء منظمة األمم المتحدة , من بين أىم القرارات الصادرة عنو نذكر :

طمب إلى مجمس  2003: قدم الرئيس األمريكي جورج دبميو بوش في سبتمبر  1541القرار رقم  –ا 
جميع أعضاء األمم المتحدة إلى تجريم  األمن يحثو عمى تبني قرار ضد انتشار األسمحة يدعو من خاللو

. ليقوم المجمس بعد  3 انتشار أسمحة الدمار الشامل ووضع ضوابط صارمة تتوافق مع المعايير الدولية
بإصدار القرار  2004ابريل  28المنعقدة بتاريخ  4956مفاوضات دامت سبعة أشير في جمستو رقم 

 . نص القرار إجماال عمى : 4 ألمم المتحدةباإلجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق ا 1540

  إلزام الدول باالمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم لمجيات غير التابعة لمدول ومنع
 حيازتيا ليذه األسمحة أو وسائل صنعيا أو امتالكيا أو نقميا أو تحويميا أو استعماليا 

  وضع ضوابط محمية و حدودية ترمي لمنع انتشار األسمحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية
عادة التصدير وتحديد عقوبات جنائية  ووسائل إيصاليا بفرض ضوابط عمى التصدير و الشحن وا 

 مالئمة في حال مخالفة القوانين 
 ف باالمتثال لمعاىدات منع االنتشار زيادة التعاون والحوار الدولي و اإلقميمي لتحقيق ىذه األىدا

 وتبادل المساعدات و الخبرات القانونية والتنظيمية والتنفيذية 

                                                           
1
 .020, ص 2110المتحدة",  ا د عصام الدٌن بسٌم, " منظمة األمم 
2

من مٌثاق األمم المتحدة التً نصت على انه " رغبة فً إقامة السلم واألمن الدولً و توطٌدهما بأقل تحوٌل لموارد العالم  21طبقا لنص المادة  

تحدة لوضع مناهج لتنظٌم اإلنسانٌة و االقتصادٌة إلى ناحٌة التسلٌح ٌكون مجلس األمن مسئوال عن وضع خطط تعرض على أعضاء األمم الم
 التسلٌح ".

3
, 2112اٌان انطونً," الحد من األسلحة و حظر االنتشار: دور المنظمات الدولٌة", الطبعة األولى,لبنان, مركز دراسات الوحدة العربٌة, نوفمبر  

 .009ص 
4
الطبعة األولى,لبنان, مركز دراسات الوحدة  حظر االنتشار بواسطة تشرٌع دولً", 0251كرٌسترالستروم," قرار مجلس األمن الدولً رقم  

 .180, ص 2110العربٌة , 
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  اتخاذ كافة اإلجراءات التعاونية بين الدول وفقا لسمطاتيا القانونية وتشريعاتيا الوطنية. بما يتفق
يائية أو البيولوجية مع القانون الدولي لمنع االتجار غير المشروع باألسمحة النووية أو الكيم

 1 ووسائل إيصاليا األمر الذي يشكل تيديدا خطيرا لمسمم واألمن الدوليين
  إنشاء لجنة مكونة من خبراء وفرق عمل تضم جميع أعضاء مجمس األمن حيث تتمثل ميمتيا

 األساسية في تقديم تقاريرىا إلى مجمس األمن والتي تدور حول المجاالت التالية :
 الوطني ومدى تطبيق القرار من قبل الدول الرصد و التقيد 
 تقديم المساعدات 
التعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية ولجان مجمس األمن قصد تبادل المعمومات وتحديد  

 االحتياجات والبرامج الالزمة لممساعدة
 . 2 الشفافية والتواصل اإلعالمي 

ن العام بتكوين فريق من الخبراء لتقديم مساعداتو لتتمكن المجنة من أداء الميام الموكمة ليا سمح األمي
تمكنت ىذه األخيرة من تحقيق خطوات جد متقدمة في مجال  ،2004لمجنة التي بدأت عمميا في يونيو 

عمميا حيث قدمت تقريبا كل دولة عضو في منظمة األمم المتحدة تقارير عن قدراتيا و اإلشكاالت التي 
دولة عمى األقل  140ة عمى انتشار أسمحة الدمار الشامل. إذ اعتمدت تعاني منيا فيما يتعمق بالسيطر 

 .2006دولة عام  65تدابير قانونية ترمي إلى حظر انتشار ىذه األسمحة مقارنة مع  2011سنة 

نتاج المواد      ىذا وقد ارتفع عدد الدول التي أبمغت عن وضع اطر قانونية وطنية تتعمق بتصنيع وا 
,كما وضع 2011دولة عام  120وأكثر من  2009دولة عام  71إلى  2006عام  دولة 32النووية من 

عدد كبير من الدول عقوبات تفرض عمى الجيات الفاعمة من غير الدول التي تنخرط في أنشطة االنتشار 
 . 3 أو تسعى إلى ذلك

مجمس األمن رقم  إذ أعاد قرار 1540كما دعم القرار بقرارات الحقة حددت بدقة اكبر أىداف القرار      
تأكيده عمى أن يشمل االلتزام وضع ضوابط عمى تمويل االنتشار  2006الصادر سنة  1810و  1673

الذي تم بمقتضاه الزيادة في  2012الصادر سنة  2055باإلضافة التخاذ المجمس أيضا لمقرار رقم  ،
 خبراء . 09إلى  08عدد فريق الخبراء من 

                                                           
1
 .811, , ص 2112,لبنان,مركز دراسات الوحدة العربٌة, نوفمبر  0مجموعة مؤلفٌن," التسلح ونزع السالح واألمن الدولً", ط 
2
 .12,ص 2102", واشنطن,منشورات إدارة األمن الدولً وعدم االنتشار , دٌسمبر  0251مجموعة مؤلفٌن, " قرار مجلس األمن الدولً رقم  
3
 .11المرجع نفسه, ص  
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ابريل  25المنعقدة بتاريخ  5877اتخذه مجمس األمن في جمستو رقم  : 1811القرار رقم  –ب 
ليؤكد عمى ضرورة التعاون الدولي بين الدول طبقا لمقانون الدولي وتنسيق الجيوذ المبذولة عمى  2008

ليقرر في األخير تمديد والية لجنة  ،الصعيدين الوطني واإلقميمي قصد تعزيز مواجية عالمية ليذا التحدي 
 وحثيا عمى : 2011لفترة ثالث سنوات إلى غاية  1540ر رقم القرا

 تقديم تقارير عمميا إلى مجمس األمن 
  1540تعزيز جيودىا لتعزيز تنفيذ جميع الدول لمقرار 
  المشاركة النشطة وتوفير فرص التفاعل مع الدول و المنظمات الدولية واإلقميمية ذات الصمة

 . 1 تبرعات المالية لمساعدة الدوللتعزيز سبل تبادل الخبرات و تشجيع ال

: أعدتو الواليات المتحدة األمريكية ليتم اعتماده باإلجماع من قبل مجمس  1887القرار رقم  –ج 
حول نزع السالح وعدم االنتشار  2009سبتمبر  24المنعقدة بتاريخ  6191األمن خالل جمستو رقم 

ابت و الشرعي لمدول في تطوير األبحاث واستخدام النووي, ليؤكد المجمس من خالل القرار عمى الحق الث
الطاقة النووية سمميا وان انتشار أسمحة الدمار الشامل يشكل تيديدا حقيقيا لمسالم واألمن الدوليين لذا 
وجب السير الجاد نحو وقف انتشار األسمحة النووية لتخفيض األخطار العالمية النووية وتحقيق إجماع 

ة منع االنتشار . باإلضافة لدعوة المجمس الدول األطراف في معاىدة منع عالمي حول تقوية معاىد
 : االنتشار إلى

 إجراء مفاوضات بحسن نية لوضع تدابير فعالة تتعمق بخفض ونزع األسمحة النووية 
االمتناع عن إجراء تفجيرات نووية تجريبية وتوخي المسؤولية في إدارة استخدام اليورانيوم العالي  

 األغراض المدنية والتقميل من استخدامو إلى ادني حد ممكن التخصيب في
اعتماد ضوابط وطنية أكثر صرامة لتصدير السمع والتكنولوجيا الحساسة لدورة الوقود النووي حيث  

يشجع عمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ىذا المجال خاصة ما تعمق بالضمانات التي تسيل 
 السمميالتعاون في ميدان االستخدام 

لمتحقق من امتثال الدول اللتزاماتيا  1540تشجيع التعاون بين الدول والوكالة ولجنة القرار  
 . 1 المتعمقة بالضمانات ورفع مستويات األمان النووي والحد من خطر اإلرىاب النووي

                                                           
1
قع االلكترونً: , على المو2111سبتمبر  22مقال بعنوان " مجلس األمن ٌتبنى قرار لنزع السالح النووي", ٌومٌة الدستور األردنٌة, الجمعة  

www.addustour.com/15523.html. 
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 ثانيا : الجمعية العامة

خول ميثاق األمم المتحدة تحتل المرتبة الثانية في التصنيف من حيث األىمية بعد مجمس األمن 
صالحيات عديدة ليا أىميا إمكانية اإلشراف والرقابة عمى نشاطات باقي أجيزة المنظمة خاصة المجمس 

 االقتصادي واالجتماعي و  مجمس الوصاية .

 طبيعتيا :  -1

وفود جميع تعتبر ىيئة المناقشة الرئيسية لألمم المتحدة و األوسع تمثيال في العالم حيث تمتقي فييا     
يتمتعون فييا بنفس الحقوق و الصالحيات فيي جياز عام  2 الدول مكونين بذلك أعضاء الجمعية العامة

 . 3 رئيسي ال يخضع ألي دولة ميما كانت قوتيا وميما كانت درجة تقدميا

بول ق ،ىذا وتمتمك الجمعية اختصاصات واسعة منيا تمقي ودراسة التقارير  الصادرة عن مجمس األمن    
إنشاء األجيزة والفروع الثانوية, مناقشة أي مسالة أو أمر  ،أو وقف أو فصل عضو من أعضاء المنظمة

صدار توصيات  يدخل في نطاق ميثاق األمم المتحدة أو يتصل بصالحيات جياز من أجيزة المنظمة وا 
 . 4 وقراراتيا عن طريق التصويت باألغمبية أو االتفاق العام أو بعقد مؤتمر عام

 مجاالت  عمل الجمعية العامة لمحد من التسمح النووي -2

فقرة أولى عمى انو لمجمعية العامة أن تنظر في  11نص ميثاق منظمة األمم المتحدة في المادة     
المبادئ العامة لمتعاون في حفظ السمم واألمن الدوليين حيث يدخل في ذلك المبادئ المتعمقة بنزع السالح 

صد تحقيق أىدافيا المتمثمة خاصة في ضمان حياة أمنة لمبشرية عن طريق القضاء وتنظيم التسمح . ق
تتمثل  5 عمى أسمحة الدمار الشامل بكافة أنواعيا قامت الجمعية بالعمل عمى مستويات عديدة مختمفة

 أىميا في :

                                                                                                                                                                                     
1
, 00221ٌدعو كل الدول لتقلٌص الترسانات النووٌة والسعً لمعاهدة نزع السالح", جرٌدة الشرق األوسط, العدد  0880مقال بعنوان" القرار  

 ,12, ص 2111سبتمبر  22صادرة بتارٌخ الجمعة 
2
 Brugiére Pierre ;Les Pouvoir de L’AGNU en matière politique et de sécurité ,Pedone ,Paris ,P100.  

3
 .21,ص 2110الجزائر ,CDRAبن سلطان عامر ،" األمم المتحدة وتحدٌات النظام الجدٌد عشرٌة من العالقات الدولٌة"،  

4
  PancariVeli ; De la charte de ONU à une meilleure organisation du monde ,Pedone ,Paris ,P48.  

5
 .011, ص 0112", عالم المعرفة,اأكتوبر 0152ا د حسن نافعة ," األمم المتحدة فً نصف قرن: دراسة فً تطوٌر التنظٌم الدولً منذ  



 االنتشار النوويأسس ودعائم النظام الدولي لمنع : الثانيالفصل 

 

86 
 

وية عموما و والتي تتولى ميمة أساسية تكمن في حل المشاكل المتعمقة بالطاقة النو  :إنشاء المجان –ا 
 تنظيم استخداماتيا السممية , نجد من أىم ىذه المجان :

  لجنة األمم المتحدة لمطاقة الذرية : صدر أول اقتراح رسمي حوليا من قبل كل من رؤساء الدول
ترومان , كنز , اتمي يتضمن إنشاء لجنة تابعة لمنظمة األمم المتحدة تنظم استعمال الطاقة 

وزراء خارجية كل من  1945استخداميا عسكريا . ليتوصل في ديسمبر النووية سمميا وتمنع 
الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفيتي و المممكة المتحدة إلصدار اقتراح باالشتراك مع 

. قدمت بعدىا  1 وزراء خارجية الصين و فرنسا لتأسيس لجنة تدرس موضوعات الطاقة النووية
 1946جانفي  24إلى الجمعية العامة لتصدر ىذه األخيرة قرار بتاريخ  المممكة المتحدة اقتراحا

 . 2 ذلك أثناء اجتماعيا بمندن نصت عمى إنشاء المجنة 

باإلضافة إلى دعوة القرار مجمس األمن لوضع تدابير عممية لتنظيم التسمح واتخاذه ضمانات الزمة لكفالة 
و ووضع الخطط الالزمة لتخفيض التسمح والتركيز عمى احترام جميع الدول لمنظام الذي يتم االتفاق عمي

 . 3 مسألة التسمح

 عيدت إلى المجنة ميمة تقديم مقترحات إلى مجمس األمن متعمقة بأربع مسائل محددة ىي :

 التوسع في تبادل المعمومات األساسية -

 األغراض السمميةالسيطرة عمى الطاقة الذرية إلى المدى الالزم لكفالة عدم استخداميا  إال في  -

 استبعاد األسمحة النووية وجميع األسمحة الرئيسية األخرى التي يمكن تكييفيا لمتدمير الشامل -

وضع ضمانات فعالة عن طريق التفتيش وغيره من الوسائل لحماية الدول الممتزمة من أخطار  -
 . 4 االنتياكات والتيرب

 1964، 1962، 1958 ، 1946اعات عديدة سنة كما قامت بتقديم العديد من المبادرات وعقد اجتم
 . 1 تمحورت حول أثار اإلشعاع النووي عمى اإلنسان والحيوان والجانب الوراثي والتموث اإلشعاعي

                                                           
1
 .215-212, ص ص 0100د محمد خٌري بنونة," القانون الدولً و استخدام الطاقة النووٌة", الطبعة الثانٌة,القاهرة, مؤسسة دار الشعب,  
2
 . 012د إبراهٌم محمد العنانً ," المحكمة الجنائٌة الدولٌة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ", مرجع سابف,ص  
3
 .11, ص 2109د عماد محمد علً ," جدلٌة العالقة بٌن نزع السالح واألمن الدولً ", القاهرة, دار النهضة العربٌة,  
4
 .01, ص 0181, نٌوٌورك, مركز شؤون نزع السالح, 05لمجلد مجموعة مؤلفٌن ," حولٌة نزع السالح", ا 
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كما تفرعت عن المجنة لجنة أخرى ىي " لجنة العمل" ميمتيا جمع االقتراحات و القرارات الصادرة عن 
عداد التقارير , لتق وم بدورىا بإنشاء ثالث لجان فرعية ميمتيا دراسة الرقابة المفروضة المجنة الرئيسية وا 

 عمى الطاقة النووية وتحديد العالقة القانونية بين وسائل وأجيزة الرقابة و دراسة النواحي الفنية .

  الصادرة عن  913المجنة  العممية الخاصة بتأثير اإلشعاع النووي : تم إنشاؤىا بموجب الالئحة رقم
العامة التي حددت ميام المجنة المتمثمة في تقديم مقترحات فنية حول جميع المعمومات و الجمعية 

البيانات وتنظيميا واختبارىا ونوعية المعدات المستخدمة لقياس اإلشعاع النووي , و دراسة التقارير الفنية 
ئجو وتأثيره عمى واالستفادة منيا ووضع تقارير سنوية ووضع ممخصات حول مستوى اإلشعاع النووي ونتا

اإلنسان وما يحيط بو بمشاركة مختمف المنظمات والييئات المعنية كمنظمة الصحة العالمية والمجنة 
 . 2 الدولية لموقاية من اإلشعاع والوراثة

تمحورت أساسا ي تم ذلك بدعم و تأييد من قبل الجمعية العامة و الت :عقد المؤتمرات العممية  –ب 
النووية سمميا وتشجيع الدول عمى ىذا النوع من االستغالل . من بين أىم ىذه حول استخدام الطاقة 

 المؤتمرات:

  8لينعقد بتاريخ  1954المؤتمر العممي األول : تم ذلك بعد إصدار الجمعية العامة الئحة عام 
 بجنيف ليتم إلقاء الضوء عمى المحاور التالية : 1955أوت  20إلى 

 في األغراض السممية وسائل استخدام الطاقة الذرية 
 تعاون جميع الدول لتحقيق ذلك 
 مجاالت استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة و استخداميا في الشؤون الطبية 

شخص  1334وكاالت متخصصة و حضور  8دولة و  73عضو ممثمين عن  1428حظر المؤتمر 
ية قدمت لمجمعية العامة في بصفة أعضاء مراقبين ىذا وقد قام أعضاء المؤتمر بإعداد دراسات عمم

 . 3األمر الذي دعا األمين العام لعقد مؤتمر آخر 1955دورتيا العاشرة عام 

                                                                                                                                                                                     
1
 .019محمد عبد هللا محمد نعمان, " ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة", المرجع السابق,ص  
2
 .219د محمود خٌري بنونة, المرجع السابق, ص  
3

 .215د محمود خٌري بنونة, نفس المرجع ,ص 
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  مؤسسات  6حكومة و  64عرضت خاللو  1958المؤتمر العممي الثاني : عقد شير سبتمبر
بحث عممي. نظرا لتطرق المؤتمر لموضوعات جديدة دفع ذلك  135موضوعا و  2535حكومية 

 االت المتخصصة الستغالل النتائج المتوصل إلييا و تجسيدىا ضمن أسموب عمميا .بعض الوك
  دولة و  75باشتراك  1964سبتمبر  9أوت إلى  31المؤتمر العممي الثالث : انعقد في الفترة من

مندوب ومستشار يمثمون ىيئات حكومية وغير  1823وكاالت متخصصة و حضور  10
بحث عممي ركز عمى استخدام الطاقة النووية في  747خاللو  حكومية و عممية و صناعية ليقدم

 المجاالت التالية :
 توليد طاقة تؤثر عمى النمو االقتصادي في جميع أنحاء العالم 
 تنقية المياه المالحة و توفير القوة و الحرارة 
مساعدة اقتصاديات الطاقة النووية و تكاليف استخراجيا و مقارنتيا بالطاقة التقميدية و كيفية  

الدول النامية الستغالليا .ليرفع المؤتمر في األخير تقريره إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قصد 
 . 1استغالل البيانات و األبحاث و النتائج المتوصل إلييا  

اتخذت الجمعية سمسمة من القرارات المتعمقة بنزع السالح عموما وال سيما  : إصدار القرارات –ج 
السالح النووي الذي يشكل انتياكا لميثاق األمم المتحدة ومخالفة لمقوانين و جريمة ضد البشرية . من أىم 

 ىذه القرارات التي أصبحت فيما بعد أساس اتفاقيات نجد :

  نع أنواع جديدة من أسمحة الدمار الشامل و المتعمق بحظر استحداث وص 60/46القرار
 منظومات جديدة 

 المتعمق بمعاىدة إنشاء منطقة خالية من األسمحة النووية في إفريقيا 60/49القرار 
  المتعمق بدور العمم والتكنولوجيا في حفظ األمن الدولي و نزع السالح 60/51القرار 
  سمحة النووية في منطقة الشرق األوسطالمتعمق بإنشاء منطقة خالية من األ 52/ 60القرار 
  المتعمق بمنع حدوث سباق تسمح في الفضاء الخارجي 60/54القرار 
  المتعمق باالمتثال التفاقيات عدم االنتشار والحد من األسمحة ونزع السالح  60/55القرار 
  المتعمق باالتجاه نحو عالم حالي من األسمحة النووية 60/56القرار 
  متعمق بحظر إلقاء النفايات المشعةال 60/57القرار 

                                                           
1
 .212ونة, " القانون الدولً واستخدام الطاقة النووٌة", مرجع سابق, ص د محمود خٌري بن 
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  المتعمق بنزع السالح النووي 60/70القرار 
  المتعمق بمنع و حظر اإلرىاب اإلشعاعي 60/73القرار 
  المتعمق بتدابير منع اإلرىابيين من حيازة أسمحة الدمار الشامل 60/78القرار 

: يعتبر أىم دور تمارسو الجمعية العامة في سبيل وقف  مساىمتيا في إبرام االتفاقيات الدولية –د 
وتيرة التسمح النووي أو عمى األقل الحد من تصاعده من خالل إبرام االتفاقيات الدولية وتشجيع الدول عمى 
المصادقة عمييا والتقيد بما ورد فييا. نتج عن ىذه الجيود المبذولة إبرام أىم االتفاقيات المتعمقة بالطاقة 

 ية منيا معاىدة عدم االنتشار النووي و معاىدة حظر وضع أسمحة نووية في قاع البحر والتربة ... النوو 

: تعد من أىم المعاىدات الدولية المتعددة األطراف التي عقدت  1968معاىدة عدم االنتشار النووي لسنة  
انتشار األسمحة النووية  منذ انتياء الحرب العالمية الثانية حيث سعى من خالليا المجتمع الدولي لوقف

. بدا ذلك من خالل تقديم  1التي تؤدي ال محال لنشوب حروب نووية و تحريم إنتاجيا و استخداميا
الواليات المتحدة األمريكية مشروع باروخ الذي تم رفضو من قبل االتحاد السوفيتي الذي قام بدوره بتقديم 

 نووية حيث تضمن :مشروع معاىدة لتحريم إنتاج و استخدام األسمحة ال
 حظر إنتاج واستخدام األسمحة النووية 
 تدمير المخزون القائم بعد مرور ثالثة أشير من دخول المعاىدة حيز التنفيذ 
  إقامة لجنة دولية ميمتيا اإلشراف عمى كل ما يختص بالتبادل العممي لممعمومات والخبرات

 الفنية
 م الطاقة النووية وحصر استخداميا في إنشاء لجنة دولية أخرى مسئولة عن مراقبة استخدا

 األغراض السممية فقط 

, دفع 2إال أن الواليات المتحدة األمريكية لم توافق عمى ىذا المشروع ما أدى لخمق توتر بين الدولتين 
أطراف المجتمع الدولي لمتفاوض حول موضوع حظر االنتشار النووي حيث قدمت ايرلندا عام 

 13ار األسمحة النووية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتيا مشروع قرار حظر انتش 1958
باإلجماع حيث طمبت فيو من الدول كافة  16/ د  1665بإصدار القرار  1961التي قامت عام 

                                                           
1
 .012عمر بن عبد هللا سعٌد البلوشً, المرجع السابق, ص  

2
david Fischer ; history of the international Atomic Energy Agency the First forty Years, IAEA, September1997, p 

09. 
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بذل الجيود لتامين ابرم معاىدة دولية تتعيد بموجبيا الدول الحائزة عمى األسمحة النووية باالمتناع 
 عمى األسمحة النووية ونقل المعمومات الالزمة لصنعيا إلى الدول غير النووية  . عن إتاحة السيطرة

دعت فيو مؤتمر لجنة الثماني عشر لمتفاوض حول معاىدة  1965عام  2028كما اتخذت القرار 
 دولية لحظر االنتشار النووي عمى أساس عدد من المبادئ أىميا :

 مح بانتشار األسمحة النووية بصورة مباشرة أو أن تكون المعاىدة خالية من أي ثغرات قد تس
 غير مباشرة إلى الدول غير الحائزة عمى السالح النووي .

  أن تقيم المعاىدة توازنا مقبوال بين المسؤوليات وااللتزامات المتبادلة بين الدول الحائزة عمى
 األسمحة و الدول غير الحائزة عمييا .

  ع السالح العام والكامل ال سيما نزع السالح النووي أن تكون المعاىدة خطوة نحو تحقيق نز
 يكون تحت السيطرة الدولية الفاعمة و الصارمة .

 . أن تتضمن المعاىدة عمى أحكام مقبولة وقابمة لمتغيير لضمان فعاليتيا 
  أن ال تتضمن نصوصا أو أحكاما تؤثر سمبا في حق أي مجموعة من الدول في إبرام

 نيا بيدف ضمان عدم وجود أسمحة نووية عمى أراضييا .معاىدات إقميمية فيما بي

حيث تم عرض مشروع المعاىدة عمى الجمعية العامة لألمم المتحدة التي أشادت بو في قرارىا 
دولة عن  21وامتناع  4صوت واعتراض  95بأغمبية  1968يونيو  12الصادر في  3373

 .1التصويت 

 05لتصبح نافذة في  1968يوليو  1تم فتح باب التوقيع عمييا في لندن و موسكو و واشنطن في  
لينشأ عمى أساسيا نظام عالمي لعدم االنتشار مدعوم بنظام الضمانات الذي أنشأتو  19702مارس 

 12في  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بعد أن أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع المعاىدة
دولة في  189عاما إذ أنيا حظيت بقبول دولي نتيجة توقيع  20الذي يعد ثمرة جيود  1968يونيو 
 . 3دولة عربية 17من بينيا  2010جوان 

                                                           
.  12-15, بغداد, بٌت الحكمة, ص ص 0", ط0111لٌمً ," معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووٌة لعام قاسم محمد عبد الد  

1
 

2
السالم جون هارت و فرٌدا كوالو," تطورات األسلحة الكٌمٌائٌة و البٌولوجٌة و الحد من التسلح", الطبعة األولى, لبنان,معهد ستوكهولم ألبحاث  

 .185,ص 2110الدولً,نوفمبر 
3
الٌابان,  ن بٌن الدول التً وقعت على االتفاقٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, االتحاد السوفٌتً, برٌطانٌا, البحرٌن, مصر, العراق, لبنان, قطر,م 

 تركٌا, بٌنما لم توقع كل من الهند, إسرائٌل .
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مادة في مجمميا عمى األىداف التي تسعى إلييا الدول  11نصت المعاىدة التي احتوت عمى ديباجة و 
 اميا المتمثمة في :األطراف واألسس التي تستند إلييا في إبر 

التأكيد عمى أن الحرب النووية تنزل الدمار بالبشرية قاطبة وان انتشار األسمحة النووية يزيد من  -
 أخطار ىذه الحروب

 الدعوة لمتعاون عمى منع انتشار األسمحة النووية وتسييل ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  -
إتاحة جميع تقنيات الطاقة النووية السممية لمدول األطراف في المعاىدة باالشتراك والتعاون فيما  -

 بينيا 
اإلعالن عن الرغبة في منع التجارب النووية كخطوة نحو وقف صنع األسمحة النووية و تصفية  -

 كل المخزون منيا في ظل معاىدة شاممة لنزع السالح النووي تحت رقابة دولية فعالة
التزام الدول في عالقاتيا وفق ميثاق األمم المتحدة باالمتناع عن التيديد بالقوة أو استعماليا ضد  -

 . 1وحدة أراضي أي دولة أو استقالليا السياسي

جاءت المواد الست األولى من االتفاقية متضمنة التزامات تقع عمى عاتق الدول األطراف في المعاىدة 
 وىي كالتالي :

 طرف في المعاىدة بان ال تنقل بطريق مباشر أو غير مباشر إلى أي  2نووية تتعيد كل دولة
دولة كانت أسمحة نووية أو أي أجيزة أخرى لمتفجير النووي, و عدم مساعدتيا أو تشجيعيا عمى 

 . 3صنع أية أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة نووية أو اقتنائيا أو السيطرة عمييا بأي طريقة  
 نووية بعدم قبوليا من أي ناقل كان مباشرة أو بصفة غير مباشرة أي نقل تعيد الدول غير ال

لألسمحة النووية أو أجيزة متفجرة نووية أو اإلشراف عمى ىذه األسمحة آو األجيزة وأال تصنع آو 
تحصل عمى أسمحة نووية وأال تقبل المساعدة عمى صنع ىذه األسمحة أو األجيزة أو السعي 

 إلييا .
 سمحة نووية أو أجيزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائيا بأي طريقةعدم صنع أية أ 
 عدم التماس أو تمقي أية مساعدة في صنع أية أسمحة نووية أو أجيزة نووية أخرى 

                                                           
1
 .025-029د حسنٌن المحمدي بوادي , " اإلرهاب النووي لغة الدمار ", المرجع السابق, ص ص  
2
وهً الوالٌات المتحدة  0118جانفً  0الدول النووٌة المعترف بها وفق المعاهدة هً الدول التً صنعت سالح نووي أو أي جهاز تفجٌر قبل  

 األمرٌكٌة, روسٌا, المملكة المتحدة, الصٌن, فرنسا.
3
 .220محمد عبد هللا محمد نعمان, المرجع السابق,ص  
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  تعيد الدول غير النووية األطراف في المعاىدة بقبول ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عن
الفرصة أماميا لالستفادة من المساعدات التي تقدميا  طريق عقد اتفاقات معيا من اجل إتاحة

الوكالة أو تتوسط لدى دولة نووية لصالح دولة غير نووية بما يضمن استخدام ىذه الطاقة في 
األغراض السممية وعدم تحويميا لألغراض العسكرية األمر الذي يمكن الوكالة من تطبيق 

ف المباشر أو غير المباشر بحسب ظروف ضماناتيا من خالل الرقابة و التفتيش و اإلشرا
 .1النشاطات النووية ليذه الدول

  تعيد الدول األطراف في المعاىدة بالتفاوض بنية صادقة من اجل الوصول لتدابير فعالة لوقف
 . 2سباق التسمح النووي مبكرا ونزع األسمحة النووية

من المعاىدة حقوقا لمدول األطراف  10,08,04مقابل ىذه االلتزامات منحت بعض المواد منيا المادة 
تتمثل في السماح ليذه الدول تبادل الخبرات والمواد والمساعدات في كافة نواحي التطبيقات السممية لمطاقة 
النووية دون أي قيود حتى في مجال استخدام التفجيرات النووية في األغراض السممية بالتعاون مع إحدى 

عضو مقترحات لتعديل بنود المعاىدة و االنسحاب منيا في حال شعرت و تقديم أي دولة  3الدول النووية
أن المعاىدة لم تعد تخدم مصالحيا بعد إخطار جميع الدول األعضاء ومجمس األمن قبل انسحابيا بثالثة 

 . 4أشير

من جية أخرى طورت معاىدة منع االنتشار لنفسيا عدة آليات لمعمل عمى ضمان تنفيذ بنودىا     
من بينيا آلية مؤتمر المراجعة والتي تمثل اإلطار التفاوضي و التشريعي لتطوير بنودىا بما  المختمفة

بقوليا " يعقد الدول األطراف في المعاىدة  3فقرة  8يتالءم و المتغيرات الدولية وىو ما نصت عميو المادة 
ة التأكد من انو بعد خمس سنوات من نفاذىا مؤتمر في جنيف بسويسرا الستعراض سير المعاىدة بغي

عمال أحكام المعاىدة... " .  يجري تحقيق أىداف الديباجة وا 

 05في سبيل ذلك عقدت عدة مؤتمرات دولية لفحص و مراجعة المعاىدة أوليا في جنيف بتاريخ       
 1990أوت  20والرابع في  1985والثالث في سبتمبر  1980والثاني شير سبتمبر  1975مارس 

                                                           
1
 .0118من معاهدة عدم االنتشار لسنة  19-12لمزٌد من المعلومات انظر المواد  
2
 .80ستٌف تولٌو و توماس شمالبرغر ," نحو االتفاق على مفاهٌم األمن", مرجع سابق, ص  
3
 .022حسنٌن المحمدي بوادي, المرجع السابق, ص  
4
 .010سعد حقً توفٌق, المرجع السابق,ص  
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في مقر األمم المتحدة بنيويورك  1  1995ماي  12افريل إلى  17فترة الممتدة من والخامس عقد في ال
دول بصفة مراقبين .  10دولة عضو في معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية وحضور  175بمشاركة 

 حيث تنج عنو اتخاذ قرارات تتعمق ب :

ستعراض مرة كل خمس تمديد المعاىدة إلى اجل غير مسمى واالستمرار في عقد مؤتمرات اال 
وىو األمر الذي قبمت بو الدول العربية مقابل قرار جعل الشرق األوسط منطقة خالية  2سنوات 

 . 3من األسمحة النووية 
 تعزيز المعاىدة وتحقيق االنضمام العالمي الشامل إلييا . 

مبادئ بشان  1995اعتماد مبادئ وأىداف تعالج مسالة تطبيق المعاىدة عرفت باسم مقرر سنة  
وأىداف عدم االنتشار النووي ونزع السالح أىميا :  التقيد العالمي بالمعاىدة و جعميا أولوية 
عاجمة , بذل الجيود لتنفيذ المعاىدة بجميع جوانبيا لتحقيق ىدف عدم االنتشار النووي لألسمحة 

تعمقة بنزعو وبذل واألجيزة المتفجرة النووية , نزع السالح النووي عن طريق الوفاء بالتعيدات الم
الدول النووية لجيود من اجل تخفيض األسمحة النووية عمى الصعيد العالمي , التأكيد عمى أن 
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ىي السمطة المختصة المنوط بيا مسؤولية القيام وفقا لمنظام األساسي 

المبرمة مع الدول األطراف بيدف ونظام ضمانات الوكالة باثباث وكفالة التقيد باتفاقات الضمانات 
 . 4منع تحويل الطاقة النووية من االستخدامات السممية إلى االستخدامات العسكرية 

ماي  19افريل حتى  24أما المؤتمر السادس فقد عقد بمقر األمم المتحدة في نيويورك خالل الفترة من 
 1998تفجيرات نووية شير ماي في ظل توتر كبير بسبب إجراء كل من اليند وباكستان عدة  2000

ورفض مجمس الشيوخ األمريكي المصادقة عمى معاىدة حظر االختبارات النووية الشاممة شير أكتوبر 
1999 . 

دولة حيث ركزت المناقشات  187دولة طرف في المعاىدة من أصل  158شاركت في المؤتمر حوالي 
 داخل المؤتمر عمى عدد من القضايا أىميا :

                                                           
1
, ٌولٌو 020احمد إبراهٌم محمود ," مؤتمر منع االنتشار النووي : اإلشكالٌات والمواقف واحتماالت المستقبل", مجلة السٌاسة الدولٌة, العدد  

 .005, ص  0112
2
 Y Becker and A Falaschi :Inauguration of the unesco international school of science for peace; volume 6; 

unesco  Venice office; 1999;p 414. 
.05, ص 2112, ماي 022, العدد 00", األهرام االستراتٌجً, المجلد 2112عادل محمد احمد ," موقع الشرق األوسط فً مؤتمر مراجعة  
3
 

4
 United  Nations ; disarmament yearbook; vol 20:1995: United NationsPublications ; new york;1996;pp23-25 
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  ضرورة بذل كل الجيود الممكنة لتنفيذ المعاىدة بجميع جوانبياالتأكد من 
  العمل عمى منع انتشار األسمحة النووية واألجيزة المتفجرة النووية األخرى دون أن يؤدي ذلك إلى

 .1إعاقة استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية من جانب الدول األطراف في المعاىدة 
 عاىدة لتحقيق األىداف المتصمة بمنع انتشار المزيد من األسمحة النووية.التقيد التام بأحكام الم 
  . ضرورة التزام الدول الحائزة لألسمحة النووية وغير الحائزة عمييا بالتزاماتيا الواردة في المعاىدة

وان تمتنع عن القيام بأي عمل قد يعارض أىداف المعاىدة وقرار مجمس األمن الدولي رقم 
 . 2 1998عام الصادر  1172

  التأكيد عمى أن ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ركيزة أساسية في نظام عدم االنتشار
تساعد عمى تييئة بيئة تفضي لنزع السالح النووي والتعاون في المجال النووي مع دعم االمتثال 

 التفاقات ضمانات الوكالة .
 فق النووية المستخدمة في األغراض السممية ضرورة تطبيق الضمانات عمى نطاق واسع عمى المرا

الموجودة لدى الدول الحائزة عمى السالح النووي , مع ضرورة دعم وتنفيذ القرارات المتخذة من 
جانب مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بيدف مواصمة تعزيز ضمانات الوكالة 

د النووية من األنشطة المعمنة إلى أنشطة وتحسين فعاليتيا بغية توفير تأكيد بعدم تحويل الموا
 نووية غير معمن عنيا .

ليتم بعدىا إصدار البيان الختامي لممؤتمر الذي تضمن عموما التأكيد عمى أىمية القرار المتعمق بجعل 
منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من السالح النووي معتبرا أن تأخير تطبيقو يمكن أن ينال من شرعية 

معاىدة , كما أشار ألول مرة إلى إسرائيل ومطالبتيا باالنضمام إلى معاىدة عدم االنتشار تمديد ال
خضاع جميع مرافقيا النووية لمضمانات الشاممة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية حيث جاء ذلك في ظل  وا 

 األىمية الكبرى التي أوليت لمنطقة الشرق األوسط في ىذا المؤتمر .

في مقر األمم المتحدة بنيويورك  3 2005ماي  27إلى  2في الفترة من بعدىا ر السابع تم عقد المؤتم    
األطراف في المعاىدة , حيث تميز بوجود خالفات  189دولة من الدول  153الذي شاركت فيو وفود من 

                                                           
1
 Piet de Klerk ;The Evolution of IAEA Safeguards , office of External Relations and policy co - ordination , 

international Atomic Energy Agency, p 02. 
حزٌران  1نعقدة بتارٌخ الم 9811الذي اتخذه مجلس االمن الدولً فً جلسته رقم  0118لعام  0002لمزٌد من المعلومات انظر القرار رقم  -2

0118  
3
 Etienne de Ginneville ; La Septième conférence d’examen du TNP une étape dans une crise de régime ?, 

A FRI , 2006 , p 801. 
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 1لية بين األطراف المشاركة وقمق كبير ناجم عن ظيور البرنامج النووي اإليراني و الخاص بكوريا الشما
عادة الحيوية  و انتيى بتسجيل فشل ذريع في التوصل التفاق بشان قضايا نزع السالح وعدم االنتشار وا 

, دون التوصل لتبني أي قرار بشان القضايا المطروحة عمى  2لترسانات األسمحة النووية لمدول النووية 
 . 3نظام عدم االنتشار جدول األعمال األمر الذي يدل عمى حجم التحديات الخطيرة التي تواجو 

تواصمت الجيود الدولية بعد الفشل الذي كمل ىذا المؤتمر ليتم عقد المؤتمر الثامن لمدول األطراف     
ماي  28الى  3في نيويورك خالل الفترة من  2010الستعراض معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام 

منيا منظمة األمم المتحدة والوكالة الدولية منظمة دولية  121دولة طرف ومشاركة  172بحضور نحو 
 لمطاقة الذرية ومنظمات أخرى غير حكومية .

 صادقت المجنة التحضيرية لممؤتمر عمى عدد من اإلجراءات شممت : 

دعم اإلجراءات الوقائية ضد االنتشار بتحسين عمميات تفتيش المرافق النووية ووضع ضمانات  
 النووية.لالستعمال السممي لمطاقة 

 إشراك المجتمع المدني بواسطة التعميم و التوعية لنزع السالح ومنع انتشاره . 
حث جميورية كوريا الشمالية عمى العودة في موعد مبكر إلى المحادثات السداسية وتنفيذ  

 االلتزامات المترتبة عمييا .
قامة منطقة خالية من السالح النووي في الشرق األو    سط .ضرورة نزع السالح وا 

عقد المؤتمر التاسع المتعمق بمراجعة  2015ماي  23افريل حتى  23كما تم في الفترة الممتدة من 
دولة في وسط تشاؤم  150معاىدة حظر االنتشار النووي بمقر األمم المتحدة بنيويورك بمشاركة أكثر من 
عن أزمة كوريا الشمالية التي متزايد بشان ما إذا كانت معاىدة منع االنتشار ستنجو من التوترات الناجمة 

 تزداد تفاقما وموقف إسرائيل المعارض لالنضمام لممعاىدة .

رغم انعقاد المؤتمر طيمة شير كامل إال انو اخفق في تحقيق أىدافو والوصول إلى إجماع حول وثيقة 
 ختامية تسعى لتحسين مستوى االلتزام بالمعاىدة نتيجة :

                                                           
1
 .818ص  ,2110شانون كاٌل," الحد من األسلحة النووٌة و حظر انتشارها", لبنان, مركز دراسات الوحدة العربٌة, نوفمبر  

2
  tariqRauf ; THE LONG ROAD TO A NUCLEAR Weapons free world ,The international Atomic Energy Agency 

Magazing, September 2007,P 15. 
3

ترجمة احمد أبو هدبة امٌلٌلنداو," مراجعة مؤتمر حظر أسلحة الدمار الشامل : نهاٌة الطرٌق مجهول أمام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ",  5

.10, ص 2112الدار العربٌة للعلوم ناشرون ,   
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 ألوسط منطقة خالية من السالح النووي حدوث خالف حول جعل منطقة الشرق ا 
  عدم اتفاق الدول خاصة الغربية منيا الواليات المتحدة األمريكية , بريطانيا, كندا ورفضيا لمقترح

عقد األمين العام لألمم المتحدة مؤتمر إقميمي خاص بمنطقة الشرق األوسط في موعد أقصاه 
اتياميا بامتالك السالح النووي التي لم قد يؤدي إلجبار إسرائيل عمى الرد عمى  2016مارس 

 . 1تؤكد أو تنفي ذلك 

إجماال يمكن القول أن أكثر المسائل التي كانت مثيرة لمنزاع و عدم التفاىم أثناء المؤتمرات تتعمق بمدى 
من المعاىدة التي تدعو إلجراء المفاوضات بشان تدابير نزع السالح النووي إضافة  6تنفيذ المادة 
األمنية لمدول غير الحائزة عمى األسمحة النووية والمساعدات التقنية المقدمة ليا بغرض البحث لمضمانات 

. باإلضافة الزمة الثقة بين الدول الحائزة عمى  2و تطوير استخدام الطاقة النووية لألغراض السممية
لنظر وعدم تحقيق أي األسمحة النووية والدول غير الحائزة عمييا أدى ذلك النقسامات كبيرة في وجيات ا

 تقدم ممموس في موضوع حث الدول الحائزة عمى أسمحة نووية عمى نزع السالح النووي .

رغم ذلك فقد حظيت المعاىدة بتأييد العديد من دول العالم عمى لسان زعمائيا باعتبارىا خطوة جبارة     
وابط سياسية ضد انتشار ىذه نحو نزع السالح النووي و الرقابة عميو عن طريق وضع حواجز فعالة و ض

األسمحة . مع ذلك نجد أن المعاىدة تحتوي عمى عدد كبير من مظاىر القصور و نقاط الضعف التي 
اكتنفت نصوصيا وأحكاميا حيث أنيا لم تستطع تحقيق األىداف التي أبرمت من اجميا بالرغم من مرور 

 نحو أربعين عاما عمى دخوليا حيز التنفيذ  نمخصيا في :

  افتقار المعاىدة لمنصوص التي تجبر الدول الحائزة عمى السالح النووي عمى تدميره و مرافق
 إنتاجو في فترة زمنية محددة و تحت إشراف دولي 

  يمكن ألية دولة االنسحاب من المعاىدة انطالقا من مصالحيا الوطنية دون توفير تأكيد لممجتمع
 واد والمنشات النووية و التكنولوجية الدولي بشان التقيد باالستخدام السممي لمم

  عدم وجود نص قانوني في المعاىدة يمنع التجارة النووية ونقل التكنولوجيا و المعدات النووية
الحساسة فيما بين الدول األطراف في المعاىدة و غيرىا من الدول ما يساعد في تطوير أي 

 برنامج نووي عسكري .
                                                           

, على 2102ماي  29مقال بعنوان " فشل مؤتمر أممً لمنع انتشار األسلحة النووٌة بسبب خالف بشان إخالء الشرق األوسط" , صادر ٌوم  0

httpl www. bbc.com.world news : ًالموقع اإلخباري  بً بً س 
2
 09,  ص0111, نٌوٌورك, مركز شؤون نزع السالح, 01ن," حولٌة نزع السالح", المجلد مجموعة مؤلفٌ 
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 روعية عمى حيازة الدول النووية لألسمحة النووية ما جعميا أضفت المعاىدة صفة التمييز و المش
تمضي قدما في تطويرىا مقابل تحريم حيازتيا عمى غيرىا من الدول لتكرس بذلك ىيمنة الدول 

بمنحيا ميزة عسكرية نتيجة امتالكيا لمسالح النووي فضال عن امتالكيا ميزة 1الخمس الكبرى 
الذي جعل بعض الدول مثل اليند تقوم برفض المعاىدة  ,  األمر2سياسية ممثمة في حق الفيتو

العتبارات عديدة أىميا أنيا ال تخدم إال مصالح الدول الحائزة عمى األسمحة النووية باإلضافة 
 . 3المتناع الدول الكبرى االلتزام بجدول زمني لمتخمص من ترسانتيا النووية 

 منية الممزمة قانونا أو سياسة ردع نووي لم تتضمن المعاىدة أي بند بشان مسالة الضمانات األ
لصالح الدول غير النووية األطراف في المعاىدة التي تحمييا من أي ىجوم نووي أو تيديد 

 . 4باستخدام السالح النووي
  لم تحدد المعاىدة معايير واضحة لممساعدة التي تقدميا الدول الغير نووية مما يعرض ىذه

ية و عسكرية تؤدي بيا لقبول وصايتيا واإلشراف عمييا بطريق األخيرة لضغوط سياسية واقتصاد
  .5مباشر أو غير مباشر وكشف أسرارىا العممية و االقتصادية

معاىدة حظر وضع أسمحة نووية وأسمحة دمار شامل أخرى في قاع البحر وقعر المحيط وتحت تربتو  
المساحة اإلجمالية لمكرة األرضية فأي بالمائة من  70التحتية : تغطي البحار و المحيطات حوالي 

استعمال لألسمحة النووية عمى مستواىا يشكل تيديد الحياة البشرية كميا األمر الذي شغل اىتمام منظمة 
يقضي بتكوين لجنة االستخدام  1968األمم المتحدة ودفع الجمعية العامة إلصدار قرار في ديسمبر 

لما يوجد فيو من ثروات معدنية ضخمة كالبترول والغاز و  السممي لقاع البحار وارض المحيطات نظرا
 المعادن .

بإعداد مشروع  1969أكتوبر  07قام مندوبو االتحاد السوفيتي و الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 
. ليتم وضعيا لمتوقيع عمييا في لندن و موسكو  6 1970مشترك وافقت عميو الجمعية العامة في ديسمبر 

                                                           
1
 Jean combacau; obligations de Resultat et l obligations de comportement, quelques questions et pas de 

reponses ,pedone;paris,p 181. 
2
 011ص  عمر بن عبد هللا سعٌد البلوشً, المرجع السابق, 

.021سعد حقً توفٌق," اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة", المرجع السابق, ص  
3
 

4
 212المرجع نفسه, ص  
5
 .091محمد عبد هللا محمد نعمان, " ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة" ,المرجع السابق, ص  
6
 .018عمر بن عبد هللا سعٌد البلوشً, " مشروعٌة أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولً", المرجع السابق, ص  
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 20بعدما صادقت عمييا أكثر من  19721ماي  18لتصبح نافذة في  1971فبراير  11في و واشنطن 
 دولة . نصت المعاىدة إجماال عمى منع :

 إجراء أية تجارب لتفجير األسمحة النووية في قاع البحار و المحيطات والتربة وتحتيا -
وقعر المحيط وتربتو زرع أي أسمحة نووية أو أسمحة الدمار الشامل أو وضعيا في قاع البحار  -

ميل في قاع البحر , فضال عن المنشات أو أجيزة  12التحتية خارج الحد الخارجي لمنطقة تمتد 
اإلطالق أو أي مرافق أخرى مصممة خصيصا لتخزين مثل ىذه األسمحة أو اختبارىا أو 

 استخداميا 
المحظورة وفقا  تقديم مساعدة أو تحريض أو تشجيع أية دولة لمقيام بأي نشاط من األنشطة -

 . 2لممعاىدة 
اتفاقية حظر استحداث و إنتاج األسمحة البكتريولوجية " البيولوجية" و التكسينية و تدميرىا : أقرتيا  

. تضمنت باإلضافة إلى ديباجة أكدت اتفاق الدول  1971ديسمبر  16الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
نحو نزع السالح بما في ذلك حظر و إزالة جميع أنواع األطراف عمى العمل من اجل تحقيق تقدم فعمي 

 , كما تضمنت النص عمى االلتزامات المترتبة عمى الدول األطراف المتمثمة في : 3أسمحة التدمير الشامل
التعيد بعدم القيام تحت أي ظرف من الظروف باستحداث أو إنتاج أو تخزين مواد جرثومية أو  -

 ا , عدم استعمال األسمحة الكيميائية و التعيد بتدميرىابيولوجية أيا كان أسموب إنتاجي
أشير من بدء نفاذ االتفاقية بتدمير  9التعيد بالقيام في اقرب وقت ممكن خالل فترة ال تتجاوز  -

جميع المواد و األسمحة و المعدات ووسائل اإليصال التي تكون في حوزة الدولة لطرف أو 
 خاضعة لواليتيا أو رقابتيا

دم التحويل إلى أي مكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة المواد أو األسمحة أو المعدات التعيد بع -
المحضورة حسب نصوص المعاىدة وعدم تقديم المساعدة أو تشجيع أو تحريض أية دولة أو 

 . 4مجموعة دول عمى صنعيا أو اقتنائيا 
عاىدة دولية لقمع أعمال : قدمت روسيا اقتراح بشان م 1998معاىدة قمع أعمال اإلرىاب النووي  

وتوضع لمتوقيع عمييا شير  2005لتعتمدىا الجمعية العامة في افريل  1998اإلرىاب النووي سنة 
                                                           

1
طرف من بٌنهم أفغانستان , استرالٌا , البرازٌل , الصٌن ,كوبا ,تونس ,الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ,االتحاد  15بلغ عدد أطراف المعاهدة  

 انٌا.السوفٌتً ,برٌط
2
 .181, مرجع سابق, ص 2112مجموعة مؤلفٌن," مجلد التسلح ونزع السالح واألمن الدولً", طبعة نوفمبر  
3
 .011إبراهٌم محمد العنانً," المحكمة الجنائٌة الدولٌة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ", مرجع سابق, ص  
4
 .92, ص 0111الطبعة األولى,القاهرة, إبراهٌم محمد العنانً," المنظمات الدولٌة العالمٌة",  
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سبتمبر من نفس السنة . تعتبر ىذه المعاىدة جزء أساسي من جيود عالمية ترمي لمنع اإلرىابيين من 
 ة .الوصول إلى أسمحة الدمار الشامل إذ يؤدي ذلك إلى عواقب وخيم

تضمنت المعاىدة العديد من العناصر منيا تعريف ألعمال اإلرىاب النووي , تحديد المواقع المحتمل 
استيدافيا من معامل طاقة نووية و مفاعالت نووية , تشجيع دول العالم عمى التعاون لمنع ىذه اليجمات 

 1ت الجنائية و تسميم المجرميناإلرىابية من خالل تبادل المعمومات و تقديم المساعدة في إجراء التحقيقا

ىذا باإلضافة إلى إنشاء الجمعية العامة سجل األسمحة التقميدية الذي ىو عبارة عن برنامج تم تصميمو 
جراءات بناء الثقة بين الدول , إذ يعتبر خطوة ىامة تؤدي  في إطار محاوالت تدعيم عنصر الشفافية وا 

لألسمحة خاصة النووية منيا ثم التوصل الحقا لترتيبات أكثر لالقتناع بأىمية إجراء التخفيض المتبادل 
 . 2أىمية تتعمق بنزع السالح

 الفرع الثاني : أساليب عمل األجيزة الفرعية

باإلضافة لجيود مجمس األمن والجمعية العامة بذلت أجيزة أخرى تابعة لمنظمة األمم المتحدة جيودا      
المنظمة تجسيدىا عمى ارض الواقع وفي آجال قريبة قصد حماية العالم تكميمية لتحقيق النتائج التي ترجو 

 وما عميو من مخاطر ىذه األسمحة المدمرة .

 أوال : مؤتمر نزع السالح

قامت منظمة األمم المتحدة في إطار ممارسة دورىا الطبيعي في حماية األمن والسمم الدوليين      
 1959وضع خطط عممية لنزع السالح, حيث شكمت سنة  بتشكيل ىيئات مساعدة لمجمعية العامة بيدف

دول  8دول من كل من المعسكرين الغربي و الشرقي ليضاف إلييا  10لجنة الطاقة التابعة ليا تضم 
حيث لعبت دورا ىاما في تنظيم استخدام الطاقة النووية وحل المشاكل الناجمة عنيا  3 1962أخرى سنة 

ترحات والمبادرات والدراسات و التقارير المتعمقة باستخدام الطاقة النووية عن طريق تقديميا لمعديد من المق
وتطويرىا وتبادل المعمومات العممية األساسية حوليا وفرض الرقابة عمى استخداماتيا . إال أنيا فشمت في 

                                                           
1
 .011, ص 2110مجموعة مؤلفٌن," الخٌار النووي فً الشرق األوسط", الطبعة األولى, بٌروت, مركز دراسات الوحدة العربٌة, سبتمبر  
2
 ,82د عماد محمد علً," جدلٌة العالقة بٌن نزع السالح واألمن الدولً", المرجع السابق, ص  
3
 .255, ص 0119" دراسات فً المنظمات الدولٌة العاملة فً جنٌف", الطبعة األولى, بٌروت, دار عوٌدات الدولٌة, د هشام حمدان, 
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فيتي لتصبح أداء مياميا بسبب اختالف مصالح الدولتين البكرتين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السو 
  1975دولة عام  31تسميتيا فيما بعد مؤتمر لجنة نزع السالح ليتصاعد عددىا مجددا ويصل إلى 

تناولت المجنة التي تعتبر إحدى المجان الست التابعة لمجمعية العامة جميع المسائل المتعمقة  دوره : -1
ياق ونقل ىذه األسمحة بطريقة آمنة بنزع السالح و األمن الدولي ودور العمم و التكنولوجيا في ىذا الس

كما تتولى تقديم التقارير و التوصيات في شكل مشاريع قرارات تنظر فييا الجمعية  1عمى الصعيد الدولي
 . 2العامة باإلضافة إلنشاء فرق عمل

بالضبط شير جانفي مؤتمر نزع السالح في أداء ميامو وىو التسمية الجديدة لمجنة  1979بدأ سنة     
السالح بوصفو محفل المجتمع الدولي لمتفاوض المتعدد األطراف يعمل خارج إطار األحكام التنظيمية نزع 

. يقع مقر  3المتعمقة بمجان الجمعية العامة رغم احتفاظو بعالقة وثيقة مع الجمعية العامة و األمم المتحدة 
عداد جدول أ عمالو ذاتيا باإلضافة لتقديم المؤتمر في جنيف يتولى عممية تحديد قواعده و إجراءاتو وا 

نشاء لجان مخصصة لدراسة و مناقشة بنود خاصة إجماال بموضوع  تقارير سنوية لمجمعية العامة وا 
السالح النووي , كما أن ميزانيتو ىي جزء من ميزانية األمم المتحدة وأماكن اجتماعاتو أيضا خاصة باألمم 

ولى تعيين أمين عام لممؤتمر الذي يمثل الشخص األول المتحدة كما أن األمين العام لألمم المتحدة يت
 . 4شخصيا

لعب المؤتمر دورا ىاما في متابعة المفاوضات التي أدارتيا المجنة المعنية بنزع السالح ودراسة نتائج     
و نتائج مؤتمر البمدان الثماني  1962و  1959مؤتمر البمدان االثنا عشر لنزع السالح في الفترة بين 

و المفاوضات التي تمت بيدف نزع السالح في الفترة  1968و  1962نزع السالح في الفترة بين عشرة ل
. باإلضافة لقيامو بالتفاوض عمى إبرام اتفاقيات متعددة األطراف متعمقة بالحد من  1987و  1968بين 

و اتفاقية  1968التسمح ونزع السالح نذكر منيا عمى سبيل المثال معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية 
نتاج و تكديس و استخدام األسمحة الكيميائية  و معاىدة الحظر الشامل لمتجارب  1992حظر استحداث وا 

 . 1996النووية لعام 

                                                           
1
 .929, المرجع السابق , ص 01مجموعة مؤلفٌن," حولٌة نزع السالح", المجلد  
2
 .019ستٌف تولٌو وتوماس شمالبرغر," نحو االتفاق على مفاهٌم األمن", المرجع السابق, ص  
3
 .251د هشام حمدان , المرجع السابق, ص  
4

 .19محمد عبد هللا محمد نعمان, " ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة", المرجع السابق, ص   
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مكون من  1979: تم االتفاق عمى جدول أعمال دائم لمؤتمر نزع السالح عام  جدول أعمالو -2
 عشرة بنود ىي :

 األسمحة النووية من جميع جوانبيا 
 األسمحة الكيميائية 
 أسمحة الدمار الشامل األخرى 
 األسمحة التقميدية 
 تخفيض الميزانيات العسكرية 
 تخفيض القوات المسمحة 
 نزع السالح و تعزيز التنمية 
 نزع السالح و األمن الدولي 
 تدابير إضافية باعثة عمى الثقة مناسبة لنزع السالح مقبولة من جميع األطراف 
 1الح تحت إشراف دولي يؤدي لنزع السالح بشكل فعال و كاملبرنامج شامل لنزع الس . 

كما قام المؤتمر خالل فترة السبعينات باإلشراف عمى اإلبرام الناجح لمعديد من المعاىدات الدولية 
التي تعد بمثابة معاىدة  1996واعتمادىا أىميا كانت معاىدة الحظر الشامل لمتجارب النووية لسنة 

بعدما عرفت جوالت عديدة من  1996سبتمبر  24ت لمتوقيع عمييا في متعددة األطراف وضع
حيث حصمت االتفاقية عمى 2المفاوضات المتقطعة منذ أواخر الخمسينات عمى مستوى مؤتمر نزع السالح

 . 3دول عن التصويت 5دول وامتناع  3دولة و معارضة  158تأييد 

 توكول إضافي في مجمميا عمى :مادة وبرو  17التي تتألف من ديباجة و  4نصت المعاىدة

 تعيد كل طرف بعدم إجراء تفجيرات خاصة بتجارب األسمحة النووية أو أي تفجير نووي آخر 
 5االمتناع عن التسبب في إجراء تفجيرات لألسمحة النووية أو التشجيع أو المشاركة في ذلك 

                                                           
1
 .15محمد عبد هللا محمد نعمان, " ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة, نفس المرجع, ص  

, ص  2115رٌتشارد لٌتل," قضاٌا فً السٌاسة العالمٌة", الطبعة األولى, اإلمارات العربٌة المتحدة, مركز الخلٌج للدراسات, برٌان واٌت و  2

091 

.01عمر بن عبد هللا سعٌد البلوشً, المرجع السابق, ص  3 

دولة لكن رغم وجود عدد كبٌر من الدول الموقعة علٌها منها الجزائر , استرالٌا, الٌمن,  55تمتاز بكونها غٌر محدودة المدة ٌبدأ نفاذها بمصادقة  4

 المكسٌك, إال أنها الزالت لم تدخل حٌز النفاذ .

.81ق, ص ستٌف تولٌو و توماس شمالبرغر," نحو االتفاق على مفاهٌم األمن", المرجع الساب 
5
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  "الذي يعمل عمى إتباع نظام شامل لمتحقق يشمل إنشاء ما يعرف ب " نظام الرصد الدولي
اكتشاف و تحديد التفجيرات النووية المحظورة التي تتم فوق األرض أو تحت الماء أو في 
الغالف الجوي , باإلضافة لخمق مركز البيانات الدولي الذي يعمل بالتنسيق مع محطات الرصد 

 الدولي ميمتو تمقي وجمع ومعالجة و تحميل و حفظ البيانات .

عمى المحاور السابق الذكر بل قام بمواصمة جيوده و بذل مساعيو من اجل لم تقتصر جيود المؤتمر 
تامين مستقبل امن و سممي لمبشرية جميعا عن طريق تنسيق جيوده مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية و 
األجيزة المتخصصة األخرى التابعة لألمم المتحدة ىذا من جية باإلضافة إلى توسيع نطاق اىتماماتو 

 دراسة القضايا المتعمقة ب :ليشمل 

 وقف سباق التسمح النووي ونزعو ووقف التجارب النووية 
 منع الحرب النووية 
 منع سباق التسمح في الفضاء الخارجي 
  اتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتامين الدول غير الحائزة عمى األسمحة النووية من استعمال األسمحة

 النووية أو التيديد باستعماليا ضدىا
 1نواع الجديدة من أسمحة الدمار الشامل بما فييا األسمحة اإلشعاعيةاأل . 

 ثانيا : معيد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح

تعتبر فرنسا أول من اقترح و تبنى إنشاء ىذا المعيد ذلك في خطابيا الذي ألقاه رئيس الجميورية أمام     
, حيث 1978ماي  25المكرسة لنزع السالح المنعقدة بتاريخ الدورة االستثنائية األولى لمجمعية العامة 

دولة مشروع قرار إلى المجنة التابعة لمجمعية العامة ينص عمى إنشاء معيد لبحوث نزع  35قدمت بعدىا 
السالح يتولى دعم مفاوضات نزع السالح ليمثل برنامج دائم لبحوث تطبيقية و فكرية يتناول كافة مسائل 

ن و محفل يتيح المقارنة بين كافة وجيات النظر. لتتبنى الجمعية العامة ىذا المشروع نزع السالح واألم
 . 19802أكتوبر  1ويبدأ المعيد بالعمل فعميا بتاريخ  1978ديسمبر  14باإلجماع في 

                                                           
.20, ص 0111, نٌوٌورك, مركز شؤون نزع السالح, 20مجموعة باحثٌن," حولٌة نزع السالح", المجلد  
1
 

2
 .219د هشام حمدان," دراسات فً المنظمات الدولٌة العاملة فً جنٌف",المرجع السابق, ص  
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رغم كون المعيد مستقل ذاتيا لكنو استمر بالعمل كجياز خاضع لمظمة أمانة األمم المتحدة يقع بمقر     
دارة و توجيو المعيد مدير المعيد الذي يتم تعيينو من  األمم المتحدة بجنيف يتولى عممية تسيير وتنظيم وا 

 . 1قبل األمين العام

: تعتبر مسالة بحوث نزع السالح وقضايا األمن جزءا ال يتجزأ من مساعي نزع السالح ميام المعيد
 فإجماال يمكن توزيع ميمة المعيد عمى الشكل التالي :

قيام بالدراسات واألبحاث : يقوم المعيد بإجراء بحوث مستقمة حول نزع السالح والمسائل المتصمة ال -ا
خاصة قضايا األمن الدولي تنقسم إلى نوعين بحوث متعمقة يقوم بيا باحثون أخصائيون في جانب معين 

المشاركة في بيدف دعم المفاوضات القائمة حولو و أوراق معموماتية تقدم معمومات مرجعية لموفود 
 . 2األجيزة التابعة لألمم المتحدة

كما يقوم المعيد بتنفيذ دراساتو باالستعانة بخبراء أو التعاون مع مؤسسات بحوث  لتنفيذ برنامج      
العمل , كما ينظر في طمبات التعاون التي تقدميا مؤسسات بحوث بدقة ودراية لضمان الحياد 

معيد عدة دراسات و أبحاث وتقارير تناولت قانون نزع السالح الدولي واالستقاللية . باإلضافة لتقديم ال
مكانية إنشاء مناطق خالية من السالح النووي  وتقنيات التحكم بو ومنع سباق التسمح في الفضاء وا 
والعالقة بين امن الدول وخفض مستوى التسمح من أمثمة تمك التقارير الخاصة بدول جنوب إفريقيا 

سرائيل والصين   و أمريكا واالتحاد السوفيتي .وا 

: يساىم المعيد في إقامة مؤتمرات ومحاضرات وندوات  عقد المؤتمرات و الندوات العممية -ب
في ندوة دراسية عن أثار األعمال العسكرية عمى البيئة في  1984عممية ذات صمة بعممو إذ ساىم عام 

في جنيف حول نزع السالح ومؤتمر إقميمي برنامج دراسي لمسمك الدبموماسي  1985جنيف كما أقام سنة 
 1988و  1987عن األمن وأوجو نزع السالح في أوروبا شير ديسمبر من نفس السنة ومؤتمر آخر سنة 

 حول بحوث نزع السالح  .

: بدأ ىذا البرنامج عام  وضع قاعدة بيانات مبرمجة لممعمومات المتعمقة بنزع السالح -ج
تامين قاعدة بيانية مبرمجة عمى حاسوب إلي تضم ممفات بشان الخبرة بتمويل من اليابان سعى ل 1986

                                                           
1
 .11سلمٌة", المرجع السابق, ص محمد عبد هللا محمد نعمان," ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض ال 
2
 . 550, ص 0115مجموعة باحثٌن," حولٌة نزع السالح", المجلد الثامن عشر , نٌوٌورك, مركز شؤون نزع السالح,  
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جراءات بناء الثقة وبناء األمن ومسائل التحقق, كما يتعاون ىذا البرنامج مع مراكز البحوث الوطنية من  وا 
 . 1خالل تبادل المعمومات

النتائج الناجمة عنيا  رغم كافة ىذه المساعي و المجيودات المبذولة والتي ستبذل مستقبال نجد أن    
والتي تم تحقيقيا ىي نتائج متواضعة يعود السبب في ذلك لصعوبة حل المشاكل األمنية المتعمقة بيذا 
الموضوع والتي تعيق التوصل إلى حمول جذرية باعتبار أن األمر يتعمق باإلرادة السياسية لمدول والتي في 

 ووي التي مازالت تجري تجارب نووية سرية تحت األرض .مقدمتيا الدول النووية الكبرى منشاة النادي الن

باإلضافة لتوفر اإلمكانيات المادية والعممية و العالئقية لدى الجماعات اإلرىابية التي تمكنيا من     
الحصول عمى السالح النووي في ظل عدم وجود وسائل صارمة تمنع حدوث ىذه الكارثة , دون إغفال 

تي يتسع نطاقيا يوما بعد يوم الساعية والقادرة عمى صناعة السالح ذلك نتيجة رغبة العديد من الدول ال
التقدم العممي والتكنولوجي الذي يتيح ألي طرف االطالع عمى كيفية صنع ىذا النوع من األسمحة المدمرة 

إسناد ىذه  . األمر الذي دفع إلى تكثيف الجيود وعد االكتفاء بالدور الذي تمعبو منظمة األمم المتحدة ليتم
 الميمة الصعبة إلى جياز متخصص ىو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية .

المبحث الثاني : مساعي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمحد من التسمح النووي وتشجيع 
 نشر االستخدام السممي لمطاقة النووية 

مكونات المجتمع الدولي نجد عمى  تعتبر المنظمات الدولية بمختمف أنواعيا ونشاطاتيا أىم مكون من    
 سبيل المثال الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التي تسعى عموما لحماية حقوق

 اإلنسان وترقيتيا وضمان حياة مستقرة وآمنة لو .

 المطمب األول : ظروف نشأة وعمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

صعبة سادىا التوتر والحروب وعدم الثقة إال أن أنشأت الوكالة الدواية لمطاقة الذرية في ظروف     
أىدافيا األساسية ذات الطابع اإلنساني دفعت بالدول المتصارعة لالتفاق ودعم مساعييا لمحد من تفاقم 

 المخاطر النووية .

                                                           
1
 .911مجموعة باحثٌن,"حولٌة نزع السالح", المجلد الخامس, نٌوٌورك, مركز شؤون نزع السالح, ص  
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 الفرع األول : التطور الذي شيدتو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

مراحل تطورية ميمة ساىمت في تكوينيا عمى النحو الحالي  شيدت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية    
 وجعميا المنظمة المسئولة األولى في العالم عن استخدامات الطاقة النووية سواء سمميا أو عسكريا .

 أوال : الخمفية التاريخية لنشأة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

لي األول في العالم لمتعاون العممي و التقني في تمثل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية المحفل الدو     
استعمال التكنولوجيا النووية لألغراض السممية. حيث جاءت الدعوة إلنشائيا في خضم أحداث دولية أمنية 
 3مضطربة تمثمت في تصريح الرئيس األمريكي ترومان أمام مجمس الشيوخ األمريكي الصادر بتاريخ 

الستخدام السممي لمطاقة النووية, وقيام الواليات المتحدة األمريكية شير المتعمق بضرورة ا 1945أكتوبر 
باإلضافة لصدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  1بضرب اليابان بالقنبمة النووية 1945أوت سنة 

المتعمق بإنشاء لجنة الطاقة الذرية التي تتولى ميمة تطوير استخدام  1946جانفي  24باإلجماع في 
قة النووية من اجل رفاىية الشعوب ومنع استخداميا ألغراض عسكرية واستبعاد كل أسمحة الدمار الطا

و مشروع المندوب األمريكي برنار باروخ الذي أعمن عنو في  2الشامل من برنامج التسمح الوطني لمدول
 . 3الذي يدعو إلى وضع نظام رقابة كامل عمى المنشات و المواد النووية 1946جويمية  14

دعت الواليات المتحدة األمريكية إلنشاء الوكالة من خالل الخطاب الذي ألقاه الرئيس دويت إيزنياور     
في دورتيا الثامنة تحت عنوان " الذرة من اجل  1953ديسمبر  8أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

رية من اجل المساعي السممية , لتكون ميمتيا األولى إيجاد سبل لتخصيص المواد االنشطا 4السالم"
قامة نظام عالمي لمتفتيش و الرقابة . استمر التفاوض حول إنشائيا حتى سنة  حيث  19565لمبشرية وا 

شيدت المفاوضات شدا و جذبا كبيرين تشكمت خالل ذلك لجان عديدة لتقديم المقترحات العممية الكفيمة 
 20ؤتمر في مقر األمم المتحدة بنيويورك في الفترة من باإلسراع إلنشاء الوكالة والتي نجحت أخيرا بعقد م

أكتوبر  23دولة ليتم أثناء أعمال المؤتمر و بالضبط بتاريخ  81حضرتو  1956أكتوبر  26حتى 
                                                           

1
  Manuel Diez et Velaxo Vallejo ; Les Organisations internationales , Economica ,Paris ,2002 ,P 419. 

2
, 0112ممدوح حامد عطٌة و صالح الدٌن سلٌم ," األسلحة النووٌة والكٌمٌائٌة و البٌولوجٌة فً عالمنا المعاصر", الكوٌت, دار سعاد الصباح,  

 .029ص 
3
  Jacques Trelin ; L’agence internationale de l’énergie  atomique et la mise en œuvre du TNP , RI , juillet- aout-

septembre 2007 , P 68. 
4
, ص 2101, افرٌل 011د محمد مصطفى محمد الخٌاط," وكاالت الطاقة الدولٌة ... اطر العمل وتكامل األداء", مجلة الطاقة واالقتصاد , العدد  

012 . 

.990, ص 2102منظمات الدولٌة", الطبعة األولى, اإلمارات العربٌة المتحدة, جامعة الشارقة, د زاٌد علً زاٌد الغواري," ال 
5
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ليدخل حيز  1إقرار وتوقيع النظام األساسي لموكالة الذي كان بمثابة إعالن تأسيسيا و نشأتيا 1956
من النظام األساسي  21دولة وثائق تصديقيا طبقا لممادة  18بعد إيداع  1957 جويمية 29التنفيذ في 
 لموكالة .

 كان وراء نجاح ىذا المؤتمر عدة عوامل و أسباب أىميا :

 موافقة االتحاد السوفيتي التي بدونيا لم يكن ممكنا إنشاء منظمة عالمية كالوكالة 
أوسع مما قمص من نقاط االختالف  إجراء المفاوضات عمى مراحل وفي إطار ضيق ثم إطار 

 واوجد أرضية مشتركة لالتفاق
رغبة الدول النامية في االستفادة من الطاقة النووية في األغراض السممية من اجل تنمية مواردىا  

 و اقتصادياتيا
فصل موضوع نزع السالح الشامل الذي كان محل خالفات كبيرة بين الواليات المتحدة األمريكية  

 . 2السوفيتي وبعض الدول األوروبية عن موضوع االستخدامات السممية لمطاقة الذرية و االتحاد

تعمل الوكالة التي يقع مقرىا في مركز فيينا الدولي في النمسا مع الدول األعضاء فييا والبالغ عددىا 
يسرا دولة إلى جانب شركاء متعددين عمى نطاق عالمي من خالل مكاتب تنفيذية و إقميمية في سو  151

 و نيويورك و كندا واليابان و النمسا و ايطاليا .

 ثانيا : الطبيعة العالئقية بين الوكالة الدولية لمطاقة الذرية و منظمة األمم المتحدة

عضو من بينيا الدول الخمس  151تعتبر الوكالة منظمة حكومية متخصصة مستقمة مكونة من     
دة مقرىا الرئيسي في فيينا ليا عالقات بمنظمات دولية الكبرى تعمل تحت إشراف منظمة األمم المتح

قميمية ووطنية و الدول التي تعقد معيا اتفاقات تساعدىا في تنفيذ مياميا وتحقيق أىدافيا , كما أنيا  وا 
 . 3تشكل مركزا عالميا لمتعاون النووي وىيئة التفتيش النووية في العالم

وكالة وعالقتيا بمنظمة األمم المتحدة إذ ظيرت رغبات الدول ثار صراع و اختالف بالنسبة لطبيعة ال     
في الحصول عمى فوائد جراء انفصاليا عن منظمة األمم المتحدة منيا أمريكا و بريطانيا ومعظم الدول 
الغربية لتتمكن من التأثير عمى الوكالة  ومنع االتحاد السوفيتي و الدول النامية من السيطرة عمييا . 

                                                           
1
 .002محمد عبد هللا محمد نعمان , المرجع السابق, ص  
2
 .82محمد عبد هللا محمد نعمان , المرجع السابق, ص  
3
 .88, ص 2100ٌئة الطاقة الذرٌة األردنٌة , ٌونٌو مجموعة باحثٌن," الكتاب األبٌض للطاقة النووٌة فً األردن", األردن, ه 
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ول االتحاد السوفيتي مع بعض الدول جعل الوكالة مسئولة أمام مجمس األمن و مرتبطة مقابل ذلك حا
ارتباطا مباشرا بو ليتمكن من التأثير عمييا نتيجة امتالكو سمطة االعتراض الفيتو, بينما نجد موقف الدول 

ة جيازا فرعيا تابعا غير النووية التي تمثل في اغمبيا الدول النامية يكمن في إصرارىا عمى أن تكون الوكال
لمنظمة األمم المتحدة . لينتصر ىذا االتجاه نسبيا و تحظى الوكالة بمكانة خاصة حددت معالميا 

واعتبارىا وكالة متخصصة  1958أكتوبر  26المبرمة بين الوكالة ومنظمة األمم المتحدة في  1االتفاقية
 .2كل بذلك جزءا منيامستقمة مرتبطة باألمم المتحدة باعتبارىا نشأت في ظميا لتش

تجمع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عالقة خاصة وفريدة بمنظمة األمم المتحدة فيي عالقة وثيقة أكثر من 
 عالقة األجيزة األخرى بالمنظمة لكن ذلك لم يحد من استقالليتيا التي تظير من خالل :

  األمن و التعاون الدوليوجوب عمل الوكالة وفقا لمبادئ األمم المتحدة في حفظ السمم و . 
  عدم ممارسة الوكالة ألي ضغوط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أثناء ممارستيا مياميا في

 تقديم المساعدات لمدول .
  يحق لمجمس محافظي الوكالة مخاطبة مجمس األمن مباشرة أو أن يطمب من المدير العام لموكالة

 بصفة مباشرة تزويده بالمعمومات .
  بالغيا مجمس األمن عن التزام الوكالة بإرسال تقاريرىا الدورية مباشرة إلى الجمعية العامة وا 

المخالفات المتمثمة في تحويل استخدام الطاقة النووية لألغراض العسكرية مع إمكانية تدخل ىذا 
 . 3األخير في حال توقيع جزاءات من قبل الوكالة

الوكالة و منظمة األمم المتحدة نتيجة وجود وظائف و من خالل ما سبق نالحظ وجود رابطة وثيقة بين 
 أىداف مشتركة أىميا الحفاظ عمى األمن والسمم الدوليين .

 أما مالمح استقالل الوكالة عن المنظمة تبدو واضحة من خالل :

  المادة األولى من االتفاقية بين الوكالة و المنظمة التي تنص عمى اعتبار الوكالة منظمة مستقمة
 ال ذاتيا تعمل تحت رعاية األمم المتحدة .استقال

                                                           
1
كٌة, تم تحضٌر مشروع االتفاقٌة بواسطة اللجنة التحضٌرٌة التً اشتركت فٌها كل من كندا, فرنسا, المملكة المتحدة, الوالٌات المتحدة األمرٌ 

 مصر, الصٌن, اتحاد جنوب إفرٌقٌا. االتحاد السوفٌتً, استرالٌا, بلجٌكا, البرازٌل, تشٌكوسلوفاكٌا, الهند, البرتغال,
2
دار الفكر د جمال عبد الناصر مانع," التنظٌم الدولً : النظرٌة العامة والمنظمات العالمٌة واإلقلٌمٌة المتخصصة", الطبعة األولى, اإلسكندرٌة,  

 . 522, ص 2110الجامعً, 
3
  Paul C Szasz ; The law and Practices of the international Atomic Energy ,IAEA ,N 07, Vienna, 1970,P 257. 
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  دستور الوكالة الذي نص عمى اعتبارىا مسئولة عن النشاطات السممية لمطاقة الذرية دون إخالل
 بحقوق و مسؤوليات األمم المتحدة في ىذا المجال .

 ارض مع استقالل الوكالة في توقيع الجزاءات عمى الدول المخمة بالتزاماتيا وعقد اتفاقات ال تتع
ميثاق األمم المتحدة وال دستور الوكالة مما يساعدىا عمى تنفيذ مياميا ووظائفيا بشكل اشمل 

 . 1ومستقل

ىذا باإلضافة لوجود عالقة تربط الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بمنظمات أخرى دولية أو غير ذلك حيث 
د اتفاقات تنشئ عنيا عالقات بين الوكالة يقوم مجمس المحافظين في الوكالة بعد موافقة المؤتمر العام بعق

. تعمل الوكالة بتعاون وثيق مع الوكاالت  2ومنظمات أخرى يكون عمميا ذو صمة بعمل الوكالة 
المتخصصة لألمم المتحدة والمنظمات اإلقميمية إذ قامت بعقد اتفاقات ثنائية مع الوكاالت المتخصصة 

سكو, منظمة الصحة العالمية, منظمة األغذية والزراعة ... التي من بينيا منظمة العمل الدولية, اليون
باإلضافة إلبراميا اتفاقات مع بعض المنظمات اإلقميمية مثل منظمة الوحدة اإلفريقية , جامعة الدول 

 . 3العربية, الوكالة األوروبية لمطاقة النووية, ىيئة الطاقة الذرية األوروبية وغيرىا 

الدولية لمطاقة الذرية نظاما استشاريا لعدة منظمات مما يساعد عمى مضاعفة فضال عن توفير الوكالة     
االحتكاك الدولي والتوسع من مشاركة الوكالة في المجال النووي حيث تممك الوكالة حاليا اتفاقات رسمية 

 .4منظمة حكومية دولية وغير حكومية حول العالم  72مع أكثر من 

 وكالة الدولية لمطاقة الذرية ثالثا : محتوى النظام األساسي لم

مادة تنظم  23الذي يحتوي عمى  1956أكتوبر  23تم تبني مشروع النظام األساسي لموكالة بتاريخ      
كل منيا وضعية معينة من أعمال الوكالة باعتبارىا منظمة دولية , حيث تم تعديل بعض مواده ثالث 

لتتناسب و التطورات الدولية وتسيل عمل  18مرات بتطبيق اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة 
 الوكالة .

                                                           
.022محمد عبد هللا محمد نعمان, " ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة", المرجع السابق, ص  
1
 

من النظام األساسً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة . 02لمزٌد من المعلومات راجع المادة  
2
 

.81, القاهرة,دار النهضة العربٌة, ص 0خدام الطاقة النووٌة فً القانون الدولً العام ", طمحمد مصطفى ٌونس," است 
3
 

4
-paul c Szasz , op,cit,p 263. 
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إذ نصت المادة األولى من النظام األساسي أو التأسيسي عمى إنشاء الوكالة وحددت تسميتيا بينما      
تضمنت المادة الثانية مقاصد الوكالة من خالل نصيا عمى " االستخدام السممي لمطاقة النووية ونشره عمى 

ع التأكيد عمى أن ما يقدم من مساعدات في ىذا المجال ال يستغل إال ألغراض سممية" , النطاق العالمي م
لتحدد المادة الثالثة وظائف خاصة لموكالة ومجال عمميا والمبادئ التي تطبقيا أجيزة الوكالة منيا االلتزام 

ؤون الدول األعضاء بمبادئ األمم المتحدة وأىدافيا  فرض الرقابة عمى المواد المشعة دون التدخل في ش
. 

لتأتي المادة الرابعة وتنص عمى الشروط الواجب توفرىا في الدول األعضاء في الوكالة  وتحدد المواد     
الخامسة والسادسة عمى التوالي أحكام عامة متعمقة بالمؤتمر العام والمجمس التنفيذي بينما تضمنت المادة 

الذرية والموظفين التابعين ليا  السابعة القواعد العامة لتعيين المدير العام لموكالة الدولية لمطاقة
لتحدد المواد من الثامنة حتى الرابعة عشر القواعد األساسية لمباشرة  1ومسؤولياتيم وشروط تعيينيم 

 الوكالة لنشاطيا وواجباتيا ونظام الضمانات الساعي لمتأكد من االستخدام السممي لمطاقة النووية .

عمى الموضوعات المتشابية في كل المنظمات الدولية مثل أما المواد المتبقية قد اشتممت عموما     
االمتيازات التي يتمتع بيا موظفو الوكالة وعالقة الوكالة بالمنظمات األخرى وتسوية النزاعات التي قد 
تنشا بسبب تفسير بنود النظام األساسي وتطبيقو وطريقة تعديل ىذا النظام واالنسحاب من عضوية الوكالة  

 . 2ارة لنظام التوقيع والتسجيل لدى منظمة األمم المتحدة باإلضافة لإلش

 الفرع الثاني : أسس و دعائم قيام الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بمياميا 

حتى تتمكن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من القيام بمياميا عمى أحسن وجو و تحقيق النتائج التي من     
ية مستقمة تتمتع بالشخصية القانونية وتممك إرادة ذاتية مستقمة تم اجميا أنشأت باعتبارىا منظمة دول

 تدعيميا بأجيزة تساعدىا عمى تحقيق أىدافيا السامية التي تجعل من العالم مكانا آمنا .

 

 

                                                           
لمزٌد من المعلومات انظر النظام األساسً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة  
1
 

2
", فٌٌنا, منشورات الوكالة الدولٌة 0181دٌسمبر  28مجموعة مؤلفٌن ," النظام األساسً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة الصٌغة المعدلة حتى  

 .12,ص 0181لطاقة الذرٌة, 
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 أوال : أجيزة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

األساسي لموكالة والتي تتمثل تتكون من ثالثة فروع رئيسية يتولى كل واحد منيا وظائف حددىا النظام 
  : في

أشارت إليو المادة الخامسة من النظام األساسي لموكالة يعتبر الجياز األعمى في  : المؤتمر العام -1
, يجتمع مرة 1عضو  134الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تكون بقية األجيزة األخرى تابعة لو , يتكون من 

دورة استثنائية بدعوة من المدير العام بناءا عمى طمب مجمس  سنويا في دورة عادية ويجوز لو عقد
التي تعقد في مقر الوكالة ما لم يقرر المؤتمر العام غير ذلك حيث  2المحافظين أو أغمبية الدول األعضاء

يضع المؤتمر نظامو الداخمي مع عدم اإلخالل بأحكام النظام األساسي . من بين االختصاصات المخولة 
 لو 

 لمؤتمر قرارات في مسائل يحيميا المجمس التنفيذي إليو صراحة ويقترح الموضوعات عمى اتخاذ ا
 المجمس لينظر فيو ويطمب موافاتو بالتقارير الالزمة عن أية مسالة تتعمق بوظائف الوكالة .

  إقرار ميزانية الوكالة التي يوصي بيا المجمس التنفيذي أو يعيدىا إليو مشفوعة بتوصيات عامة أو
 ة ببعض أجزائيا حيث يعرضيا عمى المجمس من جديد خاص

  وقف الدولة العضو من التمتع بامتيازات العضوية وحقوقيا 
 انتخاب أعضاء مجمس المحافظين و الموافقة عمى تعيين المدير العام لموكالة 
 الموافقة عمى قبول دول أعضاء في الوكالة ووقف الدول العضو عن التمتع بامتيازات عضويتيا 
 صداره توصيات بشأنياال  نظر في المسائل التي تدخل في اختصاص الوكالة وا 
  النظر في التقارير السنوية التي يقدميا مجمس المحافظين مع تقديمو بدوره تقارير إلى منظمة

عمال باتفاق ينظم عالقتو بالوكالة أو يعيد التقارير إلى المجمس التنفيذي مشفوعة  3األمم المتحدة
 بتوصيات .

                                                           
1
،  جلة دراسات، جامعة االغواط،" مساعً الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة المبذولة لتفادي خطر انتشار اإلرهاب النووي"، مبن صوٌلح   آمال 

 .622، ص 6112، دٌسمبر 94العدد 
2
 ،مطبعة النهضة الجدٌدة ،مصر ،الطبعة الثالثة ،" المنظمات الدولٌة : دراسة لنظرٌة التنظٌم الدولً واهم المنظمات الدولٌة"،محمد حافظ غانم  

.510ص   

.  521ص  ،المرجع السابق ،د جمال عبد الناصر مانع  
3
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يعتبر بمثابة الجياز التنفيذي لموكالة الذي يشرف عمى عمميات الوكالة  : مجمس المحافظين -2
عضو يتم اختيارىم  13التجارية حيث نصت عميو المادة السادسة من نظام الوكالة , يتكون إجماال من 

 عضو من مختمف قارات العالم  يتم 11من خالل المجمس تكون عضويتيم مدة سنة باإلضافة إلى 
انتخابيم كل سنة من قبل المؤتمر العام لمدة سنتين , لكل عضو من أعضاء المجمس صوت واحد يعبر 
 عنو خالل جمسات المجمس في مقر الوكالة الذي يجتمع خمس مرات في العام . من بين اختصاصاتو :

 لتوصيات بشان  تعيين المدير العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بموافقة المؤتمر العام مع تقديمو
 طمبات العضوية لموكالة 

  وضع نظامو الداخمي الذي ال يتعارض مع النظام األساسي لموكالة مع اعتمادىا نظاميا المالي
 وتقديم توصيات حول حسابات الوكالة إلى المؤتمر العام 

 صل عقد اتفاق أو أكثر إلنشاء عالقات مناسبة بين منظمة األمم المتحدة أو أي منظمة أخرى تت
 أعماليا بمجال عمل الوكالة 

 إنشاء المجان وتعيين ممثمين عنو لدى المنظمات األخرى 
 يقدم لممؤتمر العام تقرير سنوي عن شؤون الوكالة و مشاريعيا 
  إعداد التقارير التي تطمب من الوكالة لتقديميا لمنظمة األمم المتحدة أو أي منظمة أخرى ليا

 . 1 عالقة بالوكالة

نصت عمييا المادة السابعة من النظام األساسي لموكالة ,  : العامة أو السكرتاريةاألمانة   -3
تتكون من موظفين ذوي كفاءات عممية و فنية تعمل لتحقيق مقاصد الوكالة و تأدية وظائفيا يترأسيا 

ه تعيين المدير العام لموكالة يعينو مجمس المحافظين بموافقة المؤتمر العام لمدة أربع سنوات يتولى بدور 
موظفي الوكالة و تنظيم أعماليم و إدارتيا تحت رقابة و سمطة مجمس المحافظين . ىذا وقد تولى منصب 

إلى  1957المدير العام لموكالة خمس شخصيات كان أوليا البرلماني األمريكي ستريمنغ كولي من سنة 
يميو الدبموماسي السويدي  1981إلى  1961ثم الفيزيائي السويدي سيغفاردايكموند من سنة  1961غاية 

ليتواله الدبموماسي المصري محمد البرادعي من ديسمبر  1997إلى غاية  1981ىانس بميكس من سنة 
 إلى اآلن . 2009ليشغل ىذا المنصب حاليا يوكيا امانو منذ سنة  20092إلى غاية  1997

                                                           
1
 .211ص  ،0111 ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،الطبعة العاشرة ،" المنظمات الدولٌة"،ٌد محمود شهاب د مف 

2
  Jacques Trelin , OP ,cit ,P 66. 
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 ية شروط واعتبارات خاصة أىميا :حيث يراعى في اختيار الموظفين التابعين لموكالة الدولية لمطاقة الذر 

 أن تتوفر لدييم الكفاءة العممية والفنية والنزاىة والقدرة اإلنتاج 
  ينتخب الموظفون عمى أساس جغرافي شامل يراعي نسبة اشتراك الدول األعضاء في ميزانية

 الوكالة
  يمنع المدير العام والموظفون في الوكالة من طمب أو تمقي توصيات من خارج الوكالة أو القيام

 1بما يتعارض مع مركزىم كموظفين فييا 
  عدم إفشاء المدير العام لموكالة و الموظفين فييا أية أسرار صناعية أو معمومات أخرى سرية

 يطمعون عمييا بمقتضى عمميم السري في الوكالة
 م الدول األعضاء في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مسؤوليات المدير العام و الموظفين و احترا

 . 2تجنب التأثير عمييم أثناء قياميم بواجباتيم 

منظمة دولية حكومية و غير حكومية كما أنيا تدير  65أبرمت الوكالة العديد من االتفاقيات مع      
ا و موناكو مخصصة لدراسة اإلشعاع البحري و الطب النووي و ثالث معامل موجودة في النمسا و فيين

. ىذا دون إغفال المساىمة الفعالة و النشطة لموكالة في تامين تشغيل  3الزراعة و التموث البحري
المنشات و المفاعالت النووية و إغالقيا و إخراجيا من الخدمة عمى نحو صحيح و تأكيد االستعمال 

ت المشعة ليتم الحد من التسرب اإلشعاعي إلى البيئة ومعالجة المواقع المموثة , الصحيح لممواد والنفايا
حيث قامت الوكالة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة لمبيئة ومع شركاء من فرنسا و ايطاليا واسبانيا بتنفيذ 

النووية في منطقة الكاريبي تحت اسم " استخدام التقنيات  2010حتى  2007مشروع امتد من افريل 
لدراسة مشكالت إدارة المناطق الساحمية في منطقة الكاريبي" حيث استخدم العمماء مواد طبيعية مشعة 

 .4لفحص المموثات وتتبع آثارىا المتسربة لممحيطات ومناطق المد والجزر

 ثانيا : األىداف التي تسعى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لتحقيقيا 

فقرة  2نظرا لمدور الميم الذي تمعبو الوكالة المنصوص عميو في نظاميا األساسي فقد حددت المادة     
منو أىداف تسعى ىذه األخيرة جاىدة لتحقيقيا تتمثل بالخصوص في ىدفين أساسيين ىما العمل عمى  1

                                                           
من النظام التأسٌسً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة . 10ه من المادة ، لمعلومات أكثر راجع البند د  
1
 

.200ص ، مرجع سابق ، الدولً واستخدام الطاقة النووٌة"" القانون ،د محمد خٌري بنونة  
2
 

3
 .522ص  ،0111 ،مكتبة لبنان ،بٌروت ،" قاموس مصطلحات العالقات و المؤتمرات الدولٌة"،حسن عبد هللا 

4
 Ana Maria Cetto and Werner Burkat , OP ,Cit ,P 09 . 
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يا الرفاىية والتأكد من استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية المدنية التي تخدم اإلنسانية وتحقق ل
 عدم استغالل المساعدات التي تقدميا أو تشرف عمييا ألغراض عسكرية .

: ىذا اليدف حددتو المادة  نشر االستخدامات السممية لمطاقة الذرية و التعجيل بذلك -1
ي و تحسين من النظام األساسي لموكالة من خالل تفعيل إسيام ىذه الطاقة في السالم العالم 1الثانية فقرة 

, رغم صعوبة تحقيق ىذا اليدف في إطار العراقيل التي تواجييا قامت 1الصحة وزيادة الرخاء في العالم 
 الوكالة ب :

تشجيع و تيسير بحث استخدام الطاقة الذرية في األغراض السممية كالصحة العامة والزراعة و  
 المياه والطب وحماية البيئة أي المجال العممي عموما

قيام دولة عضوة بتقديم الخدمات و المواد و المعدات و المنشات إلى أية دولة عضوة تامين  
 .2أخرى بما يعزز األمن و السمم الدوليين

تشجيع تبادل المعمومات العممية والفنية المتعمقة بنتائج استخدام الطاقة النووية لألغراض  
ا في عقد العديد من الحمقات البحثية السمميةحيث تمعب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية دورا كبير 

 والتطبيقية وتشجيع تبادل المعمومات في عدد من المجاالت أىميا :
 الفعاليات المتعمقة بتطوير القدرة النووية وتكنولوجيا المفاعالت والدراسات النووية 
 الفعاليات المتعمقة باستخدام المصادر المشعة والنظائر المشعة 
 لسالمة النووية واآلمان النوويالفعاليات المتعمقة با 
 الفعاليات المتعمقة بالجوانب القانونية لمطاقة الذرية 
 الجوانب المتعمقة بتطوير التفتيش الوطني ونظام الضمانات 

 :ىذا باإلضافة لتقديم الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مساعدات عديدة في ىذا المجال تكمن في

 عد تقديم الطمبات من قبل خبراء مختصين لديياتوفير أجيزة ومعدات لبرنامج معين ب 
  توفير خدمات الخبراء العاممين لدى الوكالة أو الذين يتم اختيارىم من الدول األعضاء 

                                                           
1
Jean Lodding and Bernardo Riberio ; non proliferation of nuclear weapons and nuclear 

security,IAEA,Vienna,2006,p02. 
2
 ،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتٌجٌة  ،اإلمارات العربٌة المتحدة   ،" االستخدامات السلمٌة للطاقة النووٌة "،محمد البرادعً 

 .15ص  ،2119
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  توفير حمقات تدريبية في إطار زيارات عممية تمنح لمباحثين العمميين من الدول النامية لزيارة
 الحاصمة في العموم والتكنولوجيا النووية  مراكز نووية متطورة بغرض االطالع عمى التطورات

بناءا عميو تعقد الوكالة مع الدولة التي تتمقى المساعدة الفنية اتفاقا تتعيد الدولة بمقتضاه أن تطبق 
 .1معايير األمان التي تضعيا الوكالة وأال توظفيا لألغراض العسكرية

كما قامت الوكالة الدولية في ىذا الصدد بإنشاء نظام المعمومات النووي الدول حيث جمعت وحفظت 
فيو المعمومات الخاصة بالطاقة النووية وخزنت عمى شكل قواعد معمومات في الحاسوب اآللي ليتمكن 

ا النظام أكثر من الرجوع إلييا واالستفادة منيا من قبل الدول األعضاء في الوكالة , حيث يستوعب ىذ
 . 2بالمائة ن جميع األبحاث والمواد المنشورة في مجال الطاقة لنووية  95من 

مساىمة الوكالة في تطوير القانون النووي سواء في مجال القانون الدولي أو القوانين الوطنية  
من خالل تقديم المساعدة في إعداد إجراءات وقائية تصمح كنموذج لمتشريعات المحمية لمدول 

 .3حيث يتم التفاوض واعتماد عدد من االتفاقيات تحت رعاية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  
 تشجيع تبادل و تدريب العمماء و الخبراء في ميدان سممية الطاقة النووية. 

: أكدت الوكالة الدولية لمطاقة  عدم استخدام الطاقة النووية في خدمة األغراض العسكرية -2
من النظام األساسي لموكالة عمى بذل طاقتيا لمتأكد من عدم  02فقرة  02ص المادة الذرية من خالل ن

استخدام المعونة التي تقدميا لخدمة أغراض عسكرية. رغم صعوبة تحقيق ىذا اليدف بسبب رفض بعض 
فقد الدول إبرام اتفاقات في ىذا المجال خاصة بين تمك الحائزة عمى األسمحة النووية والغير حائزة عمييا 

 وضعت الوكالة جممة من اإلجراءات أىميا :

  وضع وتطبيق الضمانات والرقابة الرامية لتامين استخدام المواد االنشطارية والمواد األخرى و
 المواد والمعدات التي تقدميا الوكالة لألغراض السممية دون العسكرية.

 لضمان استخداميا في  فرض الرقابة عمى استخدام المواد االنشطارية الخاصة التي تمنحيا
 األغراض السممية فقط .

                                                           
 .025النووٌة فً األغراض السلمٌة" , المرجع السابق, ص  محمد عبد هللا محمد نعمان," ضمانات استخدام الطاقة 0

09,ص 2112", فٌٌنا , منشورات الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة, 2112مجموعة مؤلفٌن ," التقرٌر السنوي للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة لعام  
2
 

.82لمرجع السابق,ص محمد مصطفى ٌونس," استخدام الطاقة النووٌة فً القانون الدولً العام ", ا 
3
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  التزام الوكالة بالعمل وفقا لمبادئ األمم المتحدة الرامية لتعزيز السمم والتعاون وتحقيق نزع السالح
 عمى نطاق عالمي مضمون وفقا لالتفاقيات المبرمة لتنفيذ ىذه السياسة .

من نظاميا األساسي  03خرى  حسب نص المادة إلى جانب ىذين اليدفين الرئيسيين تتولى الوكالة ميام أ
 والتي تساعدىا في تحقيق أىدافيا تكمن في :

  تقديم الوكالة لممساعدة لمدول األعضاء دون إخضاع ذلك ألي شرط سياسي أو اقتصادي أو
 عسكري أو أي شرط يتعارض مع نظاميا األساسي.

 صة فيما تعمق بخزن المواد ضمان نوعية الخدمة التي تقدميا الوكالة لمدول األعضاء خا
 االنشطارية الموجودة في حيازتيا و توزيعيا بطريقة عادلة .

  تامين سالمة المواد الموجودة بحوزة الوكالة من العوارض الجوية , أعمال التخريب, االستيالء
 القيري, النقل أو التمويل دون ترخيص .

  ينيا إلى الدولة التي تطمبيا مع التكفل تولي الوكالة ميمة نقل المواد االنشطارية من مكان تخز
 .1بسالمة الشحنة المطموبة باحترام القواعد الصحية و الوقائية

  تدعيم الوكالة لممشروعات التعاونية التي تيدف لتحقيق مزايا اجتماعية واقتصادية ممموسة في
خذت ىذه البمدان النامية بتقديم كل أشكال الدعم الفني و الخدماتي و التدريب . حيث ات

المساعدات المقدمة من قبل الوكالة طابعا ثنائيا من خالل التوقيع عمى اتفاقيات تعاون مع بعض 
الدول وطابعا جماعيا عبر إقامة برامج تعاون فني عمى المستوى اإلقميمي , نجد لدى الوكالة 

كومية عمى منظمة حكومية دولية وغير ح 71الدولية لمطاقة الذرية اتفاقات رسمية مع أكثر من 
اتفاقية دولية بشان األمان و األمن النووي والمسؤولية النووية إذ  11نطاق العالم إضافة إلى 

 . 2اعتمدت تحت رعاية الوكالة أربع اتفاقيات إقميمية تتعمق بالعموم والتكنولوجيا النووية 
  في مجال توليد تدعيم الوكالة لمبحث و التطوير لحل المشاكل التي تواجو الدول النامية خاصة

 3الكيرباء بتوظيف الطاقة النووية بإقامة شراكات مع المعاىد و المختبرات في جميع أنحاء العالم
. 
  تشجيع تبادل المعمومات وتدريب العمماء والخبراء وتنمية الخبرة النووية في ميدان استخدام الطاقة

 الذرية في األغراض السممية.
                                                           

 .028 -020محمد مصطفى ٌونس," استخدام الطاقة النووٌة فً القانون الدولً العام " المرجع السابق, ص  ص  0

. 19,ص 2112", فٌٌنا, منشورات الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة,  2112مجموعة مؤلفٌن ," التقرٌر السنوي للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة لعام  
2
 

3
 .000د محمد مصطفى محمد الخٌاط , " وكاالت الطاقة الدولٌة ... اطر العمل وتكامل األداء", المرجع السابق, ص  
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  األمم المتحدة و الوكاالت المتخصصة ووضع قواعد وقائية التشاور مع الييئات المختصة في
 .1الزمة لحماية الصحة والتقميل قدر اإلمكان من األخطار التي تواجو حياة اإلنسان

لكن الجدير بالذكر في ىذا المجال أن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ال تممك سمطة أو صالحيات مطمقة 
 ونشاطاتيا بل أنيا مقيدة بعدة قيود ومبادئ عمييا االلتزام بيا أىميا :أثناء ممارستيا الختصاصاتيا 

  عدم التوسط في تنظيم تبادل المعمومات أو ما شابو ذلك بين دولة وأخرى أعضاء في الوكالة إال
 إذا طمب منيا ذلك

  عدم تطبيق الضمانات والقواعد الصحية عمى العمميات الجارية بمقتضى اتفاق ليست طرفا فييا
 إال بعد طمب األطراف المتعاقدة ذلك .

  عدم إقرار أو وضع القواعد الصحية لمحماية من األخطار إال بعد التشاور مع الييئات المختصة
 في منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة .

  مراعاة الحادات الخاصة لبعض مناطق العالم عند توزيع أو توفير المواد الخام و الخدمات
 والمنشات . والمعدات

المطمب الثاني : مجيودات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لتوفير األمن والسالمة النووية 
 من خالل الحد من التسمح النووي

نما يمتد ليشمل جميع الدول في      يعتبر األمن النووي مفيوما شامال و متكامال ال يخص دولة بعينيا وا 
ر الجيود والعمل المشترك بين جميع الدول و الوكالة الدولية لمطاقة العالم, نظرا ألىميتو اوجب ذلك تضاف

 الذرية لمواجية كافة التيديدات التي قد تواجييم.

 الفرع األول : دراسة تحميمية لنظام ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

اض العسكرية وضمانات احتمت مسالة ضمانات االستخدام السممي لمطاقة النووية وعدم تحويميا لألغر     
عدم استخدام السالح النووي ضد الدول ير الحائزة عميو مكانة ىامة في المعاىدات والمؤتمرات الدولية 

 باعتبارىا تمثل مشكمة أساسية لمدول كافة .

                                                           
1
 .015د حسٌن حنفً عمر ," االنسحاب من المعاهدات و المنظمات الدولٌة النووٌة", المرجع السابق, ص  
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رغم أن المادة الخامسة من النظام األساسي لموكالة نصت عمى الضمانات التي تقوم الوكالة الدولية     
الذرية بتطبيقيا إال انو لم يتم االتفاق عمى تعريف محدد ليا في أية اتفاقية أو معاىدة دولية سواء  لمطاقة

كانت ثنائية أو متعددة األطراف, لكن يمكن استخالص مفيوم ليا من خالل النصوص و اإلجراءات 
 التنظيمية الموجودة في االتفاقيات والمعاىدات .

 الوكالة الدولية لمطاقة الذريةأوال : نشأة وتطور نظام ضمانات 

إقرار النظام األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية ليكون ذلك إعالنا بميالدىا  1956تم عام      
ونشأتيا األمر الذي مثل في حد ذاتو أىم الضمانات الدولية لتبدأ بعدىا الخطوات الجادة نحو تطبيق 

لمستجدات التي تطرأ عمى الساحة الدولية المتعمقة بالتطورات وتنفيذ وتطوير ىذه الضمانات بما يتوافق وا
 .1العممية والتكنولوجية النووية  

تعرض نظام الضمانات الذي تعمل وفقو الوكالة لعدة مناقشات واختالفات أثناء وضعو في النظام 
م لموكالة في توصل الدول إلى صيغة نظام ضمانات ورفعو لممؤتمر العا 1957األساسي لموكالة ليتم عام 

 شكل تقرير تضمن المبادئ التطبيقية التالية :

  التأكيد عمى تقديم تعيدات من قبل الدول التي تنوي الحصول عمى مشاريع مساعدة من الوكالة
لمحد من المخاطر المترتبة عمى عمميات نقل المواد النووية حيث يتيح النظام السيطرة عمى المواد  

 النووية .
 لة مواكبة نظام الضمانات لمتغييرات والتطورات التي تحدث في نشاطات الوكالة التأكيد عمى مسا

ابتداء من عمميات نقل وخزن المصادر المشعة والمواد االنشطارية امتدادا الستخدام ىذه المواد 
 . 2في مشاريع الوكالة وما يترتب عنيا 

خطوات نيائية في إقامة نظام ضمانات فعال حيث اقر المؤتمر العام لموكالة ىذه المبادئ لتعتبر بمثابة 
 تابع لموكالة يتم اعتماده لسنوات عديدة الحقة .

إقرار أول نظام ضمانات خاص بالمفاعالت التي  1961تمكن مجمس محافظي الوكالة بداية عام     
لمتعمقة بيم ميغاواط باإلضافة لوثيقة تحتوي عمى إجراءات لتعيين المفتشين والترتيبات ا 100تعمل بقدرة 

                                                           
. 009ً األغراض السلمٌة", مرجع سابق,ص محمد عبد هللا محمد نعمان," ضمانات استخدام الطاقة النووٌة ف 
1
 

فقرة ا ,ب من النظام األساسً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة . 08لمزٌد من المعلومات انظر المادة  
2
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 100لتشمل مفاعالت نووية بقدرات اكبر من  1964وحقوقيم في الدخول لممحطات النووية . لتعدل عام 
ميغاواط لتدخل بذلك مفاعالت القوى الكبرى تحت نظام ضمانات الوكالة من بينيا الواليات المتحدة 

" والمعروفة 1965نات الوكالة األمريكية , ليتم بعدىا إقرار مجموعة من القواعد عرفت ب " نظام ضما
التي تطبق عمى كافة عقود الضمانات التي تعقدىا الوكالة مع الدول غير األعضاء في  66اآلن بوثيقة 

 معاىدة عدم االنتشار.

عدلت لتشمل  1966حيث عرفت ىذه القواعد الخاصة بالضمانات مجموعة من التعديالت ففي عام 
 أيضا تعديل يشمل منشات تحويل وتصنيع الوقود النووي . 1968منشات معالجة الوقود لتشيد عام 

شكل بعدىا مجمس المحافظين لجنة لتقديم المشورة بشان المضامين الخاصة باتفاق الضمانات يمكن     
نموذج  1971ألي دولة غير نووية موقعة عمى المعاىدة أن تعقده مع الوكالة , ليقر المجمس بعدىا عام 

دأ الوكالة باستخدامو في مناقشاتيا حول العقود التي تبرميا مع الدول غير النووية التفاق الضمانات لتب
 . 1الموقعة عمى معاىدة منع االنتشار 

سمكت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية توجيا جديدا بعد التجربة النووية العراقية مبنيا عمى أساس أن    
اد النووية فقط إنما يتعدى إلى األنشطة النووية في الدول الرقابة و التحكم الدوليين ال يقتصران عمى المو 

الخاضعة لنظام الضمانات النووية الشاممة , حيث أبدت الوكالة حاجتيا إلى التوجو نحو تكامل تنفيذ 
الضمانات النووية عمى المواد النووية التي تعمن عنيا الدولة المعنية مع إجراء تدابير أخرى تيدف لمتأكد 

ن المرافق واألنشطة النووية غير المعمنة . ليصدر مجمس محافظي الوكالة في ىذا الشأن عام من خموىا م
مجموعة قرارات تتعمق باإلجراءات التنفيذية الخاصة بنظام الضمانات مثل نظام اإلبالغ عن مواد  1992

 ومعدات غير نووية واإلبالغ عن معمومات التصميم والتفتيش الخاص والتحقق منيا .

استمرت مساعي الوكالة في ىذا المجال حيث طمب مجمس المحافظين إلى المدير العام لموكالة عام      
تقديم مقترحات واضحة ومحددة لتطوير وتقويم اختبار اإلجراءات الالزمة لتوطيد وتحسين كفاءة  1993

من نفس السنة نظام الضمانات , استجابة ليذا الطمب قدمت السكرتارية العامة لموكالة شير ديسمبر 
" الذي تضمن أن يتم التقويم المالي و الفني والقانوني لقائمة من  2+ 93مقترحا بعنوان " البرنامج 

 اإلجراءات المقترحة لقيام نظام قوي ومفيد لمضمانات .

                                                           
1
 piet de Klerk ; the evolution of IAEA Safeguards ,op ,cit,p 02. 
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بتقديم طمب إلى المدير العام  1995قام بدوره المؤتمر العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية عام     
بيدف الوصول إلى نظام فعال  2+ 93لالستمرار في تطوير اإلجراءات التي يتضمنيا برنامج الضمانات 

الدولة التي لدييا اتفاقات وأكثر كفاءة يغطي كافة المواد  والنشاطات النووية السممية الموجودة عمى إقميم 
 GOV 2778ضمانات شاممة . حيث تبمور ذلك في وثائق عديدة صدرت عن الوكالة منيا الوثيقة 

الصادرة في  2863ثم الوثيقة  1995الصادرة في جوان  2807والوثيقة  1995الصادرة شير مارس 
ع نظام جديد ومحكم لمضمانات التي مثمث اجتياد من قبل السكرتارية العامة لموكالة في وض 1996ماي 

 النووية يقوم عمى :

 توسيع معاينة المعمومات  
 زيادة المعاينة المادية 
 االستخدام األمثل لمنظام الحالي 

لتتمكن بعدىا الوكالة بعد قياميا بجيود كبيرة من التوصل إلى الصيغة النيائية لمشروع البروتوكول 
ر عمل الوكالة في ىذا الخصوص ويقرر في جوان . ليستم1997اإلضافي الذي أقرتو شير افريل 

مجمس محافظييا إنشاء " لجنة استشارية معنية بالضمانات والتحقق في إطار نظام الوكالة  2005
 .1األساسي " واجبيا ىو النظر في العمل والوسائل الكفيمة بتقويم نظام الضمانات 

ة الذرية تبذل مجيودات كبيرة من خالل تطوير ما يالحظ من خالل ما سبق أن الوكالة الدولية لمطاق    
نظام الضانات ذلك لتحقيق ىدفيا األساسي ىو التأكد من عدم استخدام المعونة المقدمة من قبميا لخدمة 
أغراض عسكرية , إال انو تواجييا صعوبات وتحديات جمة في ظل االرتباط بين الجانب العسكري 

اتفاقات محددة في ىذا المجال . رغم ذلك تسعى الوكالة والجانب األمني لمدول ورفض بعضيا عقد 
 لتحقيق أىدافيا عن طريق اتخاذىا جممة من اإلجراءات أىميا :

  وضع وتطبيق الضمانات الرامية إلى تامين استخدام المواد االنشطارية الخاصة والمواد األخرى
اءا عمى طمبيا أو تحت والخدمات والمعدات والمنشات والمعمومات المقدمة من الوكالة أو بن

 إشرافيا أو رقابتيا وتطبيق ىذه الضمانات عمى أي اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف .

                                                           
1
-IAEA;  strengthening the Effectiveness and improving the efficiency of the Safeguards System, Report buy the 

Director general of the general conference , 23august 1990,Vienna . 
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  فرض الرقابة عمى استخدام المواد االنشطارية الخاصة التي تمنحيا وذلك لضمان استخداميا في
 األغراض السممية فقط .

  بعدم استخدام المساعدات المقدمة حصول الوكالة عمى تعيدات من الدولة أو الدول األعضاء
خضاع مشروع الدولة بما يحدده اتفاق الضمانات  .  إلييا خدمة لألغراض العسكرية وا 

 من اجل فيم نظام الضمانات بصورة متكاممة تدخل الفقياء وقاموا بتقسيميا إلى نوعين أساسيين ىما :

مانات التفتيش خالل إجراءات ضمانات عامة أو ما يعرف بضمانات األمان والتي تختص بكل ض -1
الرقابة حيث تتسم بالطابع التعاقدي أي تطبق وفقا لمعاىدة أو نظام اتفاقي بين الوكالة الدولية لمطاقة 

 الذرية أو بين سمطة دولية أخرى مختصة بالرقابة من جية والدولة المعنية بالرقابة من جية أخرى.

قواعد مفصمة تحكم السموك الذي يتبع في التفتيش خالل ضمانات احترام سيادة الدولة والتي تتضمن  -2
 . 1إجراءات الرقابة

بناءا عميو يمكن تعريف الضمانات حسب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بأنيا " عبارة عن مجموعة من     
ام اإلجراءات الفنية والقانونية تيدف إلى التحقق من عدم تحريف المواد والمعدات النووية من االستخد

السممي إلى االستخدام العسكري " . كما عرف نظام الضمانات بأنو " ترتيبات إلحصاء المواد النووية 
وضمان االستخدام المناسب ليا حيث يعتبر ضمان االستخدام السممي العنصر الرئيسي في النظام الدولي 

بتحويل المواد أو المعدات  . أو ىو " تدابير تسعى من خالليا الوكالة لمتحقق من أن الدول ال تقوم 2"
 . 3النووية لتطوير أو إنتاج أسمحة نووية أو متفجرات نووية أخرى "

 يقوم نظام اتفاقيات الضمانات الذي توقعو الدول عموما عمى ثالث مبادئ أساسية ىي :

الحصر المادي : الذي يعني التأكد من وجود المادة النووية بنفس القدر و الكيفية الذي أعمنت  
و الدولة والتي ال تتنافى مع نصوص معاىدة منع االنتشار النووي إذ يقوم المفتشون بيذه عن

العممية عن طريق تفقد المنشات النووية وحساب كمية الوقود النووي المستخدم , بذلك يتم التعرف 
 إذا ما كانت المنشاة تستخدم في إنتاج أسمحة نووية أم ال.

                                                           
1
 .000محمد عبد هللا محمد نعمان," ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة", المرجع السابق, ص  

2
 DR Sayed Anwar Abou Ali ; Système de garantie de l’agence internationale de l’energie Atomique , 

REDI ,VOL26 ,1970,P 66. 
3
  Louise Bo Watertown ; Training international Atomic Energy Agency inspectors , International Atomic Energy 

Magazine; Number 2-51, April 2010,P 35. 
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نطاق انتقال المواد النووية داخل حيز معين أي مراقبة انتقاليا االحتواء : الذي يقصد بو تحديد  
 من والى أماكن محددة يتفق عمييا ليتم التأكد من عدم تحويميا لالستخدامات العسكرية .

الرقابة : ىي إجراء ييدف لمتأكد من أن الدولة العضو في نظام التفتيش ال تمارس خداعا كان  
المواد النووية تمكنيا من إنتاج أسمحة نووية أو أن تقوم بنقل تخفي كميات غير معمن عنيا من 

 1مواد نووية غير مخصبة ليتم تخصيبيا في أماكن سرية لتصبح جاىزة لالستخدامات العسكرية

إجماال يمكن القول أن نظام الضمانات الدولية الذي وضعتو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية يعتبر احد 
م عدم االنتشار لما يترتب عنو في حال التقيد بو من استقرار وحماية لمسالم الدعائم األساسية لنظا

 العالمي .

 ثانيا : صور وأشكال ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

يشمل نظام ضمانات الوكالة الذي أقرتو معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية والنظام األساسي     
لتقنية والقانونية صممت لرصد امتثال الدول األطراف اللتزاماتيا المتمثمة مجموعة من التدابير ا 2لموكالة

أساسا في عدم تحويل استخدام الطاقة النووية ألغراض عسكرية , حيث جاءت في شكل ضمانات عديدة 
 تكمن في :

في ظل  1961ظيرت أولى وثائق الضمانات سنة  : 1961وثيقة الضمانات األولى لسنة  -1
فقدان الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لوسائل الرقابة أثناء فترة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 

و موافقة الدول عميو خاصة االتحاد السوفيتي الذي أبدى معارضتو في البداية ليغير موقفو  3والغربي
بعدىا ويبدي تأييده لو . حيث جاء النظام في شكل وثيقة تشريعية لجأت إلييا الوكالة لتحقيق أىدافيا 

ناتجيا الحراري عن مركزة عمى المواد النووية و المعدات ومفاعالت األبحاث والتجارب والطاقة التي يقل 
 .4ميجاوات 100

: تعتبر بمثابة وثيقة معدلة لموثيقة األولى حتى تساير  1966وثيقة الضمانات الدولية لسنة  -2
وتواجو التطور التكنولوجي وتسد الثغرات التي وجدت في الوثيقة األولى وتوسع نطاق تطبيقيا و تتأكد من 

                                                           
1
 .220سعد حقً توفٌق," اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة", المرجع السابق, ص  
2
 ذلك من خالل نص المادة الثانٌة والمادة الثالثة الفقرة الخامسة منها . 
3
 028الدولً ", المرجع السابق, ص عمر بن عبد هللا سعٌد البلوشً," مشروعٌة أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون  

4
  Piet De Klerk ; Advancing the Agenda ; New Roles evolve for the IAEA Safeguards System , IAEA Bulletin  , 

vol41 N 4, 1999, Vienna ,P 09. 
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الخاص  1966عمت ىذه الوثيقة بممحقان األول صدر سنة . حيث د 1عدم حيازة الدول لألسمحة النووية
الخاص بالمواد النووية الموجودة في المصانع التحويمية  1968بإعادة معالجة المواد النووية والثاني سنة 

. التي  2" 66ليدمج كالىما في إطار وثيقة معدلة تحمل اسم " وثيقة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية رقم 
موعة المبادئ التي تحكم تنفيذ الضمانات النووية و العالقة القائمة بين الوكالة و الدولة تشتمل عمى مج

المعنية عمى أساس تطبيق نظام الضانات عمى منشاة نووية محددة في اتفاقية التعاون في المجال النووي 
رية تصبح سارية المفعول والتي انطمقت بمقتضاىا الرقابة من الدول النووية إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذ

 بعد توقيع الدولة عمييا حيث تتضمن إجراءات التحقق المتمثل في :

  فحص و مراجعة المعمومات والبيانات المتعمقة بتصميم المنشات النووية و مواصفاتيا و التقارير
 الخاصة بتشغيميا والمعمومات المتعمقة بنقل تمك المواد خارج المنشاة النووية و المستندات

 القانونية الدالة عمى المعمومات والبيانات و التقارير .
  جمع المعمومات من خالل القيام بالزيارات المفاجئة لممنشات النووية بغرض التحقق من

المعمومات و التصميمات , وزيارات التفتيش العادية بغرض فحص الدفاتر  والسجالت والتقارير 
جراءات الجرد المادي عمى المخزون من  المواد النووية باإلضافة إلى تطبيق وسائل االحتواء وا 

 ومراقبة حركة المواد النووية داخل المنشاة وقت التشغيل وغيرىا من األنشطة .
  تقويم المعمومات والبيانات المقدمة من المنشاة النووية لمتأكد من دقتيا و صحتيا وتقويم أنشطة

 . 3التحقق ومدى فعاليتيا و نتائجيا

النظام تحدد الدولة غير الحائزة عمى األسمحة النووية والوكالة مواقع يتم تفتيشيا ومواد تخضع بموجب ىذا 
لمرقابة فيشمل التفتيش مجمل النشاطات التي تمارسيا ىذه الدولة وقد تقتصر عمى نشاطات محددة , إذا 

 خالفت ىذه الدولة اتفاقية الضمانات تتخذ ضدىا اإلجراءات التالية :

 قبون األمين العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية عن االنتياك الذي قامت بو الدولة ليعمم يبمغ المرا
 بدوره مجمس المحافظين في الوكالة .

  يطمب المجمس من الدولة بعد إعالمو وقف االنتياك فورا كما يقوم بإخطار الدول األعضاء في
 جمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة .الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ومجمس األمن الدولي وال

                                                           
1
 .021عمر بن عبد هللا سعٌد البلوشً, المرجع السابق, ص  
2
 .055رجع السابق, ص محمد عبد هللا محمد نعمان, الم 
3
 .20, ص 2119, دٌسمبر 228سامٌة محمد عزت," النظام الدولً للضمانات النووٌة", مجلة الحرس الوطنً, العدد  
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  في حال رفض الدولة االنصياع لطمب المجمس يتخذ ىذا األخير عقوبة واحدة أو عدة عقوبات
مجتمعة كتقميص أو تجميد المساعدات النووية التي تقدميا الوكالة إلى ىذه الدولة وفرض مجمس 

 . 1األمن عقوبات إضافية في حقيا

ىذه أنيا جاءت مختصرة وعامة لم تحظى باالىتمام بالجوانب الفنية بالقدر  ما يميز وثيقة الضمانات
 الالزم لذلك تم توجيو عدة انتقادات ليا أىميا :

  عدم فرض نظام الضمانات عمى كافة المنشات النووية لمدولة أو الدول الموقعة عمى الوثيقة حيث
خضاعو من منشاتيا النووية تحت تقوم الدولة أو الدول المعنية بوضع الجزء الذي ترغب في إ

رقابة و ضمانات الوكالة , بينما قد تمتنع عن وضع منشات أخرى ميمة تحت رقابة الوكالة التي 
ال يمكنيا إجبار الدول عمى تغيير موقفيا . ما قد ينجم عنو استغالل ىذه المنشات غير 

 دون أن يعمم بيا احد .الخاضعة لمرقابة في عمميات التحويل والصناعات العسكرية النووية 
 عدم تحريم كافة استخدامات التفجيرات النووية 
 عدم تحديد مصير األجيال المتعاقبة لممواد االنشطارية 
 . عدم وضوح الضمانات الخاصة  بمحطات التخصيب بالماء الثقيل 

 بموجب ىذه الوثيقة التي تعرف ب " وثيقة الوكالة : 1971وثيقة الضمانات الدولية لسنة  -3
دولة في الفترة من يونيو  100" أبرمت الوكالة اتفاقات ضمانات مع 153الدولية لمطاقة الذرية رقم 

, حيث يرتبط تطبيق ىذه الوثيقة بمعاىدة منع االنتشار بناءا عمى اتفاقيات 1993إلى ديسمبر  1972
ستثناء الدول النووية الضمانات الشاممة إذ تطبق عمى جميع الدول الموقعة عمى معاىدة منع االنتشار با

. ىذا وقد 2الخمس الكبرى إذ يتم ذلك عن طريق عقد اتفاقية بين الوكالة و الدولة أو الدول المعنية
 تضمنت الوثيقة العديد من البنود أىميا :

  تخضع جميع المنشات النووية لمدولة العضو لمتفتيش من قبل الوكالة لتكون بذلك جميع أراضييا
 معرضة لمتفتيش

  التحديد المسبق لمواعيد التفتيش وىو ما يعرف بالتفتيش الروتيني الذي يختمف في طبيعتو من
 دولة ألخرى وفق العديد من العوامل أىميا :

                                                           
1
 .81, ص 2111د غسان الجندي ," الوضع القانونً لألسلحة النووٌة ", الطبعة األولى, عمان, دار وائل للنشر,  
2
 .051ات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة", المرجع السابق , ص محمد عبد هللا محمد نعمان ," ضمان 
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عدد المنشات النووية الموجودة لدى الدولة التي تستخدميا ألغراض سممية و يخشى من تحوليا  -
 مستقبال إلنتاج أسمحة نووية

 1القابمة لالنشطار الموجودة بحوزة الدولة التي تعمن استخداميا لألغراض السمميةمدى حجم المواد  -

  االحتفاظ بالسجالت التي تتضمن معمومات عن المواد النووية المشمولة بنظام الضمانات ومواقع
 تخزينيا

  تقديم تقرير أولي من الدولة غير الحائزة لمسالح النووي عن كل المواد النووية والمفاعالت
 . 2لنووية الموجودة لدييا ا

باإلضافة لوجود أنواع أخرى يمارسيا مفتشي الوكالة أىميا التفتيش التمقائي الذي تطبقو الوكالة بعد 
إبراميا اتفاق ثانوي مع الدول غير المالكة لألسمحة النووية يوضح فيو مراقبو الوكالة كيفية إجراء المراقبة 

و التفتيش الظرفي الذي وضع لمتأكد من صحة ما ورد في التقارير أثناء زيارتيم الميدانية لمتفتيش , 
.  3األولية التي تقدم لموكالة و التفتيش عن التغييرات في استخدام المواد النووية بعد إشيار التقرير األولي

 و التفتيش الخاص الذي يكون بناءا عمى معمومات تقدميا الدول غير المالكة لمسالح النووي لموكالة يتم
في حاالت التشغيل غير العادية لممنشاة النووية كحدوث أخطاء أو تالعبات فنية في التشغيل أو في 
السجالت حيث يتضمن ذلك إمكانية الوصول إلى مواقع غير منصوص عمييا في االتفاقيات و استخدام 

 . 4الوكالة أساليب ال تتضمنيا الشروط المتفق عمييا

إال أنيا لم تسمم من االنتقادات في  153تت بيا وثيقة  الضمانات الشاممة رغم اإلجراءات اإلضافية التي أ
 بعض جوانبيا التي تتمحور حول : 

  تطبق الضمانات عمى المواد النووية فقط بمعنى أن عممية تفتيش المواقع أو المنشات متوقفة عمى
عمى معمومات عن احتوائيا عمى مواد نووية وىو ما يعرقل عمل الوكالة و يمنعيا من الحصول 

 المحطات النووية الجديدة القائمة أو التي سيتم بناؤىا .
  إن حق الوكالة في تطبيق نظام الضمانات النووية الشاممة يقتصر فقط عمى المنشات النووية

التي تعمن عنيا الدولة المعنية دون التطرق لألنشطة النووية األمر الذي يعرقل عمل الوكالة 
                                                           

1
 .229سعد حقً توفٌق," اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة", المرجع السابق , ص  

.82د غسان الجندي, " الوضع القانونً لألسلحة النووٌة", المرجع السابق, ص  
2
 

3
 .85المرجع نفسه, ص  
4
 .501, ص 2110د خلٌل حسٌن ," قضاٌا دولٌة معاصرة", بٌروت, دار المنهل اللبنانً,  
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رية في الكشف عن أنشطة الدول السرية القائمة عمى تحويل المواد النووية الدولية لمطاقة الذ
 لالستخدامات العسكرية .

سعت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية خالل  : 2+93برنامج الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  -4
زيز نظام سنوات السبعينات و الثمانينات لسد الثغرات التي وجدت في نظم الضمانات السابقة و تع

الضمانات الذي استغمتو بعض الدول األعضاء في معاىدة منع االنتشار لصالحيا باختراقو وعدم التقيد 
 بما ورد فيو ذلك لتحقيق األىداف التالية :

  بناء الثقة في آلية التحقق من أن المواد النووية الموجودة في الدول غير الحائزة لمسالح النووي
 أو تستغل في غايات غير معمومة . لن تحول إلى صنع األسمحة

 والمنشات و  الكشف عن أي انحراف أو استخدام غير مخول لممواد النووية و المعدات
 المعمومات 

 1الكشف عن أي انتياك أو عدم امتثال يتعمق بالتعيدات و االلتزامات المترتبة عمى الدول . 
 و البموتونيوم بكميات كبيرة ما يوفر االكتشاف في الوقت المناسب ألي تحويل لمادة اليورانيوم أ

مقابل ذلك تقدم الوكالة 2لمدول والمجتمع الدولي الوقت لمقيام بالعمل الدبموماسي أو أي عمل آخر
التشجيع و المساعدة الالزمة في مجال استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية و تنمية 

 . 3ىذا االستخدام

اث أىميا اكتشاف البرنامج النووي العراقي وبرنامج كوريا الشمالية أدى لكن نتيجة وقوع سمسمة من األحد
ممثمة في مجمس  1991ذلك لمتغيير في طرق الحد من انتشار األسمحة النووية لتتخذ الوكالة سنة 

التي جسدتيا شير  4المحافظين بعض الخطرات و اإلجراءات لتعزيز نظاميا و تحديد نقاط الضعف فيو
" الذي أعدتو لجنة استشارية متخصصة بيدف تحسين  2+93صورة " البرنامج  في 1993ديسمبر 

وتقوية نظام الضمانات النووية وتحقيق المزيد من الشفافية و الفعالية و الكفاءة باالعتماد عمى التقنيات 

                                                           
1
George Moralsa Pedraza ; New Roles for the international Atomic Energy Agency , international Atomic Energy 

Agency  Magazine, Number 02-94, March 2008,P 52. 
2
 .018, ص 2110سلحة الرعب :  إخالء العالم من األسلحة النووٌة و البٌولوجٌة", لبنان , مركز دراسات الوحدة العربٌة, مجموعة مؤلفٌن ," أ 
3
 .021عمر بن عبد هللا سعٌد البلوشً ," مشروعٌة أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولً ", المرجع السابق , ص  
4
 .222ص  سعد حقً توفٌق, المرجع السابق, 
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فنيا الجديدة المتطورة التي تسيل التحقق من صحة المعمومات التي تقدميا الدول و بحث إجراءات تنفيذه 
 . 1و ماديا و قانونيا

 من قسمين ىما : 2+93يتكون البرنامج 

القسم األول الذي  يحتوي عمى تدابير لتطبيق الضمانات النووية استنادا لمسمطة القانونية المخولة لموكالة 
الذي يحتوي عمى التدابير  1996في اتفاقية الضمانات الشاممة حيث تم البدء في تنفيذ ىذا القسم سنة 

  :التالية

  الحصول الموسع عمى المعمومات المتعمقة بتصاميم المنشات النووية وتمك التي تم إغالقيا نيائيا
أو تم إيقاف تشغيميا و األماكن خارج المنشات النووية التي تم خزن المواد النووية بيا بأخذ 

 عينات منيا .
 ن صحة واكتمال البيانات زيادة معدالت التفتيش عن طريق إجراء التحقق المادي لمتأكد م

والمعمومات باستخدام أسموب التفتيش الروتيني أو الخاص دون إخطار مسبق أو إخطار بزمن 
 .2قصير ال يتعدى بضع ساعات 

  استخدام تقنيات متقدمة في قياس المواد النووية و طرق االحتواء و المراقبة مثل كواشف الحركة
التصوير الرقمية و غيرىا من األجيزة التكنولوجية  و اإلشعاع و األختام االلكترونية وآالت

 . 3المتطورة 

أما القسم الثاني فقد تضمن تدابير لتطبيق الضمانات النووية يحتاج تنفيذىا حصول الوكالة عمى سمطة 
قانونية تكميمية من الدولة المعنية عن طريق عقد بروتوكول بين الدولة والوكالة يضاف إلى اتفاقية 

 الشاممة وذلك لتنفيذ الوكالة التدابير التالية :الضمانات 

  توفير المعمومات حول األنشطة والبحوث التطويرية الخاصة بالمنشات النووية ومواقع ومناجم
نتاجيا السنوي الفعمي والمتوقع ودرجة نقاء المواد المستخرجة و عمميات  الخامات النووية وا 

 تاريخيا .تصدير المواد النووية و مصادرىا ووجيتيا و 

                                                           
1
 .22, المرجع السابق, ص 08مجموعة مؤلفٌن," حولٌة نزع السالح", المجلد  
2
, اإلمارات العربٌة المتحدة, 0مصطفى العانً," مبادرة إعالن منطقة الخلٌج كمنطقة خالٌة من أسلحة الدمار الشامل : الواقع والمبررات", ط 

 .12, ص 2111مركز الخلٌج لألبحاث, مارس
3
 050 محمد نعمان ," ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة", المرجع السابق , ص محمد عبد هللا 



 االنتشار النوويأسس ودعائم النظام الدولي لمنع : الثانيالفصل 

 

127 
 

  المعاينة التكميمية التي تتم من خالل دخول ومعاينة األماكن بغرض التفتيش والتحقق المادي في
 .1مواقع المنشات النووية أو في مخازن المواد النووية أو أي مكان عن طريق اخذ عينات بيئية 

 لنووية والقيام التفتيش و التحقق عن طريق مراجعة وفحص السجالت و الوثائق الخاصة بالمواد ا
 بعمميات العد والقياس , واخذ العينات والمراقبة البصرية وغيرىا من اإلجراءات التقنية .

  التشغيل األمثل لنظام الضمانات من خالل تعزيز التعاون مع الدولة المعنية و أنظمتيا الوطنية
من حيث الصحة  لمضمانات النووية بالتأكيد عمى عامل الشفافية في تقديم الدولة لممعمومات

واالكتمال وااللتزام بمواعيد التفتيش الدورية في أوقاتيا المحددة , مع التأكيد عمى تعزيز الثقة بين 
الدولة والوكالة واستخدام أجيزة االتصال عن بعد إلرسال المعمومات التي رصدت عبر أجيزة 

 المراقبة .
  سواء كان التفتيش اعتيادي أو مؤقت  ساعة عمى األقل 24اإلخطار بالتفتيش الذي يتم عادة قبل

حيث يتم أثناء ساعات العمل االعتيادية في المنشاة النووية , أما إذا كان التفتيش فجائيا يتم بناءا 
عمى السمطة التكميمية القانونية الممنوحة لموكالة من قبل الدولة المعنية فالوكالة تستطيع تفتيش 

 .2التكميمية دون تقديم إخطار مسبق أي موقع في أي وقت والقيام بالمعاينة

لم تتوقف مساعي الوكالة عند حد وضع نظم الضمانات  : 541البروتوكول اإلضافي رقم  -5
السابقة بل قامت أيضا بإنشاء نظام ضمانات آخر في شكل بروتوكول إضافي أقره مجمس المحافظين 

بذلك جميع الدول األطراف في  مادة. لتكون 18مكون من مقدمة وممحقين و  1997ماي  15بتاريخ 
المعاىدة ممزمين بالتوقيع والتصديق عميو باستثناء الدول النووية ليتم تطبيقو عمى الدول غير الحائزة عمى 

, إال انو تم 3السالح النووي رغم الضجة التي أثارىا و المتعمقة بمساس بنود البروتوكول بسيادة الدولة
في معاىدة عدم االنتشار عمى البروتوكول لتقوم الوكالة بتطبيق تصديق عدد كبير من الدول األطراف 

 . 4مرفق نووي 1691بمد وتفتيش أكثر من  170الضمانات في حوالي 

 من بين أىم البنود التي وردت ضمن البروتوكول والتي شكمت ضغوطا و قيودا عمى الدول نجد :

                                                           
.85, ص 2110, لبنان, الدار العربٌة للعلوم, 0سكوت رٌتر," استهداف إٌران", ترجمة أمٌن األٌوبً, ط  

1
 

2
 .020-051محمد عبد هللا محمد نعمان, المرجع السابق, ص ص  
3
, ص 2119سبتمبر  8, 52155السالم," البروتوكول اإلضافً لنظام ضمانات الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة", جرٌدة األهرام, العدد د محمد عبد  

02. 
4
 Louise Bo Watertown ,OP,Cit, P 31. 
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  عناصر قدراتيا النووية أو ذات مطالبة الدولة التي تنظم إليو بتقديم إعالن شامل حول كل
 العالقة باألنشطة النووية يتضمن ما امتمكتو الدول من قبل وما تمتمكو وفق خططيا المستقبمية .

  يممك مفتشي الوكالة حق الوصول إلى الدولة أو التحرك داخميا بترك فترة أخطار مسبقة مدتيا
األقل بالنسبة لممرافق الداخمية في  ساعة عمى األقل بالنسبة لزيارة المواقع و ساعتين عمى 24

و إعداد تقارير عن نتائج الزيارات وعمميات التفتيش ورفعيا إلى مجمس األمن الذي يقدر  1المواقع
تأثير ذلك عمى األمن والسمم الدوليين ويتخذ ما يراه مناسبا من تدابير قد تصل إلى حد فرض 

 العقوبات .
  مكان داخل الدولة ودخول أية منشاة أو قسم في أي موقع لمفتشي الوكالة حرية الوصول إلى أي

نووي و حصوليم عمى التسييالت , واستخدام األجيزة التكنولوجية المتقدمة , وفحص السجالت 
جراء مقابالت مع المسئولين وحصوليم عمى عينات من أي موقع في الدولة واستغالل األقمار  وا 

 ل عمى معمومات متصمة بالنشاطات النووية .الصناعية و نظم االتصاالت الدولية لمحصو 
  قيام مفتشي الوكالة بالتحقق من مجمل دورة الوقود بما في ذلك استخراج اليورانيوم وعمميات

 . 2التخصيب و إنتاج الوقود و معالجتو والتخمص منو

بتعيين  لضمان السير الحسن لعممية التفتيش قامت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بوضع نظام متعمق
دارة التفتيش و االمتيازات التي يتمتعون بيا . بالنسبة لتعيينيم يتم ذلك عن طريق اقتراح من  المفتشين وا 
المدير العام لموكالة يؤخذ فيو بعين االعتبار المؤىالت والجنسية معا فقد يتم تعيين المفتش بصفة دائمة 

الميمة الموكمة إليو. أما فيما يتعمق بإدارة التفتيش لدى الوكالة أو يتم تعيينو بصفة مؤقتة تنتيي بانتياء 
يقوم كل مفتش حسب تخصصو بإعداد تقارير يتم مقارنتيا فيما بينيا لمتأكد من التزام المنشاة بشروط 
الضمانات وعدم انحرافيا عن االستخدامات المعمن عنيا ليتم رفع التقارير لممسئولين في المنظمة ولمدولة 

ى ليا توضيح موقفيا أو أي غموض والرد عميو بمقابل ذلك عمى المفتشين احترام المعنية حتى يتسن
 القوانين الوطنية وعدم إزعاج السمطات أو إفشاء أسرارىا .

تميزت  1959باإلضافة لذلك قامت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بإبرام اتفاقية امتيازات و حصانات سنة 
فتشي الوكالة زيادة عن ما يتمتعون بو أصال من امتيازات بصفتيم بمنح حصانات و امتيازات إضافية لم

 موظفين فييا .
                                                           

1
 .09د محمد عبد هللا عبد السالم, نفس المرجع, ص  
2
 .502د خلٌل حسٌن ," قضاٌا دولٌة معاصرة", المرجع السابق, ص  
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 تتمثل حصانات وامتيازات موظفي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية العادية في :

 الحصانة القضائية 
 الحصانة الضريبية 
 الحصانة من قيود اليجرة و تسجيل األجانب 
 اإلعفاء الجمركي 
 . 1مرور األمم المتحدةالحق في استعمال جواز  

 أما أىم الحصانات المخصصة لمفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تتمثل في :

 الحصانة ضد القبض الشخصي , الحجز, مصادرة األمتعة الشخصية 
الحصانة القضائية ضد الدعاوي القانونية المرفوعة نتيجة قياميم بعمل يدخل في نطاق  

 صالحياتيم
 مستنداتيمسرية وثائقيم و  
 الحق في استعمال الشفرات وتسمم األوراق والرسائل والحقائب المختومة 
 تسييالت متعمقة بالعممة وقيود الصرف باإلضافة لحصوليم عمى تأثيرات طويمة المدى 
الحق في استخدام وسائل االتصاالت الدولية كاألقمار الصناعية لنقل المعمومات الخاصة  

 . 2لة ومقر الوكالة الدولية لمطاقة الذريةباألنشطة النووية بين الدو 

من خالل ما سبق يمكننا استخالص مجموعة من المالحظات أىميا  أن البروتوكول اإلضافي يشكل 
جزءا ال يتجزأ ن نظام الضمانات حيث يكمن ىدفو األساسي في تمكين النظام قدر المستطاع من 

 . 3جد في إطار النشاطات غير المعمن عنيا توفير تأكيد بشان األنشطة المعمنة وما يمكن أن يو 

لكن نتيجة ىذا االرتباط الوثيق بين اتفاق الضمانات والبروتوكول الضافي في العديد من الجوانب     
قد يؤدي إلى لخمق تنازع بين أحكام االتفاق وأحكام البروتوكول الضافي ليتم المجوء ألحكام ىذا 

 .4األخير لحل الخالفات  

                                                           
1
تشارلز دي فٌرجسون ," البنٌة التحتٌة األمنٌة و معاٌٌر عدم انتشار األسلحة النووٌة", أبو ظبً, مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  

 .215, ص 2111اإلستراتٌجٌة, 
2
 .212المرجع نفسه, ص  

3
 Jan lodding and Bernardo Riberio; non proliferation of Nuclear Weapons and nuclear Security,OP,CIT, p02. 

لمعلومات أوفر انظر المادة األولى من البروتوكول اإلضافً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة . -
4
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ليس بوسع الدول التي لم تنضم إلى اتفاق الضمانات الشاممة االنضمام إلى البروتوكول  كما انو   
اإلضافي بمفرده , أما بالنسبة لمدول التي أبرمت اتفاق ضمانات شاممة مع الوكالة الدولية لمطاقة 

بعد قياميا الذرية ال يعد البروتوكول اإلضافي ساري المفعول تجاىيا تمقائيا رغم إبراميا االتفاق إال 
 بالتفاوض مع الوكالة ليمنح المدير العام بعدىا اإلذن بتطبيقو عمى الدولة المعنية .

 الفرع الثاني : المساعي التكميمية لمحد من التسمح النووي 

حتى تتأكد الوكالة من تقيد كل الدول بتطبيق نظام الضمانات بكل ما ورد فيو وعدم إخالليا بأحد     
 مجيودات إضافية لإلحاطة بكافة الجوانب المتعمقة بنزع السالح و المتمثمة في :بنوده قامت ببذل 

  عقد الندوات و االجتماعات الدولية -أوال  

تحرص الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى جمع خبراء في المجال النووي من كافة أنحاء العالم مرة كل 
 3-2. حيث قامت بعقد اجتماع بتاريخ  1دوليةأربع أو خمس سنوات ذلك في إطار ندوات و مؤتمرات 

عالجت فيو مسالة االتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرىا من المصادر المشعة ,  1995نوفمبر 
نتج عنو التأكيد عمى ضرورة اتخاذ تدابير عممية وفعالة من جانب الوكالة ذلك عمى الصعيد الدولي 

 وصيات مفادىا :خاصة ليعتمد بعدىا مجمس المحافظين ت

  تكثيف المساعدة المقدمة إلى الدول فيما تعمق بتدابير الحماية المادية ونظم المحاسبة و المراقبة
 وتحميل المواد النووية المصادرة .

 . تطوير قاعدة بيانات موثوقة لممعمومات عن االتجار غير المشروع بالمواد النووية 
 ألساسية المتعمقة بالسالمة من اإلشعاع .مساعدة الدول األعضاء في تعزيز ىياكميا ا 
  مواصمة دراسة مشكل حوادث تيريب المواد النووية بالتشاور مع الدول والمنظمات المختصة

عداد مقترحات إضافية حسب االقتضاء  . 2وا 

خبير  500من نفس الشير اجتماع ما يزيد عن  2006وبعدىا سنة  2001شيد شير أكتوبر عام 
دولة ومنظمة دولية في الندوة الدولية لمضمانات ناقشوا فييا جممة التحديات الحالية  60يمثمون أكثر من 

                                                           
1
المتعلق بأمن مصادر المواد المشعة , مؤتمر  2119من بٌن المؤتمرات الدولٌة التً نظمتها الوكالة فً مجال األمن النووي مؤتمر فٌٌنا سنة  

 الخاص باألمن النووي وسالمة المواد النووٌة . 2112لندن سنة 
2
 .81, مرجع سابق,ص  01مجموعة مؤلفٌن ," حولٌة نزع السالح", المجلد  
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و المستقبمية ذات الصمة بمفاىيم الضمانات النووية منيا كيفية تحسين أعمال جمع وتحميل معمومات 
ات الضمانات وكيفية التقدم في التقنيات و التكنولوجيات الخاصة بيا وتقوية و تفعيل نظام الضمان

 ليتوصموا في األخير إلى جممة من اإلجراءات الواجب تنفيذىا تتعمق ب :

 . تنفيذ المقاربات الجديدة لمضمانات مثل السعي لتكنولوجيا حديثة واعدة 
 . تعزيز أعمال تحميل العينات البيئية 
  وآمنة .المزيد من الجمع والتحميل المكثف لممعمومات بناءا عمى بنية معمومات تحتية موثوق بيا 
  إجراء تحسينات وتطوير لشبكة معامل التحميل التابعة لموكالة ووسائل المراقبة وتعزيز استخدام

 . 1صور األشعة الحرارية تحت الحمراء

  مكافحة اإلرىاب النووي –ثانيا  

خطرىا شيد العالم في اآلونة األخيرة ازديادا واضحا فيما يتعمق بالنشاطات اإلرىابية التي لم يعد يقتصر  
نما امتد ليشمل مناطق عديدة من العالم , فحسب إحصائيات قدمتيا الوكالة الدولية  عمى منطقة محددة وا 

وىي في تزايد مستمر  2 حالة تداول غير مشروع لممواد النووية 175أن ىناك  1993لمطاقة الذرية عام 
اوف المجتمع الدولي ودفع بالوكالة ما يشكل تيديدا خطيرا لألمن والسمم الدوليين. األمر الذي زاد من مخ

 الدولية لمطاقة الذرية لبذل المزيد من الجيود لمكافحة:

 سرقة األسمحة النووية 
 سرقة المواد النووية أو أية مواد مشعة أو المعدات المتعمقة بيا لصنع القنابل النووية 
 األعمال التخريبية الماسة بالمنشات النووية 
 د النووية أو المشعة التداول غير المشروع لمموا 

 تتضمن: 2009حتى عام  2006ذلك من خالل إعداد خطة عمل وضعت حيز التنفيذ بدءا من عام 

                                                           
1
  Wan subark and Jean  Hillrman; Nuclear safeguards in crisis challenge; international Atomic Energy 

Agency  Magazine, Number 02-48, March 2007,P 12. 
 

2
 .01ص  ،2110 ،" اإلرهاب النووي و مجابهته"،د مرفت محمد البارودي  
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الوقاية : تعتبر الخط الدفاعي األول الذي يتضمن مساعدة الوكالة لمدول إلقامة بنى أساسية  
لمشعة المعدة لالستخدام وتامين الحماية الكاممة لممنشات النووية والمواد النووية ومختمف المواد ا

 أو التخزين أو النقل الماكن مختمفة باإلضافة إلقامة نظام وطني لممحاسبة والرقابة .
الكشف : يعد بمثابة الخط الدفاعي الثاني يتمثل في تقديم الوكالة مساعدة لمدول من خالل  

لعناصر األمنية استخدام أجيزة ومعدات لمكشف عن المواد النووية أو أية مواد مشعة وتدريب ا
عمى استخدام ىذه األجيزة بيدف إيقاف االتجار غير المشروع و األنشطة غير القانونية بيذه 

 المواد .
االستجابة : تعتبر من أصعب الميام التي تتوالىا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تشمل مساعدة  

ديدات النووية ووضع ترتيبات و الدول لمتخطيط حول كيفية التعامل مع المواد المكتشفة ومنع التي
 . 1خطط مناسبة لالستجابة في حالة ما إذا لم تنجح ىذه اإلجراءات

  وضع خطة أمنية متكاممة -ثالثا 

خطة لألمن النووي تغطي الفترة من عام  2005تبنى مجمس محافظي الوكالة الدولية في سبتمبر  
تقوم عمى الحماية من مخاطر اإلرىاب النووي عن طريق زيادة الحماية عمى النطاق  2009إلى  2005

بمساعدة الدول  العالمي من األعمال اإلرىابية التي تستيدف المواد االنشطارية والنووية و اإلشعاعية ذلك
العاممة عمى المستوى الوطني لرفع مستوى الحماية المادية لموادىا النووية ومنشاتيا النووية وكشف أعمال 

. كما وافق مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى الخطة  2تيريب مواد نووية عبر الحدود 
التي  2013إلى غاية  2010خاصة بالفترة من سنة األمنية التي قدميا المدير العام لموكالة الدولية ال

تسعى لتحقيق ىدف اإلسيام في الجيود العالمية لتحقيق امن عالمي فعال والحفاظ عميو عن طريق دعم 
باإلضافة إلى تقديم الوكالة الدولية  ،الدول وذلك بناءا عمى طمبيا و توفير اإلمكانات المادية و البشرية 

طراف في معاىدة منع االنتشار المساعدة عمى االلتزام باألدوات القانونية الدولية لمطاقة الذرية لمدول األ
 الخاصة باألمن النووي وتعزيز التعاون و التنسيق الدوليين . تتمثل المحاور الكبرى ليذه الخطة في :

  إصدار سمسمة األمن النووي : ىي عبارة عن سمسمة منشورات و مؤلفات و كتيبات تصدرىا
الوكالة تعالج من خالليا مسالة األمن النووي من جوانب عديدة أىميا : أساسيات األمن النووي 

                                                           
1

ص  ،2110 ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض, مركز الدراسات و البحوث ،ة النووٌة"" األمن النووي والسالم،مٌروسالفقرٌقورٌك  

82. 

.192-195ص ص  ،المرجع السابق ،2112نوفمبر  ،" التسلح ونزع السالح واألمن الدولً"،مجموعة مؤلفٌن  
2
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التي تشمل مفاىيم ومبادئ وأىداف األمن النووي , التوصيات التي توفر أفضل الممارسات التي 
عمى الدول األعضاء تطبيقيا , إرشادات التطبيق التي تقدم شرحا موسعا لمجال العمل و ينبغي 

التدابير المقترح تطبيقيا و التصاميم األساسية التي توفر الحماية لممواد النووية والمنشات النووية 
 . 1معا من أي اعتداء محتمل

  الخبراء الدوليين التابعين لموكالة برنامج الخدمة االستشارية الدولية : تمثل في قيام فريق من
الدولية لمطاقة الذرية بمساعدة الدول عمى تعزيز النظام الوطني لألمن النووي من خالل تقييم 
نظام الحماية المتبع من طرف دولة ما ومراجعتو ومقارنتو مع المبادئ التوجييية الدولية التي 

لي , لتقدم بناءا عمييا توصيات بشان تعتبر أفضل الممارسات المعترف بيا عمى الصعيد الدو 
إدخال تعديالت ضرورية بما في ذلك متابعة األنشطة وتقديم المساعدة الالزمة في إطار برامج 

. ىذا وقد شيد ىذا البرنامج توسعا كبيرا ليتم  2الدعم الثنائي الذي يجمع الوكالة والدول األعضاء
 العمل بو عمى مستوى كافة دول العالم .

 لكوادر البشرية : ضمن إطار دعم األمن النووي قامت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بتأىيل تأىيل ا
ورفع كفاءات الكوادر البشرية لتتمكن من مواجية أي طارئ نووي أو إشعاعي ناجم عن أعمال 

دورة  150إرىابية مثال من خالل عقد العديد من الدورات التدريبية التي قارب عددىا حوالي 
دولة , كما قامت بتقديم الدعم لبعض مراكز  90متدرب من أكثر من  2900د منيا استفا

 .  3التدريب المحمية ودعم العديد من البرامج التعميمية في جامعات مختمفة في العالم
  تنظيم ودعم العديد من المؤتمرات الدولية : حيث قامت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بتنظيم ودعم

,إذ عقد المؤتمر المتعمق   2006حتى  2001في مجال األمن النووي منذ عام العديد منيا 
والمتعمق بسالمة وامن المصادر النووية في البوردو  2006بأنظمة التحكم النووي في موسكو 

ومؤتمر امن مصادر المواد المشعة في فيينا  2005ومؤتمر األمن النووي في لندن  2005
 . 2002ية النووية سنة وآخر حول األدلة الجنائ 2003

                                                           
1
  Rod Leberz ; Path toward the future ; international Atomic Energy Agency  Magazine, May 2009,P 50. 

2
 واشنطن, على الموقع االلكترونً :،  2101افرٌل  09صادر بتارٌخ  ، " خطة العمل لقمة األمن النووي وثٌقة مرجعٌة"،مقال بعنوان  

http ;WWW.State. gov /isn /C 12743.HTM. 
3
 .02ص  ،بقمرجع سا ، " اإلرهاب النووي و مجابهته "،د مرفت محمد البارودي  
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إذ ساىم إلى جانب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في تنظيم ىذه المؤتمرات والفعاليات الدولية اليامة العديد 
من المنظمات والييئات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية, منظمة الصحة العالمية, منظمة الطيران 

 . 1دالة التابع لألمم المتحدة , اتحاد البريد العالمي  وغيرىم المدني الدولي, معيد أبحاث الجريمة والع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.88ص  ،مرجع سابق، " األمن النووي والسالمة النووٌة"،مٌروسوالفقرٌقورٌك 
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 خاتمة

رغم تمكن الدول بمساعدة المنظمات الدولية خاصة األمم المتحدة و الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من     
إال أن المالحظ أن إبرام العديد من االتفاقيات التي رتبت التزامات فرضت عمى الدول األطراف فييا 

مساعييا المتالك السالح النووي ازدادت و تصاعدت مع زيادة أعداد االتفاقيات الدولية بشكل ممفت 
لمنظر فمم تكن الرغبة في امتالكو متزايدة بل ومتسارعة ما أدى لوصفو ب" العصر النووي الثاني " األمر 

د من وجود األسمحة النووية وليس كيفية القضاء الذي فرض عمى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ضرورة الح
 عمييا .

يعود ىذا التصاعد الخطير في نسب التسمح النووي إلى جممة من العوامل أىميا التحديات والمشاكل     
اإلقميمية إذ أن الشعور بوجود تيديدات و مخاطر دائمة من الدول المجاورة يدفع بالدول لمبحث عن رادع 

وى ىذه المخاطر , باإلضافة لمموقف السمبي من معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية فعال يقمل من مست
خاصة من قبل الدول غير النووية لما تحتويو المعاىدة من بنود تمييزية أعطت الدول الخمس الكبرى حق 

 امتالك السالح النووي وحرمت امتالكو عمى البقية .

ققيا نظام عدم االنتشار النووي خالل فترة الحرب الباردة حيث انو بالرغم من النتائج االيجابية التي ح    
لم تظير دول نووية جديدة لكن ىذه اآلمال تبددت بعد تعرض النظام النتكاستين أوليما التفجيرات النووية 

والتي اعتبرىا البعض ضربة لنظام عدم االنتشار لتدرك  1998اليندية الباكستانية التي أجريت شير ماي 
العالم بعدىا بان حقبة جديدة دخمت في العالقات الدولية ليتزامن ذلك مع إطالق إيران لصاروخ  دول

وكوريا الشمالية لصاروخ تايبودونغ . أما االنتكاسة الثانية تتعمق بعدم مصادقة مجمس الشيوخ  3شياب 
النتشار رىينة إلرادة األمريكي عمى معاىدة الحظر الشامل لمتجارب النووية األمر الذي جعل نظام عدم ا

ثارة حفيظة الدول النووية الحميفة منيا بريطانيا و فرنسا واستنكار  الدول ما أدى لخمق جو من التشاؤم وا 
 دول أخرى بشدة مثل روسيا والصين واعتباره إخالل بالمسؤولية الجماعية لدول النادي النووي .

 



 
  يـــــــــالثاناب ـــــــــــالب

 تقييمية ة تحميميةـــــــــــــدراس 

 الةـــــــــــجية الوكــراتيــــــــــإلست

 ة الذريةـــــــــــة لمطاقـــــــــــالدولي

الح ــــــــار الســـــــــد من انتشــــــــلمح
 وويـــــــــالن
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الفصل األول: إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام 
 الطاقة النووية ألغراض عسكرية 

تمعب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية دورا عالميا بارزا في مجال األمن النووي من خالل 
وضع برنامج عمل قائم عمى تقديم الدعم الالزم واإلرشادات والنصح إلى دول العالم إضافة 

 إلى الخدمات والبرامج التدريبية والتعميمية االستشارية في ىذا المجال .

ولة في ىذه المجاالت وغيرىا لم تكن بالكافية لمواكبة التطورات إال أن جيودىا المبذ    
العممية والتكنولوجية التي مست القطاع النووي السممي والعسكري خصوصا ولكبح جماح 

ما أدى لخمق حالة من ،الدول ومنعيا من توظيف الطاقة النووية في المجاالت العسكرية 
ل بتصنيع األسمحة النووية من قنابل وصواريخ ما اليمع عمى  الصعيد الدولي نتيجة قيام الدو 

 نجم عنو زعزعة السمم الدولي .

أمام ىذه األوضاع نجد أن الوكالة الدولية تعاممت مع بعض األزمات التي واجيتيا     
والمتعمقة باستخدام الطاقة النووية في أغراض غير سممية عمى النحو التالي . فيما يخص 

اولت الوكالة جاىدة الفصل في قضية حقيقة امتالك العراق ألسمحة الممف النووي العراقي ح
الدمار الشامل من عدمو من خالل إرساليا لمعديد من البعثات الخاصة بالتفتيش الذين قاموا 

 بإعداد التقارير.

 4531أما بالنسبة لمممف النووي اإليراني إذا قمنا بالرجوع لمخمف بالضبط شير ديسمبر     
ومة اإليرانية قدمت وثيقة لمجمعية العامة لألمم المتحدة تتضمن فكرة العمل عمى نجد إن الحك

إخالء منطقة الشرق األوسط من األسمحة النووية حيث كانت من الدول التي تبنت موقفا 
معارضا لمبدأ إدخال أسمحة الدمار الشامل إلى المنطقة. رغم مساعييا المبذولة في ىذا 

فكان من ميمة الوكالة الدولية ، إلييا بامتالك وتصنيع ىذه األسمحة  المجال تم توجيو االتيام
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التأكد التام أو النفي المؤكد ليذه االتيامات عن طيران بتوظيف صالحياتيا التي منحتيا ليا 
 اتفاقيات الضمانات و البروتوكول اإلضافي الموقع من قبل إيران .

الشمالية التي انسحبت من معاىدة منع االنتشار أما فيما يتعمق  بالبرنامج النووي لكوريا     
رغم ذلك لم تسمح بالقيام بأي عمميات  4541النووي والتي كانت قد صادقت عمييا عام 

لمتفتيش عمى مواقعيا النووية بسبب أنيا لم تقم بعقد اتفاقيات ضمانات مع الوكالة الدولية 
فيفري  41كيا لمسالح النووي بتاريخ بالمقابل لذلك فقد أعمنت صراحة امتال ،لمطاقة الذرية 

بأول تجربة نووية ليا  نتيجة انسحابيا من معاىدة منع  5112أكتوبر  5لتقوم في  5111
االنتشار النووي لتكون بذلك قد تحررت من كافة االلتزامات المفروضة عمييا طبقا لممادة 

 الثانية من المعاىدة .

ة الدولية في مواجية لحالة مستعصية بسبب عدم أمام ىذا الوضع المعقد تكون الوكال     
 .ش والرقابة عمى نشاطاتيا النوويةوجود اتفاقات تربطيا مع كوريا الشمالية تمنحيا حق التفتي

لحل الدولية لمطاقة الذرية المبحث األول : السبل النظرية والتطبيقية التي تنتيجيا الوكالة 
 إشكالية التسمح النووي  

تعتبر مسالة التسمح النووي من اخطر وأصعب القضايا التي تواجو الوكالة الدولية      
الحد من الوتيرة المتزايدة لمستوى التسمح النووي لدى بعض الدول لمطاقة الذرية  لضمان 

سعت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية العتماد إستراتيجية تتخمميا العديد من اإلجراءات 
 المختمفة.
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المطمب األول : اإلجراءات التي تتخذىا كل من الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والدول 
 المخمة بالتزاماتيا 

حتى تتمكن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من القيام بمياميا بالشكل المطموب تم تحديد      
سواء التي يمكنيا اتخاذىا في حق الدول المخمة بالتزاماتيا تجاىيا  اإلجراءاتالعديد من 

كانت إجراءات تتخذ ضد الدولة أو إجراءات تمارسيا الوكالة بالتعاون مع جيات أخرى  
بالمقابل لذلك تمتمك الدول المخمة بالتزاماتيا خيارات تتخذىا في مواجية الوكالة الدولية 

 لمطاقة الذرية.

لصالحيات التي تتمتع بيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في مواجية الدول الفرع األول: ا
 المخمة بالتزاماتيا 

تمتمك الوكالة العديد من الصالحيات والترتيبات التي من الممكن أن تتخذىا تجاه أي      
دولة عضو عند إخالل ىذه األخيرة باألحكام المنصوص عمييا في النظام األساسي لموكالة 

 تكمن ىذه اإلجراءات في 6 . 1

 أوال : وقف العضوية وتقديم المساعدات

فقرة ب من النظام األساسي لموكالة نجد انو يجوز لممؤتمر  92انطالقا من نص المادة      
ناءا عمى توصية من مجمس بالعام أن يقرر بأغمبية ثمثي أعضائو الحاضرين والمصوتين 

خرق أحكام ىذا النظام األساسي أو أي اتفاق تعقده المحافظين وقف الدول التي تصر عمى 
تصويت في أجيزة عن التمتع بامتيازات العضوية وحقوقيا التي تشمل مثال الحق في ال

 .المنظمة المختمفة

                                                           
مادة. 62لٌتكون من  6592أكتوبر  62تحرٌر النظام األساسً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة فً مقر منظمة األمم المتحدة بتارٌخ  تم 
1
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لكن ما تجدر اإلشارة إليو في ىذا المقام أن وقف العضوية ال يعني استبعاد الدول من      
ووي بل تبقى مقيدة وممتزمة بكل ما ورد في االتفاقيات التي المنظمة وتحريرىا من أي التزام ن

 . 1كانت طرفا فييا حتى لو تم إيقاف عضويتيا 

فقرة ا والمادة  91أما بالنسبة لوقف المساعدات أو إنياؤىا يتم ذلك بموجب نص المادة     
لدول من النظام األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية حيث انو في حال إخالل ا 70

األعضاء المستفيدة من المساعدات المتعمقة بإقامة المشاريع الخاصة بالبحث العممي أو 
التطبيقات السممية لمطاقة النووية أو في حال تخمفيا عن اتخاذ التدابير المطموبة منيا في 

يتم وقف المساعدات الممنوحة لتمك الدولة أو إنيائيا أو استرداد إي  ،فترة زمنية معقولة 
اد أو معدات قدمتيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أو إحدى الدول األعضاء لتعزيز ىذه مو 

المشاريع  فضال عن إمكانية إنشاء الوكالة لييئة تفتيشية تتولى تفتيش المشاريع واألماكن 
 . 2وفحص الوثائق زمن تم إعداد تقاريرىا 

ء الراغبة في إقامة مشاريع سممية تكمن المساعدات التي تقدميا الوكالة لمدول األعضا    
وتطبيقات عممية حول الطاقة النووية في تامين المواد والتجييزات والتسييالت الالزمة 
ومساعدتيا عمى تامين تمويل من المصادر الخارجية لتنفيذ ىذه المشاريع ذلك بعد فحص 

لعضو صاحب المشروع ومعرفة الغاية من ورائو وضمان تمويمو واالىم ىو تعيد الطرف ا
المشروع بان المساعدات المقدمة ستوظف ألغراض سممية وخضوعو لضمانات الوكالة 

 المتمثمة في 6

  قيام الوكالة بفحص تصميمات المعدات والمنشات المخصصة الستخدام الطاقة
النووية في األغراض السممية بما في ذلك المفاعالت الذرية التي يجب أن تتوافق 

 وقائية والقواعد الصحية وال

                                                           
6
ة، الكوٌتٌ د ثقل سعد العجمً ،" سلمٌة الطاقة النووٌة وقواعد القانون الدولً العام مع إشارة خاصة لالزمة اإلٌرانٌة النووٌة الحالٌة "، الحقوق 

.686، ص 6229، جوان 26، العدد 65السنة   

66,66,21لمعلومات أوفر انظر النظام األساسً للوكالة من خالل  نص المواد   
2
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 تنظيم وتقديم سجالت لتسيير حصر المواد المستخدمة أو المنتجة في إطار المشروع 

 . طمب وتمقي تقارير عن مدى تقدم األعمال 

  توفد الوكالة مفتشين تابعين ليا إلى أقاليم الدولة أو الدول المعنية بعد استشارتيم
جميع  حيث يكون ليم حق دخول جميع األمكنة في أي وقت والحصول عمى

 . 1المعمومات واالتصال بمن ليم عالقة بالمشروع 

باعتبار أن منظمة 6  لجوء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى منظمة األمم المتحدة  -ثانيا 
األمم المتحدة ىي المنظمة الدولية التي من مقاصدىا األساسية حفظ السمم واألمن الدوليين 

دولية منيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية المجوء إلييا  يمكن ألي دولة أو منظمة إقميمية أو
قامة عالقات تعاون معيا لحل النزاعات واألزمات التي تواجييا .  وا 

 توجو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية نحو الجمعية العامة  -1

فقرة ج من النظام األساسي ليا المجوء إلى الجمعية  91بإمكان الوكالة بموجب المادة       
العامة لألمم المتحدة في حالة استمرار الدولة العضو في انتياك النظام األساسي لموكالة 

لكن الجدير بالذكر في ىذه الحالة ىو  ،وعدم القيام بما من شانو تصحيح ىذا االنتياك 
ألساسي لموكالة عن توضيح وتحديد اإلجراءات التي يمكن لمجمعية العامة إغفال النظام ا

المجوء إلييا واستخداميا تجاه ىذه الدولة أو الدول لتؤول المسالة في النياية التخاذ الجمعية 
بعض التوصيات التي تطمب فييا من الدولة ضرورة مراعاة التزاماتيا بحسب ما جاء في 

 . 2النظام األساسي لموكالة 

 

 

                                                           
.652-688محمد عبد هللا محمد نعمان،" ضمانات استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة"، مرجع سابق، ص ص  
1
 

ي اإلٌرانً آفاق األزمة بٌن التسوٌة الصعبة ومخاطر التصعٌد"، القاهرة،مركز الدراسات السٌاسٌة احمد إبراهٌم محمود ،" البرنامج النوو 6
.651، ص 6229واإلستراتٌجٌة، سبتمبر   
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 توجو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى مجمس األمن الدولي  -2

يمكن لموكالة أيضا المجوء إلى مجمس األمن الدولي وذلك بإخطاره بيذه االنتياكات     
خصوصا إذا كانت من شانيا تعريض السمم واألمن الدوليين لمخطر عمى أساس أن مجمس 

ىذا ما نصت عميو  ،األمن ىو الييئة المختصة بمسؤولية صيانة السمم واألمن الدوليين 
من النظام األساسي حيث يتم رفع إلى الجمعية العامة و مجمس  70فقرة ب والمادة  3المادة 

األمن الدولي عند المزوم تقارير سنوية عن أعمال الوكالة التي تقوم في حال ما إذا أثيرت 
مسائل تتعمق بأعماليا وتدخل في اختصاص مجمس األمن بإخطار المجمس بذلك و اتخاذىا 

. مثال ذلك  1األساسي بما فييا التدابير السالفة الذكر لكافة التدابير التي يتيحيا ليا نظاميا 
قيام الوكالة بإصدارىا لمعديد من التقارير والقرارات لمعالجة المشكمة النووية اإليرانية لكن 

إحالة الممف  1772فيفري  0نتيجة عدم امتثاليا لقرارات الوكالة قرر مجمس المحافظين في 
أصوات وامتناع  73بنعم مقابل رفض  10تيجة تصويت النووي اإليراني إلى مجمس األمن ن

 . 2خمسة عن التصويت 

 لجوء الوكالة الدولية لطاقة الذرية نحو محكمة العدل الدولية  -3

في حال وجود نزاع مع الدولة العضو يتعمق بتفسير النظام األساسي أو تطبيقو ولم      
ذه األخيرة أن تطمب إحالتو إلى تتمكن الوكالة من تسويتو عن طريق المفاوضات يحق لي

 90محكمة العدل الدولية ما لم يتفق األطراف عمى خالف ذلك وىذا ما نصت عميو المادة 
فقرة ا بقوليا " يحال إلى محكمة العدل الدولية وفقا لنظاميا األساسي ما لم تتفق الدول 

ىذا النظام األساسي  كل إشكال أو نزاع يثيره تفسير ،األطراف المعنية عمى طريقة لمتسوية 
أو تطبيقو وال تتم تسويتو عن طريق المفاوضات ". أما إذا لم تستطع الوكالة الدولية لمطاقة 
الذرية إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية ألي سبب من األسباب فإنيا تستطيع عن 
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ولية بإذن طريق المؤتمر العام ومجمس المحافظين لموكالة طمب إفتاء من محكمة العدل الد
 . 1من الجمعية العامة لألمم المتحدة في أي مسالة تتعمق بأعمال الوكالة 

الفرع الثاني : خيارات الدول األعضاء المخمة بالتزاماتيا في مواجية الوكالة الدولية 
 لمطاقة الذرية

مخالفة تمتمك الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إمكانيات عديدة ومتنوعة في مواجية الدول ال     
اللتزاماتيا من بين ىذه اإلمكانيات العودة إلى محتوى النظام األساسي لموكالة وبنود معاىدة 
منع االنتشار النووي بالمقابل نجد أن الخيارات التي تممكيا الدول في مواجية الوكالة ىي 

 خيارات محدودة تتمثل في 6

 أوال: التعاون الكامل مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

إن الحل األمثل الذي يكون أمام أي دولة مخمة ببعض التزاماتيا يكمن في التعاون      
الكامل والتام مع الوكالة من اجل إثبات عدم وجود أية محاوالت الستخدام الطاقة النووية في 

يكون ذلك عن طريق اإلعالن عن كل المواد  ،صنع األسمحة النووية أو السعي المتالكيا
لواقع ذات الصمة بالطاقة النووية والسماح لموكالة بالقيام بأعمال التحقق والتفتيش والمعدات وا

. وىو األمر  2في المواقع غير المعمنة ىذا حسب ما جاء بو محتوى البروتوكول اإلضافي 
الذي قامت بو إيران بإتباعيا أسموب الحوار والمفاوضات سواء مع الوكالة الدولية لمطاقة 

لترويكا األوروبية والسماح لموكالة بمراقبة المنشات النووية اإليرانية والتحقق الذرية أو مع ا
من مخزناتيا وحركة المواد النووية داخل طيران رغم توقيعيا عمى البروتوكول اإلضافي 

 . 3وعدم التصديق عميو إال أنيا تقيدت بما ورد فيو 

 ثانيا : االنسحاب من الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
                                                           

فقرة ب من النظام األساسً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة.   61لمزٌد من التوضٌحات انظر المادة  
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تستطيع أي دولة إذا وجدت نفسيا ال تستطيع التعاون مع الوكالة الدولية ألي سبب كان     
كالتشكيك في مصداقية تقاريرىا أو عدم صحة المعمومات المقدمة لموكالة االنسحاب من ىذه 

ىذه األخيرة تسمح لمدولة العضو االنسحاب منيا بعد مضي خمس سنوات عمى  ،المنظمة
دولة لوثائق تصديقيا ىذا حسب ما نصت  91ي تحسب من تاريخ إيداع نفاذ النظام األساس

فقرة د من النظام األساسي لموكالة بقوليا " يجوز لمدولة العضو أن تنسحب  91عميو المادة 
أو متى وجدت  ،من الوكالة متى شاءت بعد مضي خمس سنوات عمى نفاذ ىذا النظام 

النظام حيث يتم االنسحاب بإخطار خطي  نفسيا غير راغبة في قبول تعديل ما عمى ىذا
ترسمو الدولة المعنية ليذه الغاية إلى الحكومة المودع لدييا التي تبادر إلى إنياء ذلك إلى 

. كما تضيف الفقرة ه من نفس المادة  1مجمس المحافظين والى الدول األعضاء جميعا" 
ت التعاقدية التي ارتبطت بيا انو" ال يؤثر انسحاب الدولة العضو من الوكالة في االلتزاما

أو االلتزامات المالية التي تكون مترتبة عمييا بالنسبة إلى  99ىذه الدولة بمقتضى المادة 
 . 2موازنة السنة التي تنسحب خالليا " 

إذا قمنا بإسقاط ىذه المادة عمى حالة إيران مثال نجد أن انسحابيا لن يؤثر في اتفاقات       
الضمانات التي أبرمتيا مع الوكالة سابقا والتي تتعمق بالمواد والمعدات التي قدمتيا الوكالة 

أو تحت إشرافيا أو رقابتيا  بل ستستمر الوكالة في أداء عمميا فيما  ،أو بناء عمى طمبيا 
عمق بالضمانات . غير أن إيران يمكنيا التحرر من رقابة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى يت

أنشطتيا النووية المستقبمية عن طريق انسحابيا أيضا من معاىدة منع االنتشار النووي ذلك 
منيا باعتبار أن ىذه المعاىدة ىي التي ألزمت الدول األطراف  79ف  97طبقا لنص المادة 

حائزة عمى السالح النووي بقبول الضمانات في شكل اتفاق تعقده مع الوكالة غايتو غير ال
 منع تحويل استخدام الطاقة النووية من األغراض السممية إلى األغراض العسكرية .
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إذن تستمر الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في الرقابة عمى أنشطة إيران النووية حتى وان     
 ا لم تنسحب من معاىدة منع االنتشار النووي .انسحبت من الوكالة م

 المطمب الثاني : استبعاد الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من حل أزمة الممف النووي العراقي 

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية العراق أقوى قوة عسكرية في الخميج العربي خصوصا      
سرائيل والعمل  بعد حل بعض خالفاتيا مع دول مجاورة ليا ما أدى لضرورة تدخل أمريكا وا 
عمى إضعاف العراق وتحويمو من بمد قوي وغني ذو مكانة إلى بمد ضعيف يعاني مشكالت 

إذ ال يتحقق ذلك إال بضرب العمود األساسي الذي يعتمد  ،دية صحية واجتماعية واقتصا
 عميو ىو الذىب األسود وعزل العراق عن العالم العربي والمجتمع الدولي برمتو .

 الفرع األول : بداية األزمة النووية العراقية ودور الواليات المتحدة األمريكية في تصعيدىا

الستراتيجي في الشرق األوسط والثروات النفطية شكل العراق بموجب موقعو الجغرافي ا     
التي يمتمكيا ىاجس قمق في وجو إستراتيجية الييمنة األمريكية في المنطقة العربية والشرق 

 9211ليعزز قمقيا أكثر بعد خروج العراق منتصرا في النزاع العراقي اإليراني عام ،األوسط 
 حدة األمريكية وضع حد لتصاعد ىذه القوة .ليشكل بذلك قوة إقميمية وجب عمى الواليات المت

 أوال: جذور األزمة األمريكية العراقية

امتازت العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية والعراق بالتوتر منذ ما يقارب من نصف     
قرن بسبب عامل النفط واتيام العراق من قبل أمريكا بامتالكيا لترسانة من األسمحة 

. ىذه الدولة ذاتيا التي 9200البيولوجية بدا العمل فييا منذ أكثر من ربع قرن تحديدا عام 
مميون دوالر لدعم التوجو البيولوجي ليا  1,1ليا لمعراق في شكل منحة قيمتيا قدمت دعما ما
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شركة بريطانية  91شركة أمريكية و 17كما قدمت دعما تكنولوجيا من طرف ما يقارب نحو 
 . 1شركة ألمانية  12و

 نجمل أىم الحقبات الزمنية التي شيدت أزمات في العالقات األمريكية العراقية فيما يمي6

بدأت بقيام عبد الكريم قاسم انقالبو وقيام الجميورية األزمة األولى أوائل الستينات :  -1
نتيجة تخوف واشنطن من اقترابو من الشيوعيين أصبحت تعتقد بخطورة  9291العراقية عام 

العراق التي يتعين وضعيا تحت السيطرة خصوصا بعد إنشاء عبد الكريم قاسم شركة وطنية 
 لعراقي .الستغالل النفط ا

قامت رئاسة األركان األمريكية بوضع خطة لغزو العراق إال أن تيديد السوفييت بالتدخل     
جعل الواليات المتحدة تتراجع وتكرس جيودىا لتمويل فرق العصابات الكردية التي كانت 
تريد انتزاع استقالليا الذاتي في العراق. ليتم بعدىا اإلطاحة بعبد الكريم قاسم حيث جرى 

 إعدامو وقتل آالف الشيوعيين .

بدأت بتقديم كل من الرئيس األمريكي نيكسون  األزمة الثانية أوائل السبعينات : -2
قتاليم من اجل  ومستشار األمن القومي كيسنجر معونة عسكرية ألكراد العراق لدعميم في

ي إنما استنزاف حيث أن ىدف أمريكا لم يكن إكساب األكراد استقالليم الذات استقالليم الذاتي
ليائيا عن إيران   . 2موارد العراق وا 

قامت أمريكا بشن حرب شرسة عمى العراق لتأديبيا  األزمة الثالثة أوائل التسعينات : -3
حيث ظمت تقصف العراق  لمتمثمة في محاولة احتالل الكويتعمى جريمتيا حسب رأييا ا

القنابل واستخدمت أسمحة  مميون طن من 900يوما ألقت فييا نحو  07لمدة أكثر من 
 اليورانيوم المستنفذ الذي يؤدي لالحتراق والموت .
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 ،كما قصفت مرافق النفط واألسمحة الكيميائية والبيولوجية مما أدى لتسمم الجو     
باإلضافة لفرضيا عقوبات اقتصادية ضاعفت المشكالت الصحية وسببت موت أكثر من 

اطق معينة داخل العراق بعد قيام الطائرات مميون طفل وفرضيا سيطرة جوية عمى من
آالف طمعة جوية فوق العراق ألقت أكثر من ألف قنبمة  97األمريكية والبريطانية بنحو 

 ىدف. 077وقذيفة عمى أكثر من 

حدثت نتيجة االنتقاد الذي وجيو الرئيس األمريكي األزمة الرابعة نياية التسعينات :  -4
عن ضرورة مواجية األخطار  9221الذي ألقاه شير جانفي  السابق بيل كمينتون في خطابو

الجديدة لألسمحة الكيميائية والبيولوجية ومكافحة اإلرىاب والجريمة المنظمة ووضع حد 
 . 1لمعراق الذي يقوم بتطوير أسمحة نووية وكيميائية وبيولوجية 

لتشيد بعدىا العالقات الثنائية توترا شديدا بسبب زيادة فرض الواليات المتحدة األمريكية 
لمعقوبات عمييا وتشديد الخناق باستعماليا لحق الفيتو وتأثيرىا الكبير عمى مجمس األمن 

 الدولي .

 ثانيا: دوافع شن أمريكا الحرب العسكرية عمى العراق

لتي نصبت من قبل مجمس األمن الدولي بمياميا بعد قيام كل المجان المختصة ا    
خمصت إلى نتيجة جد ميمة أكدىا مجموعة من خبراء نزع السالح الغربيين من بينيم احد 
كبار مفتشي لجنة اونسكوم الكولونيل تيرنيس تايمور أكد " إن القصف الذي تعرض لو العراق 

ة إلى الوراء وما تبقى ىو مجرد نتيجة حرب الخميج أعاد البنية التحتية العسكرية العراقي
 وحدات لمدفاع الجوي محدودة القدرات وحرس جميوري يدافع بالكاد عن السمطة ".
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وىي نفس الحقيقة التي أعمنيا المتحدث الرسمي بوزارة الدفاع األمريكية بقولو " إن     
اق عمى العراق ال يمتمك أسمحة نووية ألنو خالل حرب الكويت تم القضاء عمى قدرة العر 

 . 1إنتاج أسمحة كيميائية وبيولوجية ونووية " 

لتدمير العراق  9229رغم ذلك لم تتردد اإلدارة األمريكية في استخدام القوة العسكرية منذ     
يا لقرار األمم المتحدة رقم باستعمال أدلة غير صحيحة كامتالكيا أسمحة نووية وانتياك

ألف  117د عسكري يضم ما ال يقل عن بتكوين حش 1773كما قامت شير مارس  9009
 . 2جندي 

قامت بإخفائيا بسبب  الدوافع الحقيقية التي لم تعمن عنيا اإلدارة األمريكية صراحة : -1
تأثيرىا السمبي عمى الشعب األمريكي الذي سيفقد الثقة في دولتو وعمى البمدان الحميفة ليا 

 الدولي بشكل عام تتمثل في 6خاصة الدول العربية مثل دولة السعودية والمجتمع 

لم يكن ىم أمريكا تفتيش ما لدى صدام حسين من أسمحة الدمار الشامل وال حتى مراقبة   
أعمالو أو السيطرة عمى األسمحة العراقية إنما تمركز اىتماميا عمى إزاحة صدام حسين من 

في تصريحو األمر الذي أكده  كولن باول وزير الخارجية األمريكي  3الحكم في العراق 
قائال بان" قرار الحرب كان صائبا رغم خطا المعمومات  1770جويمية  99الصادر بتاريخ 

االستخباراتية فقد تمت إزاحة صدام حسين من الحكم وأصبح لمشعب العراقي اآلن حكومتو 
. عمى أساس أن ذلك ىو جزء أساسي من خطة شاممة  4الخاصة واعدنا لو سيادتو الكاممة " 

إعادة صياغة منطقة الشرق األوسط بحيث تكون فييا سوريا ضعيفة ما يمكنيا  تيدف إلى
من االلتفاف وتضييق الخناق عمى إيران ما يوفر ذلك ضمانا ألمن الحدود الشمالية إلسرائيل 

 وىو ىدف أمريكا األسمى .

                                                           
.  962ابق،  ص د عمرو رضا بٌومً ،" نزع أسلحة الدمار الشامل العراقٌة"، مرجع س 
1
 

.26د نجٌب بن عمر عوٌنات،" السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة فً مجال نزع السالح النووي"، مرجع سابق، ص  
2
 

.26، ص 6228جورج سوروس،" أوهام التفوق األمرٌكً "،ترجمة سمٌر مالك، بٌروت، دار الحمراء للطباعة والنشر والتوثٌق والتوزٌع،  
3
 

.   19، مرجع نفسه، ص د نجٌب بن عمر عوٌنات  
4
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إن إسقاط نظام صدام حسين واحتالل العراق يؤدي لمقضاء عمى دولة العراق القوية التي   
تمتمك جيشا صنف رابعا عالميا من حيث التعداد والقوة والتسمح والتي تيدد المصالح 

ىذا التيديد الذي حذرت منو أمريكا عمى لسان الرئيس  1اإلستراتيجية ألمريكا في المنطقة 
الذي صرح بان " أي محاولة من جانب أي قوة  9217جيمي كارتر عام األمريكي السابق 

خارجية لمسيطرة عمى منطقة الخميج سوف يعتبر اعتداءا عمى المصالح الحيوية لمواليات 
وسوف يتم التصدي ليذا االعتداء بمختمف الوسائل الضرورية وحتى  ،المتحدة األمريكية 
. ليحل محمو قوة إستراتيجية قواميا تحالف تركي إسرائيمي لتكون بذلك  2الوسائل العسكرية " 

نقطة انطالق لممخطط األمريكي الطامح الحتكار سمطة القرار الدولي ألطول فترة ممكنة 
 . 3وبقائيا سيدة العالم دون منازع 

حتوي وجود الثروات العديدة واليامة التي تزخر بيا دول الشرق األوسط عموما حيث أنيا ت  
بالمائة نفط العالم بدورىا العراق يوجد بيا الحقول البترولية التي تنتج  07عمى أكثر من 

الذىب األسود بكميات كبيرة ومواصفات عالية كما أنيا تمثل ثاني احتياطي لمنفط في العالم 
م لذلك عممت الواليات المتحدة األمريكية عمى إقناع المجتمع الدولي برمتو بضرورة القيا  4

 بعمل عسكري ضد العراق يسيل عييا فيما بعد التحكم بالثروة النفطية العراقية .

ق حيث سعي الواليات المتحدة األمريكية إلقامة قواعد عسكرية واستخباراتية عمى ارض العرا  
ميبط الطائرات في  ،مطار بغداد الدولي, الطميل جنوب العراق أنيا استخدمت منيم أربع ىم

 مطار باشور في المنطقة الكردية . تسمح ىذه القواعد ب 6 ،الجية الغربية
  التفتيش عن أسمحة الدمار الشامل ومحاربة مناصري صدام حسين األحياء منيم

 وعصابات الشيعة .

 . لمطائرات واليميكوبتر بدعم الجيود األمريكية في فرض االستقرار 

                                                           
1
،     6221د حٌدر حاج حسن الصدٌق،" دور منظمة األمم المتحدة فً ظل النظام العالمً الجدٌد"، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع،  

 .92ص 

.295د احمد عبد هللا أبو العال،" تطور دور مجلس األمن فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن"، مرجع سابق،  ص  
2
 

.665 -662د سعٌد الالوندي،" وفاة األمم المتحدة"، مرجع سابق، ص ص  
3
 

4
 Jawad El Hamad; American trends towards the middle east , middle east studies centre, first edition, 

Amman,November 1995, p 31. 
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 ان ومعسكر بوند ستيل في تقديم الدعم لمقوات األرضية مثل قاعدة باغرام في أفغانست
 كوسوفو .

  تقدم لمقوات العسكرية المأوى المناسب والحماية الالزمة وتواجد دائم لمواليات المتحدة
 األمريكية في أعماق المنطقة لتستطيع بذلك فرض سمطتيا .

  استخدام ىذه القواعد لمجابية إيران التي تعتبر المساند األكبر لإلرىاب الذي يدعم
لبنان والشيعة في العراق باإلضافة لوجود رابط يجمعيا بتنظيم القاعدة  حزب اهلل في

زيادة عمى امتالكيا برنامج لتطوير األسمحة النووية وسعييا لمتوسع من خالل تصنيع 
لذلك تعتبر إيران واحدة من العناصر الثالث  محة كيماوية وصواريخ بعيدة المدىأس

 لمحور الشر .

 كا في العراق تشكل بديال عن المممكة السعودية التي إيجاد حكومة موالية ألمري
شيدت عالقتيا بيا تدىورا حادا بسبب إشارة أمريكا إلى أن اإلرىابيين الذين اختطفوا 

لترفض بالمقابل السعودية  سبتمبر كانوا سعوديين 99ا ىجمات الطائرات ونفذو 
 . 1مساعدة أمريكا في عممية تحرير العراق 

تسعى الواليات المتحدة األمريكية الن تكون المعمن عنيا لمرأي العام :  الدوافع الظاىرة -2
في المقام األول تحقق ذلك بفرض سيطرتيا وتسمطيا عمى دول أخرى مثل العراق نتيجة 

ما يمنحيا القدرة عمى إعطاء األولوية لمصالحيا  ةتفوق عسكري وقوة اقتصادية ىائم امتالكيا
عسكرية وتقديم أفكارىا ومعتقداتيا لممجتمع الدولي الذي يجب الدبموماسية واالقتصادية وال

 عميو قبوليا والعمل بيا .

ىذه اإلستراتيجية نفسيا طبقتيا أمريكا أثناء غزوىا لمعراق إذ رأت وجود ضرورة ممحة      
لتغيير النظام العراقي فقدمت مجموعة من الدوافع العمنية والمبررات التي حاولت إقناع 

 المجتمع الدولي بصحتيا تتمثل في 6
                                                           

.22-22، ص ص 6222، لبنان، الدار العربٌة للعلوم، 6،" السالم األمرٌكً و الشرق األوسط"، طبرادلً اتاٌر  
1
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 ألمريكية من نتيجة توصمت إلييا الواليات المتحدة ا إن العراق يطور أسمحة نووية
خالل تقييم معمومات استخباراتية واسعة النطاق حيث استطاعت وكالة االستخبارات 
الخارجية لمحكومة األلمانية أن تقدر بان العراق سيكون قادرا عمى تطوير سالح نووي 

لتصبح دولة نووية تتمكن من غزو دول الخميج ومن ثم  1771 -1770بين عامي 
سيطرتيا عمى المنطقة كما يمكنيا تسديد ضربات  إعاقة جيود أمريكا في فرض

 قاضية عمى األراضي األمريكية .

  وجود صمة وروابط بين الحكومة العراقية وتنظيم القاعدة اإلرىابي حيث أكدت اإلدارة
األمريكية امتالكيا دليل عمى وجود ىذه الصمة الوثيقة خاصة بعد أن اقر أسامة بن 

بان احتمال امتالك أسمحة  9222جانفي  99يخ الدن من خالل بيان أصدره بتار 
نووية أو كيميائية أو بيولوجية ال يعتبر جريمة وىو احتمال ليس ببعيد عن الواقع 
لتربط بعدىا اإلدارة األمريكية بين مساعي بن الدن لمحصول عمى السالح النووي 

. 1ثمة في العراق وبين الدولة التي يمكنيا التعاون معو وتوفر لو ىذه التكنولوجيا المتم
لكن ىذا التبرير تعرض لمكثير من الشك بسبب اعتبار القاعدة أن حكام العراق 

 وسوريا ومصر مرتدين عن دينيم .

  اعتبار صدام حسين مغامر كبير ال تضمن نتائج أفعالو فيو مستعد لإلقدام عمى
بة فبإمكانو إصا ونو حاكما ولو سمطة اتخاذ القرارمخاطر ضخمة انطالقا من ك

الواليات المتحدة األمريكية ومصالحيا في المنطقة بسوء تصرف ناتج عن احتمال 
 . 2االنتقام  فمن الصعب التنبؤ بما سيفعمو مستقبال 

                                                           
.298د احمد عبد هللا أبو العال، " تطور دور مجلس األمن فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن"،  مرجع سابق ،ص  
1
 

.26-25برادلً اتاٌر،" السالم األمرٌكً والشرق األوسط" ،مرجع سابق، ص ص  
2
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  سعي أمريكا إلقامة دعائم الديمقراطية في العراق الجديد بعد اإلطاحة بالحكومة
خمية و الخارجية مثل العراقية الدكتاتورية لصدام حسين وحمايتو من التيديدات الدا

يران   . 1طائفة الشيعة والعصابات الموالية لصدام حسين وا 

لتحقيق أىدافيا والوصول لمنتائج المرجوة رصدت الحكومة األمريكية ميزانيات ضخمة 
مستغمة الجانب اإلعالمي في ذلك حيث فتحت فضائيات جديدة ودعمت أخرى عراقية 

و . نتيجة تحكميا التام في المجال اإلعالمي فقد ومولت صحفا ومجالت داخل العراق وخارج
قامت بصياغة وفبركة األنباء التي تخدم مصالحيا وتورط العراق ونشرىا عمى وكاالت 

 األنباء التابعة لمدول النامية .

 ثالثا : نظام العقوبات المفروض عمى العراق بسبب برنامجيا النووي 

قرارا متعمقا باألزمة  01فرض مجمس األمن الدولي العديد من القرارات التي بمغت      
العراقية تضمنت في مجمميا عقوبات متنوعة وقاسية عمى العراق مستندا في ذلك إلى قيام 
العراق باإلخالل بالتزاماتو الواردة في معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية عن طريق 

مخصصة إلنتاج األسمحة النووية  لتحدو بعده بعض الدول حدوه  محاولة حصولو عمى مواد
 وتقوم ىي األخرى بفرض جممة من العقوبات عميو . 

 6 تمتاز بالكثرة والتنوع نوجز أىميا في العقوبات التي أصدرىا مجمس األمن الدولي : -1

م 6 أصدره مجمس األمن الذي قرر بموجبو وجود خرق لمسم 199-666القرار رقم  1-1
واألمن الدوليين فيما يتعمق بغزو العراق لمكويت األمر الذي استوجب تصرفو بموجب 

 . 2من ميثاق األمم المتحدة أي بموجب الفصل السابع منو  07و 32المادتين 

                                                           
1

، لبنان، الدار العربٌة للعلوم 6د سعد العبٌدي، " دوامات المحنة: قراءة سٌاسٌة نفسٌة ألربع سنوات من المحن فً عراق ما بعد التغٌٌر"، ط  

 .262ناشرون،  ص 
2
، بٌروت، مركز دراسات 6: دراسة توثٌقٌة و تحلٌلٌة "، ط6229 - 6552باسٌل ٌوسف بجك،" العراق وتطبٌقات األمم المتحدة للقانون الدولً  

 86،ص 6222الوحدة العربٌة، دٌسمبر 
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الذي تم إعداده  9229ابريل  3أصدره مجمس األمن الدولي بتاريخ  : 687القرار رقم  1-2
سمحة الدمار الشامل العراقية ومنع إعادة بنائيا  نص في بالدرجة األولى إلنياء برامج أ

 مجممو عمى 6

  إخضاع العراق لنظام التفتيش 6 إذ حصل بموجبو المفتشون عمى إمكانية الدخول الالمحدود
جراء مقابالت مع أفراد الشعب دون التقيد بالمواقع المعمن عنيا .  ألية مواقع يريدونيا وا 

 سمحة الدمار الشامل والمنشات وبرامج التصنيع الخاصة بذلك إعالنو عن كل ما يممكو من أ
1  

  "إخضاع البيانات الصادرة عنو لتحقيق لجنة األمم المتحدة الخاصة بشان العراق " اونسكوم
التي تخضع لسمطة مجمس األمن الدولي لضمان اتخاذىا تدابير مستقمة حيث تتولى مجاالت 

اريخ البالستية بعيدة المدى التي يبمغ مداىا أكثر من األسمحة البيولوجية والكيميائية والصو 
 كمم بينما تتولى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مجال األسمحة النووية . 997

  بالمائة من عائدات النفط لتعويض ضحايا اعتدائو عمى الكويت . 37تخصيص ما نسبتو 

 2لمجنة الخاصة تمويل ىيئات األمم المتحدة المطبقة لوقف إطالق النار مثل ا. 

  حظر الصادرات إلى العراق سواء كانت معدات عسكرية تقميدية أو قطع غيار أو دعم فني
 أو تدريبي أو تكنولوجي .

نتيجة فرض ىذه العقوبات القاسية التي مست قطاع النفط القائم عميو االقتصاد العراقي أدى 
دفع بمجمس األمن الدولي  ذلك لحدوث مأساة إنسانية اجتماعية مست بالشعب العراقي ما

 لمبحث عن سبيل ونظام لمتخفيف من ىذه التداعيات السمبية تمثل في إصدار6  

الذي تضمن وضع برنامج " النفط مقابل الغذاء" تم إصداره بتاريخ  : 986القرار رقم  1-3
باالتفاق بين الحكومة العراقية ومجمس األمن الدولي ليدخل حيز التنفيذ  9229ابريل  90

                                                           
.22، ص 6229، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربٌة، أغسطس 6د هانز بلٌكس،" نزع سالح العراق الغزو بدال من التفتٌش"، ط 
1
 

.626-622، ص ص 6559نوفمبر ، األردن، مركز دراسات الشرق األوسط،6جواد الحمد، " توجهات أمرٌكٌة تجاه الشرق األوسط"، ط 
2
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وليكون  9227جاء ليخفف من نظام العقوبات المفروض سنة  ، 1 9222شير ديسمبر 
 . 2بالمائة من الحاجات اإلنسانية لمشعب العراقي  27بمثابة إجراء مؤقت لتامين 

اتسم محتوى ىذا البرنامج وطريقة تطبيقو وتنفيذه بالقسوة الظاىرة من جانب مجمس األمن 
الدولي حيث أن الحظر عمى تصدير النفط العراقي يؤدي لقطع الشريان الرئيسي الحيوي 
لمصدر جمب العراق لمعممة األجنبية كما يؤدي لوقوع كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية 

من جية أخرى  3بالمائة من صادرات العراق  29لنفطية العراقية تمثل بسبب أن الصادرات ا
منع العراق من إقامة عالقات التجارية حرة مع جيرانو أو أي جية أخرى, بينما  يسمح لو 

 . 4ببيع كميات محدودة من النفط في السوق الدولية تحت إشراف منظمة األمم المتحدة 

ابعة لمنظمة األمم المتحدة في تطبيق ىذا البرنامج كما شاركت تسع منظمات ووكاالت ت    
منظمة الصحة  ،منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة ،وىي منظمة األغذية والزراعة

منظمة األمم المتحدة إلغاثة ،االتحاد الدولي لالتصاالت السمكية والالسمكية  ،العالمية
مكتب األمم المتحدة  ،برنامج الغذاء العالمي ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،الطفولة 

 . 5مركز األمم المتحدة لممستوطنات البشرية  ،لخدمات المشاريع

رغم وضع وتطبيق ىذا البرنامج إال انو اثبت عدم جدواه في انتشال الشعب العراقي من      
قبل الوضع الخطير والمزري الذي وصل إليو نتيجة فرض السيطرة والحصار وتسييسو من 

حيث شوىتو التأخيرات واالنتقائية في إقرار العقود  ،الواليات المتحدة األمريكية لمحد من فوائده
الصادر  9072التي وقعيا العراق والفشل في تحقيق الدخل المتوقع . ليتم تعديمو بالقرار رقم 

الذي أنشا الئحة لمراجعة السمع  1771ماي  90عن مجمس األمن الدولي بتاريخ 

                                                           
.6262،  ص 6222،لبنان، مركز دراسات الوحدة العربٌة,6مجموعة باحثٌن،" التسلح ونزع السالح واألمن الدولً"، طبعة  
1
 

.686د سعٌد الالوندي،" وفاة األمم المتحدة", مرجع سابق, ص  
2
 

.611"، مرجع سابق، ص  6229 - 6552ٌوسف بجك، " العراق وتطبٌقات األمم المتحدة للقانون الدولً  باسل 
3
 

.22، ص 6229د هانز كرٌستوف و فون سبونٌك،" تشرٌح العراق: عقوبات التدمٌر الشامل التً سبقت الغزو"،  
4
 

.688، ص 6222روت، مركز دراسات الوحدة العربٌة، ماي ، ب6ٌسعد هللا الفتحً ، " النفط مقابل الغذاء وأعقابه والبدائل"، ط  
5
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توجات المزدوجة االستخدام واعد لتنفيذ نظام يضمن تدفق سريع وميسر لمسمع المدنية والمن
 . 1مع مواصمة إخضاع المواد ذات االستخدام العسكري لمرقابة المشددة 

ليقوم مجمس األمن الدولي بعد التمكن من إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين وغزو      
ياء برنامج النفط مقابل الغذاء والسماح لمعراق العراق بإصدار ثالث قرارات تتعمق بإن

  تتمثل في 6 1797ديسمبر  99باالستخدام السممي لمتقنيات النووية ذلك بتاريخ 

6 نص القرار الخاص بإنياء برنامج النفط مقابل 1958قرار مجمس األمن الدولي رقم  1-4
 نفقات األمم المتحدةمميون دوالر لتسديد  997الغذاء عمى حجز مبمغ مالي يزيد عن 

 اإلدارية.

جاء القرار لينص عمى إنياء" صندوق تنمية  :1956قرار مجمس األمن الدولي رقم  1-5
الذي انشأ بعد احتالل العراق بموجب القرار رقم  1799جويمية  79العراق" بدءا من تاريخ 

الذي تم بموجبو وضع واردات العراق النفطية في  ،1773الصادر شير ماي  9013
بالمائة لمتعويضات الكويتية في تمبية االحتياجات  9الصندوق الستخداميا بعد اقتطاع نسبة 

صالح  عادة بناء اقتصاده وتغطية تكاليف اإلدارة العراقية وا  اإلنسانية لمشعب العراقي وا 
 اليياكل األساسية بيا .

نص القرار عمى إنياء القيود المفروضة عمى  :1957م قرار مجمس األمن رق 1-6
االستخدامات السممية لمطاقة الذرية التي كان يجدر إنياؤىا بعد االحتالل مباشرة إال أن 

 الواليات المتحدة األمريكية أجمت ذلك لمدة سبع سنوات . تضمن القرار حث العراق عمى 6

 قية الضمانات الشاممة ضمن معاىدة االنضمام إلى البروتوكول اإلضافي المرفق باتفا
 عدم االنتشار النووي .

 .التصديق عمى معاىدة الحظر الشامل لمتجارب النووية 

                                                           
.6262، مرجع سابق، ص 6222مجموعة باحثٌن، " التسلح ونزع السالح واألمن الدولً"،   

1
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 .حسن تنفيذ التزاماتو ضمن اتفاقية حظر األسمحة الكيميائية 

 قيام األمين العام بإعداد تقارير بعد سنة عن مدى تنفيذ العراق ليذه االلتزامات .

6 بعد وقف عمميات التفتيش بالعراق من قبل المجنة الخاصة 1284القرار رقم  1-7
رغاميا عمى سحب مفتشييا دون  9221ديسمبر  92لألمم المتحدة " اونسكوم" في  وا 

جابات قاطعة حول ما إذا كان بحوزة العراق أسمحة دمار شامل أوال نتيجة  تقديم نتيجة وا 
. اصدر  1ديسمبر من نفس السنة  90وقوع العدوان األمريكي البريطاني عمى العراق في 

بموجب أحكام الفصل السابع  9222ديسمبر  90مجمس األمن الدولي ىذا القرار بتاريخ 
م من ميثاق  األمم المتحدة الذي يسمح باستخدام التدخل العسكري لمحفاظ عمى السم

بعدما تقدمت بو بريطانيا حيث تمت الموافقة عميو بأغمبية  واألمن الدوليين أو استعادتيما
 صوت مقابل امتناع كل من روسيا والصين وفرنسا وماليزيا . تضمن بشكل عام 6 99

إنشاء ىيئة فرعية تابعة لمجمس األمن الدولي تسمى " لجنة األمم المتحدة لمرصد  -
 اونسكوم .لتحل محل المجنة الخاصة  2والتحقق والتفتيش انموفيك " 

تتولى المجنة الجديدة المسؤوليات التي منحت لمجنة اونسكوم فيما يتعمق بالتحقق من  -
نشائيا  امتثال العراق اللتزاماتو خاصة فيما يتعمق بالتعاون التام معيا والقيام بالتفتيش وا 
نظام معزز لمرصد والتحقق لمعالجة مسالة نزع السالح العراقي المعمقة , باإلضافة 

ديدىا حسب الحاجة لمواقع إضافية في العراق يشمميا النظام المعزز لمرصد والتحقق لتح
 المستمرين .

                                                           
1
 M Wahlberg and M Leitenberg and J P Zanders , the future of chemical and biological weapons disarmament 

in Iraq, from UNESCOM to UNMOVIC, sipri yearbook, 2000, p 570. 
قامت بتقدٌم عمل متفانً وفعال فً مجال التفتٌش عن أسلحة الدمار الشامل العراقٌة حٌث تعاملت العراق مع لجنة  6682أنشأت بموجب القرار  6

لها بجٌش عسكري .انموفٌك بمرونة وتعاون إال أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة صممت على استبدا  
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العمل المشترك بين لجنة الرصد والتحقق والوكالة الدولية لمطاقة الذرية عن طريق  -
وضع خطة عمل مشتركة تضمن التنفيذ التام لمنظام المعزز لمرصد والتحقق والتفتيش 

 . 1كل االلتزامات المترتبة عنو وتنفيذ العراق ل

تم إصداره بدوره بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  :1441القرار رقم  1-8
بعد أن أعدتو أمريكا وبريطانيا نتيجة عدم  بإجماع أعضائو 1771نوفمبر  1بتاريخ 

 رار إلى6. دعا الق 2اقتناعيا بالردود الصادرة عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين 

تحديد حقوق الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وانموفيك واالمتيازات التي يحظون بيا  -
زالة معدات أو مواد أو وثائق أو  بما فييا حق التفتيش والدخول إلى المواقع والمباني وا 

 . 3سجالت دون تعرضيم لمتفتيش من قبل السمطات العراقية 
عن جميع أسمحة الدمار الشامل التي  ديسمبر 1كشف العراق بحمول تاريخ  -

فبراير تقريرىم األولي لمجمس األمن الدولي .  19يمتمكيا عمى أن يقدم المفتشون في 
 10نوفمبر دون شروط ويصبح في  93ليعمن بعدىا العراق موافقتو عمى القرار في 
 نوفمبر بإمكان فرق التفتيش البدء بعمميا .

النووي باعتباره مازال في حالة خرق جوىري  دعوة العراق لمتعاون في المجال -
دون شروط وبشكل ايجابي خاصة  4اللتزاماتو المترتبة عميو نتيجة القرارات السابقة 

مع فرق التفتيش التابعة لفريق انموفيك برئاسة الدكتور ىانس بميكس التي منحت ليا 
جراء مقابال ت مع عمماء حرية كاممة لدخول جميع المواقع التي طمبت تفتيشيا وا 

  .عراقيين داخل العراق وخارجيا وتوفير مالذ امن ليم وألسرىم مقابل تقديم معمومات
تتمتع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ولجنة انموفيك بحق تزويدىا بأسماء جميع  -

عالن  األشخاص الذين ليم عالقة حاليا وسابقا ببرنامجيا التسمحي أيا كان نوعو وا 
                                                           

. 221-229"، مرجع سابق، ص   6229 - 6552باسل ٌوسف بجك، " العراق وتطبٌقات األمم المتحدة للقانون الدولً  
1
 

.682د سعٌد الالوندي،" وفاة األمم المتحدة "، مرجع سابق، ص  
2
 

.6262, مرجع سابق، ص 6222مجموعة باحثٌن، " التسلح ونزع السالح واألمن الدولً"،  
3
 

.226د احمد عبد هللا أبو العال، " تطور دور مجلس األمن فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن"، مرجع سابق ,ص  
4
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المناطق التي تم تفتيشيا من قبميما مناطق محظورة ومعزولة وجب غمقيا أمام 
 ي غرضأالحركة البرية والجوية بحيث ال يتغير أي شيء في الموقع وال يأخذ منو 

كما يتمتعان حسب تقديرىما بحق إزالة وتدمير أو تعطيل جميع األسمحة المحظورة 
  . 1ت والنظم الفرعية والسجالت والمواد والمكونا

بعد شيرين  1773ماي  11صدر عن مجمس األمن الدولي بتاريخ  :1483القرار رقم  1-9
االقتصادية الشاممة ت ام ونصف من العقوباباإلجماع منييا ستة أعو  2من بدء غزو العراق 

 . تم بموجب القرار36منيا برنامج النفط مقابل الغذاء 

النظام العراقي السابق مسئولين عن جرائم رفض كل الدول األعضاء إيواء أفراد من  -
ستحيميم إلى القضاء مع سعييا التخاذ اإلجراءات المناسبة إليجاد المسروقات التي أخذت 

 من المتحف الوطني العراقي والمكتبة الوطنية بعد سقوط بغداد والعمل عمى إعادتيا .

ي العراقي حيث يعين يتم تشكيل " صندوق لتنمية العراق" تحت إشراف المصرف المركز  -
مجمس دولي يضم ممثمين عن األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق 

يتم صرف األموال بمبادرة  ،العربي لمتنمية االقتصادية واالجتماعية كمدققي حسابات مستقمين
الحاجات اإلنسانية من قوات االحتالل بالتشاور مع السمطة االنتقالية العراقية لتستخدم لتمبية 

عادة اعمار العراق وترميم البنى التحتية فيو ومواصمة نزع أسمحة العراق وتغطية نفقات  وا 
 . 4السمطة المدنية المحمية 

يقر مجمس األمن الدولي بان قوات االحتالل ليا سمطة ومسؤولية وواجبات عديدة بموجب  -
توفير الظروف التي تسمح لو بتقرير القانون الدولي منيا تامين رفاىية الشعب العراقي و 

                                                           
. 226-222، مرجع سابق، ص ص 6222مجموعة باحثٌن، " التسلح ونزع السالح واألمن الدولً"،  
1
 

قتها علٌه.دولة حٌث تغٌبت سورٌا عن الجلسة لتعلن بعدها مواف 62وافقت على القرار  
2
 

.22د هانز كرٌستوف و فون سبونٌك،" تشرٌح العراق: عقوبات التدمٌر الشامل التً سبقت الغزو"، مرجع سابق، ص  
3
 

2
، أبو ظبً، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 6نشأت عنتر أمٌن،" مسؤولٌة األمم المتحدة عن احتالل العراق واآلثار المترتبة عنه"، ط 

. 91، ص 6262اإلستراتٌجٌة،   
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مستقبمو السياسي بحرية والمساعدة لوضع إدارة انتقالية بقيادة العراقيين وسعييا لمعثور عمى 
 . 9227المفقودين منذ اجتياح الكويت في أغسطس 

تواصل منظمة األمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة ستة أشير لضمان توفير  -
 ية لممدنيين.السمع األساس

 9تودع كل عائدات النفط في الصندوق حتى تشكيل حكومة عراقية جديدة باستثناء نسبة  -
بالمائة تذىب إلى صندوق األمم المتحدة لتعويض األضرار الناجمة عن اجتياح الكويت 

 واحتالليا .

تجمد كل الدول األعضاء فورا كل الصناديق والممتمكات العائدة لمنظام العراقي وأفراد من  -
 . 1عائمة صدام 

تشجيع الجيود الدولية الرامية إلى إعادة بناء قدرات قوة الشرطة المدنية العراقية وتعزيز  -
 . 2اإلصالح القانوني والقضائي 

طانيا بمثابة السمطة العميا تسيطر عمى اقتصاد المميز في ىذا القرار اعتبار أمريكا وبري
العراق ومستقبمو السياسي حيث يجب عمى كل من الدول ومنظمة األمم المتحدة التي اقتصر 
دورىا عمى تسيير القطاع اإلنساني وتقديم االستشارات السياسية وحتى المجمس العراقي الذي 

 صول عمى رضاىا .اعتبر بمثابة حاكم مؤقت لمبالد تنفيذ رغباتيا والح

 العقوبات التي أصدرتيا الواليات المتحدة األمريكية  -2

من الواضح وجود اتفاق تام بين أمريكا وحمفائيا حول األىداف العامة لنظام التفتيش  
والعقوبات التي تعتبر من أىم الوسائل لمنع بروز العراق وتشكيمو خطر عسكري ييدد بو 

 الدول األخرى .
                                                           

.652-656د سعٌد الالوندي،" وفاة األمم المتحدة"، مرجع سابق، ص ص    
1
 

.292"، مرجع سابق، ص 6229 -6552باسل ٌوسف بجك، " العراق وتطبٌقات األمم المتحدة للقانون الدولً    
2
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يقضي األمر  9227أوت  1مرين تنفيذيين بتاريخ س األمريكي جورج بوش أاصدر الرئي    
األول لفرض حظر عمى التجارة مع العراق بينما يقضي الثاني بتجميد األصول المالية 

. وقد صدر ىذان األمران بمقتضى الصالحية الممنوحة  1العائدة لكل من العراق والكويت 
 9211ولية االقتصادية الصادر عام الطارئة الد لمرئيس األمريكي بموجب قانون األحوال

الذي يمنح لمرئيس صالحية التحقيق أو تنظيم أو منع التعامل مع بمد أجنبي في األحوال 
غير االعتيادية والطارئة الناجمة عن أفعال صادرة خارج الواليات المتحدة األمريكية تشكل 

حيث أعمن  أو االقتصاد األمريكي . تيديدا لألمن القومي األمريكي أو السياسة الخارجية
الرئيس بوش حالة الطوارئ كون أن سياسة وأعمال حكومة العراق تشكل تيديدا استثنائيا 

 . 2لألمن القومي والسياسة الخارجية األمريكية 

بناءا عمى الجزاءات األمريكية تم تجميد األصول المالية العراقية التي بمغت مميار دوالر     
مميون دوالر مودعة في عدة مصارف أمريكية حيث تقع مسؤولية تطبيق  017يضاف إلييا 

دارة ىذه العقوبات عمى مكتب مراقبة األصول المالية األجنبية التابع لإلدارة المالية إذ يتابع  وا 
 اإلجراءات التطبيقية بالتنسيق مع الجيات اإلدارية والمالية واالستخباراتية .

 بريطانيا العقوبات التي أصدرتيا  -3

 9227أغسطس  0إلى  1صدرت تعميمات قانونية عن اإلدارة المالية البريطانية بتاريخ  
تبعا لذلك أصدرت دائرة الرقابة عمى الذىب  بتجميد األصول المالية العراقية تقضي

 9227أوت  0والمدفوعات والقروض تعميمات مماثمة . ليصدر بعدىا بنك انكمترا بتاريخ 
 ألصول العراقية باإلضافة لمنع السفن التي تحمل بضائع من والى العراق .قرارا بتجميد ا

                                                           
1
 George N Grammas, multilateral responses to the Iraq invasion of Kuwait ; economic sanctions and emerging  

proliferation control, Maryland journal of international law and trade, vole 15,1991, p 08. 
2
 C C Jonyer , sanctions compliance and international law; reflections on the United Nations, Virginia journal of 

international law, vol 1,n 32, p 19. 
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حيث كمفت إدارة الصناعة والتجارة بتطبيق إجراءات العقوبات بمساعدة مكتب شؤون     
الكومنولث والشؤون الخارجية التي من بينيا فرض عقوبات عمى استيراد وتصدير المواد 

 . 1ت أو غرامة مالية غير محددة الممنوعة تصل إلى السجن لسبع سنوا

 العقوبات التي أصدرتيا فرنسا  -4

كانت فرنسا من الدول التي تسابقت مع الواليات المتحدة األمريكية في فرض العقوبات ضد  
يقضي  9227أوت  1المؤرخ في  219-27العراق حيث أصدرت مرسوم يحمل الرقم 

بتجميد األصول المالية العراقية وتعميق العالقات المالية معيا  باإلضافة لصدور أمر بتاريخ 
 . 2تعمق بالعالقات المالية مع العراق أوت من نفس السنة ي 0

 الفرع الثاني : فشل مساعي الوكالة في إبعاد خطر الحرب عمى العراق

اتخذت العراق موقفا مقاوما لمتفتيش الذي اتخذ أشكاال متعددة منيا توفير المعمومات     
مة مى معمومات كامالتي يتخمميا نقصان أو أخطاء ما دفع مجمس األمن لطمب الحصول ع

باإلضافة لمقاومة المراقبين والمفتشين من خالل االعتراض عمى الجوالت  وصريحة ونيائية
االستطالعية التي تقوم بيا الطائرات األمريكية والتقاط الصور ووضع كاميرات المراقبة التي 

 يتحكم فييا عن بعد . 

مون كجواسيس لصالح ليتصاعد الموقف لحد منع المسئولين العراقيين لممفتشين الذين يعم    
سرائيل من الدخول إلى مواقع محددة اعتبروىا مواقع خطرة وحساسة مثل وزارة  أمريكا وا 
الدفاع والمواقع التي تنتمي إلى الحرس الجميوري الخاص أو مكاتب األمن ما أدى لقيام 

مسماح أمريكا وبريطانيا بعممية ثعمب الصحراء التي دفعت بالمسئولين العراقيين في األخير ل
. ما جعل مسؤولية  3بعودة المفتشين واالنصياع لمطالب وقرارات مجمس األمن الدولي 

                                                           
1
 C C Jonyer, op, cit, p p 11- 13.  

.696"، مرجع سابق، ص 6229 -6552باسٌل ٌوسف بجك، " العراق وتطبٌقات األمم المتحدة للقانون الدولً   
2
 

.21د هانز بلٌكس،" نزع سالح العراق الغزو بدال من التفتٌش"، مرجع سابق، ص   
3
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وميام الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في مثل ىذه الظروف تواجييا العديد من العراقيل التي 
 تفوق قدراتيا واختصاصاتيا .

رية لمتأكيد عمى خمو العراق أوال: الجيود المحدودة التي بذلتيا الوكالة الدولية لمطاقة الذ
 من أسمحة الدمار الشامل

 9229أنشأت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية فريق العمل الخاص بالعراق شير ابريل     
لكشف وتفكيك برنامج  210كجزء من تفويضيا بموجب قرار مجمس األمن الدولي رقم 

دة الخاصة بشان العراق اونسكوم العراق النووي السري بمساعدة وتعاون مع لجنة األمم المتح
. حيث حدد القرار أىم االختصاصات الممنوحة إلى فريق الوكالة الدولية لمطاقة الذرية و 1

المجنة الخاصة اونسكوم بحسب طبيعة عمل وميام كل منيما في برنامج نزع أسمحة الدمار 
 الشامل العراقية عمى النحو التالي 6

حددت الفقرة ج من نص القرار  الدولية لمطاقة الذرية :اختصاصات فريق عمل الوكالة  -1
 االختصاصات الرئيسية لفريق العمل المتمثمة في 6 9229الصادر عام  210رقم 

  التفتيش الموقعي عمى جميع القدرات النووية العراقية في أي وقت دون أي عوائق
 وأي مواقع إضافية تحددىا المجنة الخاصة .

 جميع أسمحة العراق النووية أو إزالتيا أو جعميا عديمة الضرر وأي مواد أو  تدمير
منظومات فرعية أو مكونات أو مرافق بحث خاصة بتصنيع أو حيازة األسمحة 

 النووية.

  القيام بعممية الرصد والتحقق من امتثال العراق لتعيده بعدم استعمال أو استحداث أو
 دودة في القرار.بناء أو حيازة أي من المواد المح

                                                           
.566، مرجع سابق، ص 6222الح واألمن الدولً"، مجموعة باحثٌن," التسلح ونزع الس  

1
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  القيام بعممية جرد لجميع المواد النووية الموجودة في العراق والتي تخضع لمتفتيش من
قبل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمتيقن من أن ضمانات الوكالة تشمل جميع األنشطة 

 .1النووية ذات الصمة في العراق 

 نشاط أو مادة ومنع  فرض حراسة عمى أي موقع أو مرفق أو منطقة أو مكان أو
 الدخول أو الخروج منو إلى أن ينتيي التفتيش.

  تفتيش الواردات والصادرات من المواد عند وصوليا أو مغادرتيا باإلضافة إليقاف
 وتفتيش العربات والسفن والطائرات أو أي وسيمة من وسائل النقل داخل العراق .

 وبدون أي تأخير أو إعاقة  حرية التنقل دون قيود داخل العراق دون إخطار مسبق
لموظفي الوكالة الدولية وخبرائيا وممتمكاتيا ولوازميا ومعداتيا حيث يقدم العراق بناءا 
عمى طمب الوكالة وسائل النقل أو الخرائط أو أي معمومات أخرى الزمة باإلضافة 

 لوسائل االتصال التي تربط الوكالة الدولية و منظمة األمم المتحدة .

 2ظمة األمم المتحدة عمى أماكن العمل ووسائل النقل رفع عمم من . 

يمكن استخالصيا من خالل  اختصاصات المجنة الخاصة لألمم المتحدة " اونسكوم": -2
 قسم ج منو المتمثمة في 6 210نص القرار رقم 

 .التفتيش عمى جميع قدرات العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعمق منيا بالقذائف 

 زالة جميع األسمحة الكيميائية والبيولوجية ومكونات ومرافق البحث والتطوير تدمير أو إ
 والدعم والتصنيع أو جعميا عديمة الضرر بنزع حيازتيا من العراق .

  اإلشراف عمى تدمير السمطات العراقية لجميع القدرات المتعمقة بالقذائف التسيارية
نت 997التي يزيد مداىا عن   اجيا .كمم ومرافق إصالحيا وا 

                                                           
.6556الصادر عام  281لمعلومات أوفر وأكثر تفصٌال راجع نص قرار مجلس األمن الدولً رقم   

1
 

.656 -688د عمرو رضا بٌومً ،"  نزع أسلحة الدمار الشامل العراقٌة"، مرجع سابق،  ص ص  
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  القيام بعممية الرصد والتحقق من امتثال العراق نحو عدم استعمال أو بناء أو امتالك
 . 1أو تصنيع أي من المواد المحددة في القرار

  القيام بتعيين المواقع اإلضافية لمتفتيش فوق وتحت األرض التي تعتبرىا المجنة
النووية وغير النووية  الخاصة ضرورية لضمان إزالة جميع قدرات العراق المحظورة 

ودخول موظفييا العراق والخروج منو دون قيد أو تأخير أو إعاقة بما فييا معداتيم 
 وممتمكاتيم وسرعة إصدار تأشيراتيم .

  الحصول عمى أي معمومات أو بيانات أو سجالت ذات صمة بأنشطة المجنة واستالم
 يمة .وفحص ونسخ البيانات أو االحتفاظ بيا أو تصويرىا بأي وس

  جراء الفحص والتحميل ليا ونقل تمك العينات الحق في اخذ عينات من أي نوع وا 
رساليا لمخارج بغرض تحميميا خارج الموقع باإلضافة لمحق في التقاط الصور سواء  وا 

 . 2من األرض أو من الجو ذات العالقة بأنشطة المجنة  

لذرية أول فريق تفتيش تابع ليا في في إطار ممارسة مياميا أرسمت الوكالة الدولية لمطاقة ا
ليتم بعدىا تشكيل فرقة تفتيش ثانية . اجتمعت كل من الوكالة الدولية و  9229ماي  99

لجنة األمم المتحدة ليتم تكوين ما يعرف ب " مكتب التحقق النووي في العراق" حيث سجل 
جرائو عام  12قيامو ب  9221و  9229بين عام  أكثر من  9220عممية تفتيش مرقمة وا 
 عممية تفتيش تخممتيا مراقبة وتحقق متواصالن . 9977

قاموا بإعداد تقارير أكدوا من خالليا وجود برنامج نووي وامتالك العراق ألسمحة دمار      
شامل من خالل الوثائق التي عثر عمييا والتي تثبت محاوالتو لتصنيع السالح النووي 

 . 3التي قام المفتشون الحقا بتعطيميا والشاحنات المحممة بالمعدات النووية 

                                                           
.6556الصادر عام  281نص قرار مجلس األمن الدولً رقم  لمعلومات أكثر تفصٌال راجع  

1
 

.652 -688د عمرو رضا بٌومً، "  نزع أسلحة الدمار الشامل العراقٌة"،مرجع سابق ،  ص ص   
2
 

3
 IAEA, Fact sheet ; Iraq nuclear weapon programme, IAEA World atom press centre, 27 December 2002, p 04. 
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أدت لتسميط الضوء عمى  9221حتى  9229خالل مدة التفتيش التي دامت من سنة     
حيث أشرفت الوكالة  ،برنامج األسمحة العراقي إال أنيا لم تكشف عن األسمحة المخبأة 

الدولية عمى تدمير العديد من المنشات الكبيرة التي وظفيا العراقيون في برنامج األسمحة 
التي تعكس مدى التقدم التقني لبرنامج العراق التسمحي وتدمير  9221الخاص بيم قبل نياية 

لتقرير الذي عدد كبير من األسمحة وىو األمر الذي أشار إليو خبراء الوكالة الدولية في ا
 . 1 9220أكتوبر  1قدمتو ىذه األخيرة إلى مجمس األمن الدولي بتاريخ 

سحب جميع المفتشين عقب القصف األمريكي البريطاني عمى  9221ليتم شير ديسمبر     
العراق رغم مناشدة المدير العام لموكالة الدولية والمجتمع الدولي بضرورة منح المزيد من 

لفرق التفتيش التابعة لموكالة الدولية التي لم تجد شيئا ممموسا أو دليال المساعدات والوقت 
قاطعا يثبت وجود سالح دمار شامل لدى العراق . ذلك بعد قياميا بإتالف البنية التحتية 
زالة كل المواد القابمة لالنشطار ما يعني عدم تمتع العراق بأي قدرة فعمية  لتسمح العراق وا 

ألسمحة أو المواد النووية ما أدى إلغالق ممف العراق النووي تماما لتصنيع أي كمية من ا
خاصة بعد تأكيد الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أن الممفات التي زودتيا بيا وكالة االستخبارات 

 األمريكية ىي ممفات مزورة .

بسبب عدم األمر الذي أثار عدم رضا الحكومة األمريكية وخارجيتيا عمى الوكالة الدولية     
تأكيدىا لوجود سالح نووي عراقي ما دفعيا لمسعي لمتقميص من مصداقية وشان الوكالة 
باالدعاء أن مفتشييا كانوا عمى خطا فيما يخص التقييم الذي قدموه والذي لم يذكر أمورا 
ميمة تم إخفاؤىا قصدا لتجنب الحرب  ما يعني أن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية متساىمة في 

 . 2اء الميام الحساسة الموكمة إلييا أد

                                                           
.22كس،" نزع سالح العراق الغزو بدال من التفتٌش"، مرجع سابق، ص د هانز بلٌ  

1
 

.629-665د هانز بلٌكس،" نزع سالح العراق بدال من التفتٌش"، مرجع سابق، ص ص   
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إجراءات التفتيش طبقا لقرار مجمس  1771نوفمبر  10بدا مكتب التحقق النووي بتاريخ      
لمتأكد من عدم استئناف العراق ألنشطة  9009األمن الدولي التابع لألمم المتحدة رقم 

دولية من أراضيو عام محظورة ذات صمة باألسمحة النووية منذ انسحاب مفتشي الوكالة ال
حيث كانت أولوية الوكالة الدولية إعادة ترسيخ إلماميا بقدرات العراق النووية بما  ، 9221

فيو التثبت من مواقع معدات ومواد بالغة األىمية وتحديد ىويات أفراد تقنيين أساسيين والتأكد 
دامات غير محظورة من أن استخدامات العراق لمتكنولوجيا النووية كانت مقتصرة عمى استخ

1 . 

تقرير  1773جانفي  10قدم محمد البرادعي و ىانس بميكس رئيس االنموفيك بتاريخ       
مؤقت إلى مجمس األمن الدولي بشان وضع أعمال التفتيش التي نفذتيا الوكالة الدولية ولجنة 

الخاص  االنموفيك في العراق مفاده عدم وجود دليل عمى أن العراق حاول إحياء برنامجو
 . 2بالتسمح النووي 

كحوصمة لمجيود المبذولة من طرف مفتشي الوكالة الدولية قدم المدير العام لموكالة تقارير 
وتصريحات رسمية عديدة حول سير العمل والجيود المبذولة من طرف المفتشين والنتائج 

 المحققة أىميا 6

 .9220أكتوبر  97خ تقرير قدمو المدير العام لموكالة إلى مجمس األمن بتاري  

 .9220جوان  1تصريح قدمو المدير العام لموكالة الدولية بتاريخ  

 .9220أكتوبر  2تقرير قدمو المدير العام لموكالة إلى األمين العام بتاريخ  

 .9221سبتمبر  37تصريح قدمو المدير العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية في  

 6جاءت في مجمميا متضمنة التأكيد عمى 

                                                           
1
 IAEA , Status of the agency verification activities in Iraq as of 8 January 2003, informal briefing buy Mohamed 

el baradei , IAEA director general , press statement , 9 January 2003, p 05. 
.562، مرجع سابق، ص 6222مجموعة باحثٌن،" التسلح ونزع السالح واألمن الدولً"،   
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قيام لجنة التفتيش والفرق التابعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية باإلشراف عمى تدمير  -
المنشات التي يتم فييا تصميم وتصنيع األجيزة النووية و المرافق الصناعية إلنتاج مركبات 
ثرائو وتدمير جميع المعدات األحادية االستخدام المستغمة في تطوير التكنولوجي ا اليورانيوم وا 

 النووية .

حيازة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى جميع مركبات اليورانيوم المقتناة وجميع الكميات  -
 القابمة لالستغالل في إنتاج اليورانيوم .

تم تدمير المرافق المستخدمة لمبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا إعادة معالجة الوقود  -
نتاج األسمحة النووية.المشع والمعدات المخصصة لذلك , والم  باني الرئيسية لتطوير وا 

تدمير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وتصفية جميع المواقع العراقية ذات الصمة باألسمحة  -
1. 

ثانيا: تدخل الواليات المتحدة األمريكية في الممف النووي العراقي وتأثيرىا السمبي عمى 
 مجمس األمن الدولي 

فرصة ذىبية لمواليات المتحدة  9227أغسطس  1لمكويت في مثل غزو العراق      
األمريكية إلثبات سيطرتيا عمى الساحة الدولية بعد ظيور ضعف الكتمة الشرقية فكانت 
الفرصة سانحة لمرئيس األمريكي جورج بوش ليعمن ميالد نظام عالمي جديد كانت الحرب 

وحمفائيا عمى األوضاع الدولية بطريقة فرصة لتطبيق األفكار الجديدة وتمييدا لييمنة أمريكا 
تضمن سالمة مصالحيا السياسية واالقتصادية بحجة سيادة القانون وحفظ األمن والسمم 

 الدوليين .

استغمت اإلدارة األمريكية والبريطانية مسالة نزع سالح الدمار الشامل ذريعة لشن      
صرحت بوجود معمومات تؤكد  الحرب عمى العراق مستغمة في ذلك أجيزة المخابرات التي

                                                           
.226 -222د عمرو رضا بٌومً، " نزع أسلحة الدمار الشامل العراقٌة"، مرجع سابق،  ص ص   
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امتالك العراق ليذه األسمحة وارتباطيا بمنظمات إرىابية تقدم ليم الدعم خاصة تنظيم القاعدة 
 سبتمبر متخذة بتمك المعمومات ذريعة لمغزو . 99المسئول عن ىجمات 

بشن حربيا العسكرية عمى العراق  1773مارس  17قامت الواليات المتحدة بتاريخ      
دون تفويض من منظمة األمم المتحدة بل جاءت نتيجة قرار فردي من اإلدارة  1 لغزوه

الذي مفاده عدم  9009األمريكية بمساندة حميفتيا بريطانيا اعتمادا عمى تفسير أمريكا لمقرار 
الحاجة الستصدار قرار جديد من مجمس األمن إلعالن الحرب عمى العراق فيو لم ينص 

لتمقائي . وىو األمر الذي أكده الرئيس جورج بوش خالل المؤتمر عمى منع العمل العسكري ا
بالبيت األبيض عندما أعمن صراحة أن أمريكا ال تحتاج  1773مارس  93الذي عقده بتاريخ 

إلى األمم المتحدة وال تنتظر موافقة من احد عندما يتعمق األمر بأمن شعبيا مبررة عدوانيا 
الدفاع الشرعي عن النفس من خالل ربطيا حسب وجية  عمى العراق باالستناد إلى حقيا في

 سبتمبر عمييا . 99نظرىا بين النظام العراقي اإلرىابي واعتداءات 

رغم كل الحجج واالدعاءات التي قدمتيا أمريكا لمعالم لتبرير غزوىا العسكري عمى      
راىين أو أدلة قاطعة العراق لم تقنع الرأي العام وال المجتمع الدولي بذلك نظرا لعدم وجود ب

تثبت ذلك ما أدى بمجمس األمن الدولي لرفض إضفاء الشرعية الدولية عمى قرار الحرب ذد 
 العراق معتبرا انو لم يشكل تيديدا مباشرا يستمزم شن حرب عميو.

 91في نفس اإلطار حذرت الييئة االستشارية لمنظمة األمم المتحدة بجنيف بتاريخ      
يومين من تاريخ الغزو من أن أي ىجوم عمى العراق دون تفويض من أي قبل  1773مارس 

األمم المتحدة سيكون غير مشروع ويشكل اعتداءا لعدم وجود أي قاعدة قانونية يمكنيا أن 
ففي ظل غياب إذن من مجمس األمن الدولي ال يمكن ألي دولة المجوء  ،تبرر ىذا اليجوم 
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دفاع عن النفس ردا عمى ىجوم مسمح وىي حالة إلى القوة ضد دولة أخرى إال في حالة ال
 . 1الغير متوفرة ىنا 

أمام  1771بدأت قوات االحتالل األمريكية والبريطانية بتعزيز عتادىا مطمع صيف      
فشل كل الجيود والمساعي في مجمس األمن الدولي لعقد اتفاق حول المطالب الواجب عمى 

جنة األمم المتحدة لممراقبة والتحقق والتفتيش إلتباع أمام ىذا الوضع دعت ل ،العراق تنفيذىا 
يوما لكن أمريكا وبريطانيا  917جدول أعمال يشمل مرحمة أولى من التفتيش عمى مدى 
 1771الصادر في نوفمبر  9009واسبانيا شرعت في التركيز عمى قرار مجمس األمن رقم 

ال سيواجو عواقب وخيمة  حيث رأت ىذه الدول أن الوقت الذي يمنح العراق وقتا محدودا وا 
 المحدد لمعراق قد نفذ .

اجتمع بعدىا كل من الرئيس األمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بمير      
ورئيس الوزراء االسباني خوسيو ماريا أزنار وسط المحيط األطمسي وأطمقوا النداء األخير 

ن العراق إال أن الرئيس األمريكي بوش ألعضاء مجمس األمن لالنضمام لمشروع قرار بشا
فضل وألزم العمل العسكري فصدرت األوامر بسحب المفتشين الموجودين عمى مستوى 

 .2العراق 

استغمت الواليات المتحدة األمريكية نفوذىا العسكري والسياسي واالقتصادي فقامت       
بالضغط عمى مجمس األمن الدولي والتدخل في صالحياتو والتأثير السمبي عميو من خالل 
تقديميا لمشاريع أىم القرارات الصادرة عنو بخصوص األزمة العراقية تمكن صور ىذا التأثير 

 والتدخل في 6

 

                                                           
.212-212د هانز بلٌكس، " نزع سالح العراق الغزو بدال من التفتٌش"، مرجع سابق، ص ص   
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.61-62د هانز بلٌكس، " نزع سالح العراق الغزو بدال من التفتٌش" ،المرجع السابق، ص ص  ا  
2
 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

169 
 

 :687الواليات المتحدة األمريكية وتطبيق القرار رقم  -1

اتخذه مجمس األمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة فرض عمى     
حيث طمب من الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التعاون  العراق بخصوص إجراءات نزع السالح

عراق استعماليا في تصنيع أسمحة الدمار مع لجنة انموفيك لتدمير جميع المواد التي يمكن لم
 . 1الشامل 

من خالل دراستنا لطريقة وضع ومحتوى القرار نجد أن الواليات المتحدة األمريكية لم      
تكتفي بتوظيف مجمس األمن الدولي فحسب من خالل تطبيق فحوى ىذا القرار بل تمادت 

ضعاف ا لقوة العسكرية والتكنولوجية إلى درجة اإلعالن أن اليدف من الحرب ىو ضرب وا 
األمر الذي أكدتو وزيرة الخارجية األمريكية السابقة مادلين أولبرايت شير مارس  العراقية
" إننا ال نتفق مع الدول التي ترى انو يجب رفع العقوبات إذا طبق العراق التزاماتو  9220

 بشان أسمحة الدمار الشامل " .

الذي ييدف عموما إلنشاء منطقة خالية من  210ما يشكل تناقضا مع محتوى القرار     
أسمحة الدمار الشامل في الشرق األوسط  فالمالحظ انو لم يتم اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ ىذا 

 . 2التصور الواسع أو لمقضاء عمى ىذه األسمحة إال في العراق 

منطقة الشرق األوسط مجرد غطاء إلحداث عدم كان الحديث عن إزالة ىذه األسمحة في     
توازن في القوى لفائدة إسرائيل إذ أن سياسة القضاء عمى أسمحة الدمار الشامل لم تمتزم 

وأحسن مثال عمى ذلك ىو امتالك إسرائيل ألكبر ترسانة  ،بقاعدة المساواة بين األطراف 
مع ذلك لم تتخذ أمريكا تجاىيا أي  مكونة من مختمف األسمحة النووية والبيولوجية والكيميائية

 . 3موقف بل تدعميا في ذلك ما يثبت تطبيقيا لسياسة االزدواجية في التعامل 

                                                           
  

6
، ص 6226، بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة، 6تٌم نبلوك، " العقوبات والمنبوذون فً الشرق األوسط: العراق ، لٌبٌا، السودان"، ط 

22.  

.81ٌة األمرٌكٌة فً مجال نزع السالح النووي"، مرجع سابق، ص د نجٌب بن عمر عوٌنات، " السٌاسة الخارج  
2
 

.82، ص 6226ابرٌل -، مارس92باسل ٌوسف،" السٌاسة األمرٌكٌة حول محور الشر فً ضوء القانون الدولً"، مجلة اآلداب، العدد   
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رغم امتثال العراق لاللتزامات الواردة في القرار إال أن الواليات المتحدة األمريكية قامت      
 17إلى  92بعدوان عسكري ضدىا عرف بعممية "ثعمب الصحراء " التي استمرت من 

أدت لتدمير المنشات المدنية التي ال عالقة ليا بنزع األسمحة  حيث اعتبر  9221ديسمبر 
 .1األمين العام لألمم المتحدة ىذه العممية بأنيا " يوم حزين في تاريخ منظمة األمم المتحدة "

فتشون نتيجة تدخل أمريكا في الشأن العراقي وقياميا بيذه العممية العسكرية اضطر الم    
عالمية قصد دفع  الدوليون لالنسحاب من العراق لتقوم عمى أثرىا أمريكا بحممة دبموماسية وا 
مجمس األمن الدولي إلى دعم وتأييد انتياكيا لمعراق بامتالك أسمحة دمار شامل مما يجيز 
ليا استخدام القوة ضدىا .األمر الذي القى اعتراضا شديدا العتبارات قانونية وسياسية 

الصين داعية لنزع األسمحة من خالل إتباع آلية  ،ألمانيا ،روسيا ،ية من طرف فرنسامصمح
 المراقبة والتفتيش الدولي ومنح فرق التفتيش الوقت الكافي النجاز مياميم .

حسب البنود الواردة في ىذا القرار  : 1441الواليات المتحدة األمريكية و تطبيق القرار  -2
لعراقية تكون قيد نظر مجمس األمن الدولي الذي حذر العراق من فان مسالة نزع األسمحة ا

انتياكاتو المستمرة اللتزاماتو والتي ستؤدي بو لمواجية عواقب خطيرة . في ىذا السياق أكدت 
بان أي خرق مادي متصور من جانب العراق لن يؤدي إلى المجوء تمقائيا الستعمال القوة 

األمن الدولي  بمعنى أن أي تيديد يصدر عن أمريكا ضدىا بل أن المسالة تعود إلى مجمس 
بالمجوء إلى العمل العسكري ضد العراق يعد انتياكا لمقرار الصادر عن مجمس األمن 

 . 2وانتياكا لمتأكيدات الصادرة عنيا 

لك سببا ليكون ذ 9009كانت الواليات المتحدة األمريكية تأمل في أن يرفض العراق القرار 
 1771نوفمبر  93إال أن العراق أبدى موافقتو عمى القرار في  حرب ضدىاكافيا إلعالن ال

                                                           
1
  Jean Marc zouvenin, maintien de la paix contrôle des armements ; le jour le plus triste pour les Nations Unies 

les frappes Anglo américaines sur l Iraq, 1998, p 231. 
.56د نجٌب بن عمر عوٌنات،" السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة فً مجال نزع السالح النووي"، مرجع سابق، ص   

2
 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

171 
 

نتيجة الضغوط العربية الممارسة عميو من جية ولعدم إضعاف مواقف الدول المناىضة 
 الصين . ،فرنسا ،ألمانيا ،لمحرب خاصة روسيا

المحظورة رغم ذلك واصمت أمريكا توجيو اتياميا لمعراق بأنو يواصل إخفاء األسمحة     
ويحاول استئناف تصنيعيا, كما قامت بتبني مواقف صارمة تجاه التقرير الذي رفعو كل من 
ىانز بميكس ومحمد البرادعي بخصوص التقدم الحاصل في مجال التفتيش عن أسمحة 
العراق مستعجبة في إصدار قرار يجيز استعمال القوة العسكرية ذد العراق ويحدد ميمة إلى 

لكنيا عجزت في الوصول إلى ذلك نتيجة   لمتخمي عن أسمحتو . 1773مارس  90غاية 
المعارضة الشديدة من روسيا والصين و فرنسا التي ىددت عمى لسان رئيسيا السابق جاك 
شيراك باستعمال حق الفيتو لمنع أي غطاء دولي شرعي يعطي إمكانية ألمريكا بشن حرب 

 . 1عمى العراق 

 البريطاني عمى العراق  ثالثا: نتائج الغزو األمريكي

ماي  9ابريل وانييار نظام الرئيس صدام حسين حدد تاريخ  2بعد سقوط بغداد في     
تاريخ انتياء الحرب في العراق حسب إعالن الرئيس األمريكي جورج بوش االبن  1773

تاريخ االنسحاب الكامل من العراق الذي لن يكون  1799ديسمبر  39الذي حدد موعد 
ية حيث سيظل اإلشراف األمريكي عمى العراق قائما بتواجد قواتيا في محيط بصفة فعم

. 2عمان و التواجد االستخباراتي واألمني في كردستان العراق  ،اسطنبول ،العراق مثل قطر
 من ابرز النتائج الخطيرة والمباشرة الناجمة عن حرب أمريكا وبريطانيا ضد العراق مايمي 6

الدولية من طرف الواليات المتحدة األمريكية لتحقيق مصالحيا إسقاط بعض المفاىيم  -9
االقتصادية والجيوسياسية أىميا مفيوم الشرعية الدولية الذي يحث عمى ضرورة احترام 

                                                           
.52د نجٌب بن عمر عوٌنات،" السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة فً مجال نزع السالح النووي"، مرجع سابق، ص   
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.62، ص 6266دٌسمبر  65حفٌظ صوالٌلً،" الهزٌمة العسكرٌة التً حولها التعتٌم إلى انسحاب"، جرٌدة الخبر، صادر بتارٌخ االثنٌن   
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القانون الذي يحكم العالقات بين الدول القائمة عمى حماية الحقوق والوفاء بااللتزامات تجاه 
 اإلنسانية جمعاء وليس الدول فقط .

يشكل التدخل األمريكي دون موافقة مجمس األمن الدولي سابقة من شانيا أن تدفع دول  -1
 1أخرى تدعي ضرورة استعمال وسيمة الحرب الوقائية المجوء لمثل ىذا السموك أو التيديد بو 

كما يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ منظمة األمم المتحدة والعالقات الدولية فقد يكون مقدمة 
القرارات المشابية التي يمكن أن تيدد سيادة الدول واستقرارىا والتي تتخذ تحت  لسمسمة من

 .  2ذرائع عديدة كالحرب ضد اإلرىاب أو التفتيش الدولي وغيرىا 

يعتبر تصرف أمريكا تجاه العراق خرقا صارخا لكل القوانين واألعراف والمواثيق الدولية  -3
عمى أن " يمتنع  70فقرة  71الذي نص في المادة وعمى رأسيا ميثاق منظمة األمم المتحدة 

أعضاء الييئة جميعا في عالقتيم الدولية عن التيديد باستعمال القوة أو استخداميا ضد 
سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو عمى أي وجو آخر ال يتفق ومقاصد 

ديد من قرارات الجمعية العامة األمم المتحدة ". كما يعتبر من جية أخرى انتياك خارق لمع
الذي اوجب عمى الدول عدة التزامات  9207الصادر عام  1219لألمم المتحدة أىميا القرار 

أىميا االمتناع عن المجوء لمتيديد بالقوة أو استعماليا ضد السالمة اإلقميمية أو االستقالل 
 3390متحدة  والقرار رقم السياسي ألية دولة أو بأي طريقة تتعارض وأىداف منظمة األمم ال

الذي عرف العدوان في مادتو األولى بأنو" استعمال القوة المسمحة من  9200الصادر عام 
 . 3قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتيا اإلقميمية أو استقالليا السياسي ..." 

حالة الدفاع  أن 4عدم مشروعية الحرب األمريكية عمى العراق ألسباب عديدة أىميا  -0
لم تكن في  األمريكيةالجماعي ال تطبق في ىذه الحرب فالواليات المتحدة  أوالشرعي الفردي 

                                                           
.22، ص 6222ابرٌل  6ا تدخل ٌؤدي إلى عدم االستقرار"، األهرام، صادر بتارٌخ د بطرس غالً،" الحرب غٌر مشروعة وهذ  
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.212د احمد عبد هللا أبو العال،" تطور دور مجلس األمن فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن"، مرجع سابق، ص   
2
 

.12جع سابق، ص د نجٌب بن عمر عوٌنات،" السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة فً مجال نزع السالح النووي"، مر  
3
 

. 669-662احمد سٌد احمد،" مجلس األمن فشل مزمن و إصالح ممكن"، مرجع سابق، ص ص   
4
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 ألسمحةتيديد عراقي وشيك ضدىا فمبرر امتالك العراق  أمامحالة دفاع شرعي عن النفس 
منيج الحرب  أنكما  ،عدم صحتو حسب شيادة وتقارير الخبراء الدوليين تبثالدمار الشامل 

لتجاىميا دعوات كل من  باإلضافةعمى العراق غير مشروع  أمريكااالستباقية الذي طبقتو 
فرصة كاممة لممفتشين الدوليين  بإعطاءالمتحدة والوكالة الدولية لمطاقة الذرية  األمممنظمة 

 والتحقق رغم تجاوب النظام العراقي الكامل مع فرق التفتيش الدولية .

النظام الدكتاتوري  إسقاطاتيا عادت لتبرر حربيا باستعمال ذريعة باث اتيامتبعد فشميا في ا
قامة نظام ديمقراطي في العراق يكون نموذجا لبقية دول المنطقة .  وا 

استخدام القوات األمريكية في العراق حسب تقديرات الخبراء العسكريين خالل األشير  -9
ليورانيوم المستنفذ ما يكفي لنشر ألف قذيفة خارقة مغمفة با 377األولى لمحرب ما يزيد عن 

طن من اليورانيوم المستنفذ المشع الذي سبب أمراضا جد خطيرة ابسطيا  09ما يعادل 
السرطان . باإلضافة لتسجيل ارتفاع خطير في المستوى اإلشعاعي في عدد من المواقع 

مرة ضعف المعدل  9777العراقية التي كانت موقعا لميجوم حيث وصل اإلشعاع إلى 
 . 1العادي من اإلشعاعات 

مميون عراقي عمى األقل  9,1دامت حرب العراق قرابة تسع سنوات سجل فييا مقتل  -2
وتيجير مميون ونصف المميون عراقي داخل البالد وعدد اكبر منو خارجو باإلضافة النتحار 

جندي أمريكي من أصل أكثر من مميون ونصف مميون جندي شارك في  1777حوالي 
 . 2آالف مميار دوالر أمريكي  0سائر مالية قدرت ب الحرب وخ

إلى  1770ابريل  19أشار تقرير بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة لمعراق الصادر في  -0
تمييزية التي حدثت في بغداد وما حوليا  التصاعد الخطير لمعنف الطائفي واليجمات الال

مستيدفة فئة األكاديميين واإلعالميين واألقميات والنساء والالجئين الفمسطينيين في العراق 
                                                           

.62، ص 6222دٌسمبر  5جورج فهٌم،" جرٌمة ضد اإلنسانٌة"، جرٌدة الوفد, صادرة بتارٌخ   
1
 

.62ص حفٌظ صوالٌلً،" الهزٌمة العسكرٌة التً حولها التعتٌم إلى انسحاب"، مرجع سابق،   
2
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باإلضافة لتصاعد عمميات الخطف واالغتيال وتيجير األطباء واإلعالميين واألقميات الدينية 
مميون فرد مشرد في  9,2راق و والعرقية ناىيك عن وجود حوالي مميون الجئ خارج الع

 . 1ماليين شخص يواجو أخطار الفتقارىم األمن الغذائي  0العراق و 

خمف االحتالل األمريكي البريطاني قرابة أربع سنوات خسائر كارثية في العراق مدمرة  -1
بكل المقاييس مست مكونات الدولة العراقية إذ لم يعد العراق يحتفظ بأي ركن من أركان 

ة المتعارف عمييا بالمعنى القانوني أو السياسي  حيث انيارت السمطة المركزية التي الدول
ىذا دون إغفال السحق  رض تحت سيادة وسيطرة سمطة أجنبيةتحكم الشعب وأصبحت األ

 .2الكامل لالقتصاد العراقي بكل مكوناتو و مقوماتو األساسية وىياكمو الصناعية و الخدماتية 
تيجية " الفوضى البناءة" األمريكية تشجيع الفتنة الطائفية والحرب عن كما تم وفقا إلسترا

بالمائة من الشعب العراقي ىم  17طريق دعم العرب الشيعة ضد السنة عمما أن حوالي 
ىكذا  ، 3بالمائة منيم ىم مسممون  29بالمائة أكراد وأعداد قميمة من الفرس و  17عرب و

التي خططتيا وكتبتيا ونفذتيا الواليات المتحدة األمريكية  انتيى ممف األزمة العراقية النياية
  .بمساعدة الدول الحميفة ليا مستغمة 

المبحث الثاني : الممفات النووية العالقة والجيود المبذولة من طرف الوكالة الدولية 
 لمطاقة الذرية لحميا 

واجيت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية العديد من المشاكل التي وصمت إلى وصف      
األزمات في مجال التسمح النووي خالل الحقبة الزمنية الحالية والتي كانت أخطرىا أزمة كل 

إيران التي شيدت تأزم في مجال العالقات الدولية وتأزم عمى  ،كوريا الشمالية ،من العراق
 ة الدولية لمطاقة الذرية في حد ذاتيا .مستوى الوكال

                                                           
6

، 6228عبد القادر رزٌق المخادمً، " الشرق األوسط الجدٌد بٌن الفوضى البناءة وتوازن الرعب "،الجزائر ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،   

.622ص   

.661-662المرجع نفسه، ص ص   
2
 

2
مركز دراسات الوحدة العربٌة، دٌسمبر ، بٌروت، 6د جورج ماكفرن و ولٌام بولك،" الخروج من العراق خطة عملٌة لالنسحاب اآلن"، ط  

.29، ص 6222  
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المطمب األول : تداعيات الممف النووي لكوريا الشمالية وأداء الوكالة الدولية لمطاقة 
 الذرية تجاىو

تشكل منطقة شبو الجزيرة الكورية بؤرة قمق حيث تتقاطع فييا مصالح الدول الكبرى      
تي تولي أىمية وحماية كبيرة لبعض حمفائيا وطموحاتيا خاصة الواليات المتحدة األمريكية ال

في المنطقة مثل كوريا الجنوبية  باإلضافة الحتالليا موقع استراتيجي كونيا حمقة وصل بين 
عدة دول كالصين واليابان وأمريكا وروسيا . من ىذا المنطمق يأتي االىتمام الكبير بقضية 

 ع الدولي عامة وأمريكا خاصة .امتالك كوريا الشمالية لمسالح النووي من قبل المجتم

 الفرع األول : ظيور أزمة كوريا الشمالية وجيود الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحميا 

أدى إعالن كوريا الشمالية امتالكيا السالح النووي لخمق حالة ذعر وقمق كبيرين لدى     
بارىا الجية المختصة الدول والمنظمات الدولية خاصة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية باعت

بمعالجة المسائل المتعمقة باستخدامات الطاقة النووية التي سعت بكل الطرق لمنع حدوث 
 ىذه األزمة لما ليا من أثار سمبية. 

 أوال: بداية البرنامج النووي لكوريا الشمالية 

تعود بداياتو إلى منتصف القرن الماضي حيث ساىم وجود مناجم بكوريا الشمالية إلنتاج     
مميون طن عالي الجودة في مساعدتيا عمى بناء مفاعل  07اليورانيوم يصل مخزونيا نحو 

باإلضافة لتعاونيا مع العديد من الدول لمحصول   1أبحاث لمطاقة النووية في بونج بيون 
نووية حيث أرسمت الصين في خمسينات القرن الماضي إلى كوريا عمى التكنولوجيا ال

الشمالية بعثة نووية سرية لتدريب عمماء كوريا الشمالية العاممين في المجال النووي وفتح 
 . 2عالم نووي كوري  197أبواب معيد األبحاث النووي ليدرس حوالي 

                                                           
.622د سعد حقً توفٌق،" اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة"، مرجع سابق، ص   

1
 

.658، ص 6229، سنة 626علً حسٌن باكٌر،" النزاع األمرٌكً الكوري الشمالً حول الملف النووي"، السٌاسة الدولٌة ،العدد   
2
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اتفاقيتين حول  9292ام تعاونت أيضا مع االتحاد السوفييتي حيث وقع الطرفان ع     
االستخدام السممي لمطاقة النووية إذ تم إرسال بعثات لتدريب المختصين في المجال النووي 

 97وتقديم مساعداتيا لبناء مركز أبحاث نووي كما وفر الوقود النووي المخصب بدرجة 
ع قدرة . لترتف1 9203حتى عام 9229بالمائة لممفاعل النووي الكوري خالل الفترة من سنة 

ميغاواط لتماثل بذلك المفاعالت الموجودة لدى االتحاد السوفيتي  1المفاعل وتصل إلى 
 ليصبح النواة األولى لبرنامج كوريا الشمالية النووي .

استمرت مساعي كوريا الشمالية لتطوير برنامجيا النووي مع بداية الثمانينات بتركيزىا      
نتاج وسائل عمى استكمال البرنامج الخاص باستخد امات الطاقة الذرية لألغراض العسكرية وا 

إيصال األسمحة وصناعة الصواريخ القصيرة والمتوسطة و البعيدة المدى الحاممة لمرؤوس 
رغم الضغوطات  2النووية أو الكيميائية أو البيولوجية معتمدة في ذلك عمى تقنيات السوفييت

 الكبيرة التي مارستيا عمييا أمريكا وحمفائيا .

 ثانيا: دوافع كوريا الشمالية المتالكيا السالح النووي 

تتوزع و تتنوع دوافع سعي وامتالك كوريا الشمالية لمسالح النووي إلى عدة عوامل ودوافع     
 أىميا 6

الذي شكل سببا رئيسيا لمحصول عمى السالح النووي خاصة بعد انتياء  الدافع األمني : -1
السوفيتي حيث أدركت كوريا الشمالية أنيا فقدت أىم حمفائيا ما  الحرب الباردة وتفكك االتحاد

لتتعمق ىذه  3استوجب اعتمادىا عمى ذاتيا وحماية نفسيا عن طريق حيازتيا لمسالح النووي 
القناعة بعد أن صنف الرئيس األمريكي جورج دبميو بوش كوريا الشمالية ضمن دول " محور 

                                                           
.626حقً توفٌق، نفس المرجع ،ص  د سعد  

1
 

2
 Anthony H Cordesman ; Defending American Redefending North Korea , center for Strategic and international 

Studies, washington,2001, p 80. 
3
" سنستمر فً  6222لتأسٌس جمهورٌة كورٌا الشمالٌة قال رئٌس األركان العامة للجٌش الكوري كٌم ٌونغ تشون فً سبتمبر  99فً الذكرى  

ة رٌكٌة رغبتعزٌز قوة الردع النووي كوسٌلة عادلة للدفاع عن النفس ومن اجل حماٌة سٌادة البالد فً الوقت الذي لم تبد فٌه الوالٌات المتحدة األم
 فً التخلً عن سٌاستها العدائٌة..." 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

177 
 

  1773وقيامو باحتالل العراق عام  1771جانفي  12الشر" في خطابو الذي ألقاه بتاريخ 
كل ىذه  ألف في اليابان . 99ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية و  30باإلضافة لوجود 

العوامل دفعت بكوريا الشمالية لتوفير حماية لنفسيا من كافة المخاطر المحيطة بيا عن 
 والقوة والسمطة.طريق توجييا المتالك السالح النووي الذي يوفر األمن 

أدى التغير في النظام الدولي بداية التسعينات لحدوث انعكاسات  الدافع االقتصادي : -2
سمبية سياسية واقتصادية عمى كوريا الشمالية حيث تراجعت المساعدات التي كانت تتمقاىا 
من الصين واالتحاد السوفييتي كما أنيا خسرت سوق الجميوريات االشتراكية السابقة بعد 

 لشرقية باإلضافة لتوقف روسيا عن تزويدىا بالوقود .انييار األنظمة الشيوعية في أوروبا ا

كبير في االقتصاد الكوري الشمالي ونقص في العممة اللتدىور ا ساىمت ىذه العوامل في    
الصعبة األمر الذي دفعيا لمتحول اآلن نحو تنويع مصادر اقتصادىا من خالل بيع األسمحة 

عممة الصعبة والمساعدات االقتصادية والصواريخ إلى دول الشرق األوسط لمحصول عمى ال
 . 1التي ستمنح ليا نتيجة عممية التفاوض عمى المستوى الدولي 

إن امتالك كوريا الشمالية لمسالح النووي سيجعل منيا قوة إقميمية ال  الدافع المعنوي : -3
قبل  يستيان بيا األمر الذي سيمكنيا من كسر حالة العزلة الدولية المفروضة عمييا من

ذلك بفضل وجود عوامل داخمية مساعدة مثل تمسكيا  الواليات المتحدة األمريكية
بأيديولوجيتيا الماركسية بقيام النظام السياسي عمى سيطرة الحزب الواحد وطبيعة الشعب 
الكوري ومعتقداتو ما أتاح نوع من االستقرار واالنضباط ساىمت مجتمعة في ثبات السياسة 

 . 2يح ليا لعب دور إقميمي اكبر مستقبال الخارجية الكورية ما يت

ثالثا: جيود الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل الخالفات مع كوريا الشمالية حول برنامجيا 
 النووي

                                                           
.62، ص 6266، مارس 6926رامون باتشٌكو باردو،" سباق تسلح فً الشرق األوسط: كورٌا الشمالٌة ... نووي للبٌع"، المجلة، العدد   
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.658علً حسٌن باكٌر،" النزاع األمرٌكً الكوري الشمالً حول الملف النووي"، مرجع سابق، ص   
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ديسمبر  91انضمت كوريا الشمالية إلى معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية في     
جويمية  17يا مع الوكالة بتاريخ ووقعت عمى اتفاقية تدابير وقائية خاصة بمنشات 9219
أبرمت كوريا الشمالية و الوكالة اتفاقية تدابير شاممة وقائية  9221جانفي  37وفي   9200

 97من معاىدة حظر االنتشار النووي لتدخل حيز التنفيذ في  73وفق نص المادة 
 . 1 9221ابريل

لكنيا انسحبت منيا في نفس السنة مستندة في ذلك إلى اعتبار الوكالة الدولية لمطاقة      
باإلضافة الزدواجية المعايير التي تتعامل بيا الوكالة فيي لم  2الذرية خادم في بالد أمريكا 

تمتزم بتفتيش المنشات النووية اإلسرائيمية أو تمك الموجودة في جنوب إفريقيا ناىيك عن 
ا لمسياسة األمريكية من خالل فرض تفتيش خاص عمى منشات كوريا الشمالية انصياعي

بينما لم تخضع القدرات النووية األمريكية وأسمحتيا الموجودة عمى ارض كوريا الجنوبية 
لكن السبب حسب تصريحات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ىو اكتشافيا لتباين  3لمتفتيش 

حاتيا األولية فيما يتعمق بإنتاج البموتونيوم ونتائج التحاليل واختالف كبير وخطير بين تصري
التي أجرتيا الوكالة مستندة إلى عينات أخذت أثناء عمميات التفتيش ذلك في غضون أشير 

 من بدء عمل الوكالة .

حيث طمبت الوكالة الدخول إلى موقعين غير معمن عنيما في كوريا الشمالية بغرض     
وحل االختالف في البيانات لكن ىذه األخيرة رفضت الطمب بحجة أنيا القيام بالتفتيش 

بتطبيق  9223منشات عسكرية ليقوم المدير العام لموكالة آنذاك ىانز بميكس في فبراير 
غير أن  ،اإلجراءات المتعمقة بعمميات التفتيش الخاصة التي نصت عمييا اتفاقية الضمانات

الموقعين واخذ العينات  كالة حق الدخول إلىكوريا الشمالية كررت رفضيا منح الو 
    .  الضرورية

                                                           
6

، جانفً 28ود إبراهٌم ،" االنسحاب من اتفاقٌات حظر االستخدام النووي وفق قواعد القانون الدولً"، دفاتر السٌاسة والقانون، العدد د بن دا  

.21، ص 6262  

.12د سعٌد الالوندي، " وفاة األمم المتحدة"، المرجع السابق، ص   
2
 

.685،ص 6222، جانفً 696، السٌاسة الدولٌة، العدد نزٌرة األفندي،" المأزق األمرٌكً فً شبه الجزٌرة الكورٌة"  
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ليصرح بعدىا مجمس الحكام في الوكالة شير افريل من نفس السنة بان كوريا الشمالية لم  
الذي لم يفرض  لة قضيتيا إلى مجمس األمن الدوليويقوم بإحا 1تمتثل التفاقية الضمانات 

 . 2مى بذل الجيود المناسبة أية عقوبات عمييا بل اكتفى بحث أعضائو ع

ىذا إلى جانب استمرار المناقشات بين كوريا الشمالية والوكالة التي أصدرت قرارا بتاريخ     
أعربت فيو عن قمقيا المستمر بشان عدم امتثال جميورية كوريا الشمالية  9223سبتمبر  13

نفيذ التام لمضمانات التفاق الضمانات الذي عقدتو معيا وحثيا عمى التعاون الفوري والت
 والسماح لموكالة بالوصول إلى جميع المعمومات والمواقع المتعمقة بالضمانات .

لمجمعية العامة لألمم  02كما أعمن المدير العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية في الدورة     
لوكالة ال ان انسحاب كوريا الشمالية من عضوية ا9223أكتوبر  90المتحدة المنعقدة بتاريخ 

جاء رد فعل كوريا الشمالية بوصفيا  3يؤثر عمى التزاماتيا بموجب معاىدة عدم االنتشار 
لمقرار بأنو غير منطقي متيمة الوكالة بالتحيز معمنة أن المسالة النووية في شبو الجزيرة 

 . 4يا الكورية مسالة تحل بينيا والواليات المتحدة األمريكية وال يوجد لموكالة دور تمعبو في

استمرت مناقشات  9223الصادر سنة  119بناءا عمى قرار مجمس األمن الدولي رقم      
ليقدم بعدىا المدير العام لموكالة تقريره الذي أوضح  9220الوكالة مع كوريا الشمالية عام 

فيو أن جميورية كوريا أظيرت في البداية تعاون بسماحيا لمفتشي الوكالة بإجراء عمميات 
منشات نووية . غير أن ىذه العمميات  70اتفاقية الضمانات عمى  تفتيش محدودة بموجب

المحدودة لم تكن كافية لمسماح لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بالتأكيد عمى االستخدام السممي 
من جانب كوريا الشمالية لمتكنولوجيا النووية بسبب جممة القيود المفروضة عمى أنشطة 

ى التضارب الذي وجده مفتشو الوكالة الخاص بتحميل كما تضمن اإلشارة إل 5التفتيش 
                                                           

.662،ص 6552، جوان 661محمد االنور محمد الحسانٌن،" الكورٌتان عودة إلى أجواء األزمة"، السٌاسة الدولٌة، العدد   
1
 

9
.662ابق ،ص مجموعة باحثٌن،" أسلحة الرعب إخالء العالم من األسلحة النووٌة والبٌولوجٌة و الكٌمٌائٌة "، مرجع س    

.62، مرجع سابق،ص  65مجموعة باحثٌن،" حولٌة نزع السالح"، المجلد  
3
 

.69، مرجع سابق  ،ص 68مجموعة باحثٌن،" حولٌة نزع السالح"، المجلد   
4
 

.52سكوت رٌتر،" استهداف إٌران"، مرجع سابق، ص   
5
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مما أثار  1العينات والقياسات التي أجريت أثناء عمميات التفتيش طبقا لضمانات الوكالة 
شكوك حول ما إذا كانت كوريا الشمالية تمتمك كميات من البموتونيوم اكبر مما أعمنت عنو 

 . 2ى الوكالة التي سعت لحل ىذه الخالفات لكن دون جدو 

عندما سارعت كوريا  9220بمغت األزمة النووية لكوريا الشمالية ذروتيا شير ماي     
حيث أرادت الوكالة  ،الشمالية إلى نقل الوقود من مفاعل نووي مشمول باتفاقية الضمانات

فحص الوقود لمتأكد من انو يطابق المواصفات التي أعمنت عنيا كوريا الشمالية وأنيا لم تقم 
ص البموتونيوم من قضبان اليورانيوم المشع. ظمت الوكالة تطالب كوريا الشمالية باستخال

بوقف نشاطاتيا في المفاعل النووي والبدء بالتعاون الكامل مع المفتشين ليكون رد ىذه 
 األخيرة عمى الطمبات المقدمة متمثال في انسحابيا من الوكالة الدولية لمطاقة الذرية منتصف

التزاميا باتفاقية الضمانات وعدم السماح لموكالة بإجراء المزيد من وعدم  9220جوان 
 . 3عمميات التفتيش 

أدى عدم انصياع كوريا الشمالية لقرارات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لفشل ىذه األخيرة     
في حل ىذه األزمة وترك المجال لدول أخرى لممارسة صالحياتيا حيث تولت الواليات 

ألمريكية معالجة ىذا الممف باختيارىا لمحل العسكري عن طريق تمركز قواتيا المتحدة ا
ليتم بعدىا تيدئة  ،العسكرية في المنطقة من اجل الدخول في حرب مع كوريا الشمالية

إلى إطار عمل  9220األوضاع ودخول الطرفين في مفاوضات ليتم التوصل شير نوفمبر 
 متفق عميو .

 

                                                           
.62،مؤسسة هٌنرش بل األلمانٌة، ص 6انٌا فلفل، طماٌكل شناٌدر،" الطاقة النووٌة فً العالم بعد فوكوشٌما"، ترجمة ر  

1
 

.852، ص6222، بٌروت،مركز دراسات الوحدة العربٌة، 6مجموعة باحثٌن،" التسلح ونزع السالح واألمن الدولً "، ط  
2
 

.52سكوت رٌتر، المرجع السابق،ص   
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األوروبية والدولية لحل األزمة النووية بعد فشل جيود الوكالة  الفرع الثاني : المساعي
 الدولية لمطاقة الذرية

رغم بذل الوكالة الدولية لطاقة الذرية قصارى جيدىا لحل الممف النووي لكوريا الشمالية      
سمميا ومنحيا فرصا جديدة إلقامة تعاون مزدوج عن طريق إعادة إخضاع برنامجيا لرقابة 

إال أن كل ىذه الجيود باءت بالفشل األمر الذي دفع بتدخل أطراف أخرى لوضع حد الوكالة 
 النتياكات كوريا الشمالية .

 أوال: اإلطار التفاوضي الدبموماسي لحل أزمة كوريا الشمالية

كوريا الشمالية فتح المجال  أزمةنجم عن فشل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في حل      
وبعض الدول الغربية التي  األمريكيةلحمو تتمثل في الواليات المتحدة  أخرى أطرافلتدخل 

بين األطراف قامت بالخوض في العديد من جوالت المفاوضات التي شيدت شدا وجذبا 
 المتفاوضة.

 المحادثات الثنائية األمريكية الكورية الشمالية -1

العديد من جوالت عقدت أمريكا وكوريا الشمالية  9220بدءا من منتصف سنة       
أكتوبر اتفاق يرمي لمحيمولة دون االنتشار  19المحادثات لتتوج في األخير بتوقيعيما بتاريخ 

النووي في شبو الجزيرة الكورية بضمان بقاء كوريا الشمالية طرفا في معاىدة عدم االنتشار 
ولية لمطاقة النووي وتجميد برنامجيا لممفاعالت النووية وتفكيكو تحت إشراف الوكالة الد

مقابل حصوليا عمى إمدادات سنوية  ،وتصريف وقودىا النووي المستيمك خارج البمد 1الذرية 
ومساعدة أمريكا ليا بتمويميا بناء مفاعمين  2طن من الوقود الثقيل  977,777مقدرة ب 

واألموال  3ضخمين إلنتاج الطاقة الكيربائية وتوفير الزيت الثقيل وتقديم المساعدات الفنية 

                                                           
.622السابق، ص ستٌف تولٌو و توماس شمالبرغر،" نحو االتفاق على مفاهٌم األمن"، المرجع   

1
 

.262،ص 6221د خلٌل حسٌن،" قضاٌا دولٌة معاصرة"، لبنان، دار المنهل اللبنانً،   
2
 

.682، ص 6552، جوان 662فتحً علً حسٌن،" العالقات بٌن الكورٌتٌن بٌن المد والجزر"، السٌاسة الدولٌة، العدد   
3
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 ،الالزمة لذلك حيث قامت الواليات المتحدة األمريكية والدول الحمفاء ليا المتمثمة في اليابان
االتحاد األوروبي بتشكيل ائتالف مالي دولي أطمق عميو " منظمة تنمية  ،كوريا الجنوبية

ة لتقديم " يضمن توفير التمويل المالي الدائم ليا باإلضاف KEDOطاقة شبو الجزيرة الكورية 
 . 1أمريكا ضمانات رسمية بعدم التيديد باستخدام األسمحة النووية أو استخداميا فعال ضدىا 

 9قامت كوريا الشمالية بالفعل بالتقيد ببنود ىذا االتفاق حيث أغمقت مفاعل قدرتو     
اء ميغاواط كما أغمقت مصنع إعادة معالجة الوقود والمنشات التابعة لو وأوقفت العمل في بن

غالقيما تحت رقابة الوكالة الدولية لمطاقة  177ميغاواط و  97مفاعمين بقوة  ميغاواط وا 
 90كما تم عقد  2الذرية لكن دون السماح ليا بإجراء تحقيق كامل حول البرنامج النووي 

اتفاق تقني بين الوكالة وكوريا الشمالية دون التوصل التفاق حول كيفية متابعة عمميات 
صمد ىذا االتفاق إلى أن قررت الواليات المتحدة األمريكية وقف العمل بو شير  . 3التفتيش 
متيمة كوريا الشمالية بمواصمة برنامج إنتاج اليورانيوم ما يشكل مخالفة لبنود  1771أكتوبر 

جاء رد كوريا الشمالية بإعالنيا االنسحاب  ،االتفاق لتقوم بناءا عميو بوقف إمدادىا بالنفط 
وطرد مفتشي الوكالة  1773جانفي  97حظر انتشار األسمحة النووية بتاريخ من معاىدة 

وقياميا بعزل كميات من البموتونيوم الالزمة لتصنيع حوالي ست قنابل لتعمن بعدىا رسميا في 
أكتوبر  2امتالكيا السالح النووي وقياميا بتجربتيا النووية األولى بتاريخ  1779فيفري  91

 . 4ة عقوبات رادعة أو منع دون تعرضيا ألي 1772

رغم المساعي و الجيود التي بذلت لحل األزمة الكورية إال أنيا باءت بالفشل األمر الذي     
منح فرصة لكوريا الشمالية لممضي في برنامجيا النووي دون وجود رقابة الوكالة الدولية 

                                                           
.18نووٌة و البٌولوجٌة والكٌمٌائٌة"، مرجع سابق،ص مجموعة باحثٌن،" أسلحة الرعب إخالء العالم من األسلحة ال  

1
 

.626د سعد حقً توفٌق،" اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة"، مرجع سابق،ص   
2
 

.56سكوت رٌتر،" استهداف إٌران"، مرجع سابق،ص  
3
 

2
و ظبً، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة ابرام ان شولسكً،" كورٌا فً التقٌٌم االستراتٌجً"، ترجمة زكً خلٌل زاد، أب  

.658،ص 6551,  
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اح كوريا الشمالية لمطاقة الذرية ما دفع بأطراف المجتمع الدولي لمتدخل من اجل كبح جم
 النووية ووضع ضوابط لبرنامجيا بعد فشل الواليات المتحدة األمريكية في القيام بذلك .

 المحادثات السداسية الخاصة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية -2

بسبب إلغاء العمل باالتفاق الذي ابرم بين الواليات المتحدة األمريكية وكوريا الشمالية      
رأت أن قرار إلغاؤه تم اتخاذه من جانب واحد أي من قبل الواليات المتحدة فقط ما التي 

بين  1ىذه المواقف الحادة ساىمت في تصعيد التوتر السياسي  ،يجعمو باطال كأنو لم يكن
بيونغ يانغ وواشنطن شيري أكتوبر ونوفمبر األمر الذي دعا مجمس الحكام في الوكالة 

متدخل ودعوة كوريا الشمالية لمقبول دون تأخير تفتيش الوكالة لمنشات الدولية لمطاقة الذرية ل
تخصيب اليورانيوم الموجودة عمى مستواىا . ىذا الطمب الذي رفضتو كوريا الشمالية بعد 

 . 2مضي ثالثة أيام لتعمن لموكالة عن استئنافيا العمل في مفاعميا النووي 

محادثات ثنائية بينيا و كوريا الشمالية رغم تجنب حكومة الرئيس جورج بوش إجراء     
باعتبار أن قضية تسمح كوريا الشمالية النووي عي قضية إقميمية لست ثنائية إال أنيا وافقت 

 3مع مجموعة من الدول  1773أغسطس  12-10عمى القيام بمحادثات جديدة بتاريخ 
ولى من المحادثات تسعى لمعودة إلى سياسة االنفراج والتحاور وىي ما عرفت بالجولة األ

 السداسية األطراف .

انتيت الجولة األولى من المحادثات بنتائج غير مرضية نتيجة وجود خالف جوىري بين     
حيث أصرت  4كوريا الشمالية وأمريكا متعمق بتسمسل وتوقيت الخطوات الواجب إتباعيا 

طتيا النووية بصفة نيائية الواليات المتحدة األمريكية عمى أن تنيي كوريا الشمالية جميع أنش
ذلك تحت إشراف دولي وتفكك برامجيا النووية بينما أصرت كوريا الشمالية عمى االستجابة 

                                                           
.
1
  N Kile; Nuclear Arms control ;non proliferation and ballistic missile Defence , sipri Yearbook, 2003 , p 405. 

.58سكوت رٌتر،" استهداف إٌران"، المرجع السابق، ص   
2
 

3
الصٌن،الٌابان ،كورٌا الشمالٌة ،روسٌا، كورٌا الجنوبٌة ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وهً ما تعرف بالمجموعة تضم هذه الدول كل من :  

 السداسٌة األطراف .

.611د خالد المعٌنً،" الصراع الدولً بعد الحرب الباردة"، مرجع سابق، ص   
4
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لوجود  ،لمطالبيا األساسية بصفة تدريجية مقابل تخمييا عن طموحاتيا النووية باإلضافة
حل األزمة حيث اختالف بين الدول الست المفاوضة يتعمق باآلليات واألدوات األكثر فعالية ل

تبنت الواليات المتحدة األمريكية واليابان موقفا يقوم عمى أولوية العقوبات التجارية والمالية 
والدبموماسية مع عدم استبعاد البديل العسكري كحل أخير بينما تبنت كل من الصين وكوريا 

البديل الجنوبية وروسيا موقفا يقوم عمى أولوية سياسة الحوافز عمى العقوبات ورفض 
 . 1العسكري 

التي أسفرت  1770فيفري  11-19ليتم بعدىا عقد الجولة الثانية من المفاوضات في      
عنيا إنشاء مجموعة عمل إلعداد المزيد من المحادثات التي اتسمت بعدم االتفاق واالختالف 

-13أيام   تم عقد الجولة الثالثة 2بين الرؤى األمريكية وتمك التي وضعتيا كوريا الشمالية 
حيث اعتمدت فييا أمريكا مقاربة أكثر مرونة بعد أن اتيمتيا األطراف  1770جوان  12

األخرى في المحادثات بأنيا غير ميتمة بعقد مفاوضات جديدة مع كوريا الشمالية ألسباب 
لتقوم  4بالمقابل تم مطالبة كوريا الشمالية بتفكيك برنامجيا النووي كخطوة أولى  3إيديولوجية 

أغسطس باإلعالن أنيا لن تشارك في اجتماعات مجموعة العمل  92ىذه األخيرة في 
لإلعداد لمجولة التالية من المحادثات المقرر عقدىا شير سبتمبر من نفس السنة بحجة 
الموقف العدائي األمريكي الذي جعل الكثير من االجتماعات دون جدوى المتمثل خاصة في 

كوريا الشمالية واكتشافيا قيام كوريا الجنوبية لمعديد من االختبارات  التخطيط إلطاحة حكومة
 . 5النووية غير المعمنة 

كانت احتماالت استئناف المحادثات ضئيمة خاصة بعد إعالن كوريا الشمالية شير     
امتالكيا لمسالح النووي بعد قياميا بتطويره  وخسارتيا لمتعاطف الذي أظيرتو  1779فيفري 

                                                           
1

، جانفً 616، العدد 61والتعاون األمنً"، كراسات إستراتٌجٌة، السنة  محمد فاٌز فرحات،" األزمة النووٌة الكورٌة مستقبل سباق التسلح  

 .62، ص 6221
2
 N Kile; Nuclear Arms control ;non proliferation and ballistic missile Defence , OP,CIT, p 406. 

 .626بق،ص علً حسٌن باكٌر ،" النزاع األمرٌكً الكوري الشمالً حول الملف النووي"، المرجع السا 3 
4
 P Kerr; US Unveils offer at north Korea talks;arms control today,vol 34,july - august 2004 ,p 35. 

.822شانون ن كاٌل،" الحد من األسلحة النووٌة وحظر االنتشار"، المرجع السابق،ص   
5
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روسيا والصين وكوريا الجنوبية بحجة أنيا تحاول توفير وتامين الحماية لنفسيا كل من 
 . 1باعتبارىا ىدف لعدوان أمريكي 

رغم ذلك عرضت كوريا الشمالية تخمييا عن برنامجيا النووي المسمح شرط استبدال     
الداخمية وتقديم الواليات المتحدة األمريكية لسياستيا العدائية تجاىيا وعدم التدخل في شؤونيا 

الدعم ليا  لتظير أمريكا من جانبيا مرونة دبموماسية في ردىا عمى اقتراحات بيونغ يانغ 
لتقوم  2حيث عقدت محادثات غير رسمية مع مسئولين من كوريا الشمالية في األمم المتحدة 

 باستثناء كوريا الشمالية بإصدار بيان 1779سبتمبر  92بعدىا األطراف المتفاوضة في 
مشترك عرف" بإعالن بكين" يتضمن مبادئ موجية لمحادثات مستقبمية غايتيا تجريد شبو 
الجزيرة الكورية من السالح النووي بصورة يمكن إثباتيا بطريقة سممية وأخرى تتضمن 
اإلعالن عن موافقة كوريا الشمالية عمى تجميد برنامجيا النووي وتفكيك ترسانتيا النووية 

الحد من انتشار األسمحة النووية مقابل االعتراف بحقيا في امتالك  والعودة إلى معاىدة
والتزام الدول المشاركة في المحادثات السداسية تقديم  ،برنامج نووي لالستخدامات السممية 

 .3ضمانات أمنية واقتصادية لمساعدتيا في كافة المجاالت خاصة مجال الطاقة و النفط 

ور أكثر بين كوريا الشمالية وأمريكا التي قامت بوضع قيود األمر الذي دفع لتعقيد األم    
جديدة عمى تجارة كوريا الشمالية ونشاطاتيا المالية ردا عمى اشتباه تورط ىذه األخيرة في 

أمام ىذا  4عدد من النشاطات غير المشروعة منيا تبييض األموال وتزوير العمالت 
بر إعالنيا عدم العودة إلى المحادثات التصعيد الخطير واصمت كوريا الشمالية في ديسم

 حتى ترفع الواليات المتحدة األمريكية عنيا العقوبات المصرفية والمالية .

                                                           
.629المرجع السابق، ص د سعد حقً توفٌق،" اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة"،  
1
 

,, .561، مرجع سابق، ص  6221مجموعة باحثٌن،" التسلح ونزع السالح واألمن الدولً", 
2
 

3
 ، موجودة على الموقع االلكترونً : 6225افرٌل  62مقال بعنوان " أزمة الملف النووي الكوري الشمالً "، ٌومٌة الصباح،   

http- www.assabah.com.tn article 20255.html  
4
 N Kile; nuclear Arms control and non Proliferation, Oxford University, 2006 , p 632. 
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جراء العديد من التجارب      نتيجة قيام كوريا الشمالية بإعالنيا امتالك السالح النووي وا 
ن الدولي النووية لصواريخ متنوعة تعرضت لمكثير من الضغوطات من جانب مجمس األم

 39والصين التي ىددتيا بفرض عقوبات عمييا األمر الذي دفع بكوريا الشمالية لإلعالن في 
استعدادىا لمعودة إلى المحادثات بعد إقناع الصين لمواليات المتحدة األمريكية  1772أكتوبر 

لمحادثات لتستأنف ا 1بالموافقة عمى مناقشة مسالة العقوبات المالية مباشرة مع كوريا الشمالية
في بكين بعد توقف دام سنة . حيث عرضت الواليات  1772ديسمبر  91السداسية في 

المتحدة األمريكية مجموعة تدابير لممساعدة بالطاقة وبأمور اقتصادية شرط موافقة ىذه 
األخيرة عمى بدء تفكيك بنيتيا التحتية النووية بينما أصرت كوريا الشمالية من جانبيا عمى 

ريكا عقوباتيا المصرفية والمالية قبل دخوليا مرحمة مناقشة نزع السالح النووي أن ترفع أم
 ديسمبر دون إحراز أي تقدم . 11لتنتيي المحادثات في 

التي نجم عنيا إبرام  1770فبراير  1تم بعدىا استئناف المحادثات السداسية بتاريخ     
المشترك باإلضافة لنشر  1779مبر اتفاقية بشان اتخاذ سمسمة من الخطوات لتنفيذ بيان سبت

بيان آخر تضمن وضع خطة عمل رامية إلى نزع األسمحة النووية الموجودة لدى كوريا 
الشمالية التي تمت الموافقة عمييا ووضع مبادئ توجو المحادثات المستقبمية الكورية بطريقة 

نسانية ورفع أ مريكا لعقوباتيا سممية مقابل تقديم األطراف األخرى مساعدات اقتصادية وا 
كما تم تحديد تسمسال ابتدائيا لمخطوات المتبادلة بناءا عمى مبدأ "  ،المالية والتجارية عنيا

باإلضافة لمسماح لمفتشي الوكالة بالدخول لمنشاتيا النووية حيث سجل   2عمل مقابل عمل" 
خمس  شير جويمية عودة المفتشين واستئناف عمميم وتفكيك مفاعميا النووي بعد مرور

فبراير من نفس  90سنوات عمى طردىم . كما تم إبرام اتفاقية بين كوريا الشمالية وأمريكا في 
السنة تم بموجبيا االتفاق عمى تعميق كوريا الشمالية لبرنامجيا النووي مقابل سحب كوريا 

                                                           
1
 H Cooper; US Debates value of North Korea talks, New York times,2- 11- 2006,p05. 

2
 C Zissiz and j bajoria ;The six party talks on north korea s nuclear program, Backgrounder ,October 2008,p 55. 
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الشمالية من قائمة دول محور الشر مع تزويدىا بمفاعل نووي يعمل بالماء الخفيف ومنحيا 
 . 1مميار دوالر كمساعدات غذائية  1

لكن نتيجة عدم التزام الواليات المتحدة األمريكية بتعيداتيا قامت كوريا الشمالية      
بوقف تفكيك منشاتيا النووية وعدم السماح لمفتشي الوكالة  1771منتصف شير أوت 

اقة الذرية بأنيا بدخول منشاة يونج بيون كما أخطرت السمطات الكورية الوكالة الدولية لمط
بصدد إعادة تشغيل المفاعل بعد االتفاق عمى تجميده ما يعني أن الوكالة لن تستطيع 

االنسحاب من المحادثات  1772افريل  93ممارسة نشاطاتيا الرقابية . لتقرر بتاريخ 
السداسية وطرد مفتشي الوكالة الموجودين عمى أراضييا واستئناف أنشطتيا النووية والكشف 

دائيا لتجربة إطالق صاروخ طويل المدى كان مخصصا لحمل قمر صناعي لمفضاء عن أ
عالنيا بتاريخ االثنين  إجرائيا مرة أخرى لتجربة تفجير نووي تحت األرض  1772ماي  19وا 

األمر الذي جعميا عرضة لفرض جممة من العقوبات الشاممة عمييا اختمفت من عقوبات  2
 ت ليا أثار جد سمبية عمييا .اقتصادية إلى سياسية ومالية كان

نتيجة العقوبات والضغوطات التي تمت ممارستيا ضدىا قامت كوريا الشمالية باإلعالن      
عن وقف كل تجاربيا و نشاطاتيا النووية بما فييا تمك المتعمقة بتخصيب اليورانيوم التي تم 

المدى واستعدادىا وبرامج الصواريخ بعيدة  1797الكشف عنيا ألول مرة شير نوفمبر 
ذلك بعد قياميا بمحادثات ثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية  مواصمة مفاوضاتيا السداسية
بعد تصريح الرئيس األمريكي الذي أكد التزام أمريكا  1791في بكين نياية شير فيفري 

سمحة بالمحافظة عمى األمن واالستقرار في شمال شرق آسيا ومواصمتيا العمل عمى نزع األ
 . 3النووية في شبو الجزيرة الكورية من خالل إبرام المحادثات السداسية 

                                                           
.622حسٌن حنفً عمر،" االنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولٌة النووٌة"، مرجع سابق،ص   

1
 

2
، الجزٌرة نت على الموقع االلكترونً 6225ماي  69مقال بعنوان" تطورات البرنامج النووي لكورٌا الشمالٌة" ، االثنٌن     

h
ttp/www.Aljazeera.net; news.  

4
 Anthony H Cordeman ;The obama administration and US strategy; the first 100 Days ; center for Strategic 

international studies ,April 2009, p 08. 
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حيث أسفرت ىذه المباحثات عن إبرام اتفاق بين كوريا الشمالية وأمريكا تقوم بموجبو ىذه     
ألف طن مع احتمال إرسال المزيد إلييا بسبب  107األخيرة بإرسال مساعدات غذائية تبمغ 

األغذية مقابل تعدىا بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بمراقبة معاناتيا في نقص 
1تعميق تخصيب اليورانيوم مع استمرار الحوار االيجابي معيا 

. 

لقي ىذا االتفاق ترحيب كبير خاصة من قبل الواليات المتحدة األمريكية التي اعتبرتو     
من شبو الجزيرة الكورية دون إغفاليا قمقيا خطوة ايجابية نحو نزع السالح النووي الكامل 

 ومخاوفيا من ىذا البرنامج .

رغم إبرام ىذا االتفاق بين الطرفين إال انو لم يدم طويال بسبب اختالف وجيات نظر     
مستوى  الطرفين واستمرار أمريكا في الدعوة إلحالة الممف النووي إلى مجمس األمن وزيادة

ذا الموقف الذي دفع بكوريا الشمالية بالتيديد باتخاذىا خطوات ى العقوبات والضغوطات عميو
مع متابعة برنامجيا النووي والتيديد بضرب كوريا الجنوبية التي توجد  2" الدفاع عن النفس" 

إذا لم تتوقف أمريكا عن توجيو النقد  3ألف جندي أمريكي  30بيا قاعدة عسكرية تضم 
ذا لم تت  . 4راجع عن موقفيا العدائي تجاىيا المتعمق بإطالق الصواريخ وا 

قامت كوريا الشمالية بتطبيق تيديدىا وتجاىل موقف المجتمع الدولي من برنامجيا     
األمر الذي دفع بمجمس  1793النووي عن طريق إجرائيا لتجربة نووية ثالثة شير فبراير 

ه التجربة الذي األمن الدولي إلصدار قراره بفرض عقوبات مالية جديدة ضدىا ردا عمى ىذ
اقترحتو عدة دول منيا الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا 

 حيث تمت المصادقة عميو باإلجماع .
                                                           

1
، قناة بً بً سً 6266مارس  6أمرٌكً حذر بإعالن كورٌا الشمالٌة تعلٌق أنشطتها النووٌة"، صادر بتارٌخ الخمٌس  مقال بعنوان"ترحٌب  

 اإلخبارٌة على الموقع االلكترونً :

http;www BBC.COM world News 
2

ٌة الهادفة لعزل وتقٌٌد بٌونغ ٌانغ والتخطٌط المتمثلة أساسا فً إعالنها وبشكل رسمً امتالكها السالح النووي والتعامل مع السٌاسة األمرٌك  

 لغزوها ودفعها لتعلٌق مشاركتها فً المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي .

22،ص 6262د عماد محمد علً،" جدلٌة العالقة بٌن نزع السالح واألمن الدولً"، القاهرة، دار النهضة العربٌة للنشر والتوزٌع،   
. 3 

4
، العدد  6266ماي  62ٌانغ تهدد باتخاذ خطوات للدفاع عن النفس إذا واصلت واشنطن ضغوطها"، الحٌاة الجدٌدة، األربعاء  مقال بعنوان" بٌونغ  

 .66، ص 9521
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 نص القرار في مجممو عمى 6

 فرض مراقبة عمى دبموماسيي كوريا الشمالية 

 يا والممنوعة من توسيع الالئحة السوداء لألشخاص والشركات التي جمدت حسابات
 السفر 

  1تضييق مصادر التمويل التي تمجا إلييا بيونغ يانغ لتحقيق طموحاتيا البالستية 

أمام التصعيد الكبير لمضغوطات الدولية التي فرضت عمى كوريا الشمالية ومساعي حمل 
لة أمريكا عمى التعامل بدبموماسية اكبر معيا والتخمي عن سياستيا العدائية تم استئناف جو 

بوساطة  1790أخرى من المحادثات السداسية حول ممف كوريا الشمالية النووي شير افريل 
الصين نتيجة اعتراف أمريكا بدولة كوريا الشمالية ذات السيادة و التعيد بعدم مياجمتيا 
وشرط احتفاظ ىذه األخيرة بحقيا في االستعداد لمواجية التدريبات العسكرية المشتركة بين 

وريا الجنوبية مؤكدة في نفس الوقت عدم تخطيطيا إلجراء تجارب نووية أو أمريكا وك
صاروخية . األمر الذي لم تقتنع بو الواليات المتحدة األمريكية ليقوم الرئيس األمريكي باراك 
اوباما بتمديد العقوبات التي فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس السابق جورج بوش االبن 

بسبب سياسة  كوريا  1792إلى غاية عام  1771جوان  12بتاريخ الذي تم التوقيع عميو 
الشمالية وممارساتيا المزعزعة الستقرار الوضع في شبو الجزيرة الكورية وتعريض القوات 

 .  2المسمحة األمريكية والحميفة ليا في المنطقة لمخطر 

واالستقرار في منطقة شبو الجزيرة الكورية  منأأمام ىذا التصعيد الخطير لحالة الال    
بسبب موقف كوريا الشمالية الذي امتاز بالتأرجح بين التعيد بتطبيق التزاميا والعدول عنو 

                                                           
6

, على الموقع االلكترونً 6262مارس  21مقال بعنوان" مجلس األمن ٌقر عقوبات جدٌدة بحق كورٌا الشمالٌة"، صحٌفة الرٌاض، تارٌخ     
H
TTP/ www. alriyadh.com/ 815705. 

6
، على الموقع اإلخباري الجزٌرة نت 6269جوان  66مقال بعنوان" اوباما ٌمدد العقوبات على كورٌا الشمالٌة لسنة إضافٌة"، صادر بتارٌخ     

HTTP/ www.aljazeera.net/news. 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

190 
 

والتيديد بمواصمة تطوير برنامجيا النووي لم يكن أمام المجتمع الدولي سوى محاولة الضغط 
 لعقوبات .عمييا لمعدول عن موقفيا من خالل إتباع أسموب فرض ا

ثانيا : العقوبات المفروضة عمى كوريا الشمالية بسبب استمرارىا في برنامجيا النووي 
 العسكري

فرض مجمس األمن الدولي عمى كوريا الشمالية بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم     
 المتحدة عقوبات تضمنتيا قرارات عديدة منيا 6 

أصدرىا المجمس بعد إعالن كوريا الشمالية  :1993ماي  12القرار الصادر بتاريخ  -1
انسحابيا من معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية يطالبيا من خاللو بإعادة النظر في قرار 

 91انسحابيا وفتح منشاتيا العسكرية المشتبو بيا أمام التفتيش الدولي خالل مدة أقصاىا 
ال ستتعرض إلى عقوبات دولية  9223جوان   . 1وا 

نتيجة قيام كوريا  1772جويمية  99أصدره مجمس األمن بتاريخ  :1695ار رقم القر  -2
حيث طالب القرار ىذه األخيرة بتعميق نشاطات صواريخيا  الشمالية باختبارات لمصواريخ

البالستية فورا والعودة إلى وقف اختبارات الطيران . كما جاء متضمنا لجممة من العقوبات 
ذائف والمواد والسمع والتكنولوجيا ذات الصمة بالقذائف أو أسمحة أىميا منع نقل أو شراء الق

الدمار الشامل من والى كوريا الشمالية  وحظر نقل أي موارد مالية ذات صمة بالقذائف أو 
 . 2أسمحة الدمار الشامل من والى كوريا الشمالية 

مالية إلى كوريا ىذا إلى جانب قيام اليابان بتشديد قيودىا عمى السفر والحواالت ال    
 الشمالية وتعميق كوريا الجنوبية لشحناتيا المنتظمة من أرز وأسمدة إلييا .
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 .689فتحً علً حسٌن،" العالقات بٌن الكورٌتٌن بٌن المد والجزر"، مرجع سابق، ص  

.125شانون ن كاٌل،" الحد من األسلحة النووٌة وحظر انتشارها "، مرجع سابق،  ص   
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عقب تصريح كوريا  1772أكتوبر  90أصدره مجمس األمن بتاريخ  :1718القرار رقم  -3
أكتوبر األمر الذي شكل تحدي لمعاىدة منع  72الشمالية إجرائيا اختبار لمسالح النووي في 

محة النووية ولمجيود الدولية الرامية إلى تعزيز النظام العالمي لعدم انتشار انتشار األس
األسمحة النووية ما دفع بالواليات المتحدة األمريكية القتراحو عمى مجمس األمن الذي وافق 

.ما  1عميو معبرا من خاللو عن أقصى حاالت القمق تجاه تجربة كوريا الشمالية النووية 
  6ر انو توسع نسبيا في قائمة العقوبات لتشمل ثالث مجاالت أساسية ىييالحظ عن ىذا القرا

  مجال يشمل السمع والتكنولوجيا العسكرية حيث نص القرار عمى منع توريد أو بيع أو نقل أي
دبابات قتالية أو مركبات قتالية مدرعة أو نظم مدفعية ذات عيار كبير أو طائرات حربية أو 

سفن حربية أو صواريخ أو نظم صواريخ أو ما يتصل بذلك من طائرات عمودية ىجومية أو 
وجميع األصناف أو المواد والمعدات والسمع والتكنولوجيا التي  ،مواد بما في ذلك قطع الغيار 

 يمكن أن تسيم في البرامج النووية أو غيرىا من برامج أسمحة الدمار الشامل .

لكمالية إلى كوريا الشمالية بشكل مباشر أو باإلضافة إلى منع توريد أو بيع أو نقل السمع ا
غير مباشر عبر إقميميا أو بواسطة مواطنييا أو باستعمال السفن أو الطائرات الحاممة لعمميا  

 بالمقابل حظر تصدير كوريا الشمالية لمسمع والتكنولوجيا المذكورة سابقا.

أو الخدمات أو  كما نص عمى حظر نقل أي شكل من أشكال التدريب الفني أو المشورة
المساعدة المتصمة بتوفير األصناف السابقة الذكر أو صنعيا أو صيانتيا أو تصديرىا إلى 

 كوريا الشمالية .

  مجال يشمل العقوبات المالية حيث نص عمى التجميد الفوري لألموال واألصول المالية
والكيانات التي  والموارد االقتصادية التي تممكيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة األشخاص

                                                           
.166مرجع نفسه، ص   
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يقرر مجمس األمن أنيم يشاركون في البرنامج النووي لكوريا الشمالية أو غيره من برامج 
 أسمحة الدمار الشامل كالبرنامج الصاروخي أو يقدمون الدعم ليذا البرنامج .

  مجال يشمل العقوبات الخاصة بحرية انتقال المواطنين الكوريين حيث نص عمى منع دخول
األشخاص وأفراد عائالتيم الذين يقرر مجمس األمن الدولي مسؤوليتيم سواء نتيجة أو مرور 

دعميم أو الدعاية لسياسة كوريا الشمالية المتعمقة ببرنامجيا النووي أو قذائفيا أو برامج 
 أسمحة الدمار الشامل األخرى .

لسمطاتيا  لضمان تنفيذ تمك العقوبات نص القرار عمى اتخاذ جميع الدول األعضاء وفقا
الوطنية وتشريعاتيا وتماشيا مع القانون الدولي إجراءات تعاونية بما في ذلك القيام بعمميات 
تفتيش السفن القادمة من كوريا الشمالية والمتجية نحوىا حسب الضرورة األمر الذي عبرت 

1عنو الصين بالمعارضة 
. 

لشمالية المتعمقة بإطالق صاروخ كما انو تم عمى خمفية التجربة التي قامت بيا كوريا ا     
إصدار بيان غير ممزم من قبل مجمس األمن الدولي يقضي بتشديد  1772طويل المدى عام 

 . 2العقوبات ضدىا ومتابعة تنفيذىا بما فييا حظر إجراء تجارب نووية وصاروخية جديدة 

 ثالثا : المواقف الدولية من الممف النووي لكوريا الشمالية 

 واستمرارىا 9223يا الشمالية بسبب قياميا بتطوير برنامجيا النووي عام تعرضت كور    

في ذلك ووقف تعاونيا مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وعزميا االنسحاب من معاىدة    
منع االنتشار النووي لقيود ومعارضة كبيرة من طرف بعض الدول لتصل إلى حد حدوث 

ريكية التي أعربت عن معارضتيا الشديدة ليذا البرنامج  أزمة بين بيونغ يانغ واإلدارة األم

                                                           
6

، على الموقع االلكترونً:6228-62-66د هند بداري،" أضواء على الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة"، صادر بتارٌخ     
H
TTP/www.masress.com/ 51491. 

بعنوان" تطورات البرنامج النووي لكورٌا الشمالٌة"، مرجع سابق. مقال  
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بسبب حساسية موقع شبو الجزيرة الكورية وأىميتيا إذ تعتبر منطقة تجاذبات شديدة لمصالح 
 اليابان. ،الصين الواليات المتحدة االمريكية،  ،دول كبرى مثل روسيا

 لكوريا الشماليةموقف الواليات المتحدة األمريكية من البرنامج النووي  -1

تميزت ردود فعل الواليات المتحدة األمريكية باالضطراب والتضارب نتيجة الخالفات     
الحادة والخطوات السريعة السمبية التي بادرت بيا كوريا الشمالية والتي تدل عمى أنيا 
قررت الذىاب ألبعد من الخطاب العدائي والتيديدات لتصبح دولة تممك السالح النووي 

يمة مساومة مقابل حصوليا عمى ضمانات أمنية ومساعدات بصفة معمنة تستخدمو كوس
التي كانت في ذلك الوقت منيمكة  1اقتصادية من أمريكا وشطبيا من قائمة دول الشر 

 بالتوتر المتصاعد فيما يتعمق بعمميات التفتيش الدولية عن األسمحة في العراق . 

قيادة الرئيس األمريكي السابق  األمر الذي دفع بالمسئولين في اإلدارة األمريكية تحت    
بيل كمينتون لوضع خطة لضرب مفاعالت كوريا الشمالية بتوجيو ضربات استباقية من 

واعتمادىا اإلستراتيجية االستباقية المحددة في وسيمتين"  2قبميا وحميفتيا كوريا الجنوبية 
مع النزاع العصا الغميظة و االحتواء الدبموماسي" بوضع مقاربة دبموماسية منسجمة 

النووي الكوري تعتمد عمى االحتواء المالئم باستخدام ضغوط سياسية وأخرى اقتصادية 
التي واجيتيا كوريا الشمالية بإستراتيجية مضادة  3إلقناعيا بالتخمي عن برنامجيا النووي 

. إال أن أمريكا تراجعت عن ضرب مفاعالت  4تمثمت في " اليجوم خير وسيمة لمدفاع " 
شمالية بسبب أن ذلك سيؤدي لقتل ماال يقل عن مميون شخص ال سيما أن كوريا ال

ميل عن الحدود بين  17القوات األمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ال تبعد أكثر من 
 الكوريتين .

                                                           
1
  P Saunders ; Assessing north Korea s nuclear intentions , north Korea ;center for non-proliferation studies, 

2003,p 55. 
.652رجع سابق،ص علً حسٌن باكٌر،" النزاع األمرٌكً الكوري الشمالً حول الملف النووي "، م  
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3
 A Ward ;US Adds arms term to N Korea aid; financial times;2003; p 04. 

4
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 1773حسب دراسة صدرت عن مركز الدراسات الدولية واإلستراتيجية في واشنطن عام 
 كوريا الشمالية ضمن دول محور الشر 6  خمصت إلى أن من أسباب إدراج

تشكل كوريا الشمالية تحدي امني كبير لمواليات المتحدة األمريكية باستمرارىا في  
الحفاظ عمى جيش قوي موجو نحو الحدود الجنوبية وبرنامج صواريخ وأسمحة 

 دمار شامل وامتالكيا احتياطيا كبيرا من األسمحة الكيميائية.

ألمنية األمريكية من امتالك بيونغ يانغ لمخزون كبير من التأكد في األوساط ا 
األسمحة التقميدية والبيولوجية إال أن االختالف يكمن حول قدرتيا عمى توجيو 
ضربات نووية خاصة في ظل إنتاجيا لكميات كبيرة من البموتونيوم العنصر 

 األساسي في صناعة القنابل النووية .

كوريا الشمالية سعت عبر قنوات تجارية في اعتقاد المخابرات األمريكية أن  
الصين الستيراد ماال يمكنيا صناعتو خاصة ما تعمق بالمواد الخام التي تستخدم 
في برامج التسمح وصناعة الصواريخ الطويمة المدى التي يمكنيا استيداف أمريكا 

1 . 

ا وصرامة من لكن ما نالحظو في اآلونة األخيرة ىو ميل أمريكا إلتباع منيج أكثر تشدد
سابقو تجاه كوريا الشمالية خاصة بعد تبادل القصف المدفعي بين الكوريتين شير نوفمبر 

مطالبة حمفائيا بفرض عقوبات اقتصادية شاممة عمييا حيث دعا مجمس الشيوخ  1797
 األمريكي الصين الستخدام نفوذىا لوقف جميع أنشطة كوريا الشمالية.

رأى عدد من الخبراء الدوليين انو لدى الواليات المتحدة األمريكية أكثر من دافع لموقفيا 
 المتشدد تجاه كوريا الشمالية أىميا 6

                                                           
.629،ص 6222دٌفٌد فروم و رٌتشارد بٌرل،" نهاٌة الشر كٌفٌة االنتصار على اإلرهاب"، ترجمة فؤاد السروجً، عمان، دار األهلٌة،   
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  رغبة أمريكا في المحافظة عمى صورتيا كقوة مييمنة عمى الساحة الدولية من
لدفع خالل تعميق تحالفيا األمني و االستراتيجي مع اليابان وكوريا الجنوبية 

خطر كوريا الشمالية والصين من المنطقة األمر الذي يبرره وجودىا العسكري 
 المكثف في منطقة شرق آسيا .

  رغبة واشنطن في توجيو رسالة تحذير قوية إلى الصين التي تزايدت قوتيا
العسكرية و االقتصادية والدبموماسية بوضوح في اآلونة األخيرة األمر الذي 

 قف معارضة لمموقف األمريكي .شجعيا عمى اتخاذ موا

  حاجة الرئيس األمريكي باراك اوباما بعد ىزيمة الديمقراطيين في االنتخابات
الحصول عمى تأييد عدد من أعضاء الحزب الجميوري لبعض الممفات 
اإلصالحية الداخمية مقابل إحداث نوع من التوافق مع الحزب الجميوري في 

 .1بة لمتعامل مع الصين وكوريا الشمالية مجال السياسة الخارجية خاصة بالنس

 موقف الصين وروسيا من البرنامج النووي لكوريا الشمالية  -2

تعتبر الصين الالعب األكثر أىمية في حل أزمة كوريا الشمالية من وجية نظر العديد     
ود من المحممين باعتبارىا الحميف األول ليا بعد أن أصبحت المصدر الرئيسي لمغذاء والوق
 لكوريا الشمالية والداعم األول لنظام حكميا نظرا لوجود مصالح قومية صينية عميا فييا .

رغم ذلك نجد أن موقف بكين يعارض وجود كوريا شمالية نووية عمى حدودىا األمر     
الذي يتعارض مع مصالحيا ومنيا لكنيا بالمقابل ال تسمح بحوث انييار لمنظام الدولي أو 

. حيث أبدت الصين  2ا وأمريكا أو فرض عقوبات اقتصادية عمييا نشوب حرب بيني
المتعمق بضرورة تفتيش الشحنات البحرية وىي في طريقيا إليو  9091معارضتيا لبند القرار 

أكتوبر  2أو آتية منو ذلك عمى اثر قيام كوريا الشمالية بتجارب لصواريخيا النووية بتاريخ 
                                                           

6
، على الموقع االلكترونً :6269سبتمبر  68د احمد قندٌل،" االستقرار اإلقلٌمً على محك األزمة الكورٌة"، السٌاسة الدولٌة،     
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ذ وجيت ىذه األخيرة توبيخا شديد الميجة أدان التجربة واتيام الصين بمساعدتيا إ 1 1772
 بوصفيا تحديا وقحا لممجتمع الدولي .

أدى تصرف كوريا الشمالية بإجراء التجارب النووية رغم معارضة الصين لمتيديد بفرض      
عقوبات عمييا منيا تقميص شحنات النفط إذا لم تعد كوريا الشمالية لممفاوضات السداسية 

 . 2لذي وافقت عميو فيما بعد األمر ا

باقتراح  1797في إطار مساعدة الصين لكوريا الشمالية بادرت بكين نياية شير نوفمبر     
عقد اجتماع طارئ لممحادثات السداسية التي شاركت فييا الدول الست من اجل بحث مسالة 

فعل سمبية من قبل  نزع السالح الموجود لدى كوريا الشمالية . ىذه المبادرة التي القت ردود
الواليات المتحدة األمريكية  وكوريا الجنوبية واليابان لتقوم عمى إثرىا إدارة الرئيس اوباما 
بفرض ضغوطات دبموماسية عمى بكين متيمة إياىا بمساعدة كوريا الشمالية عمى تطوير 

من برنامج تخصيب اليورانيوم وشن اليجمات العسكرية عمى كوريا الجنوبية وحمايتيا 
 . 3عقوبات مجمس األمن 

أما موقف روسيا امتاز بالتشابو الكبير مع موقف الصين تجاه برنامج كوريا الشمالية      
فقد كانت من الدول الداعمة والحميفة ليا حيث ساىمت في تطوير قدراتيا النووية وبذل 

وية وقضية جيودىا مع الواليات المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية لحل مشكمتيا النو 
الصواريخ البالستية, لتأتي بالمقابل معارضتيا لمنشاطات النووية لكوريا الشمالية إلدراكيا أن 
ذلك سيثير قمق اليابان وكوريا الجنوبية األمر الذي يدفعيما لبناء ترسانة عسكرية لردع 

 . 4التيديد الكوري الشمالي الذي ييدد امن المنطقة برمتيا 
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 R .McGregor; failure of policy to restrain neighbour rankles with china, financial times, 9- 10- 2006 , P 05. 
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 موقف اليابان من البرنامج النووي لكوريا الشمالية  -3

تعتبر اليابان من أكثر األطراف المعنية بالبرنامج الكوري الشمالي النووي لما لذلك من     
انعكاس جدي وتيديد مباشر ألمنيا القومي خاصة بعد تجارب كوريا الشمالية لمصواريخ 

نحو السياسة النووية ودعميا خاصة بعد أن ما دفعيا لالتجاه بدورىا  9221النووية عام 
 باكستان . ،اليند ،روسيا االتحادية ،أصبحت محاطة بدول نووية مثل الصين

وجود اليابان في المرتبة الثانية  1 1771حيث تؤكد اإلحصائيات الدولية الصادرة عام     
ل المرتبة الثالثة بعد بعد الواليات المتحدة األمريكية من حيث اإلنفاق عمى الدفاع بينما تحت

الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا من حيث عدد المفاعالت النووية ما يعني احتمالية كبيرة 
 . 2لقيام صراع حول التسمح النووي في شبو الجزيرة الكورية 

في إطار مساعي الدول إلقامة عالقات ثنائية جيدة بين كوريا الشمالية والصين يسودىا     
تفاىم والدعم االقتصادي ليا اشترطت ىذه األخيرة وجود تفتيش نووي من قبل األمن وال

األمر الذي ال يزال محل جدال واخذ  3الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمنشات كوريا الشمالية 
 بين كوريا الشمالية والوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحد الساعة .

 نووي لكوريا الشماليةموقف كوريا الجنوبية من البرنامج ال -4

اتسم موقفيا بالقمق تجاه تطوير كوريا الشمالية لبرنامجيا النووي ما يمنحيا إمكانية     
إلحاق خسائر كبيرة في صفوف قواتيا  ما دفعيا لمجوء إلى الواليات المتحدة األمريكية 

                                                           
1
فاصٌل انظر اإلحصائٌات الواردة فً الكتاب السنوي لمركز دراسات الوحدة العربٌة بالتعاون مع معهد ستوكهولم ألبحاث السالم لمزٌد من الت 

 .225، ص 6229العالمً ، بٌروت، 
2

 .26،ص 6226، 26692منصور أبو العزم," هل تصبح الٌابان قوة نووٌة"، األهرام االستراتٌجً, القاهرة، العدد   
3
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 .69، ص 6222، 668جامعة بغداد، العدد 
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ئل لمضغط باعتبارىا عنصر فعال ومتحكم في السياسة الدولية من اجل استخدام كافة الوسا
 . 1عمى كوريا الشمالية لمحد من نشاطاتيا وبرنامجيا النووي 

أدركت كوريا الجنوبية جدية التيديد الذي تمثمو كوريا الشمالية عمى أمنيا القومي ال سيما     
حتى  9297وان ىذه األخيرة سبق وشنت حربا فعمية عمى كوريا الجنوبية في الفترة من عام 

إذ اتفقت  2األخيرة لتخصيص مبالغ كبيرة من ميزانيتيا لتحديث تسمحيا ما دفع بيذه  9293
كما قامت بين  3لتعزيز برامج األبحاث النووية  9222مع الواليات المتحدة األمريكية عام 

بتجربتين لتخصيب اليورانيوم دون إخطار الوكالة الدولية  1777حتى  9211الفترة من 
ييا عممية إنشاء مصنع لمبموتونيوم وعقد اتفاقية لتخصيب . باإلضافة لتول 4لمطاقة الذرية 

اليورانيوم مع كل من بريطانيا , روسيا االتحادية ما يؤكد توجييا المستقبمي نحو بناء قوة 
 . 5نووية

ىذا إلى جانب بذليا جيود كبيرة في كبح طموح كوريا الشمالية النووية عن طريق لجوئيا     
عداتيم ودعميم ليا باعتبارىم طرفين إقميميين فاعمين لمضغط إلى الصين وروسيا لوقف مسا
 عمييا لتتراجع عن مساعييا .

أمام جممة ىذه األحداث والتطورات يمكننا القول بان الممف النووي لكوريا الشمالية يبقى     
مفتوحا عمى كافة االحتماالت الممكنة مرىونا بالظروف الدولية السائدة ومدى تقيد الدول 

اوضة بالتزاماتيا ومدى رغبة الواليات المتحدة األمريكية التي حمت محل الوكالة الدولية المف
 لمطاقة الذرية في أداء مياميا غمق ىذا الممف .

 

                                                           
.26، ص 6555وٌة ، نٌفٌن حلٌم صبري،" رؤٌة كورٌا الجنوبٌة للوحدة فً قضٌة الوحدة الكورٌة"،القاهرة، مركز الدراسات اآلسٌ  

1
 

.22،ص 6222صالح الدٌن سلٌم محمد،" تطور الصراع واحتماالته المستقبلٌة فً شبه الجزٌرة الكورٌة"، صحٌفة البٌان اإلماراتٌة، تموز   
2
 

مفاعالت قٌد البناء. 62مفاعل نووي لألغراض السلمٌة فً الخدمة و 65تجدر اإلشارة إلى أن كورٌا الجنوبٌة تمتلك   
3
 

29، ص 6222نوفمبر  22229،62مال جاب هللا،" كورٌا الشمالٌة أشعلت المنافسة فً انتخابات الرئاسة األمرٌكٌة"،األهرام، القاهرة، العدد ك  
4
 

.615د خالد المعٌنً،" الصراع الدولً بعد الحرب الباردة"، مرجع سابق،ص    
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تحميمية لالزمة النووية اإليرانية ومساعي الوكالة الدولية لمطاقة  دراسةالمطمب الثاني : 
 الذرية لحميا 

كل المناسبات تؤكد أن طبيعة برنامجيا النووي سممي ييدف  ظمت الحكومة اإليرانية في    
جل تخفيض بالمائة من طاقتيا الكيربائية بواسطة المولدات النووية ذلك من ا 17لتامين 

رغم ذلك يبقى برنامجيا محل شك انو ذو طبيعة عسكرية حسب   استيالكيا لمغاز والنفط
رأي أمريكا والدول الحميفة ليا عمى أساس أن المفاعالت النووية تكمف المميارات من العممة 
الصعبة . كما أنيا تمتمك مخزون ضخم من النفط و الغاز الطبيعي يمكنيا استغالليا بتكمفة 

 ة الكيرباء النووية.بالمائة من تكمف 17إلى  91ال تتعدى 

أمام ىذا اإلشكال الكبير سعت الوكالة جاىدة لمفصل في ىذا الممف الشائك بأقل أضرار 
 ممكنة مستخدمة األسموب الدبموماسي تارة وأسموب  التيديد تارة أخرى .

 برنامج إيران النووي بين مساعي التقدم ومحاوالت التوقيفالفرع األول : 

ىرة في امتصاص الغضب الشعبي الداخمي لألوضاع المعيشية كانت حكومة إيران ما    
الصعبة و تحويل مساعييا النووية إلى قضية قومية وقضية كبرياء وطني لتجعميا تحظى 

وىو األمر الذي نجحت في  يساند الشعب ويدعم ىذا البرنامج باإلجماع الوطني العام حتى
 تحقيقو طيران.

 النووي اإليراني أوال : المراحل التأسيسية لمبرنامج

مر البرنامج النووي اإليراني بعدة مراحل شيدت تطورا وتقدما في بعضيا و تراجعا و      
 ضعفا في بعضيا اآلخر لتصل إلى المرحمة الحالية التي امتازت بالتأزم و التعقيد . 

 :1979-1967مرحمة تأسيس ونشأة برنامج إيران النووي  -1



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

200 
 

يرجع تاريخ دخول إيران لممجال النووي إلى عيد الشاه محمد رضا بيموي بالضبط في      
أواسط العقد السادس من القرن الماضي حيث كانت ثمرة لمعالقات اإلستراتيجية والتعاون 
الوثيق بين الواليات المتحدة األمريكية ونظام الشاه الذي كان حميفا استراتيجيا ألمريكا في 

ووضع   1اد السوفيتي فبدأ بتأسيس البنية التحتية لممشروع النووي اإليراني حربيا ضد االتح
مفاعل نووي ينتج البموتونيوم تغطي مساحة إيران تكون جاىزة  13خطة تقوم عمى إنشاء 

باإلضافة   2مميار دوالر 37لمعمل منتصف التسعينات من القرن الماضي بتكمفة تبمغ حوالي 
نتيجة  AEOIبتأسيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية التي تعرف ب  9200لقيامو عام 

تمكن إيران من تحقيق أرباح ىائمة من عوائد تصدير النفط بعد األزمة الدولية التي نتجت 
بيدف سد  3لتأخذ عمى عاتقيا ميمة تنفيذ خطة برنامجيا النووي  9203عن حرب أكتوبر 

 . 4مطاقة الكيربائية حاجة بالده ل

نتيجة قدراتيا الفنية المحدودة ركزت إيران منذ البداية عمى الحصول عمى التقنية النووية      
 97بتوقيع اتفاقية تعاون نووي مع واشنطن مدتيا  9290حيث قام الشاه عام  5من الخارج 

وغرامات من سنوات حصمت بموجبيا إيران عمى مساعدات نووية فنية من أمريكا وعدة كيم
بشراء مفاعل نووي لمبحث  9220. كما قام سنة  6اليورانيوم المخصب لألغراض البحثية 

ميغاواط من الواليات المتحدة األمريكية التي كانت تربطيا عالقات ممتازة  79صغير بقدرة 
إذ شجعت إيران عمى الدخول في  7غرام من البموتونيوم سنويا  277يكون قادرا عمى إنتاج 

                                                           
.662بق، ص محمد خواجة، " الشرق الوسط وتحوالت إستراتٌجٌة"، مرجع سا  

1
 

662،ص 6222، دمشق، دار األوائل للنشر و التوزٌع، 6د رٌاض الراوي،" البرنامج النووي اإلٌرانً وأثره على منطقة الشرق األوسط"، ط   
2
 

3
 Anthony H Cordesman; Iran and nuclear weapons ,center for strategic and international 

studies.,washington;2000;P 05. 
.أثارت هذه الحجة تساؤالت كثٌرة حول مدى حاجة إٌران للطاقة النووٌة فً الوقت الذي تمتلك فٌه احتٌاطٌا ضخما من النفط والغاز الطبٌعً 
4
 

5
 Amin Tarzi,the role of WMD in Iranian security calculations: Dangers to Europe, middle east , review of 

international affairs,vole 08,september 2004, p 04. 
.26، ص 6221عدنان حسٌن أبو ناصر،" البرنامج النووي اإلٌرانً من التأسٌس إلى التسٌٌس"، دمشق،  
6
 

.625د حسٌن حنفً عمر،" االنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولٌة النووٌة", مرجع سابق، ص   
7
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جال النووي بعد موافقة الرئيس األمريكي السابق ريتشارد نيكسون عمى مساىمة الشركات الم
 ليتم وضعو في طيران . 1األمريكية وبيعيا لمتكنولوجيا النووية إليران 

التزمت  9200كما قام الطرفان في إطار التعاون النووي بإبرام اتفاق مبدئي شير جوان      
لمطاقة ووقود اليورانيوم  مريكية بتزويد إيران بمفاعمين نوويينبموجبو الواليات المتحدة األ

نوفمبر من نفس السنة بإنشاء لجنة  3تنفيذا ليذا االتفاق قام الجانبان بتاريخ  المخصب
توقيع اتفاق  9209مشتركة لتقوية الروابط الخاصة في مجال الطاقة النووية . ليتم بداية عام 

ي معيد تكنولوجي أمريكي نووي ليتوسع مجال التعاون يقضي بتدريب ميندسين نوويين ف
 1أكثر ويصل الطرفان شير مارس إلى توقيع اتفاقية موسعة تنص عمى قيام إيران بشراء 

آالف ميغاواط   1مميار دوالر تصل قدرتيا إلى  2,0مفاعالت نووية من أمريكا بمبمغ قيمتو 
يكية وافقت عمى تمويل بحوث إضافية أجيزة ليزر غازية من شركة أمر  0فضال عن اقتنائيا 

 في المجال النووي المشترك.

استطاع  9200زيادة عمى ذلك قامت إيران بإبرام عقود تعاون فني مع ألمانيا ففي عام     
الشاه بعد قيامو بجيود حثيثة ومباحثات إبرام عقد يقضي بتزويدىا بالتقنية الالزمة لتخصيب 

عادة معالجة البمو  ميغاواط  9377تونيوم وبناء مفاعمين نوويين احدىما بقدرة اليورانيوم وا 
ميغاواط جنوب مدينة بوشير إلنتاج الطاقة النووية الذي تم قصفو  9177واآلخر بقدرة 

 . 2بعدىا من قبل العراق ليتخمى عنو الخبراء األلمان بعدىا بضغط من أمريكا 

ك الوقت عمى أمريكا و ألمانيا بل لم يقتصر التعاون اإليراني في المجال النووي في ذل    
تعداه إلى دول غربية أخرى كفرنسا التي وقعت معيا عقد تم بموجبو بناء أربع مفاعالت 
نووية مقابل قيام إيران بتقديم قرض بقيمة مميار دوالر أمريكي إلى مفوضية الطاقة الذرية 

يورانيوم منخفض % من ال97الفرنسية لبناء منشاة نووية في فرنسا لتحصل طيران عمى 
                                                           

جوان  مجموعة باحثٌن،" التقارب الروسً اإلٌرانً الدوافع... اآلفاق والتداعٌات"، اإلمارات العربٌة المتحدة، مركز زاٌد للتنسٌق والمتابعة،  1
 .661، ص 6226

.26شاهرام تشوبٌن،"  طموحات إٌران النووٌة" ،  مرجع سابق،  ص   
2
 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

202 
 

إال أن المشروع لم ينجز بسبب قيام الثورة اإليرانية . إلى جانب  1التخصيب من المنشاة 
 ،الدنمارك ،استراليا ،اليند ،تعاونيا مع دول أخرى في شتى أنحاء العالم منيا األرجنتين

 جنوب إفريقيا.

 :1996-1979مرحمة التوقف والعودة  -2

ة باإلطاحة بالنظام اإلمبراطوري وقيام النظام الجميوري تميزت ىذه الحقبة الزمني    
إال  2 9202اإلسالمي نتيجة الثورة اإلسالمية ليتولى رجال الدين الحكم بدءا من شير فيفري 

أن تغيير نظام الحكم لم يؤدي لتغيير توجو إيران نحو امتالكيا التكنولوجيا النووية ومتابعة 
 د تراجعا ممحوظا بسبب 6تأسيس برنامجيا النووي . لكنو شي

وجية نظر الزعيم آية اهلل الخميني القائمة أن أسمحة الدمار الشامل تتنافى مع القيم   
3اإلسالمية 

 . 

عدم قدرة النظام الجديد عمى تحمل التكاليف المالية العالية إلكمال العمل في مفاعل   
ت الحرب بوشير خاصة بعد رفضو الحصول عمى مساعدات خارجية وارتفاع نفقا

 وكمفة إعادة البناء .

توجو اغمب الخبرات النووية وأفضل العمماء اإليرانيين إلى الخارج بعد قيام الثورة   
 اإليرانية.

الموقف الدولي خاصة الغربي من النظام الجديد و انعكاسو السمبي عمى البرنامج   
ألمانيا وبعض  النووي اإليراني خاصة بعد رفض كل من الواليات المتحدة األمريكية و

الدول الغربية التعاون مع إيران في المجال النووي خشية من تمكنيا من إنتاج الوقود 
 13النووي الذي عند تفاعمو لتوليد الطاقة الكيربائية يولد كمية من البموتونيوم تقارب 

                                                           
1
 Kenneth R Timmerman , Iran nuclear program myth and reality, Milano,sep 1996,p 03. 

.668د رٌاض الراوي،" البرنامج النووي اإلٌرانً وأثره على منطقة الشرق األوسط"، مرجع سابق، ص   
2
 

3
 Amin Tarzi , op ,cit ,p 09. 
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كيمو سنويا عمى مستوى محطة بوشير مما يعني امتالك إيران قدرة تطوير السالح 
 ساطة .النووي بب

لم يكن لدى إيران آنذاك خطط جاىزة لبناء أو إعطاء أىمية لمحصول عمى المواد و   
التجييزات النووية األساسية وال لبناء المفاعالت النووية وان كانت إلنتاج الطاقة 

1الكيربائية 
 .  

رغم استمرار فترة الركود لمدة زمنية معتبرة إال أن طيران سعت الستئناف العمل في 
البدء بتشغيل برنامج تخصيب اليورانيوم بشكل جدي و  9219امجيا النووي ليشيد عام برن

و تعزيز ودعم منظمة الطاقة  2مكثف وقياميا بنشاطات متعمقة بتطوير برنامجيا النووي 
الذرية اإليرانية وتأسيس مركز لألبحاث النووية بمساعدة فرنسا بجامعة أصفيان و االستمرار 

 . 3شير في بناء محطات بو 

باإلضافة لتوقيع اتفاقات تعاون نووي من قبل الرئيس اإليراني عمي اكبر ىاشمي     
نصت عمى  9210وباكستان سنة  9219رفسنجاني مع العديد من الدول أىميا الصين عام 

تدريب خبراء مختصين من منظمة الطاقة الذرية اإليرانية في بعض المنشات النووية 
ن في المجاالت النووية العسكرية مع األرجنتين لمحصول عمى وقود والتعاو  4الباكستانية 

 نووي و يورانيوم مخصب غير مخصص لألغراض العسكرية .

لمحصول عمى  9212الى 9211اتفقت أيضا إيران مع جنوب إفريقيا خالل الفترة من     
ديسمبر يؤكد كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب كما أبرمت آخر مع كوريا الشمالية شير 

وتبادل المعمومات العسكرية والعممية في مجال الصواريخ والتسمح  5عمى التعاون االستراتيجي

                                                           
1
 Kenneth R Timmerman, op, cit, p 04. 

.668اق و التداعٌات"، مرجع سابق، ص مجموعة مؤلفٌن،" التقارب الروسً اإلٌرانً الدوافع... اآلف  
2
 

.662د رٌاض الراوي،" البرنامج النووي اإلٌرانً وأثره على منطقة الشرق األوسط"، مرجع سابق، ص   
3
 

4
  Kenneth R Timmerman, op,cit,p 04. 

.92د ممدوح حامد عطٌة،" أسلحة الدمار الشامل فً الشرق األوسط", مرجع سابق, ص   
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الكيميائي و البيولوجي و النووي لمبمدين حيث قامت كوريا الشمالية بالمساىمة في إنتاج 
 . 1" 70" و الصاروخ البالستيكي اإليراني" فجر 73الصاروخ اإليراني " شياب 

لواضح من خالل ما سبق أن اىتمام إيران بامتالك التكنولوجيا النووية خالل ىذه ا     
المرحمة كان نابعا من تطور أعمال القتال مع العراق األمر الذي دفعيا لمحاولة امتالك رادع 

 نووي لتحقيق أىداف دفاعية وىجومية عمى حد سواء .

مة األىم في إرساء وتعزيز تعتبر المرح  6 2664-1991مرحمة االندفاع المكثف  -3
 9229وتطوير البرنامج النووي اإليراني والتي بدأت عقب حرب الخميج الثانية بداية عام 

حيث قامت إيران  بتكثيف جيودىا ومساعييا  2 9229وانييار االتحاد السوفيتي أواخر 
قامة عالقة تعا جراء بحوث نووية وتجارب متقدمة وا  ون خاصة إلرساء بنية تحتية أساسية وا 

 . 3كمغ من غاز اليورانيوم  9777عمى  9229مع الصين إذ حصمت إيران سنة 

كما توصل الطرفان في نفس السنة إلبرام اتفاق في المجال التجاري و النووي من خالل      
برام اتفاق آخر يقضي بشراء إيران  بيع مفاعل نووي صغير الحجم ألغراض سممية تجارية وا 

لكن احتجاج  ، 9221ميغاواط شير سبتمبر  337-377قة تتراوح بين مفاعل أو اثنين بطا
الواليات المتحدة األمريكية لدى الحكومة الصينية تسبب في تأجيل الصفقة ليتم إبرام اتفاقية 

نتيجة تدىور العالقات الصينية األمريكية تقوم بموجبيا الصين ببناء  9220أخرى عام 
مميون دوالر  277الى 177دفعت إيران مابين  ميغاواط حيث 377مفاعل نووي طاقتو 

 . 4كدفعة أولى من ثمن الصفقة 

عممت إيران أيضا عمى استكمال إعداد الكوادر البشرية في المجال النووي من خالل     
إرسال العمماء والميندسين و الفنيين والطالب إلى الخارج واجتذاب العمماء اإليرانيين 

                                                           
.686كستزمان ،" التهدٌدات العسكرٌة والسٌاسٌة اإلٌرانٌة"، أبو ظبً، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة، ص كٌنث   

1
 

.92د ممدوح حامد عطٌة،" أسلحة الدمار الشامل فً الشرق األوسط"، مرجع سابق، ص   
2
 

.212، ص 6222األحمدي للنشر، جانفً  ، القاهرة، دار6خالد محمد البسٌونً،" التحول العاصف فً إٌران"، ط  
3
 

.615د سعد حقً توفٌق،" اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة"،مرجع سابق, ص   
4
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إلى وطنيم حيث أبرمت في ىذا الصدد العديد من اتفاقيات المقيمين في الميجر لمعودة 
جنوب  ،ايطاليا، كوريا الجنوبية ،باكستان ،اليند ،التعاون النووي مركزة عمى دول مثل الصين

ألف طالب إيراني لمخارج لمتدريب في  90الى 99روسيا حيث أرسمت ما يتراوح بين  ،إفريقيا
عمماء الذرة األجانب مستغمة بذلك ظروف تفكك  المجال النووي كما حاولت أيضا استقطاب

 االتحاد السوفيتي وتدىور األوضاع المعيشية لمكثير منيم .

كما ركزت من جية أخرى عمى التعاون بعد تفكك االتحاد السوفيتي مع روسيا االتحادية     
ينص  9221سبتمبر  19حيث عقدت اتفاقا لمتعاون المشترك تم توقيعو بين الطرفين بتاريخ 

قامة دائرة لمبحث  عمى تعزيز التعاون بين البمدين في مجال البحث و العموم التطبيقية وا 
 . 1المشترك ووضع خطط لبناء مفاعل نووي في إيران وتدريب طاقمو 

خبير روسي إلى موقع بوشير عام  997تم بموجب االتفاق بين الطرفين إرسال حوالي     
نيائو  9221 ميغاواط تعمل  9777و تزويد إيران بمفاعمين نوويين بقدرة  2إلعادة بنائو وا 

بالماء الخفيف في موقع بوشير بقيمة مميار دوالر من قبل روسيا والذي يعد االنجاز األىم 
بالقرب  9223كما اتفقا عمى أنشاء مفاعمين نوويين عام  3في تاريخ البرنامج النووي اإليراني 

 غاواط .مي 37من مفاعل بوشير بطاقة تبمغ 

من جيتيا عممت منظمة الطاقة النووية اإليرانية جاىدة عمى تنشيط عمميات استكشاف     
واستخراج اليورانيوم من األراضي اإليرانية و تكوين قدرة وقود نووي ييدف لتوفير االحتياجات 
المحمية من المواد المشعة والوقود الالزم لتشغيل مفاعالتيا وتفادي االنصياع لضغوطات 

 الدول األجنبية .

                                                           
.622د خالد المعٌنً," الصراع الدولً بعد الحرب الباردة", مرجع سابق, ص   

1
 

2
افع والدالالت اإلستراتٌجٌة", السٌاسة الدولٌة, مركز الدراسات السٌاسٌة و احمد إبراهٌم محمود," البرنامج النووي اإلٌرانً : التطور والدو 

.262, ص 6558, 626اإلستراتٌجٌة, األهرام, العدد   

.626د رٌاض الراوي," البرنامج النووي اإلٌرانً وأثره على منطقة الشرق األوسط", مرجع سابق, ص   
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بالتوقيع عمى اتفاقيتين األولى شير جانفي تمزم  9229قامت إيران و روسيا أيضا سنة     
مميون دوالر مقابل إكمال روسيا لمفاعل بوشير حيث تم إرسال  10إيران دفع مبمغ يقارب

قوم سنوات ت 97والثانية شير آب التي تمتد إلى  ، 1شحنات ضخمة من المواد الالزمة لذلك 
 . 2بموجبيا روسيا بتزويد إيران بالوقود النووي 

تمكنت إيران نتيجة إبراميا لمعديد من الصفقات والعقود في مجال الحصول عمى      
الذي يتراوح مداىم بين  0و 3التكنولوجيا النووية من وضع برنامج لتصنيع صواريخ شياب 

ضافة صاروخ شياب  1777الى 9377 كمم عابرا  9777الذي يصل مداه إلى  9كمم وا 
 27الذي يتراوح مداىم بين  1و 9لصواريخ شياب  لمقارات ذلك بعد تمكنيا من صنع نماذج

كمم نتيجة تعاونيا المكثف مع كل من الصين وكوريا الشمالية وروسيا خصوصا  997إلى 
3.  

بعد تولي الرئيس فالديمير بوتين الحكم شير مارس بإلغاء  1777قامت روسيا سنة      
تتعيد بموجبيا روسيا  9229عيا سنة اتفاقيتيا مع الواليات المتحدة األمريكية التي وقعتيا م

بوقف تعاونيا مع إيران وعدم بيع أسمحة إستراتيجية غير تقميدية إليران مقابل صرف 
أكد ىذا الموقف الروسي مدى تعزيز التعاون  ت مالية تقدميا أمريكا إلى روسيامساعدا

يران  .4المشترك بينيا وا 

ند ىذا الحد فقط حيث أعمن الرئيس لم يتوقف مستوى التعاون اإليراني الروسي ع     
التزامو بتأسيس عالقات أعمق مع إيران حول برنامجيا  1779الروسي فالديمير بوتين عام 

 9,1لمطاقة النووية حيث تم توقيع اتفاق تعاون واسع بين موسكو وطيران تقدر قيمتو ب 
محطات نووية  79. ليكون مجموع المفاعالت التي ستساىم في بنائيا موسكو  5مميار دوالر

                                                           
.618انتهاء الحرب الباردة", مرجع سابق, ص د سعد حقً توفٌق," اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد   

1
 

2
 Anthony H Cordesman, op , cit , p 03. 

.665د سعد حقً توفٌق," اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة", مرجع سابق,   
3
 

.29، ص 6226، 25الدراسات الدولٌة، العدد  احمد جواد علً،" العالقات الروسٌة اإلٌرانٌة وتأثٌراتها اإلقلٌمٌة و الدولٌة"، بغداد، مركز  
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.281خالد محمد البسٌونً،" التحول العاصف فً إٌران"، مرجع سابق،  ص   
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مفاعالت إضافية في بوشير ىذا رغم الضغوطات التي تمارسيا إسرائيل والعقوبات  73منيا 
 . 1االقتصادية التي فرضتيا أمريكا عمى روسيا بسبب إمداد إيران بالتكنولوجيا العسكرية 

د من أثارت الصفقات الكبيرة المبرمة بين إيران و روسيا خاصة شكوكا قوية لدى العدي     
األطراف الدولية واإلقميمية بشان الدافع الحقيقي وراء البرنامج النووي اإليراني ىذا أمام 
إصرار إيران الدائم عمى أن برنامجيا النووي يندرج بالكامل في إطار االستخدامات السممية 
لمطاقة النووية وفي الحدود المسموح بيا بموجب اتفاقية الضمانات النووية بغرض توليد 

إال إن دوال عديدة في مقدمتيا الواليات ،لطاقة الكيربائية و تحقيق التنمية في الدولية ا
المتحدة األمريكية طرحت شكوك عديدة بشان دوافع برنامج نووي تسعى لو دولة غنية بالنفط 

 . 2والغاز الطبيعي 

نووي عسكري ليتم في األخير توجيو االتيام صراحة إليران بأنيا تقوم بتطوير برنامج      
تحت مظمة االستخدامات السممية لمطاقة النووية بالنظر إلى محاوالت إيران الحصول عمى 

وكميات  9220كميات من اليورانيوم تكفي لصنع قنبمة نووية من جميورية كازاخستان سنة 
. إال أن  3التي رفضت طمب إيران  9222كبيرة من أكسيد اليورانيوم من جنوب إفريقيا عام 

  .الشكوك واالتيامات لم تكن ذات فعالية كبيرة لعدم وجود دليل قاطع يثبت وجودىا فعالىذه 

 : 2667-2664مرحمة بدء الشكوك الدولية حول سممية برنامج إيران النووي  -4

بعد توقيع إيران لمبروتوكول اإلضافي الذي أعطى الوكالة الدولية الحق في التفتيش      
االستثنائي , اعتبرت الوكالة أن إيران متعاون معيا لكن ليس بشكل مطمق بسبب ذلك 

 1770جوان  91صوت أعضاء مجمس أمناء الوكالة والذي كان ثمثيم من األمريكان بتاريخ 
 تقدم دعما كامال لمبروتوكول خصوصا بعد تأجيميا لزيارة وفد بوجوب إشعار إيران بأنيا ال

                                                           
1
 P Baker, Russia plans 5 more nuclear plants in Iran, Washington ,2002,p 15. 

2
  Nader Bazzin,  l Iran nucléaire , Harmattan , paris, 2006, p 64. 

.22احمد إبراهٌم محمود،" البرنامج النووي اإلٌرانً : التطور والدوافع والدالالت اإلستراتٌجٌة"، مرجع سابق، ص   
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من الوكالة الدولية لعدد من مواقع أجيزة الطرد المركزي وعدم تسميميا مخططات وتصاميم 
 ىذه األجيزة ونتائج أبحاث أجرتيا حول تحويل واختبار مواد نووية  .

في تنفيذ بنود البروتوكول وحل نتيجة ذلك طمبت الوكالة من إيران أن تكون متعاونة      
المشاكل القائمة بينيما ومن ضمنيا قضية تموث جياز الطرد المركزي بيورانيوم عالي 
التخصيب . بناءا عميو أخذت أمريكا وحمفائيا في مجمس أمناء الوكالة بالقول بان مشروع 

 .إيران النووي ىو مشروع تسمحي يسعى إلنتاج قنبمة نووية بأقرب فترة ممكنة 

بالتعاون  ،ألمانيا ،فرنسا،في محاولة لمتحاور مع إيران عرض ممثمو كل من بريطانيا       
مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مساعدات نووية و تجارية مقابل تخمي إيران عن مشروعيا 

 إال أن اإلدارة األمريكية لم تقتنع بيذا االتفاق .ال سيما عمميات التخصيب والتحويلالنووي 
واستمرت في دفع الوكالة الدولية لالستمرار في عمميات التفتيش االستثنائية لتصدر بعدىا  

قرار يخضع إيران إلى إيقاف جميع نشاطاتيا النووية حتى  1770نوفمبر  12الوكالة في 
 . 1االنتياء من أعمال التفتيش 

رىا تصريحات عمى أنيا وافق المسئولين اإليرانيين عمى القرار رسميا بالتزامن مع إصدا    
لن تتخمى عن مشروعيا النووي وان االتفاق المبرم مؤقت وليس دائم نتيجة وشاية من 

من الوصول  1770المعارضة اإليرانية في الخارج تمكن مفتشو الوكالة الدولية في ديسمبر 
يدية إلى موقعين عسكريين إيرانيين حيث تبين أن الموقعين معدان الختبار المتفجرات التقم

وتخزين عدد من مواد نقمت إلييا من مواقع أخرى صنفت عمى أنيا ذات طبيعة نووية . 
الزيارة الثانية ألحد المواقع من قبل خبراء الوكالة  1779لترفض إيران بعدىا شير مارس 

بفك أختام الوكالة ووسائل مراقبتيا من عمى  1779وتقوم السمطات اإليرانية شير أغسطس 
 ية في محاولة منيا لمنع أي تدخل أجنبي .منشاتيا النوو 

                                                           
1

، ص 6221دٌسمبر  2مقال بعنوان" النووي اإلٌرانً كشف االزدواجٌة األمرٌكٌة حول أسلحة الدمار الشامل"، األنباء، صادر بتارٌخ الثالثاء   

62 . 
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رفضت إيران المقترح الروسي المتضمن نقل عمميات التخصيب إلى  1772أوائل عام     
األراضي الروسية ضمانا لعدم لجوء اإليرانيين الستخدامو في أغراض تصنيع سالح نووي  

ل ليتوحد بعدىا حيث دعت روسيا والصين لضرورة وقف إيران برنامجيا النووي بشكل كام
الموقف الدولي ويصدر مجمس محافظي الوكالة قراره بإحالة الممف النووي اإليراني إلى 

 . 1مجمس األمن الدولي 

تمعب عمى عنصر كسب الوقت مع تصريحيا  1770-1772ظمت إيران خالل عامي      
المستمر أن برنامجيا النووي سيستمر ولن يتوقف عن تخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف 
ولن تخضع ألي ضغط خارجي يستيدف إغالقو أو وضعو كميا أو جزئيا تحت السيطرة ألنو 

 . 2موجو ألغراض سممية وميما كانت العقوبات 

 ثانيا : دوافع سعي إيران المتالك التكنولوجيا النووية و تطويرىا

تمتمك الدول النووية أىدافا معينة تسعى لتحقيقيا من خالل حصوليا عمى ىذا النوع من      
منيا من يمتمكيا  القدرة عمى تصنيع السالح النووي التكنولوجيا و تطويره ليصل إلى حد

راض الردع أو إلقامة نظام توازن القوى أو لتحقيق الييبة ألغراض سممية اقتصادية أو ألغ
 عمى المستوى الدولي .

بالنسبة إليران التي كانت تشعر بالضغط الداخمي والخارجي الذي فرض عمييا قررت      
مواصمة سياستيا التي تتعارض مع إستراتيجية أمريكا في المنطقة ومصالحيا و المتمثمة في 

حسب بعض الخبراء نجد أن ليا دوافع  ببرنامجيا النووي وتطويره. إصرارىا عمى االحتفاظ
عديدة تخاطر بمواجية الواليات المتحدة األمريكية والمجتمع الدولي في سبيل الحصول عمييا 

 و توظيفيا في كافة المجاالت , تتمثل أىميا في6

                                                           
.69" النووي اإلٌرانً كشف االزدواجٌة األمرٌكٌة حول أسلحة الدمار الشامل" المرجع نفسه،  ص مقال بعنوان 
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2
  Lagarange Evelyne , Le conseil de sécurité des nations Unies peut il violer le droit international؟  , Revue 

Belge de droit international, 2004, p 568. 
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 التصدي لمخطر العراقي  -1

ائجيا السمبية التي عادت عمى إيران و استخدام منذ قيام الحرب اإليرانية العراقية ونت     
التي أدت لخسائر فادحة ودمار واسع ما زالت آثاره لحد  1العراق ألسمحة بيولوجية ضد إيران 

لمتصدي لنظام  2اآلن قررت ىذه األخيرة السعي المتالك القدرات النووية لتشكل عامل ردع  
في فترة حكمو ليصبح العراق اآلن مصدر صدام حسين الذي كان يمثل تيديدا كبيرا إليران 

 تيديد اكبر تواجيو إيران خصوصا بعد احتاللو من قبل أمريكا .

 طموح إيران بتولي الزعامة إقميميا  -2

سعت النخب السياسية والثقافية اإليرانية لجعل إيران تحتل موقع إقميمي يمتاز بالقوة     
حيث أنيا تتواجد بين أغنى منطقتين في  3تيجي والنفوذ يتناسب مع تاريخيا وموقعيا االسترا

العالم ىما منطقة الخميج العربي ومنطقة بحر قزوين التي تزخر بثروات طبيعية ىائمة من 
النفط والغاز الطبيعي كما أنيا تسيطر عمى خطوط المالحة الدولية في منطقة الخميج العربي 

 غرب وباقي دول العالم .ما يجعميا تتحكم في تدفق اإلمدادات النفطية إلى ال

كل ىذه المؤىالت اليامة تمكنيا من فرض سياستيا عمى دول المنطقة وحماية أراضييا     
من أي عدوان خارجي خاصة من قبل األطراف األكثر معاداة لبرنامجيا النووي أمريكا 
سرائيل التي ال يمكن أن تسمح ألي دولة عربية أو إسالمية امتالكيا السالح النووي ذلك  وا 

ماد إيران عمى حمفاء استراتيجيين أقوياء في المنطقة يتصدون في ظل عدم إمكانية اعت
سرائيل  . و اعتبارىا العبا أساسيا في أي ترتيبات أمنية تقام  4لضغوطات وتيديدات أمريكا وا 
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في منطقة الشرق األوسط خاصة تمك التي تيدف لوضع حد لمصراع العربي اإلسرائيمي ما 
 . 1ية األمريكية ومصالحيا في المنطقة يجعميا تتعارض مع التوجيات اإلستراتيج

كما أنيا ترى أن كال من المسيح واليندوس والييود يمتمكون السالح النووي الذي يمنح      
2لمدولة ىيبة وصوت مسموع عمى المستوى الدولي لماذا ال تمتمكو أيضا الشيعة ؟ 

 .  

 وجود السالح النووي اإلسرائيمي  -3

التي دفعت بإيران لتطوير برامجيا النووية ىو امتالك إسرائيل من بين أىم األسباب     
رأس نووي ما يجعميا تتمتع بتفوق استراتيجي  177إلى  997لترسانة نووية ضخمة تقدر بين 

 في الساحة اإلقميمية وىو األمر الذي ال تقبمو إيران .

سرائيل في توجياتيا السياسية واالقتصادية والث     قافية و اإليديولوجية تختمف من إيران وا 
األمر الذي دفع لوجود حرب إعالمية عمى المستوى الرسمي لمدولتين تبرز من خالل 
تصريحات محمود احمدي نجاد بان إسرائيل ىي دولة عنصرية وأنيا ورم سرطاني ال بد من 
اقتالعو األمر الذي صعد الموقف بين الطرفين أكثر ودفع بإسرائيل لممطالبة بفرض أقصى 

 . 3قوبات عمى طيران والتيديد بضربيا وتيديم مفاعالتيا النووية الع

 اإلستراتيجية المتبعة من طرف الواليات المتحدة األمريكية تجاه إيران -4

من خالل دراسة العالقات األمريكية اإليرانية نالحظ أن العالقات بين البمدين يربطيا      
لوجود اختالفات جوىرية بينيما باإلضافة لمخالف التوتر الدائم ليتصاعد إلى حد العداء نظرا 

حول بعض القضايا التي ال تزال عالقة بينيما . كما أنيا تمتاز بالتناقض الذي يجسد في 
 المقولة " تقبيل خد وصفع الخد اآلخر". 
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ترى إيران حسب وجية نظر بعض قادتيا المتشددين أن مشكمة الواليات المتحدة      
تكنولوجيا النووية أو األسمحة النووية اإليرانية بل إن اعتراضيا يتمحور األمريكية ليست ال

حول" النظام اإليراني اإلسالمي " . الذي من أىم مبادئو عدم التنازل عن البرنامج النووي 
عمى ساس أن مشوار التنازالت الكبرى يبدأ بتنازالت صغرى وأية تنازالت لن ترضي أمريكا 

و الرئيس السابق محمود احمدي نجاد بقولو " إذا قدمت ليم عن إيران وىو ما عبر عن
ذا  تنازالت في ميدان البرنامج النووي فأنيم سوف يطالبون ويسالون عن حقوق اإلنسان وا 
قدمت ليم تنازل في ىذا الحقل فإنيم سيسألونك عن حقوق الحيوان " فالمطالب األمريكية ال 

 . 1نياية ليا 

ربة العراق الذي خضع لكل أنواع التفتيش والتجسس وانتياك فأحسن مثال عمى ذلك تج    
إال أن ذلك لم يمنع من فرض العقوبات ولم يردع أمريكا فقررت غزوه واحتاللو بعد  2السيادة 

 . 3تمفيق العديد من األكاذيب التي أقنعت بيا العالم بأكممو  

المحيط بإيران تقريبا من كافة  ما زاد من تعميق الخالفات بين الطرفين التواجد األمريكي     
النواحي الشرقية في أفغانستان والغربية في العراق قبل انسحابيا و الشمالية بدول آسيا 
الوسطى والقوقاز األمر الذي يشكل خطرا كبيرا عمى مصالح إيران في ىذه المناطق ما 

 نووية .جعميا تحاول الدفاع عن مصالحيا و أمنيا القومي بامتالك التكنولوجيا ال

باإلضافة اللتزام أمريكا بحماية إسرائيل نتيجة وجود عالقة إستراتيجية بينيما ما يعني      
أن إيران تدرك أن أي ىجوم نووي عمى إسرائيل قد يترتب عنو ردة فعل أمريكية قوية وخطيرة 

 . 4وىو األمر الذي تحاول طيران تجنبو دائما 
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 النوويالدعم الشعبي اإليراني لمبرنامج  -5

يساند الشعب اإليراني بمختمف فئاتو العمرية ويدعم البرنامج النووي لبالده ويطالب      
بضرورة التطور التكنولوجي , ودعم مسار التنمية في إيران من خالل توفير موارد بديمة 
 بعيدا عن الغاز والنفط باعتبارىما نوعا من أنواع الطاقة غير المتجددة وذلك انطالقا من ىذا
البرنامج الذي يعتبر فخرا واعتزازا لكل مواطن إيراني . األمر الذي منح تأييدا شعبيا ودعما 

 . 1أكثر ومشروعية داخمية لمسمطة اإليرانية في سعييا لتطوير برنامجيا النووي 

 شعور إيران بالقمق من دول مجمس التعاون الخميجي -6

ح المتطور الذي وصمت إليو دول مجمس انتاب إيران القمق والتوتر من مستوى التسم     
التعاون الخميجي من خالل حصوليا عمى كميات كبيرة من األسمحة التقميدية والحديثة فضال 
عن الضمانات األمنية التي منحت ليا بموجب االتفاقات األمنية مع الواليات المتحدة 

 . 2كرية عمييا األمريكية التي قممت من إمكانية ممارسة طيران لضغوط سياسية أو عس

 ثالثا : مساعي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل أزمة إيران حول برنامجيا النووي 

موقعة اتفاقية  9207فيفري  1انضمت إيران إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في      
انتشرت بعدىا العديد من االدعاءات فيما يخص  3 9200ماي  99ضمانات معيا بتاريخ 

ام المنشات و المواقع النووية ألغراض عسكرية إلنتاج أسمحة نووية إيرانية لتقوم عمى استخد
إثرىا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بعمميات تفتيش منتظمة لمواقع إيرانية معمن عنيا 

. كما قام مفتشوىا شير فبراير 4باإلضافة لقياميا بزيارة خاصة لموقعين مشكوك فييما 
بزيارة محدودة لستة مواقع من أصل عشرة مشكوك فييا إذ أنيم لم يجدوا آثارا لنشاط  9221
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متعمق باألسمحة في أي من ىذه المواقع مؤكدين قطعا انو ال يمكن أن تكون مقر لتصنيع 
 . 1ىذا النوع من األسمحة 

لة الدولية لمطاقة الذرية بزيارتيا من الفترة بين سمحت إيران بعدىا لفريق جديد من الوكا     
بعد حصول الفريق عمى معمومات تفصيمية من الواليات المتحدة  9223أكتوبر ونوفمبر 

كيموجرام من  9177عمى  9229األمريكية ودول غربية أخرى تؤكد فييا حصول إيران عام 
ا في ذلك تحويمو إلى معدن اليورانيوم الطبيعي من الصين استخدمتو في تجارب متنوعة بم

. حيث سمح لمفريق بزيارة البانية 2وىو األمر الذي أقرت بو إيران لموكالة الدولية بعدىا 
المشكوك فييا الواقعة في ثالث مجمعات رئيسية لمبحوث النووية قرب طيران و أصفيان 

 وخرج .

الجوانب أو خاصة إال أن ىذه الميمة شانيا شان غيرىا لم تكن ميمة تفتيش كاممة      
بسبب إن الوكالة لم تكن تممك اإلمكانيات أو التنظيم الكافي الكتشاف األنشطة النووية 
السرية أو لمتدقيق في كل األنشطة التي تدور في المنشات البحثية التي سمح لموكالة بزيارتيا 

ل عمى عينات حيث انو لم يتسن لمفريق المفتش التابع لموكالة الدولية لمطاقة الذرية الحصو 
 . 3التربة و الذرات الموجودة في المنشات التي سمح ليم بزيارتيا 

شكل البرنامج النووي اإليراني بعدىا احد القضايا الدولية اليامة حيث كان محل جدل      
عندما صرح وزير الطاقة الذرية الروسي ميناتوم بانجاز مفاعل طاقة مائي  9229واسع عام 

أمام ىذا التصريح حاولت الواليات المتحدة األمريكية توقيف المشروع  ميغاواط 9777بقدرة 
متيمة إيران أنيا تحاول استخراج اليورانيوم الذي يعد العامل األىم لتشغيل مفاعالت الطاقة 

نتاج القنبمة النووية . لتأخذ األمور بعدىا منحى آخر نياية سنة  عندما نشرت صور  1771وا 
الصناعية تظير منشاتي وقود نووي جنوب طيران تيتم األولى التقطت عن طريق القمار 
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بتركيز اليورانيوم والثانية بإنتاج الماء الثقيل لم يكن مصرح بيما لدى الوكالة الدولية لمطاقة 
 . 1الذرية ما أدى لتخوف دول الغرب خاصة الواليات المتحدة األمريكية 

وتر عمى المستوى الدولي قام المدير العام نتيجة ىذه األوضاع الغامضة الدافعة لخمق ت     
بزيارة طيران  1773فيفري  19في  2لموكالة الدولية لمطاقة الذرية السابق محمد البرادعي 

إلجراء مباحثات مع الرئيس محمد خاتمي الذي اقر بأنو يقوم ببناء مصانع غير مصرح بيا 
يدف المتالك مصدر محمي لوقود سابقا تتعمق بتركيز اليورانيوم ألغراض تجارية فوجودىا ي

حيث أفضت ىذه الزيادة إلى الدخول في  ، 3اليورانيوم متدني الخصوبة لتزويد قطاع الطاقة 
مناقشات بين إيران والوكالة الدولية بيدف توضيح العديد من المسائل المرتبطة بإجراءات 

اقع النووية لمتحقق من الوقاية تمكن عمى إثرىا مفتشو الوكالة من اخذ عينات بيئية من المو 
. غير أن المدير العام لموكالة الدولية  4عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير مصرح بيا 

اشتكى من أن المؤسسة اإليرانية لمطاقة الذرية تتماطل في إعطاء المعمومات الكافية 
 والسماح لمخبراء بالقيام بمياميم .

ي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بعقد اجتماع في ظل ىذه الظروف المتوترة قام مجمس محافظ
حث فيو المدير العام لموكالة الدولية إيران عمى توضيح عدد من  1773مارس  90بتاريخ 

 القضايا عن طريق تنفيذ مجموعة من المطالب تتمثل في 6

إعطاء تفسير وافي عن عمميات البحث والتطوير التي قامت بيا إيران وجيودىا في   
تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الميزر مع تقديم وصف كامل لمعمميات التي تمت 

 في موقع نطنز النووي .
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متابعة المعمومات المتعمقة باالدعاءات حول عمميات تخصيب اليورانيوم بصورة غير   
لموكالة الدولية لمطاقة الذرية األمر الذي يتطمب من إيران السماح لموكالة مصرح بيا 

 دخول بعض المنشات واخذ عينات بيئية منيا .

إجراء تحقيقات واسعة حول معدن اليورانيوم واستخدام الماء الثقيل في دورة الوقود   
نتاج معمل المياه الثقيمة باراك   . 1النووي اإليراني وحول تصميم وبناء وا 

قام المدير العام لموكالة الدولية بعدىا بتقديم تقريره إلى مجمس محافظين الوكالة في        
الذي أشار فيو إلى آن الجميورية اإلسالمية اإليرانية قد  1773الفترة بين جوان و جويمية 

لنووية فشمت في الوفاء بالتزاماتيا بموجب اتفاقية الوقاية التي تتعمق بالتبميغ عن المواد ا
ومعالجتيا واستخداميا واإلعالن عن المنشات التي تخزن وتعالج فييا ما يؤكد ضموع إيران 

لكن ال يوجد دليل يؤكد استغالليا في برنامج أسمحة نووية  2في أنشطة نووية غير مشروعة 
. كما أثار التقرير شكوك حول أنشطة  3لعدم توصل المفتشين التابعين لموكالة الدولية لذلك 

إيران النووية خاصة بعد قيام ىذه األخيرة باستيرادىا لميورانيوم الطبيعي وبنائيا لمنشات 
  4جديدة لمعالجة اليورانيوم وتخزينو وتخصيبو بالميزر خالل السنوات االثنى عشرة الماضية 

خفاقيا في توفير المعمومات المطموبة سواء عن األبحاث األولية التي أجرتيا المتعمقة  وا 
بتصاميم متطورة لمعدات وأجيزة الطرد المركزي الخاصة بعنصر البموتونيوم الذي يمكن 

باإلضافة لعدم إتاحة المجال المطموب في الوقت  ،استخدامو إلطالق تفجيرات نووية
 . 5مواقع يشتبو بأنيا تضم مراكز لألبحاث النووية المناسب لموصول إلى 

بناءا عميو قامت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بالتقدم إلى إيران بمجموعة من المطالب 
 اشتممت عمى 6

                                                           
1
  implementation of the NPT Safeguards agreement in the Islamic republic of Iran,report buy the director 

general, 17march 2003. 
2
 Amin Tarzi , the role of WMD in Iranian security calculations ; dangers to Europe middle east, OP,cit, p 12. 

.669، لبنان، ص 6تشوبٌن،" طموحات إٌران النووٌة"،ترجمة ٌسام شٌحا،  ط شاهرام  
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4
 Amin tarzi, op ,cit, p 09. 

.62جاري سامور،" مواجهة التحدي النووي اإلٌرانً"، مرجع سابق، ص   
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  إكمال المزيد من التحميالت الخاصة بالتخصيب والتطوير التي دفعت إيران إلى
ف لكل نشاطات البحث والتطوير التي تأسيس قدراتيا المتعمقة بالتخصيب وتقديم وص

 نفذت في مواقع معينة .

  إجراء المزيد من التحقيقات حول عمميات تخصيب اليورانيوم وبناء المفاعالت
 . 1الخاصة بالماء الثقيل 

مجمس محافظي الوكالة بتبني قرار باإلجماع تم  1773سبتمبر  91كما قام بتاريخ      
متزايد عن رفض إيران السماح لموكالة الدولية لمطاقة الذرية التعبير من خاللو عن القمق ال

 2من التحقق مما تم التصريح بو ومطالبة إيران بضرورة توسيع نطاق تياونيا مع الوكالة 
باإلضافة إلى  متعمقة بأنشطتيا النووية السابقةوالعمل بشفافية تامة  عمى حسم المسائل ال
تعميق كل األنشطة اإلضافية الخاصة بتخصيب حثيا عمى قبول البروتوكول اإلضافي و 

 . 3اليورانيوم 

نتيجة لتشديد الخناق الدولي من قبل الدول والمنظمات الدولية عمى إيران لم تجد حال      
 1773ديسمبر  91آخر لفتح الحوار الخاص بقضية برنامجيا النووي سوى قياميا بتاريخ 

ة عمى البروتوكول اإلضافي ممحق باتفاقيتيا الخاصة بالتوقيع مع الوكالة الدولية لمطاقة الذري
الذي منح ليذه األخيرة سمطات اكبر تتمثل في إجراء عمميات تفتيش  4بالضمانات الشاممة 

لممواقع النووية بصورة مفاجئة والعمل مع الحكومة اإليرانية عمى تسييل ميمة فرق التفتيش 
من المواقع مع التمتع بسمطة جمع عينات بيئية  التابعة لموكالة الدولية والوصول لقائمة اكبر

 . 5من مناطق أوسع 

                                                           
1
  Jean du preez and Lawrence scheinman, Iran rebaked for failing to comply with IAEA safeguards , 2003,p 18. 

.26د بن داود إبراهٌم،" االنسحاب من اتفاقٌات حظر االستخدام النووي وفق قواعد القانون الدولً"، مرجع سابق، ص   
2
 

.62جاري سامور،" مواجهة التحدي النووي اإلٌرانً"، مرجع سابق، ص   
3
 

.652األوسط"،  مرجع سابق، ص  د رٌاض الراوي،"  البرنامج النووي اإلٌرانً وأثره على منطقة الشرق  
4
 

5
 Amin tarzi, op ,cit, p 13. 
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رغم ىذه الخطوة السياسية اليامة التي تحققت عمى المستوى الدولي إال أن إيران فاجأت      
بتشغيل محطة تحويل اليورانيوم في أصفيان ىذه الخطوة  1770الجميع بقياميا شير مارس 

م الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمنظام اإليراني بمحاولة تأخير التي عرضتيا النتقاد كبير واتيا
االجتماعات المقررة مع الوكالة بصورة منتظمة باإلضافة لذلك لم يتحرك البرلمان اإليراني 
إلقرار الموافقة عمى البروتوكول اإلضافي ورفض السمطات اإليرانية اإلفصاح بالكامل عن 

الوكالة الدولية خصوصا تمك المتعمقة بمصادر اكتشاف أنشطتيا النووية وفق ما طمبتو 
تخصيب اليورانيوم ومدى وطبيعة أنشطتيا ذات الصمة بتصميم نظام الطرد المركزي 

 المتطور .

قرار شديد  1770جوان  91اصدر مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في      
تبدي التعاون الكامل والمناسب وااليجابي الميجة استنكر الحقيقة التي مفادىا أن إيران لم 

المتوقع مع الوكالة لكنو طالبيا بالمقابل القيام بتعميق العمل ببرنامج التخصيب بصورة تامة 
ووضع ىذه القضية عمى أجندة  اجتماع المجمس في سبتمبر. جاء الرد اإليراني في مذكرة 

ا عزم طيران استئناف تصنيع مفادى 1770جوان  13موجية إلى الوكالة الدولية بتاريخ 
 مكونات أجيزة الطرد المركزي وتجميع وتجريب ىذه األجيزة .

سبتمبر  93تبنى مجمس الوكالة ردا عمى التصرفات والخروقات اإليرانية قرار في      
يطالب فيو إيران بإعادة تعميق العمل ببرنامج التخصيب تعميق تام كإجراء لبناء الثقة  1770

ا برفع تقرير عن إيران إلى مجمس األمن الدولي إن لم تستجب لطمب حيث ىدد ضمني
لكن الرد اإليراني جاء متسما بالتحدي وعدم االنصياع  ،1770المجمس بحمول شير نوفمبر 

 . 1ليذه المطالب 

رفعت الوكالة بعدىا تقريرا لمجمس المحافظين أوجزت فيو المرحمة التي بمغتيا عمميات       
التفتيش التي نفذتيا كما سمط الضوء عمى االنتياكات اإليرانية وسياسة اإلخفاء التي مارستيا 

                                                           
.   69-62جاري سامور،" مواجهة التحدي النووي اإلٌرانً"، مرجع سابق، ص ص   
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يوم التي استمرت حتى ىذه األخيرة في مجاالت تخصيب اليورانيوم وتحويمو وفصل البموتون
.  1كما خمص إلى تأكيد التقيد الجيد إليران فيما يخص تصحيح مخالفاتيا  1773أكتوبر 

لتبقى الوكالة الدولية بحاجة لتوضيح ومعرفة قضايا متعمقة بمصدر اليورانيوم المنخفض 
التخصيب والتموث الناجم عن جزئيات اليورانيوم العالي التخصيب الذي اكتشف في مواقع 

قارير عن منشات نووية سرية قبل إعالنيا أن إيران صححت شتى داخل إيران والتحقيق في ت
 . 2أخطائيا الناجمة عن انتياكيا التفاقية الضمانات 

جاء أيضا  1770نوفمبر  19مع بدء اجتماع مجمس محافظي الوكالة في فيينا بتاريخ      
طن من  3,9في تقرير الوكالة أن إيران قد عادت إلى تعميق أنشطتيا النووية بعد أن أنتجت 

 اليورانيوم في منشاة أصفيان باإلضافة لبعض مكونات الطرد المركزي .

بعد إصدار إيران قرارىا  بتعميق ووقف أنشطتيا النووية تبنى بدوره مجمس المحافظين     
رحب بقرار إيران الخاص بوقف أنشطتيا النووية وطمب  1770نوفمبر  12قرار نيائي في 

خطار مجمس المحافظين في من المدير العام لموكالة ا لدولية مراقبة التزام إيران بقرارىا ىذا وا 
 . 3حال عدم تنفيذىا الكامل لو 

شيدت بعد ذلك سياسة إيران الخارجية خاصة تحوال جذريا بالنسبة لممفيا النووي بسبب     
بدئيا  1779أغسطس  1انتخاب محمود احمدي نجاد كرئيس إليران لتعمن بعدىا في 

ستئناف أنشطة تحويل اليورانيوم في منشاة أصفيان التي قام بتعميقيا الرئيس تحضيرات ال
السابق محمد خاتمي بناءا عمى اتفاقو مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية . األمر الذي دفع 

أغسطس من نفس السنة  2بيذه األخيرة لعقد اجتماع طارئ لمجمس محافظي الوكالة بتاريخ 

                                                           
.661, ص 6228د سعد حقً توفٌق،"  اإلستراتٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة",  عمان, دار زهران,   
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.65لتحدي النووي اإلٌرانً", مرجع سابق , ص جارس سامور " مواجهة ا  
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.66المرجع نفسه ,ص   
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قرار جماعي يطالب إيران بوقف كافة األنشطة المرتبطة بالتخصيب خمص في األخير لتبني 
1 . 

بإرسال تقريره إلى مجمس محافظي  1779سبتمبر  1كما قام المدير العام لموكالة في     
الوكالة المتعمق بالتقدم في التحقق من تطبيق إيران اتفاقيا بخصوص الضمانات حيث 

مسائل االمتثال لمضمانات التي كانت الوكالة  اشتمل التقرير عمى مسالتين رئيسيتين من
الدولية تعمل مع إيران عمى حميا . تتعمق األولى بمصادر جسيمات اليورانيوم المنخفض 
التخصيب واليورانيوم العالي التخصيب التي اكتشفيا مفتشو الوكالة نتيجة أخذىم عينات 

ول الترتيب الزمني النشغال إيران أما الثانية تتمحور ح ،2بيئية من مواقع مختمفة في إيران 
بتصميمات أجيزة طرد متطورة حيث كانت الوكالة الدولية تواصل التحقيق في مزاعم إيران 
حول انيماكيا في البحث والتطوير بتصميم الجياز الذي تبث بعدىا أنيا تمقت تصاميمو 

 . 3 9229ومكونات منو من باكستان سنة 

لمتفاوضة عمى المقترحات المقدمة أعمن الرئيس محمود أمام تعذر اتفاق األطراف ا     
احمدي نجاد بعد توليو الحكم بفترة قصيرة عن عدم جدوى المفاوضات واتخاذه قرار استئناف 
نشاطات البحث والتطوير وعمميات التخصيب , سعت الوكالة الدولية في خضم ىذه 

حالة الممف عمى مجمس األمن الظروف المتوترة الستخدام الدبموماسية كفرصة أخيرة قبل إ
الدولي عن طريق تقديم دعوة إليران لقبول إجراء تفتيش لمختمف المواقع . الطمب الذي رد 
عميو الجانب اإليراني بقرار استئناف إيران لنشاطات التخصيب وتوقفيا عن تطبيق 

                                                           
1
 M Hiblrs , intelligence estimates vary widely on Iran s timeline to purify UF6, nuclear fuels,vol 30, august 2005, 

p 02. 
2
  IAEA, implementation of the NPT Safeguards agreement in the Islamic republic of Iran, Vienna, September 

2005, p 11. 
3
 IAEA, implementation of the NPT Safeguards agreement in the Islamic republic of Iran, Vienna, NOVEMBER 

2004, p 10. 
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يا من البروتوكول اإلضافي ما يمنع من القيام بإجراء تفتيش مفاجئ لمواقع غير معمن عن
 . 1قبل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

إلى  1779سبتمبر  10ىذه المستجدات وغيرىا دفعت بمجمس محافظي الوكالة بتاريخ      
إقرار قرار يؤكد عمى تخمف إيران لمرات عديدة وخرقيا مرارا اللتزام االمتثال التفاق 

كما أن تكتم إيران لمدة  ،يرانيةالضمانات األمر الذي انشأ موجة قمق شديدة حول النوايا اإل
عام أسفر عنو فقدان الثقة في تقاريرىا وتصريحاتيا ما دفع بالمجمس إلحالة ممف إيران  91

 عمى مجمس األمن الدولي فورا . 

األمر الذي استوجب تدخل كل من الصين وروسيا وممارستيما الضغوطات عمى المجمس 
اإليراني إلى مجمس اآلمن لكنو ترك موعد ذلك  الذي اقر في األخير بإحالة الممف النووي

مقابل قبول إيران استئناف محادثات مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي بشان ، 2مفتوحا 
التي رغم انعقادىا لم توفق في الوصول إلى حل  1779برنامجيا النووي شير ديسمبر 

كالة الدولية لمطاقة الذرية بإبالغ الو  1772جانفي  1يرضي الطرفين.  لتقوم إيران بتاريخ 
استئناف أنشطتيا النووية المتعمقة ببحث وتطوير  1772جانفي  2أنيا قررت ابتداء من 

الطاقة النووي السممية لتقوم الوكالة كرد فعل منيا عن تصرف إيران ممثمة في مجمس 
ألمن بإحالة الممف النووي اإليراني إلى مجمس ا 1772فيفري  10محافظييا بالتصويت في 

معربا عن قمقو من انتياكات إيران العديدة  3 1772مارس  1الدولي الذي تم فعال بتاريخ 
 لواجباتيا التي يتعين عمييا االمتثال ليا ذلك ضمن اتفاقية الضمانات .

عمى  1770بعد جيود كبيرة بذلت اتفقت كل من إيران والوكالة الدولية شير أغسطس      
لقضايا العالقة المتعمقة خاصة بالضمانات والتحقيق الذي خطة عمل وجدول زمني لحل ا

                                                           
.69، ص 6222 فٌفري 62مجموعة باحثٌن،" إٌران هل هناك مخرج من المأزق النووي؟، االتحاد األوروبً،   

1
 

2
  M Landler, nuclear agency expected  to back weaker rebuke to Iran, new York times, 24september 2005, p 

09.  
.622شاهرام تشوبٌن،" طموحات إٌران النووٌة "، مرجع سابق، ص  
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تجريو الوكالة حول األنشطة النووية اإليرانية السابقة , ليصدر بعدىا المدير العام لموكالة 
نوفمبر تقرير رفعو إلى مجمس محافظي الوكالة استعرض فيو  92ممد البرادعي بتاريخ 

تأكد من تنفيذ إيران التفاقية الضمانات الشاممة موقف الوكالة من التحقيق الذي اجري قصد ال
 الصادرة عن مجمس األمن الدولي . 9173و 9000و 9030ومستوى امتثاليا لمقرارات 

تضمن التقرير نتيجتين رئيسيتين أن إيران لم تعمق أنشطتيا المرتبطة بالتخصيب ولم      
توقف بناء مفاعل الماء الثقيل كما نصت عميو قرارات مجمس األمن الدولي  وان الوكالة 
الدولية لمطاقة الذرية لم تتمكن من إحراز أي تقدم حول تحقيقيا في ممف األنشطة النووية 

 . 1بعاد العسكرية المحتممة اإليرانية ذات األ

 كما أشار التقرير إلى نقاط جوىرية أخرى أىميا 6

  من أجيزة الطرد المركزي لدييا التي تعمل بغاز  2777أن إيران تركب أو تشغل نحو
جياز طرد  1291اليورانيوم في منشاة تخصيب مبنية تحت األرض ذلك من إجمالي 

في أداء ىذه األجيزة حيث أبمغت إيران تقدما ممحوظا  1771ما يجعميا حققت سنة 
جياز طرد مركزي  3777أنيا ستشرع في تركيب  1771الوكالة الدولية شير أكتوبر 

 ما يسيل عمييا عممية تخصيب اليورانيوم . 1772سنة 

  من إنتاج  1771مواصمة إيران تخصيبيا لميورانيوم حيث أنيا تمكنت شير نوفمبر
عمميات التخصيب  متدني التخصيب ذلك منذ بدءكمغ من اليورانيوم ال 237نحو 

ىذا الرقم الذي يشير حسب بعض المحممين األخصائيين إلى أن  1770شير فبراير 
إيران اقتربت من مرحمة القدرة عمى اإلنتاج السريع لكمية كافية من اليورانيوم عالي 

 . 2التخصيب بنسبة تكفي لصنع سالح نووي 

                                                           
1
  IAEA, implementation of the NPT Safeguards agreement and relevant provisions of security council 

resolutions 1737/ 1747/1803 and 1835 in the Islamic republic of Iran , report buy the director general , 19 
November 2008,p 10. 
2
 IAEA, implementation of the NPT Safeguards agreement in the Islamic republic of Iran, Vienna, September 

2005, p 02. 
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 لممفتشين بزيارة مقررة إلى موقع المفاعل الحراري  رفض إيران شير أكتوبر السماح
الذي يعمل بالماء الثقيل والتحقق من معمومات التصميم مستندة في ذلك إلى قرارىا 

المتعمق بتعميق اتفاقية ضمانات مكممة من جانب  1770الذي اتخذتو شير مارس 
لمعمومات المتوفرة لدييا واحد األمر الذي دفع بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية االكتفاء با

 . 1عن وضع المفاعل التي وفرتيا ليا األقمار الصناعية 

  عجز الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عن التحقق من صحة المزاعم التي تحدثت عن
أنشطة تقوم بيا إيران ليا صمة وثيقة بصناعة األسمحة النووية بسبب تعدد المصادر 

لتي تحصمت عمييا الوكالة من إيران والمعمومات التي أدت لمتضارب في المعمومات ا
 . 2التي وفرتيا ليا دول أعضاء في الوكالة الدولية 

بالرفض المطمق لما أطمقت عنو " مزاعم إنتاجيا  1771األمر الذي قابمتو إيران طيمة عام 
نكارىا لموثائق المتصمة بالدراسات المزعومة ووصفيا بأنيا  أو صنعيا لمسالح النووي" وا 

بالغ الوكالة ،مزورة وممفقة  بالمقابل لذلك وافقت إيران كبادرة حسن نية عمى إجراء مراجعة وا 
الدولية بتقييميا ليذه المزاعم في أعقاب تقديم الوكالة الدولية إلى إيران ما في حوزتيا من 
ة وثائق ذات صمة . لتنتيي ىذه السنة بوجود حالة جمود متزايدة بين إيران والوكالة الدولي

التي أبدت أسفيا تجاه عدم تعاون إيران وعرقمة عمل مفتشي الوكالة في الوصول إلى الوثائق 
المطموبة األمر الذي منع الوكالة الدولية من توفير ضمانة ذات مصداقية بشان عدم وجود 
مواد وأنشطة نووية غير معمنة في إيران ما لم توفر ىذه األخيرة مزيدا من الشفافية في 

 . 3النووية وتنفذ البروتوكول اإلضافي أنشطتيا 

                                                           
1
  W J Broad and D E Sanger, Iran said to have nuclear fuel for one weapon , new York times, 19 November 

2008, p 04. 
2
 IAEA, implementation of the NPT Safeguards agreement in the Islamic republic of Iran, OP,cit, p 04.. 

.988، ص 6225، معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولً، نوفمبر 6مجموعة باحثٌن،" التسلح ونزع السالح واألمن الدولً"، ط  
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استمرت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في بذل جيودىا لحث إيران عمى حل كل المسائل      
 1791العالقة معيا والمتعمقة ببرنامجيا النووي حيث قام وفد من مفتشي الوكالة شير جانفي 

اتفاق ييدف إلزالة المخاوف المتزايدة بزيارة طيران الستئناف الحوار ومحاولة التوصل إلبرام 
 .1حول احتمال تحول برنامجيا النووي لخدمة أغراض عسكرية 

حيث قامت الوكالة بإنشاء فرقة من خبرائيا تتولى عممية التفتيش وكل العمميات التي      
رغم ذلك بقيت عالقة الوكالة وطيران تشوبيا االضطراب  يران النوويةليا عالقة بأنشطة إ

 ا أدى إلعاقة عمل الوكالة وعد التوصل إلى نتيجة ترضي الطرفين .مم

 الفرع الثاني : مصير الممف النووي اإليراني بعد التدخل األوروبي   

قصد الوصول إلى اتفاق وحل يرضي األطراف الفاعمة في ىذه القضية التي أىميا        
يران بادرت دول  االتحاد األوروبي بطرح خيار إجراء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وا 

ل وقفيا ألعمال تخصيب مفاوضات مع إيران تكمن في منحيا جممة من االمتيازات مقاب
 ىذه المفاوضات التي شيدت تعثر تارة ونجاح تارة أخرى . اليورانيوم

كان موقف االتحاد األوروبي إجماال يعارض  : النووية اإليرانية االوروبية المفاوضات -أوال
موقف الواليات المتحدة األمريكية في مسالة الدفع بالممف النووي اإليراني إلى مجمس األمن 
الدولي تمييدا لفرض العقوبات ذلك بسبب جممة من األسباب أىميا وجود عالقات اقتصادية 

 .لمنطقة وتفادي ما قد ينتج من عنفأوروبية إيرانية و العمل عمى استقرار ا

 ألوروبية لحل األزمة النووية اإليرانيةمحادثات الترويكا ا -1

لجأ االتحاد األوروبي إلى إتباع سياسة االحتواء مع إيران من خالل تقديم مبادرة من طرف 
طالق محادثات رسمية  ،بريطانيا ،كل من " فرنسا ألمانيا" ما يعرف بالترويكا األوروبية وا 

                                                           
.26،ص 6266أغسطس  2،صادرة بتارٌخ  1668روٌترز ا.ف ،" الوكالة الدولٌة تنشئ قوة مهام إلٌران"، القدس العربٌة، العدد   

1
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التوصل التفاق مبدئي بتاريخ  تيدف إلقناع طيران التخمي عن تخصيب اليورانيوم  حيث تم
 عرف باسم " اتفاقية طيران" وافقت بموجبو إيران عمى 6 1773أكتوبر  19

  الدخول في اتفاق كامل مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمعالجة وحل جميع
المتطمبات والقضايا العالقة مع الوكالة بشفافية كاممة الوضوح وتصحيح أي إخفاقات 

 أو نقائص .

 يع البروتوكول اإلضافي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية وبدء إجراءات التصديق عميو توق
1 . 

  مواصمة التعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية طبقا لمبروتوكول اإلضافي ريثما تتم
 المصادقة عميو .

  تعميق جميع عمميات تخصيب اليورانيوم ونشاطات إعادة المعالجة بصورة اختيارية
 . 2ية و مؤقتة طوع

في مقابل تعيد إيران بالوفاء بالتزاماتيا وافقت الحكومات الثالث األوروبية عمى معارضة 
إحالة الممف النووي اإليراني إلى مجمس األمن الدولي ما دامت إيران تفي بالتزاماتيا  
باإلضافة إلقرار دول الترويكا تقديم تسييالت لحصول إيران عمى المدى الطويل عمى 

في مجاالت مختمفة و استعدادىا تقديم دعم لبرنامج إيران النووي بما في  التقنيات الحديثة
ذلك ضمانات بالحصول عمى الوقود النووي ومعالجة الوقود المستنفذ شريطة موافقة إيران 

 . 3وقف بناء أي قدرات محمية جديدة في مجال تدوير الوقود 

يران منيا اعترافيا لممرة األولى رغم اتخاذ إيران عددا من الخطوات لتنفيذ اتفاقية ط     
بإجرائيا تجارب لم تعمن عنيا لتخصيب اليورانيوم وتقديم معمومات إضافية لموكالة الدولية 

ديسمبر  97لمطاقة الذرية عن أنشطتيا النووية السابقة وتوقيعيا لمبروتوكول اإلضافي بتاريخ 
                                                           

.62ي النووي اإلٌرانً"، مرجع سابق، ص جاري سامور،" مواجهة التحد  
1
 

.66مجموعة باحثٌن،" إٌران : هل هناك مخرج من المأزق النووي "، مرجع سابق ،ص   
2
 

.66جاري سامور، المرجع نفسه، ص   
3
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ان من حيث توفير المعمومات . إال أن تقارير الوكالة الدولية أظيرت تقصير إير  1 1773
المطموبة سواء عن أبحاثيا أو تجاربيا ما يشكل إخفاق إيران الكبير في التقيد بأىم التزاماتيا 

 ىو التعاون التام والفعال مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية .

في ظل ىذه الظروف المتوترة لم تجد دول الترويكا حال سوى مواصمة محادثاتيا مع      
ران سعيا لمتوصل إلى اتفاق يحفظ حق إيران في االستخدامات السممية لمطاقة النووية دون إي

. حيث تم شير نوفمبر  2تشغيل منشات دورة الوقود النووي الحساسة المتعمقة باليورانيوم 
التي اعتبرت بمثابة صفقة متكاممة تقوم من ناحية  3التوصل إلبرام اتفاقية باريس  1770

إيران بعدم سعييا إلنتاج أسمحة نووية والتعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية عمى التزام 
عادة المعالجة  من ناحية  4لمطاقة الذرية , وموافقتيا تمديد تعميق جميع عمميات التخصيب وا 

أخرى يجب عمى الجانب اآلخر تقديم مكاسب محددة إليران مثل بيع مفاعل نووي متطور 
و تعزيز عالقات التبادل التجاري بين  5إلى منظمة التجارة العالمية وتسييل انضماميا 

طيران ودول االتحاد األوروبي من خالل إبرام اتفاقات تجارية واتفاقات أخرى متعمقة 
 . 6بمكافحة اإلرىاب 

بيدف  1779بموجب اتفاق باريس تم إجراء مفاوضات إيرانية أوروبية شير جانفي      
إال أن ذلك لم يتحقق بسبب المطمب األوروبي ،ة لتنفيذ االتفاق وضع إجراءات تفصيمي

عالن إيران رفضيا  المتعمق بالوقف الدائم لبرنامج إيران الخاص بتخصيب اليورانيوم وا 
الصريح لو ونيتيا استئناف أنشطتيا النووية ورفضيا مجموعة الحوافز المقترحة من قبل 

                                                           
1
 IAEA, Board of governors ; implementation of the NPT Safeguards agreement in the Islamic republic , of Iran, 

Vienna, november2003, p 04. 
2

 .82مجموعة باحثٌن،" أسلحة الرعب إخالء العالم من األسلحة  النووٌة و البٌولوجٌة والكٌمٌائٌة"، مرجع سابق ،ص   

.6222نوفمبر  69تم توقٌعها فً بارٌس من طرف كل من إٌران، فرنسا، ألمانٌا،المملكة المتحدة بتارٌخ   
3
 

.125،مرجع سابق، ص  6229لتسلح ونزع السالح واألمن الدولً" ، مجموعة باحثٌن،" ا  
4
 

.269، ص 6221د خلٌل حسٌن،" قضاٌا دولٌة معاصرة"، لبنان، دار المنهل اللبنانً،   
5
 

.696، ص 6229، مركز الخلٌج لألبحاث، ماي 6مجموعة باحثٌن،" االمتثال العالمً : إستراتٌجٌة األمن النووي"، ط  
6
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ة الجديدة برئاسة محمود احمدي نجاد الذي تم انتخابو الدول األوروبية لتتبنى الحكومة اإليراني
 ليجة أكثر عدائية وصرامة من سابقتيا . 1779كرئيس شير جوان 

أبحاثيا في مجال تخصيب اليورانيوم حسب تصريح  1772لتستأنف إيران شير جانفي       
عمى أساس أنيا  1الرئيس اإليراني نجاد متجاىمة بذلك قرارات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

تمتمك حقا مشروعا مكفوال بموجب معاىدة عدم االنتشار النووي ىو تطوير األنشطة النووية 
األمر الذي أدى لفشل محاوالت إيجاد عنصر الثقة بين الطرفين  2ما دامت ألغراض سممية 

3والتقيد بما ورد في االتفاقيات السابقة 
 .  

التي  9+9الدول األوروبية ممثمة في مجموعة  رغم فشل المساعي السابقة واصمت      
فرنسا باإلضافة إلى  ،بريطانيا ،الصين ،روسيا ،تضم كل من الواليات المتحدة األمريكية 

القائمة عمى  1772ألمانيا مساعييا الدبموماسية و التفاوضية مع إيران بدءا من شير جوان 
منح إيران رزمة جديدة من الحوافز و فرص جوىرية ومكاسب سياسية وأمنية واقتصادية 

  .ود النوويمقابل تجميد برنامجيا المتعمق بتخصيب اليورانيوم وعدم استئنافيا أنشطة دورة الوق

 ىذا وقد تضمن العرض عددا من النقاط الرئيسية أىميا 6

  إعادة التأكيد عمى حق إيران القاطع بامتالك الطاقة النووية ألغراض سممية تتماشى
مع اتفاقية عدم انتشار األسمحة النووية ومع التزاماتيا الدولية والدعم السياسي لتطوير 

 برنامج نووي مدني .

 ألنشطة المتماشية مع الخطة النووية المدنية اإليرانية بما فييا بناء الدعم الفعال ل
مفاعالت نووية جديدة تعمل بالماء الخفيف في إيران خالل مشاريع مشتركة ضمن 

 إطار الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وبالتوافق مع نظاميا الداخمي .

                                                           
.22وبٌن،" طموحات إٌران النووٌة"،مرجع سابق، ص شاهرام تش  

1
 

. 915شانون كاٌل،" الحد من األسلحة النووٌة ومنع انتشارها"، مرجع سابق، ص   
2
 

3
 Tsonchey t , Iran s nuclear program and the U Spolicy, the Montreal review ,2012,p 08. 
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  الدولي حال البدء الموافقة عمى تعميق النقاش حول ممف إيران في مجمس األمن
 بالمفاوضات .

  تمتزم إيران بمعالجة المسائل العالقة وكل المخاوف الدولية من خالل التعاون الكامل
عادة  مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وتعميق كل النشاطات ذات الصمة بتخصيب وا 

وتوكول معالجة اليورانيوم وااللتزام بذلك خالل وقت المفاوضات واستئناف تطبيق البر 
 اإلضافي .

أما بالنسبة إلى مجاالت التعاون المستقبمي التي سيتم التفاوض بشان التوصل التفاقية طويمة 
 األمد بشأنيا تعيدت ب 6

  التفاوض بشان اتفاق تعاون بين الطرفين وتنفيذه وتوفير دعم كبير لبناء مفاعالت
 ة مشتركة .جديدة تعمل بالمياه الخفيفة في إيران من خالل مشاريع دولي

  التعاون عمى صعيد إدارة الوقود النووي المستخدم والنفايات النووية من خالل اتفاقات
 مالئمة .

 .إعطاء ضمانات قانونية خاصة بالوقود إليران وعمى مستويات عدة 

  إقامة مؤسسة وبنك وقود وىياكل من اجل احتياطي يصل إلى خمس سنوات لتزويد
 مة الوكالة الدولية و إشرافيا .إيران بالوقود النووي مع مساى

أما فيما يخص الجانب االقتصادي واالستثمار التجاري الدولي نص العرض الدولي عمى 
دعم التكامل الشامل إليران مع المؤسسات الدولية بما فييا االنتماء لمنظمة التجارة الدولية 

نشا ارة واالستثمار المباشر في إيرانلخمق إطار عمل لزيادة التج ء شراكة إستراتيجية طويمة وا 
األمد بين إيران واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة بما فيو تحديث و توسيع قطاعي النفط و 
الغاز وتطوير البنى التحتية اإليرانية الخاصة بالطاقة من خالل بناء خطوط األنابيب في 
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ي العممي و التقني مجال تحقيق الكفاءة في الطاقة والطاقات المتجددة والمجال التكنولوج
 باإلضافة لمجاالت أخرى يتم االتفاق عمييا .

أما عمى صعيد المكاسب السياسية واالقتصادية و األمنية نص العرض عمى دعم عقد      
مؤتمر جديد لتشجيع الحوار والتعاون في مسائل األمن اإلقميمي وتحسين سبل وصول إيران 

 ا الكامل في البنى الدولية .إلى األسواق الدولية من خالل دعم إدماجي

إضافة لمتعاون في مجال الطيران المدني بما في ذلك إمكانية رفع الحظر المفروض       
عمى شركات تصنيع الطائرات األمريكية و األوروبية لتصدير الطائرات المدنية إلى إيران مما 

قامة شراكة طوي مة األمد في مجال يسيل إمكانية تجديد أسطوليا من الطائرات المدنية وا 
الطاقة بين إيران و االتحاد األوروبي وأي شركاء آخرين . دون إغفال تحديث البنى التحتية 
اإليرانية في مجال االتصاالت و التجييزات الحديثة الخاصة باالنترنيت ورفع الحظر 
المفروض عمى الصادرات في ىذا المجال . دون إغفال دعم مجال التنمية الزراعية في 

 ران عن طريق استفادتيا من التقنيات و التجييزات الزراعية األمريكية و األوروبية .إي

قامة منتدى اقميني لمحكومات لتعزيز الحوار والتعاون بشان القضايا األمنية في  ودعم وا 
الخميج ودعم إقامة منطقة خالية من أسمحة الدمار الشامل ووسائل تداوليا في الشرق 

  .األوسط

لعرض الدولي باإلضافة لما سبق إجراءات محتمل تنفيذىا في حال عدم تعاون كما تضمن ا
 إيران مع المجتمع الدولي حيث يتم اتخاذ إجراءات معينة تتمثل في 6

 فرض حظر عمى صادرات السمع والتكنولوجيا ذات العالقة بيذه البرامج  

 تجميد األصول وحظر التحويالت المالية لممؤسسات واألفراد المعنيين بيذه البرامج  

حظر السفر وتأشيرات الدخول عمى األفراد وكبار المسئولين ذوي العالقة بيذه   
 البرامج
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 إيقاف التعاون التقني مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  

 عمى االستثمار ضد المؤسسات المرتبطة بيذه الصناعات فرض حظر  

حظر دراسة اإليرانيين في الخارج في المجاالت ذات العالقة بتطوير البرامج النووية   
 والصواريخ 

فرض حظر عمى توريد األسمحة إلى إيران والتعاون واالستثمار معيا في قطاعات   
 معينة 

 إلى إيران حظر تصدير منتجات الغاز والنفط المكرر  

 وقف دعم إيران وسعييا لمحصول عمى العضوية في منظمة التجارة الدولية . 

كان موقف إيران من ىذا العرض ىو تأكيدىا مواصمة برنامجيا النووي والتمسك القوي بو 
 ورفضيا لما جاء فيو مع تقديميا لرد عمى ىذه المقترحات تضمن نقاط عديدة نوجزىا في 6

 ق إيران الذي ال خالف حولو في تطوير برنامجيا النووي تجديد التأكيد عمى ح
 .9221ألغراض سممية دون تفرقة طبقا لمعاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام 

 6 االستعداد لمتفاوض البناء كبداية جديدة لمتوصل إلى اتفاقية شاممة مع إيران إذا 

 لدى المجتمع الدولي قامت عمى أساس قواعد وركائز مناسبة وبرنامج واضح ومقبول -

شكمت ضمانات معاىدة عدم االنتشار و الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قاعدة أساسية  -
 لمتعاون

 سمحت بتمثيل متوازن واألخذ بعين االعتبار مخاوف كل طرف -

 تم تقديم ما يسمح لكل طرف من تحقيق مصالحو وأمنو بصورة مناسبة . -

مبادئ مشتركة لمعمل ورفض إيران المستمر  نظرا لعدم تفاىم األطراف واتفاقيا عمى
لممقترحات قرر مجمس محافظي الوكالة الدولية إحالة ممف إيران النووي إلى مجمس 

, الذي بدأ بفرض العقوبات غير العسكرية كخطوة  1772األمن الدولي شير مارس 
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ل لمدفاع تمييدية الستخدام القوة العسكرية األمر الذي دفع بإيران الستعمال كل الوسائ
غالق مضيق ىرمز الذي يمر عبره  عن نفسيا منيا التيديد باستخدام سالح البترول وا 

. ما جعل  1بالمائة من البترول العالمي ما شكل تيديدا لالقتصاد العالمي  07حوالي 
 مجمس األمن الدولي يقوم بإصدار قرارات تتضمن عقوبات ضد طيران .

القاسية التي فرضت عمى إيران وفي مختمف الجوانب  نتيجة التأثير السمبي لمعقوبات    
اليامة أعربت استعدادىا لمعودة من جديد لممفاوضات حيث اجتمعت كل من إيران 

تحت إشراف الوكالة الدولية لمطاقة  1772أكتوبر  92والدول الست في فيينا بتاريخ 
أو شيرين  الذرية حيث كان الطرف اإليراني ينوي إعطاء الدول الكبرى ميمة شير

لمتوصل التفاق لكن طيران قامت بالتالعب بالوقت العنصر اليام في برنامجيا لتتمكن 
من إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب عن طريق وضع ثالث شروط ألي اتفاق بشان 

 مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب بالوقود النووي ىي 6

 أن يجري التبادل في وقت واحد 

 يكون داخل إيران أن 

  2أن تحدد إيران كمية اليورانيوم الذي تريد مبادلتو بالوقود النووي . 

باإلضافة لعقد مفاوضات أخرى عقدت شير نوفمبر من نفس السنة جمعت بين الوفد 
اإليراني والوفد األمريكي التي اعتبرت بمثابة المقاء الرسمي األول بين الوفدين حول البرنامج 

تيجة اعتماد باراك اوباما سياسة حوار جديدة لحل األزمة النووية اإليرانية النووي ذلك ن
 . 3أعمنت من خالليا واشنطن استعدادىا لمتفاوض المباشر مع طيران دون أي شرط مسبق 

                                                           
.696، ص 6222، 622أبعاد إحالة الملف النووي إلى مجلس األمن"، السٌاسة الدولٌة، العدد ابرٌل  احمد السٌد تركً،"  

1
 

.25، ص 6262، 622معمر عطوي،" البرنامج النووي اإلٌرانً: الوقت والتخصٌب معا"، شؤون األوسط، العدد   
2
 

.25, ص 6262, بٌروت622ون األوسط, العدد سٌد حسٌن موسوي," آخر التوجهات اإلٌرانٌة فً المفاوضات النووٌة", شؤ  
3
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من بين النقاط الرئيسية التي تم التركيز عمييا ىو نقل اليورانيوم الضعيف التخصيب      
بالمائة وتحويمو إلى فرنسا التي تحولو بدورىا غالى وقود  17إلى روسيا لتخصيبو بنسبة 

حيث تمثل موقف إيران في رفض تسميم  نووي تستعممو إيران في مفاعل أبحاثيا في طيران
اليورانيوم دون الوصول إلى اتفاق شامل وجدي وممزم مع الدول الست المفاوضة و الحصول 

ليكون مصير ىذه المفاوضات كغيرىا  ة الذريةن الوكالة الدولية لمطاقعمى تعيدات ممزمة م
من سابقتيا الفشل بسبب عدم الثقة بين األطراف المفاوضة والتعامل المزدوج في المعايير 

 . 1وفي تطبيق القوانين والبروتوكوالت الدولية 

 المحادثات الثالثية الخاصة بالبرنامج النووي اإليراني : -2

ص الغضب الدولي حول برنامجيا النووي فتوجيت إلى الدول حاولت طيران امتصا      
الصديقة ليا لعقد اتفاق ثالثي ضم باإلضافة إلى طيران كل من البرازيل و تركيا تم ذلك في 

 . نص في مجممو عمى 6 2 1797ماي  90طيران بتاريخ 

 تأكيد الدول الثالث التزاميا بعدم انتشار األسمحة النووية واحترام حقوق جميع 
 األعضاء من بينيا إيران في البحوث والتنمية و امتالك دورة الوقود.

  تأكيد الدول الثالث عمى تنفيذ ىذا االتفاق في أجواء ايجابية وبناءة بعيدا عن
 المواجية لبدء مرحمة جديدة من التعاون .

  يعتبر تبادل الوقود النووي خطوة النطالق التعاون في مختمف مجاالت التكنولوجيا
 ووية السممية  .الن

  كيموغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى تركيا عمى  9177قيام إيران بشحن
 أن يبقى ممكا إليران .

                                                           
.666, ص 6262, افرٌل 682والء عالء البحري," إٌران واتفاق تبادل الٌورانٌوم : سٌاسة كسب الوقت", السٌاسة الدولٌة, العدد   

 1
 

تم التوقٌع على االتفاق الثالثً خالل قمة جمعت بٌن كل من الرئٌس اإلٌرانً محمود احمدي نجاد ورئٌس الوزراء التركً رجب طٌب اردوغان   
 والرئٌس البرازٌلً لوالدا سٌلفا .
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  تممك إيران و الوكالة الدولية لمطاقة الذرية حق إرسال مراقبين لإلشراف عمى امن
 في تركيا . المنخفض التخصيب  شحنة اليورانيوموالحفاظ عمى 

 كيموغرام من الوقود النووي عالي التخصيب إلى إيران قصد  917ل التعيد بإرسا
 تشغيل مفاعل طيران المخصص لألغراض السممية .

  إبالغ إيران لموكالة الدولية لمطاقة الذرية خطيا أو عبر القنوات الرسمية بيذا االتفاق
 خالل سبعة أيام من تاريخ إعالنو .

  1يحق إليران أن تطمب من تركيا إعادة اليورانيوم إلييا بسرعة وبال شروط . 

رغم إبرام ىذا االتفاق الذي اعتبر خطوة ىامة حول حل األزمة النووية اإليرانية إال انو 
تعرض لمعديد من االنتقادات خاصة من قبل الواليات المتحدة األمريكية التي أعمنت أنيا لن 

ة لفرض مزيد من العقوبات عمى إيران بسبب شدة قمقيا ومخاوفيا الكبيرة توقف جيودىا الرامي
من تمكن طيران عن طريق مساعدات أجنبية من تطوير صواريخيا العابرة لمقارات والتي 

األمر الذي تم فعال حيث قام  1799ييا وضرب أراضييا بحمول عام يمكنيا الوصول إل
 ران .مجمس األمن بفرض مزيد من العقوبات ضد طي

تأزم الوضع أكثر بعد فرض جممة من العقوبات عمى إيران بسبب برنامجيا النووي       
فشل المفاوضات الرامية إليجاد حل ليذه األزمة ليقوم بعدىا الرئيس اإليراني محمود احمدي 

باإلعالن انو طمب من المسئولين في بالده  1797فبراير  70نجاد في خطوة مفاجئة بتاريخ 
فبراير بتخصيب اليورانيوم  2ي إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لتبدأ إيران فعميا في البدء ف
 بالمائة محميا بعد فشل مشروع مبادلة اليورانيوم المخصب . 17بنسبة 

تمكنيا من إنتاج مسحوق اليورانيوم  1799ديسمبر  79لتعمن بعدىا بالضبط في تاريخ       
ا بالتحكم الكامل بدورة إنتاج اليورانيوم المخصب . ما جعل لممرة األولى األمر الذي سمح لي

ردود الفعل عن ىذه الخطوة تكون عنيفة حيث أبدت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تخوفيا 
                                                           

.96-25معمر عطوي،" البرنامج النووي اإلٌرانً الوقت والتخصٌب معا"، مرجع سابق، ص ص   
1
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كما قامت واشنطن بتشديد  بعد عسكري لبرنامج إيران النووي الجدي من إمكانية وجود
ران التيديد بإغالق مضيق ىرمز في حال عقوباتيا عمى القطاع المالي خاصة ما دفع بطي

صعد الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد   .1فرضت عقوبات  عمى صادراتيا النفطية  
تشغيل ثالثة أالف جياز جديد  1791فبراير  99من مستوى األزمة أكثر بإعالنو بتاريخ 
 لمطرد  المركزي في موقع نطانز بإيران .

استمر التوتر الشديد سائدا في عالقة إيران والدول الست المفاوضة والمجتمع الدولي       
برمتو إلى غاية تولي حسن روحاني منصب رئيس الجميورية اإلسالمية  اإليرانية عام 

ما دفع لوجود بوادرأمل في التوصل لحل دبموماسي لالزمة النووية اإليرانية باعتباره  1793
ل . وىو ما تم فعال حيث أعمنت طيران استعدادىا لمعودة إلى مفاوضات يمثل التيار المعتد

حيث تم تكثيف الجيود الدبموماسية وعقد العديد من االجتماعات بين طيران ودول االتحاد 
 والمدير العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . 9+9األوروبي و دول 

التفاقية مؤقتة مدتيا  1793فمبر نو  10أفضت ىذه المفاوضات لتوصل األطراف في      
صة فيما يتعمق بتخصيب أشير تنص عمى خفض إيران ألنشطتيا النووية الحساسة خا 2

وعدم تنشيطيا لمفاعل " أراك" الذي يعمل بالماء الثقيل . مقابل ذلك تمتزم األطراف  اليورانيوم
كيماويات  ن البترواألخرى برفع العقوبات المالية ورفع الخطر عن الصادرات اإليرانية م

والواردات اإليرانية من السمع والخدمات المغذية لقطاع صناعة السيارات وواردات الذىب 
مميار  0,1والمعادن النفيسة وتسييل استرداد إيران لألرصدة المجمدة الممموكة ليا المقدرة ب 

باإلضافة لمسماح إليران باستيراد قطع الغيار والخدمات التي تتعمق بقطاع الطيران  دوالر.
المدني وفتح قناة مالية لتتمكن إيران من خالليا من دعم المعامالت  اإلنسانية والوفاء 

 . 2بالتزاماتيا المالية تجاه منظمة األمم المتحدة 

                                                           
.25،ص 6262، أكتوبر 222أسبوع دبلوماسً حافل فً فٌٌنا حول الملف النووي اإلٌرانً"، أصداء الشروق، العدد  مقال بعنوان" 
1
 

6
, قناة بً بً سً ، على الموقع االلكترونً :6262ابرٌل  66مقال بعنوان" سؤال وجواب عن نظام العقوبات على إٌران"، صادر بتارٌخ     

http, www, BBC, com. middleast ,2014. 
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في القيام بجوالت من  أساساوي المتمثمة النو  إيرانممف  أزمةلم تتوقف المساعي الرامية لحل 
المفاوضات الشاقة التي جمعت بين الدول الكبرى وطيران لتكمل ىذه المجيودات وبعد مرور 

 1799 ابريل 71شير من المساعي بالضبط في مدينة لوزان السويسرية بتاريخ  91حوالي 
 أكثربتعميق  األقلعمى  سنوات 97كبح تقدم البرنامج لمدة  إلى إجماالاتفاق ييدف  بإبرام

 91مقابل رفع العقوبات الغربية عمى طيران بعد مرور  اإليرانيةمن ثمثي قدرات التخصيب 
 عام من التيديدات بين الطرفين .

 والمتمثمة في 6 أىميااشتمل االتفاق عمى العديد من البنود التي نذكر 

  3,20يوم بنسبة اقل من بتخصيب اليوران إيرانفيما يتعمق بمخزون اليورانيوم تتعيد 
 سالح نووي  إنتاجحيث ال تتمكن من  األقلعاما عمى  99بالمائة في فترة تناىز 

غير متطورة،  بأجيزةيكون  أنالتخصيب في منشأة نظانز عمى  أنشطةتنحصر 
 377 إلىكيموغرام  آالف 97من اليورانيوم المخصب من  إيرانتقميص حجم مخزون 

تطوير مرتبطة  أعمال أو أبحاث إجراءعمى عدم  إيرانكيموغرام فقط ، موافقة 
 عام . 99بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو ولمدة 

  الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم  أجيزةالطرد يجب تقميص عدد  ألجيزةبالنسبة
فقط  2970 إلى ألف 92الجاىز لمتشغيل بأكثر من الثمثين حيث يتنقل عددىا من 

من الجيل  أجيزةسنوات مع تقيدىا باستخدام  97از فقط لمدة جي 9727مع تشغيل 
الطرد المركزي من الجيل الثاني المركبة في  أجيزة إزالةفي القترة المذكورة ،  األول

جياز ووضعيا قيد التخزين تحت مراقبة الوكالة الدولية  9777منشأة نطانز عددىا 
 في حاالت معينة . إال األجيزةسنوات مع منع استخدام ىذه  97لمطاقة الذرية لمدة 

                                                                                                                                                                                     
1  

 ، على الموقع االلكترونً : 6269-22-22بعنوان " اتفاق لوزان"، الجزٌرة لألخبار،  مقال
www,algazeera.net/ events/2015-04-06
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  منشأة جديدة بغرض تخصيب  أيفيما يتعمق بالمنشات النووية يجب عدم بناء
عام عمى  99عام مع عدم استخدام طيران لمنشأة فوردو لمدة  99اليورانيوم خالل 

بحوث بخصوص  أي إجراءلعدم  باإلضافةسممية  ألغراضمع تحويل المنشأة  األقل
بناء  إعادةعمى مواد انشطارية ،  اإلبقاءسنة مع عدم  99لمدة التخصيب في فوردو 

البالتينيوم الذي  إنتاجالذي يعمل بالمياه الثقيمة بشكل ال يستطيع معو  أراكمفاعل 
النووية ما يستدعي تدمير قمب المفاعل الذي يعمل بالمياه  األسمحةيستخدم في 

نتاج األبحاثبناء المفاعل ليقتصر عمى  إعادةمع  إيراننقمو خارج  أوالثقيمة   وا 
من بناء مفاعل  إيرانالبالتينيوم ، عدم تمكن  إنتاجالطبية دون النظائر المشعة 

 عام. 99يعمل بالمياه الثقيمة لمدة 

  مع التزام ىذه  إيرانخارج  إلى أراكفيما يخص الوقود المستنفذ يتم شحنو من مفاعل
 تصنيع عمى ىذا النوع من الوقود . إعادةميات عم أو أبحاث إجراءبعدم  األخيرة

  الرقابة الدولية تتولى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مراقبة كافة المواقع  إطارفي
بانتظام مع إمكانية وصول مفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى  اإليرانيةالنووية 

ورانيوم ، كما يمكن لمفتشي سمسمة إمداد البرنامج النووي اإليراني خصوصا مادة الي
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية دخول مناجم اليورانيوم واألماكن التي تنتج الكعكة 

عام، من جية أخرى تسمح إيران لموكالة الدولية لمطاقة الذرية  19الصفراء لمدة 
بالوصول إلى أي موقع تشتبو فيو أو تصفو بأنو منشأة سرية ، موافقة طيران عمى 

البروتوكول اإلضافي الذي يمنح الوكالة الدولية لمطاقة الذرية حق القيام  تطبيق
منشأة نووية يشتبو في أنيا تحتضن أنشطة نووية غير  أليبالزيارات المفاجئة 

 مسموح بيا .

  بالنسبة لمعقوبات الدولية تبقى جميع العقوبات المفروضة عمى إيران سارية المفعول
حتى توقيع االتفاق النيائي ، مع تخفيف تدريجي لمعقوبات النووية التي تفرضيا 
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الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي في حال تقيد إيران ببنود االتفاق 
قوبات التي فرضيا مجمس األمن الدولي عمى إيران النيائي ، رفع تدريجي لبعض الع

 . 1مع اإلبقاء عمى العقوبات المرتبطة بانتشار أسمحة الدمار الشامل 

اليادفة لموصول  9+9بين طيران ودول  التي أخذت منحى ايجابياستمرت الجيود      
 1799جويمية  90التفاق تسوية نيائي لبرنامج إيران النووي لتكمل في فيينا بالضبط بتاريخ 

شير من المفاوضات عرفت ب " االتفاقية  19بالتوقيع عمى اتفاق بين الطرفين بعد مضي 
الذي أتى استكماال التفاق لوزان الذي  1792الشاممة" لتكون سارية المفعول بدءا من جانفي 

يتم تقديمو ومالحقو إلى مجمس األمن الدولي لمتصديق عميو لينفذ بالتنسيق مع الوكالة 
 .لدولية لمطاقة الذرية ا

نصت االتفاقية عمى مجموعة من االلتزامات التي تقع عمى الطرفين حيث تتعيد إيران وتمتزم 
 ب 6

  مع وضع جياز طرد  9727خفض عدد أجيزة الطرد المركزي بمقدار الثمثين إلى
 .أجيزة الطرد الزائدة في مستودعات تحت رقابة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

  مع تحديد مخزوناتيا من بالمائة من اليورانيوم اإليراني المخصب  21التخمص من
 3,20كيموغرام وبنسبة تخصيب ال تزيد عن  377عام المقبمة ب  99اليورانيوم في 

 .بالمائة عمى أن تبيع إيران الكمية الزائدة لزبائن دوليين 

  واريخ البالستية.سنوات لمص 1سنوات إضافية و  9حظر استيراد األسمحة لمدة 

  السماح لمفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بالدخول لكل المواقع المشتبو بيا منيا
 المواقع العسكرية بعد التشاور مع إيران .

                                                           
6
، على الموقع االلكترونً : 6269-22-22بعنوان " اتفاق لوزان"، الجزٌرة لألخبار،  مقال   

www,algazeera.net/ events/2015-04-06
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  عدم تصدير الوقود الذري خالل السنوات المقبمة وعدم بناء مفاعالت تعمل بالمياه
 الثقيمة .

  مفاعالت تعمل بالماء الثقيل ولن تخزن  أيسنة القادمة  99خالل  إيرانعدم بناء
 .1الدولية  األسواقىذه المادة بل سيتم بيع الفائض منيا في 

  لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بشأن  اإلضافيعمى البروتوكول بالتصديق  إيرانتعيد
عطاءالتفتيش التطفمي  ح ليم بالبقاء في لمفتشي الوكالة والسماالتصاريح الالزمة  وا 

 لمدة طويمة من الزمن . أراضييا

  تحويل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل لمعمل بالماء الخفيف ليحقق أىداف
 ميغاواط .  17سممية تتعمق بالبحث العممي مع عدم تجاوز قدرتو 

 بالوفاء بالتزاماتيا المتمثمة في 6 9+9مقابل ذلك تتعيد دول 

  ومنظمة ضة من قبل دول أوروبا والواليات المتحدة األمريكية رفع العقوبات المفرو
بشكل مواز مع تقارير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مع تعيد  عمى إيراناألمم المتحدة 

كل من الواليات المتحدة األمريكية  واالتحاد األوروبي بعدم فرض أي حظر جديد 
 عمى إيران .

 راني طويمة المدى مع استمرار تخصيبيا فرض قيود عمى البرنامج النووي اإلي
 .عام في موقع نطانز فقط  99خالل بالمائة  3,20لميورانيوم بنسبة 

 . اإلفراج عمى أرصدة وأصول إيران المجمدة 

  إشراف روسيا عمى تأمين الوقود النووي مع استخدام إيران لميورانيوم المخصب بنسبة
 العممية عمى أن تحوليا لوقود نووي .بالمائة في المفاعالت المخصصة لألبحاث  17

                                                           
6
مقال 

 
:  ً، على الموقع اإللكترون6262-26-61بعنوان " أهم بنود االتفاق بٌن إٌران ومجموعة الخمسة زائد واحد "، الجزٌرة اإلخبارٌة ،   

www,aljazeera,net/events/2016-01-17 
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  رفع الحظر عمى الطيران اإليراني والبنك المركزي والشركات النفطية والعديد من
 المؤسسات والشخصيات اإليرانية .

  1التعاون في مجاالت الطاقة و التكنولوجيا . 

وتمكين طيران يسمح االتفاق أيضا بدخول منظمة األمم المتحدة إلى كل مواقع إيران النووية 
من تصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب مع اإلبقاء عمى حظر األسمحة األممي 

سنوات  1سنوات واستمرار الحظر عمى مبيعات الصواريخ لمدة  79الفروض عمى إيران لمدة 
األمر الذي يعني أن البرنامج النووي الصاروخي غير مرتبط بيذا االتفاق ما يعني أن 

 مفروضة عمى النظام اإليراني بسبب ىذا البرنامج لن ترفع .العقوبات ال

بناءا عمى االتفاق الذي تم توقيعو قامت إيران والوكالة الدولية لمطاقة الذرية بالتوقيع عمى 
خطة عمل تخص مسائل فنية وجوانب عسكرية محتممة في األنشطة النووية اإليرانية تتمثل 

 أىم محاورىا في 6

  1د المفروضة عمى األبحاث اإليرانية في المجال النووي مدة اإلبقاء عمى القيو 
 سنوات .

  سنة . 99امتناع إيران عن إجراء بحوث عممية بشان معالجة الوقود النووي لمدة 

  سنة عن  99يجب أال يزيد احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران خالل
 كيموغرام . 377

 2العسكري المحتمل في حوارىا مع الوكالة  التزاميا بتوضيح القضايا ذات التوجو . 

                                                           
6

, قناة فرانس 6269جوٌلٌة  62رٌخ مقال بعنوان" التوصل إلى اتفاق تارٌخً بٌن طهران والدول العظمى حول النووي اإلٌرانً", صادر بتا  

االخبارٌة على الموقع االلكترونً :  62  
HTTP/www. FRANCE 24. com/2015.07.1 

6
على الموقع االلكترونً: 6269جوٌلٌة  62مقال بعنوان" االتفاق النووي مع إٌران من مخاض الوالدة إلى عناء التنفٌذ", صادر بتارٌخ      

http/www.arabic.rt.com/ news 788436. 
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  والمحصن  األرضعدم قياميا بتخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو الموجود تحت
عمى أن تتم التجارب مفاعل لمبحث العممي  إلىضد اليجمات الذي سيتم تحويمو 
 داخمو بالتنسيق مع المجتمع الدولي .

نتيجة الضغوطات التي مارستيا الدول الست عمى إيران حصمت الوكالة الدولية لمطاقة 
الذرية عمى امتيازات و صالحيات بموجب االتفاق الشامل تتمثل أىميا في تكميف الوكالة 
بمراقبة جميع المواقع النووية اإليرانية بشكل منتظم مع تعزيز صالحياتيا إلى حد كبير 

نووية اإليرانية بدءا من استخراج اليورانيوم وصوال ألبحاث التطوير مرورا ليشمل كل الشبكة ال
بتحويل وتخصيب اليورانيوم , األمر الذي سيمكن الوكالة من الوصول إلى مناجم اليورانيوم 

 . 1سنة القادمة  19والى أماكن إنتاج الكعكة الصفراء طيمة 

ينة بين طرف مؤيد وآخر معارض ألسباب كانت ردود الفعل حول االتفاقية الشاممة متبا     
تحكميا عموما مصالح الدول حيث نجد أن موقف مجمس األمن الدولي كان ايجابي تجاه 

قراره الذي صادق من خاللو عمى  1799جويمية  17االتفاق حيث تبنى بالجماع يوم االثنين 
جميورية إيران  االتفاق الذي يميد لرفع العقوبات الدولية التي فرضيا مجمس األمن عمى

. ليذا الغرض قرر مجمس األمن إبقاء لجنة خبراء  2شرط وفاء ىذه األخيرة بكافة التزاماتيا 
 .1792تراقب العقوبات المفروضة عمى إيران وتمديد عمميا حتى شير جويمية 

 أما موقف الواليات المتحدة األمريكية فقد انقسم بين مؤيد لو واعتباره فرصة جيدة إلتباع     
اتجاه جديد في العالقات األمريكية اإليرانية وجب اغتناميا كما انو خطوة لالبتعاد عن 

مع تأكيده  3الصراع واالنتشار النووي ىذا حسب رأي وموقف الرئيس األمريكي باراك أوباما 

                                                           
1
 على الموقع  6269تموز  62مقال بعنوان" ما هً ابرز مضامٌن االتفاق النووي بٌن إٌران والقوى الغربٌة؟", الدٌار اللبنانٌة, صادرة بتارٌخ  

http/www. addiyar.com/article 1030761. 
2

، صحٌفة الرٌاض على  6269جوٌلٌة  62ارٌخ االثنٌن مقال بعنوان" مجلس األمن ٌصادق على قرار رفع العقوبات على إٌران"، صادر بت  

HTTP/ www. alriyadh.com/1066512.  
3

، قناة 6269جوٌلٌة  62مقال بعنوان" النووي اإلٌرانً: الدول الكبرى تشٌد باالتفاق التارٌخً وتدشن مرحلة جدٌدة مع طهران"، صادر بتارٌخ   

 اإلخبارٌة على الموقع االلكترونً :  62فرانس 

HTTP. www. france 24.com/ 20150714. 
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الدائم عمى أن األولوية ىو حماية إسرائيل والوقوف بجانبيا . إال أن موقف أعضاء 
كي لم تكن بنفس االيجابية حيث قاموا بتوجيو االنتقادات العديدة فور إعالنو  الكونغرس األمري

األمر الذي يثير قمقا دوليا في حال رفض الكونغرس األمريكي ىذا االتفاق ولم يوافق عميو ما 
يمنع أمريكا ممثمة في الرئيس اوباما من رفع العقوبات المفروضة عمى طيران إال بموجب 

 افق عميو أعضاء الكونغرس ومجمس الشيوخ ويوقعو الرئيس اوباما .وضع قانون جديد يو 

كان موقف االتحاد األوروبي مماثال لموقف مجمس األمن الدولي والرئيس اوباما حيث     
صرحت مسئولة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي بان التوصل ليذا االتفاق ىو يوم 

الثقة وفتح فصل جديد من العالقات  تاريخي تسبب في وجوده ظروف ساىمت في بناء
 األوروبية اإليرانية .

وتنفيذىا لكافة  إيراندفع التصريح الصادر عن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الذي مفاده تقيد 
 األوروبيواالتحاد  األمريكيةبالواليات المتحدة  األخيرتعيداتيا بموجب االتفاق النووي 

نتيجة توقيع الرئيس  إيرانالتنفيذ ورفع العقوبات عمى عن دخول االتفاق حيز  باإلعالن
يقضي بإلغاء العقوبات  1792جانفي  92تنفيذيا بتاريخ السبت  أمراباراك اوباما  األمريكي

 المفروضة عمى إيران والمتعمقة ببرنامجيا النووي.

لصالح االستقرار بينما رأى رئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين في ىذا االتفاق انحيازا     
 والتعاون كما انو سيساىم في محاربة اإلرىاب في الشرق األوسط نتيجة التعاون المشترك .

أما موقف إسرائيل فقد ظير في شكل االعتراض الشديد عمى إبرام أي اتفاق مع طيران     
واصفة إياه بأنو" خطا فادح دو أبعاد تاريخية" حيث صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو أن 
الدول الكبرى قدمت تنازالت بعيدة المدى في كل المجاالت التي يفترض أن تمنع طيران من 

 .1اج أسمحة نووية  حيازة قدرات إنت

                                                           
1
 على البً بً سً الموقع االلكترونً 6269جوٌلٌة  62مقال بعنوان" كٌف ترى دور إٌران فً المنطقة بعد رفع العقوبات"، صادر بتارٌخ  
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استفادت وحققت بعض النتائج االيجابية بعد توقيعيا االتفاق  إيرانيمكننا القول بان  إجماال
 اإلنتاجرفع العقوبات عن تصدير النفط ووصول  أىميامع دول الخمسة زائد واحد  األخير

 باإلضافةماليين برميل يوميا  0 إلىوصولو  أملمميون برميل عمى  3,0ما يقارب  إلى
السيارات  بإنتاجلموصول  آفاقمع شركة بيجو الفرنسية  إيرانلعودة صناعة السيارات وتوقيع 

لتصنيع فئات  األلمانيةسيارة سنويا ناىيك عن توقيع اتفاقية مع شركة بنز  ألف 917 إلى
 التي تعد من الصناعات الرئيسية البتر وكيماوياتما سيؤدي لتعزيز صناعة  إيرانمعينة في 

 . بإيران

بالتأكيد وتؤدي لمنيوض بقطاعيا  إيرانرغم تحقيق ىذه النتائج االيجابية التي تخدم مصمحة 
طيران منيا اتياميا  أماموجود بعض الممفات شكمت عائقا وتحديا حقيقيا  أن إالاالقتصادي 

 ضافةباإل، وقياميا بعدد من التجارب الصاروخية البالستية بعد عقد االتفاق  اإلرىاببدعم 
مما سيؤدي لتعرضيا لفرض  إيرانمن التعامل مع  األجنبيةلتخوف الشركات والبنوك 

العام  األمينتقرير  إغفالدون . األمريكيةغرامات  مالية عمييا من قبل الواليات المتحدة 
الدولي بتاريخ  األمنالمتحدة ليناقشو مجمس  لألممالمتحدة بان كي مون الذي رفعو  لألمم
بنقض القرار االممي رقم  اإليرانيخالل جمسة خاصة اتيم فييا النظام  1792جويمية  91

لنشوء خالفات  األخيرةتجارب طيران  أدتحيث  اإليرانيالمتعمقة باالتفاق النووي  1139
تصرفيا ىذا فيو انتياك صارخ لمقرارات  أنرأى البعض  إذالدولي  األمنمجمس  أعضاءبين 
الذي يحظر عمى طيران القيام بنشطات  9212رقم  األمندولية خاصة قرار مجمس ال

نووية وبنود االتفاق النووي الموقع  أسمحةمرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكنيا حمل 
الصاروخية ىي حق مشروع ليس فيو  إيرانتجارب  أن اآلخرالبعض  رأىمؤخرا ، فيما 

                                                                                                                                                                                     
http/www.bbc.com/ interactivité. 
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صواريخيا البالستية  أنمؤكدة  إيرانالذي تمسكت بو  ألمراانتياك لمقرارات الدولية وىو 
 .1دفاعية ليست مصممة لحمل رؤوس نووية 

جماعات خارج حدودىا  إلى أسمحة إرسالالتياميا بزعزعة استقرار المنطقة عبر  باإلضافة
رسال األوسطفي منطقة الشرق  العراق واليمن دون الحصول عمى موافقة مسبقة  إلىسالح  وا 

وترأس  األمريكية اإلدارةتغير  إغفاليشكل انتياكا واضحا وصريحا لمقانون الدولي ، دون  ما
الذي توعد منذ البدء بتمزيق االتفاق النووي  األمريكيةدونالد ترامب رئاسة الواليات المتحدة 

 بيدف تغييرىا من اتفاقية سيئة إلى جيدةليتراجع ويصرح انو سيراقب بشدة تنفيذ بنود االتفاق 
 حسب تصريحو .

كل ىذه المعطيات وغيرىا المتعمقة بالممف النووي اإليراني تدفعنا لمتساؤل عن إمكانية فرض 
عقوبات دولية جديدة ضد إيران ؟ ىل ستكون نياية الممف النووي اإليراني شبيية بممف 
ة العراق أم بممف كوريا الشمالية أم ستصبح قوة نووية وتمحق بالنادي النووي رغم معارض

 الجميع ؟ .

 ثانيا : العقوبات التي تعرضت ليا إيران بسبب برنامجيا النووي 

لجأ المجتمع الدولي وعمى رأسو الواليات المتحدة األمريكية إلى فرض وتشديد العقوبات     
المتنوعة المالية والعسكرية واالقتصادية عمى إيران تجنبا لدخول حرب مباشرة معيا وحثيا 

النووية لكن كل ذلك رغم انو شكل عبا اقتصادي كبير عمييا إال انو لم عمى وقف أنشطتيا 
 يمنعيا من تطوير برنامجيا و االستمرار فيو .

دون إغفال العقوبات الدولية التي فرضت عمييا من قبل مجمس األمن الدولي الذي تم 
رات إقحامو في قضية تتجاوز اختصاصو وتعكس غمبة االعتبارات السياسية عمى االعتبا

                                                           
6
، 62192، العدد 6262ٌولٌو  69د سلطان محمد النعٌمً ،" االتفاق النووي اإلٌرانً وتقرٌر األمم المتحدة "، جرٌدة الشرق األوسط، االثنٌن  

.22ص    
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القانونية كما أنيا توضح مدى تأثير النظام الدولي األحادي القطبية وىيمنة الواليات المتحدة 
 األمريكية عميو واستخدامو كأداة لمعاقبة الدول التي تتعارض مع السياسة األمريكية . 

 العقوبات التي فرضتيا الواليات المتحدة األمريكية عمى إيران -1

اإليراني عمى الدوام واحدا من ابرز مصادر التوتر والتأزم في  ظل البرنامج النووي    
العالقات بين إيران وأمريكا حيث ظمت اإلدارات األمريكية المتعاقبة تؤكد عمى وجود مكون 
عسكري في برنامجيا من خالل إصدارىا لمتقارير االستخباراتية الدورية حول برنامجيا الذي 

 ة ليس مقتصرا عمى مجرد االستخدامات السممية ليا.ييدف حسبيا إلى إنتاج أسمحة نووي

تمتاز العقوبات التي تفرضيا لحد اآلن أمريكا عمى إيران بسبب برنامجيا النووي بالقدم حيث 
والتنوع فيي تشمل جميع المجاالت الحيوية والرئيسية لكل دولة حيث  9202بدأت سنة 

 همن أىم ىذ ،رات من الدوالراتائر بمغت الممياتكبدت إيران نتيجة ىذه العقوبات خس
 العقوبات 6

فرضت الواليات المتحدة األمريكية العقوبات األولى عمى إيران اثر اقتحام الطالب   
  9202اإليرانيين سفارتيا في طيران واحتجازىم لدبموماسيين أمريكان كرىائن عام 

في المصارف نوفمبر من نفس السنة بتجميد األرصدة اإليرانية  90لتقوم أمريكا في 
األمريكية وفروعيا ومنع دخول الصادرات اإليرانية إلى أمريكا باستثناء اليدايا 

 الصغيرة واألغذية وبعض أنواع السجاد .

قامت الواليات المتحدة األمريكية بفرض حظر اقتصادي من قبل الرئيس  9229سنة   
كانت جنسيتيا األمريكي السابق بيل كمينتون و عقوبات مالية عمى الشركات ميما 

مميون دوالر في السنة التي تقوم باالستثمار في قطاعي النفط  17تصل ألكثر من 
 . 1والغاز في إيران 

                                                           
6

ز , الصباح نٌو6262نوفمبر  69مقال بعنوان" ما هً العقوبات الدولٌة المفروضة على إٌران... وكٌف ستخفف"، صادر بتارٌخ االثنٌن     

HTTP/www.assabah- news.tn/article 77822. 
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إذ تفرض من  9222اصدر الكونغرس األمريكي قانون العقوبات عمى إيران سنة   
خاللو الواليات المتحدة األمريكية عقوبات عمى جميع الشركات األجنبية التي تستثمر 

 مميون دوالر في مجال تنمية موارد النفط في إيران تتمثل في 6 17بأكثر من 
 ستيرادالحرمان من المساعدة في بنك التصدير و اال 

 الحرمان من ترخيص التصدير لصادرات الشركات المعاقبة 

  1حظر تصنيف تمك الشركات كتاجر أساسي لمواليات المتحدة األمريكية . 

عقوبات عمى ثالث بنوك إيرانية كما أطمقت  1770فرضت واشنطن شير أكتوبر   
عبارة " ناشر أسمحة الدمار الشامل" عمى الحرس الثوري اإليراني لتضيف وزارة 
الخزانة المالية األمريكية العديد من المصارف اإليرانية لقائمتيا السوداء لتمنع عام 

رفيا من أن تكون وسيطا في تحويل أموال مع الواليات المتحدة األمريكية مصا 1771
 إيران .

قانون ينص عمى  1797جوان  9إصدار الرئيس األمريكي باراك اوباما بتاريخ   
نص عمى  1797فرض أقصى العقوبات عمى إيران, ليصدر قانون آخر شير جويمية 

ي اتخاذ إجراءات عقابية عمى المجموعات األجنبية التي تستثمر في القطاع النفط
فرضيا عقوبات  1799اإليراني . وىو ما نفذتو فعال حيث أعمنت أمريكا شير ماي 

عمى شركة بترولية فنزويمية عامة وأكثر من ست شركات نقل بحري لتعامميا تجاريا 
 مع إيران منتيكة الحظر األمريكي .

ا عمى األشخاص الذين يقدمون دعم 1799نوفمبر  19تشديد واشنطن لعقوباتيا في   
كما وصفت واشنطن طيران بأنيا منطقة رئيسية  وير القطاع النفطي اإليرانيلتط

لغسل األموال وىي خطوة كان اليدف من ورائيا إقناع البنوك غير األمريكية بعدم 
 التعامل مع إيران .

                                                           
6

مصطفى اللباد ،" العقوبات المفروضة على إٌران"، موقع المعرفة     
http/www  - marefa.org.php

.
 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

246 
 

ممثمة في رئيسيا باراك  1799ديسمبر  39قامت الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ   
تمويل الدفاع الذي تم بموجبو تجميد أرصدة مؤسسات مالية اوباما بوضع قانون 

أجنبية تقيم عالقات تجارية مع البنك المركزي اإليراني في قطاع النفط , ليعفى بعدىا 
 . 1دولة أوروبية  99بمد من بينيا  91عن 

قرارىا بتطبيق دفعة جديدة من  1791أصدرت اإلدارة األمريكية شير يوليو   
رنامج نووي عسكري وتصدير ان متيمة إياىا بالمضي في تنفيذ بالعقوبات عمى إير 

حيث تطبق العقوبات الجديدة عمى منظمات عسكرية إيرانية ومصارف وأفراد  اإلرىاب
كما تم تجميد كل الحسابات األمريكية ليذه الجيات ومنع المواطنين األمريكيين من 

 . شممت ىذه العقوبات كل من 6 2أي تعامل معيا 

 حرس الثوري اإليراني بتيمة مساىمتو في نشر أسمحة الدمار الشامل ال سيما جيش ال
 الصواريخ البالستية القادرة عمى حمل الرؤوس النووية .

 . شركات تابعة لمحرس الثوري تعمل في القطاعات النفطية والبناء و النقل 

 2 والمجموعات من قادة الحرس الثوري بتيم تامين الدعم المادي لحركة طالبان وحزب اهلل 
الفمسطينية المسمحة وتدريب وتوجيو مجموعات من الميميشيات العراقية التي تستيدف حسب 

 القرار قوات التحالف والقوات العراقية و المواطنين العراقيين .

 . وزارة الدفاع باعتبارىا تشرف عمى برنامج الصواريخ البالستية اإليرانية 

  3في بعض الدول اكبر المصارف اإليرانية وفروعيا . 

عن طريق مجمس  1793قامت الواليات المتحدة األمريكية شيري جوان و جويمية   
النواب األمريكي بفرض عقوبات جديدة مستيدفة قطاعات حيوية لالقتصاد اإليراني 

 . 4كقطاع إنتاج السيارات والعممة المحمية 

                                                           
6

, على الموقع االلكترونً الجزٌرة نت  6262جانفً  62مقال بعنوان" سجل العقوبات الدولٌة ضد إٌران", صادر بتارٌخ الثالثاء     

http/www. aljazeera.net/news. 
6

.629عبد القادر رزٌق المخادمً ," سباق التسلح الدولً", مرجع سابق, ص     

مصطفى اللباد," العقوبات المفروضة على إٌران", مرجع سابق.  
3
 

مقال بعنوان" ما هً العقوبات الدولٌة المفروضة على إٌران", مرجع سابق.  
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شركات في  3 أشخاص و 2 1799أدرجت الخزانة األمريكية بداية شير جانفي   
القائمة السوداء بسبب تقديميا لمساعدات لمنظام اإليراني لمحصول عمى ماليين 

 الدوالرات من العممة األمريكية وااللتفاف حول العقوبات المفروضة عمييا .

بالفعل نتيجة صدور ىذه المجموعة من القوانين التي جاءت بجممة من العقوبات فرضتيا 
الواليات المتحدة األمريكية عمى طيران بدأت الشركات األجنبية في قطع عالقاتيا 
االقتصادية مع إيران خاصة الشركات التي ليا تعامالت مع السوق األمريكي والتي تكون 

إيران , نأخذ عمى سبيل المثال شركة " توتال الفرنسية" العمالقة  أكثر أىمية من تعامميا مع
التي قامت بوقف بيع البنزين إلى إيران لتنظم إلييا شركة " رييسول" وتعرب عن انسحابيا 

 من عقد يتم بموجبو تطوير جزء من حقل جنوب بارس اإليراني العمالق لمغاز الطبيعي .

 قبل مجمس األمن الدولي  العقوبات التي فرضت عمى إيران من -2

نظرا لعدم نجاح المفاوضات بين إيران والدول الغربية تم إحالة ممف إيران النووي إلى     
مارس طالب فيو إيران  37الذي اصدر بيانا في  1772مجمس األمن الدولي شير مارس 

. لتتوالى بعده العديد من القرارات التي  1بوقف تخصيب اليورانيوم األمر الذي رفضتو إيران 
 تحمل في طياتيا عقوبات متنوعة تشمل جميع القطاعات الحيوية اإليرانية أىميا 6

يعتبر أول قرار يتخذه مجمس األمن بشان الممف النووي اإليراني تحت  : 1737القرار  2-1
 13تم إصداره بتاريخ  2يكية الضغوط األمريكية والغربية نتيجة تأزم العالقات اإليرانية األمر 

أشير  0حث فرض عقوبات عمى إيران بعد نقاشات طويمة استمرت نحو  1772ديسمبر 
استنادا لمفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة كما وعد بالنظر في إجراءات عقابية إضافية 

                                                           
.668ٌجٌة النووٌة بعد انتهاء الحرب الباردة "،  مرجع سابق، ص د سعد حقً توفٌق،"  اإلسترات   

1
 

.26د عماد محمد علً،" جدلٌة العالقة بٌن نزع السالح واألمن الدولً"، مرجع سابق ، ص   
2
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رار وانو مالئمة في قرار الحق إذا كان ذلك ضروريا في حال رفضت إيران االنصياع ليذا الق
 . 1سيقوم من جية أخرى برفع العقوبات عنيا إذا امتثمت لقراراتو 

 تضمن القرار قائمة من العقوبات يمكن تقسيميا إلى أربع مجاالت أساسية ىي 6    

حيث نص القرار عمى أن تقوم إيران بتعميق  ىو مجال تخصيب اليورانيومالمجال األول 
عا دة المعالجة بما في ذلك البحث والتطوير عمى أن جميع األنشطة المتصمة بالتخصيب وا 

يخضع ذلك لمتحقيق من طرف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية . في سبيل تحقيق ذلك نص 
عمى اتخاذ جميع الدول التدابير الضرورية لمحيمولة دون توريد جميع األصناف والمواد 

ي أنشطة إيران المتصمة والمعدات والسمع و التكنولوجيات التي من شانيا أن تساىم ف
عادة المعالجة أو المتعمقة بالماء الثقيل أو المستغمة في تطوير منظومات  بالتخصيب وا 
إيصال األسمحة النووية إلى إيران أو بيعيا ليا أو نقميا إلييا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

التي ترفع أعالميا  انطالقا من أراضييا أو بواسطة رعاياىا أو باستخدام السفن أو الطائرات
2. 

ىو التوريد و التصدير إذ نص القرار عمى وجوب اتخاذ الدول جميع التدابير  المجال الثاني
لمحيمولة دون توريد أو تصدير من والى إيران األصناف و المعدات والسمع والتكنولوجيات في 

نيين أو المساعدة سبيل تحقيق ذلك ومنع تزويد إيران بأي نوع من المساعدة أو التدريب التق
المالية أو االستثمار أو السمسرة أو غيرىا من الخدمات فيما يتعمق بالتخصيب أو إعادة 

 . 3المعالجة أو المتعمقة بالماء الثقيل 

                                                           
.691د حسٌن حنفً عمر،" االنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولٌة النووٌة", مرجع سابق، ص   

1
 

.698المرجع نفسه ، ص   
2
 

.22د عماد محمد علً ، " جدلٌة العالقة بٌن نزع السالح واألمن الدولً", مرجع سابق، ص   
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يشمل العقوبات الخاصة بحرية انتقال المواطنين اإليرانيين خاصة الذين  المجال الثالثأما 
يث االنتشار النووي أو تطوير منظومات إيصال يشتركون في أنشطة إيران الحساسة من ح

 األسمحة النووية أو يرتبطون بيا مباشرة بتقديم الدعم .

الجانب المالي حيث نص عمى أن تجمد الدول األموال واألصول المالية   المجال الرابعشمل 
ص أو والموارد االقتصادية األخرى التي توجد عمى أراضييا التي يممكيا أو يتحكم فييا أشخا

كيانات محددة في ىذا القرار تشترك في أنشطة إيران الحساسة من حيث االنتشار النووي 
 .1وتطوير منظومات إيصال األسمحة النووية أو ترتبط بيا مباشرة أو تقدم ليا الدعم 

اعتبرت اإلدارة األمريكية القرار انتصارا سياسيا ليا بوصفو انو توبيخ دولي إليران يميد     
التخاذ المزيد من اإلجراءات خارج أروقة مجمس األمن الدولي بما في ذلك مواصمة  الطريق

 الضغط عمى اليابان واالتحاد األوروبي والمنظمات الدولية لفرض مزيد من العقوبات ضدىا.

بينما اعتبرت إيران قيام مجمس األمن الدولي بفرض عقوبات دولية عمييا خطوة تتخطى     
الصريحة لنص ميثاق األمم طار ميامو و تتعارض مع المبادئ والقواعد القانون وتخرج عن إ

مؤكدة في نفس الوقت أن فرض مثل ىذه العقوبات لن يثنييا عن مواصمة برنامجيا  المتحدة
 النووي السممي وفقا لمعاىدة عدم االنتشار النووي .

 1772ديسمبر  10كرد فعل عن ىذا اإلجراء قام مجمس الشورى اإليراني بتاريخ      
ع بالمصادقة عمى قانون يمزم الحكومة اإليرانية بتسريع البرنامج النووي ومراجعة التعاون م

مفتش  13حيث قامت طيران بموجب ىذا القانون برفض دخول  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
 تابع لموكالة الدولية إلى أراضييا كرد أولي عمى العقوبات التي فرضت عمييا .

                                                           
1
  Natalie Nougayféde, nucléaire américains et européens s opposent sur la mise en œuvre des sanctions contre 

Iran, journal le monde, 18 janvier 2007, p 05. 
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 09بموجب المادة  1770مارس  10اتخذ مجمس األمن القرار بتاريخ  :1747لقرار ا 2-2
من الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة نتيجة استمرار إيران في برنامجيا النووي وعدم 

حسب تقرير المدير العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية لم يكن القرار  9030التزاميا بالقرار 
 لة بما فييا إيران التي رفضت االلتزام بوقف عمميات تخصيب اليورانيوم .مفاجئا ألي دو 

تضمن القرار فرض عقوبات اشد عمى إيران وفرض مزيد من الضغوطات من بينيا     
  1الحظر التام لتصدير األسمحة إلى إيران و تجميد األصول والممتمكات اإليرانية في الخارج 

اص الذين يشاركون في البرنامج النووي اإليراني كما طمب تقييد حركة السفر بالنسبة لألشخ
.  2من الدول األعضاء والمؤسسات المالية الدولية عدم الدخول في التزامات مالية مع إيران 

وحظر بيع معدات أو تجييزات إلى إيران يمكن أن تساىم في برنامجيا النووي أو البالستي 
 . 3لو كانت في مجال التدريب وحظر تقديم مساعدات مالية أو فنية حتى 

مثل ىذا القرار انتصار دبموماسي لمواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا نجحت في تكوين     
حشد دولي ضد إيران و صدور قرارين ينصان بفرض عقوبات عمييا في ظرف ثالثة أشير 

تطبيقيا أو عدم التقيد إال أن معظم القيود الواردة في القرارين ىي اختيارية تممك الدولة حرية 
 بيا في تعامميا مع إيران ما اوجد خالف بين الدول الخمس الكبرى.

استنادا ألحكام  1771مارس  3اعتمده مجمس األمن الدولي بتاريخ  :1863القرار  2-3
الذي تأسف فيو لعدم قيام إيران بتعميق  فصل السابع لميثاق األمم المتحدةمن ال 09المادة 

عادة المعالجة والمشاريع الخاصة شامل و مستمر  لكافة األنشطة المتعمقة بالتخصيب وا 
  . 4بالماء الثقيل وعدم تعاونيا مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بموجب البروتوكول اإلضافي 

جاء القرار متضمنا حزمة ثالثة من العقوبات الدولية ضد إيران باإلضافة لمتوسيع من نطاق 
                                                           

1
 Philippe Bolopion, l Iran brave le conseil de sécurité de l ONU, le monde dossier et documents, N 363, avril 

2007, p 03. 
.26د عماد محمد علً،" جدلٌة العالقة بٌن نزع السالح واألمن الدولً"، مرجع سابق، ص   

2
 

الصادر عن مجلس األمن الدولً . 6222لعام  6121لمعلومات أوفر راجع نص القرار رقم   
3
 

.911شانون كاٌل ،" الحد من األسلحة النووٌة ومنع انتشارها "، مرجع سابق، ص   
4
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عمى عمميات نقل التكنولوجيا النووية إلى إيران لتشمل كافة المعدات العقوبات المفروضة 
ذات االستخدام المزدوج , كما وسع من نطاق العقوبات المالية التي تضمنيا القراران    

ليشمل أفراد وىيئات إضافية مثل شركات ومتعاقدين يشكمون ستارا و  9000و  9030
ثل مخاطر كبيرة عمى مستوى انتشار األسمحة يشتركون في أنشطة إيران النووية التي تم

النووية أو تطوير منظومات إيصال األسمحة النووية أو يرتبطون بيذه األنشطة بشكل مباشر 
 أو يقدمون ليا الدعم بطريقة غير مباشرة .

كما أجاز لمدول طبقا لسمطاتيا و تشريعاتيا القانونية الوطنية و بشكل يتماشى مع     
إجراء عمميات تفتيش في  1ال سيما قانون البحار و االتفاقيات الدولية  القانون الدولي

مطاراتيا و موانئيا البحرية لمشحنات المتوجية إلى إيران عمى متن طائرات أو سفن تممكيا 
أو تشغميا شركات إيرانية معينة شرط وجود مبررات معقولة لالعتقاد بان الشحنة تحتوي عمى 

الدولية لمطاقة  . طالب أيضا المدير العام لموكالة 2بضائع محظورة بموجب قرار العقوبات 
يوما تقرير آخر إلى مجمس محافظي الوكالة وتقريرا آخر إلى  27الذرية أن يقدم في غضون 

مجمس األمن الدولي لينظر ما إذا كانت إيران قد قامت بتعميق جميع األنشطة المشار إلييا 
 بشكل كامل و دائم ومدى امتثاليا لجميع الخطوات المطموبة من مجمس 9030في القرار 
 الوكالة .

بالمقابل انتقد المسئولون اإليرانيون بشدة ىذا القرار ووصفوه بأنو قرار جائر تجاوز فيو      
لتواصل بعدىا إيران  وص عمييا في ميثاق األمم المتحدةمجمس األمن صالحياتو المنص

 تحدي مطالب مجمس األمن الدولي الخاصة بالتعميق الفوري لكافة أنشطة تخصيب اليورانيوم
عادة معالجة البموتونيوم كما تمسكت برفض الدعوة الصادرة من مجمس األمن باتخاذ عدد  وا 

                                                           
1
 ى الموقع االلكترونً ، الجزٌرة نت عل 6228مارس  62ضد إٌران" ، صادر بتارٌخ االثنٌن  6822مقال بعنوان" نص قرار مجلس األمن  

http/ www, Aljazeera, net / news  
2
  P Crail , security council adopts more Iran sanctions, arms control today, vol 38, April 2008, p 03. 
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من الخطوات منيا المصادقة عمى البروتوكول اإلضافي التفاقيتيا الخاصة بالضمانات 
 الشاممة عمى وجو الخصوص .

يرانية ترك مجمس األمن الدولي الخيار العسكري كحل أخير لالزمة اإل :1835القرار  2-4
الذي لم يطبقو بعد بسبب رفض الكثير من الدول ليذا الخيار الذي يعود بنتائج جد سمبية 
عمى المجتمع الدولي عموما وأحسن مثال عمى ذلك ما حدث لمعراق بسبب برنامجيا النووي 

وفقا لمفصل السابع من ميثاق األمم  1771سبتمبر  10المزعوم . لتقوم بفرض القرار بتاريخ 
ة الذي طالب فيو إيران بضرورة االمتثال التام دون تأخير اللتزاماتيا بموجب قرارات المتحد

مجمس األمن السابقة مع ضرورة تمبية مطالب مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
 دون أن يتضمن عقوبات جديدة .

حزمة ليمثل  1797جوان  72أصدره مجمس األمن الدولي بتاريخ  :1929القرار  2-5
جديدة من العقوبات التي فرضت عمى إيران بسبب رفضيا المتواصل االمتثال لمقرارات 
الدولية وااللتزام بتعيداتيا بشان معاىدة منع انتشار األسمحة النووية في محاولة لمضغط 
عمييا لوقف برنامجيا النووي والحد من قدرتيا عمى تمويل برنامجيا النووي وزيادة عزلتيا 

ة الدولية ومنعيا من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات االقتصادي
 . 1والحد من وصوليا إلى النظام المصرفي العالمي 

ماي  91تقدمت الواليات المتحدة األمريكية بمشروع القرار أمام مجمس األمن الدولي بتاريخ 
الواليات  ،ألمانيا ،روسيا،بريطانيا ،سافرن ،بعد موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية الصين

 المتحدة األمريكية .

 نص القرار في مجممو عمى 6

                                                           
6

الجزٌرة للدراساتعلى موقع  6266أوت  62حٌدر رضوي،" إٌران والغرب تحد جدٌد رغم التهدٌدات المتصاعدة"،  صادر بتارٌخ     

www, aljazeera,net / studies. 
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 ثماني أنواع من األسمحة الثقيمة  يمنع عمى الدول األعضاء في األمم المتحدة تصدير
خصوصا الدبابات أو المدافع الثقيمة أو المروحيات القتالية أو السفن الحربية أو 

 أنظمة الصواريخ والمواد الخاصة بيا إلى إيران.

  تفتيش السفن القادمة أو المغادرة من إيران في أعالي البحار أو في المياه اإلقميمية
األمم المتحدة في حال االشتباه في حمميا مواد يحظرىا  من قبل الدول األعضاء في

 القانون .

  1منع إيران من القيام بأي تعامالت تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج . 

  مصرف مرتبط باألنشطة النووية و  13مصرف من بينيا  09فرض عقوبات عمى
مصارف تسيطر  73 مصرف يشرف عمييا الحرس الثوري و 99البالستية اإليرانية و 

باإلضافة إلى منع إجراء معامالت مع أي  ركة البحرية لمجميورية اإلسالميةعمييا الش
 بنك إيراني بما فيو البنك المركزي اإليراني .

  فرض حظر سفر لمخارج عمى بعض المسئولين اإليرانيين وأعضاء في الحرس الثوري
تجميد أرصدتيم المالية بالخارج لوجود عالقة تربطيم بالبرنامج النووي اإليراني و 

دراجيم في القائمة السوداء الخاصة بالعقوبات   . 2وا 

دولة بما فييا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجمس األمن  91رغم إقرار و موافقة      
حيث اعتبروه خطوة ايجابية لثني إيران عن مشروعيا النووي وفرض مزيد من العزلة عمة 

ل تعرض د احمدي نجاد لمتخمي عن البرنامج النووي إال انو بالمقابنظام الرئيس محمو 
البرازيل المتان رأتا أن فرض عقوبات جديدة عمى إيران  و لمرفض من قبل كل من تركيا

سيأتي بنتائج عكسية وان االتفاق مع إيران يميد الطريق أمام المساعي الدبموماسية لحل 
يران .  أزمة الغرب وا 

                                                           
6

جوان  5، 66962دولة تدعمه... ونجاد ٌحذر اوباما"، الشرق األوسط، العدد  66منال لطفً،" قرار عقوبات إٌران جاهز للتصوٌت الٌوم و   

.22, ص 6262  
6

على الموقع  6262جوان  5لوالدي سٌلفا،" فرض العقوبات على إٌران أضاع فرصة تارٌخٌة للتفاوض معها "، مقال صادر بتارٌخ األربعاء     

http/www,bbb.co.uk/arabic/world news/Iran. 
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د أكدت أن قرار العقوبات الصادر ضدىا لن يثنييا عن حقوقيا المشروعة أما إيران فق    
واصفة القرار عمى لسان الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد انو خطوة سمبية يستحق أن 
يرمى في سمة الميمالت محذرا من أن بالده ستغمق باب التفاوض حول برنامجيا النووي 

 في ىذا الشأن .داعيا الدول الكبرى إلعادة حساباتيا 

أمام ىذه التصريحات المستفزة من قبل إيران قام مجمس األمن بالرد عنيا بفرضو المزيد     
 1791الصادر في جوان  1702القرارات التي تتضمن عقوبات متنوعة من بينيا  القرار رقم 

حيث  1790الصادر في جوان  1992والقرار  1793الصادر شير جوان  1979والقرار رقم 
ن ليذه القرارات األخيرة تأثيرات جد سمبية عمى جميع المجاالت رغم ذلك تمكنت إيران من كا

 التعايش النسبي معيا .

 الجزاءات التي وقعيا االتحاد األوروبي عمى إيران  -3

قام االتحاد األوروبي بدوره بفرض عقوبات متنوعة عمى إيران امتازت بالوتيرة التصاعدية 
نتيجة تقدم إيران في برنامجيا النووي رغم العقوبات والعقبات التي وضعتيا كل من الواليات 

 المتحدة األمريكية ومجمس األمن أماميا . حيث قام ب 6

  عمى عقوباتو المفروضة ضد طيران  1797جويمية  12شدد االتحاد األوروبي بتاريخ
حيث قرر حظر إقامة أعمال مشتركة مع شركات إيرانية تعمل في مجال صناعتي 
النفط والغاز الطبيعي وأي فرع أو منشاة تحت إدارة ىذه الشركات  كما منع تقديم 
مساعدات فنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران باإلضافة إلى حظر بيع أو توريد 

از الطبيعي نقل معدات الطاقة و التكنولوجيا المستخدمة من قبل إيران لتكرير الغ أو
نتاجو كما وسع من نطاق الئحة األمم المتحدة لمشخصيات اإليرانية  والتنقيب عنو وا 
 . 1المحظورة من السفر 

                                                           
6

28, ص 6262جانفً  69, 692د رٌتشارد دوٌز," إدارة اوباما تواجه طهران بعقوبات دولٌة ولٌس عمال عسكرٌا ", المجلة, العد    
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  بشكل كبير  1799وسع االتحاد األوروبي في الفترة من شير ماي حتى ديسمبر
 103جية جديدة تتعرض لمعقوبات حيث جمدت أرصدة  977ضاف العقوبات حيث أ

مؤسسة إيرانية بما فييا مؤسسات تممكيا وتديرىا الخطوط البحرية لمجميورية 
شخصية إضافية منعت من الحصول عمى تأشيرات  07اإلسالمية اإليرانية ونحو 

 . 1الدخول إلى االتحاد األوروبي 

  حظرا نفطيا تدريجيا عمى جميع  1791في جان 13فرض االتحاد األوروبي بتاريخ
العقود الجديدة الستيراد وشراء ونقل البترول اإليراني الخام ومنتجات البترول اإليراني 

كما قام بتجميد أرصدة البنك المركزي  1791جويمية  9ليدخل حيز التنفيذ في 
 اإليراني .

 بنشاط  1791ى ديسمبر قيام االتحاد األوروبي في الفترة الممتدة من شير أكتوبر حت
كبير في مجال فرض العقوبات ضد طيران حيث منع التعامالت بين المصارف 
األوروبية و اإليرانية مع بعض االستثناءات ووضع عمى القائمة السوداء وزير الطاقة 

  .2شركة أخرى  027إدارة وشركة ليوسعيا أكثر وتضاف إلييا  30اإليراني و 

 من اآلثار السمبية لمعقوبات المفروضة عمييا  إستراتيجية إيران لمحد -4

أدت جممة العقوبات التي فرضت عمى إيران منذ منتصف الثمانينات باالنعكاس        
مميون  9,3السمبي عمى االقتصاد اإليراني حيث أدت النخفاض صادرات البترول بما يفوق 

مميون دوالر من التجارة السنوية مع اإلمارات العربية  97اجع ما يقارب برميل يوميا وتر 
المتحدة والتي تمثل مصدرا رئيسيا لمواردات اإليرانية باإلضافة النييار اللاير اإليراني وارتفاع 

دراج العديد من شركاتيا ومسئولييا عمى القائمة السوداء  37التضخم بنسبة  .  3بالمائة وا 

                                                           
مقال بعنوان" سجل العقوبات الدولٌة ضد إٌران", مرجع سابق.  

 1
 

مقال بعنوان" ما هً العقوبات الدولٌة المفروضة على إٌران ... وكٌف ستخفق", مرجع سابق.   
2
 

.22, ص 6266للدراسات, أغسطس غالو غٌتً," إستراتٌجٌة إٌران فً ظل العقوبات الجدٌدة : تقدٌر موقف", مركز الجزٌرة   
3
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رىا لالعتماد عمى قدراتيا الذاتية والوصول إلى مشارف إنتاج دورة وقود األمر الذي اضط
 نووي كاممة .

ساعدت إيران عدة عوامل لمتخفيف من أثار العقوبات االقتصادية الدولية التي تم فرضيا 
 عمييا من قبل كل من الواليات المتحدة األمريكية ومجمس األمن واالتحاد األوروبي أىميا 6

 االقتصادي اإليراني المغمق النظام  

 ضعف مستوى انفتاح السوق اإليرانية عمى االقتصاد العالمي  

 تحقيق معدالت نمو مرتفعة خالل السنوات األخيرة   

 تراكم رأس المال والثروة نتيجة االحتياطات النقدية  

 عدم معاناة إيران من معدل ديون مرتفع  

اإليراني في تحمل العقوبات األمريكية القاسية باإلضافة لوجود عامل ميم وىو خبرة النظام 
 . 1خالل السنوات األخيرة بالخصوص 

اتخذت إيران خالل الفترة األخيرة سمسمة من اإلجراءات تندرج ضمن إستراتيجيتيا لمتعايش 
مع العقوبات الدولية المفروضة عمييا والتقميص من آثارىا السمبية عمى اقتصادىا ما اكسب 

 ة لمتحمل والتأقمم مع ىذه العقوبات تتمثل في 6طيران بعض القو 

  عقد إيران التفاقيات سرية مع بعض دول أمريكا الالتينية ودول أسيوية وافريقية
 لمواجية أثار العقوبات االقتصادية .

  تحويل أرصدتيا المالية إلى بنوك أخرى بدال من البنوك الغربية التي أوقفت التعامل
 تصادية .معيا بموجب العقوبات االق

                                                           
6

  6225جوان  6, صادر بتارٌخ 51اشرف عبد العزٌز عبد القادر," هل تثنً العقوبات الدولٌة إٌران؟", مجلة الملك خالد العسكرٌة, العدد   

http/www.kkmap.gov.sa.319089. 
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  اعتماد اليورو بدال من الدوالر األمريكي في تعامالتيا االقتصادية سواء في مجال
عداد الميزانية العامة لمدولة .  االحتياطات واألرصدة الخارجية أو بيع النفط وا 

  طرح إيران لمعديد من المشروعات النفطية المغرية لمشركات العالمية لعدم االنصياع
امتياز بحري وبري في مجال النفط  90غوط األمريكية ووضع لقرار العقوبات والض

 . 1والغاز أمام الشركات العالمية 

إجماال يمكن القول أن إيران تحاول العمل وفق محورين األول استمالة الدول النامية بوصف 
 الضغوط الممارسة عمييا بأنيا غير عادلة وتحرميا من حقوقيا المنصوص عمييا في معاىدة

أما الثاني يتمثل في إقامة التعاون الرسمي مع الوكالة الدولية  االنتشار النووي الحد من
لمطاقة الذرية وتجنب استفزاز دول الغرب بشكل عمني لمتقميص من فرص فرض عقوبات 

 ثقيمة وقاسية عمييا .

 ثالثا: المواقف الدولية من الممف النووي اإليراني 

استراتيجي بين بحر قزوين والخميج وشبو القارة األسيوية ورغم رغم وجود إيران في موقع     
توقيعيا معاىدة عدم االنتشار النووي والبروتوكول اإلضافي واتفاقية حظر التجارب النووية 
إال أن كونيا دولة شيعية غير عربية منعيا من االنضمام لمعالم اإلسالمي أو تكوين شركاء 

ي دفعيا لمحاولة إقامة عالقات مع دول غربية في مقدمتيا يمكنيا االعتماد عمييم األمر الذ
روسيا والصين . إال أن ذلك لم يمنعيا من اتخاذ مواقف مغايرة تارة مؤيدة وتارة أخرى 

 معارضة لمبرنامج النووي اإليراني .

 موقف إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية من برنامج إيران النووي -1

 يل مع موقف الواليات المتحدة األمريكية الداعي إلى ضرورة منعيتوافق موقف إسرائ     

                                                           
1

 , على الموقع 6221, افرٌل 628الحرب", السٌاسة الدولٌة, العدد مغاوري شلبً علً," االقتصاد اإلٌرانً بٌن العقوبات الدولٌة واحتماالت   

www.siyassa.org.eg 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

258 
 

إيران من إرىاب العالم باستخدام األسمحة النووية فيي تعتبرىا عدوىا الرئيسي الذي ما      
 1فتئت ترسل إلييا تيديدات مباشرة وغير مباشرة باليجوم عمييا بسبب برنامجيا النووي 

اإليرانية بضرورة " إلغاء إسرائيل من عمى خريطة العالم  وبسبب قناعة الجميورية اإلسالمية
 "2 . 

كشفت أزمة البرنامج النووي اإليراني عن مدى االزدواجية الواضحة في تعاطي أمريكا      
ففي الوقت الذي تسنح فيو لمدول الصديقة  أسمحة الدمار الشامل حول العالم مع ممف

دىا تقف بالمرصاد لمدول المعادية ليا لوقف برامجيا والحميفة ليا بتطوير برامجيا النووية نج
 . 3حتى لو كانت سممية الطابع 

ترى الواليات المتحدة األمريكية أن البرنامج النووي اإليراني الذي ساىمت بشكل كبير      
في بنائو لكنيا سرعان ما تراجعت بعد اندالع الثورة اإليرانية وسيطرة اإلسالميين عمى الحكم 

يشكل خطرا عسكريا عمييا لكنو سيؤدي ألثار وخيمة منيا تغيير المعادلة اإلستراتيجية ال 
السائدة اليوم تغييرا جذريا , فيي تعتبر اكبر خطر يواجو الواليات المتحدة األمريكية في 
منطقة الشرق األوسط و الخميج لذلك تسعى بكل السبل لمنعيا من امتالك السالح النووي 

 بسبب انو 6

  سيشكل ذلك خطرا عمى امن إسرائيل من خالل إقامة تحالف استراتيجي مع
المنظمات اإلرىابية حسب وجية نظر أمريكا التي تضم كل من سوريا حركات 
 4المقاومة في لبنان وفمسطين والعراق التي تربطيا بإيران عالقات قوية ووطيدة 

ط عمى اإلدارة األمريكية وتدريب الفصائل وتزويدىا بالسالح ما يدفع إسرائيل لمضغ
 . 5إليقاف أي مشروع إيراني يؤدي في األخير إلنتاج السالح النووي 

                                                           
.622عبد القادر رزٌق المخادمً،" سباق التسلح الدول : الهواجس والطموحات والمصالح"، مرجع سابق، ص   

1
 

ي نجاد الذي وصف أمرٌكا بأنها الشٌطان األكبر.هً عبارة أطلقها اإلمام آٌة اله الخمٌنً واقتبسها منه الرئٌس اإلٌرانً محمود احمد  
2
 

.62، ص 6221دٌسمبر  2مقال بعنوان" النووي اإلٌرانً كشف االزدواجٌة األمرٌكٌة حول أسلحة الدمار الشامل "، األنباء، الثالثاء   
3
 

.622محمد خواجة،" الشرق الوسط تحوالت إستراتٌجٌة"، مرجع سابق، ص   
4
 

.251خالد محمد البسٌونً،" التحول العاصف فً إٌران"، مرجع سابق، ص   
5
 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

259 
 

  سيكون في ذلك تحدي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بسبب عدم تنفيذ قراراتيا ومجمس
األمن الدولي وتأكيد عدم فعالية اتفاقيات حظر انتشار األسمحة النووية ونظام منع 

األمر الذي سيؤدي لنشر االضطراب عمى المستوى الدولي  ،ي ككل االنتشار النوو 
1. 

  سيمنح ذلك إليران إمكانية كبيرة بتحوليا إلى قوة نووية والدخول في حمف مع دول
مسممة في المنطقة مثل باكستان وتركيا لتصبح قوة إقميمية مسممة ليا وزنيا العسكري 

جديد في آسيا مع الصين التي  واالقتصادي والسياسي أو إقامتيا لتحالف دولي
تربطيا عالقات وثيقة يؤدي ذلك إجماال إلى التقميص من الييمنة و المكانة األمريكية 
عمى المستوى اإلقميمي و الدولي ما سيحول دون تمكن ىذه األخيرة من خوض أي 

. كما أن ذلك سيقف كعقبة في وجو تطبيق المخططات  2مواجيات إقميمية ضدىا 
 . 3ألمريكية التي تسعى لتحقيقيا كتطبيق مشروع الشرق األوسط مثال والمصالح ا

  عدم رغبة الواليات المتحدة األمريكية في تكرار المأساة التي واجيتيا مع كوريا
الشمالية التي أعمنت بشكل صريح امتالكيا لمقدرة النووية وتيديدىا المباشر ألمريكا 

أو توجيو ضربة عسكرية ضدىا  في حال تمادي ىذه األخيرة في فرض عقوبات 
لذلك فيي تعمل مستخدمة كل السبل إلعاقة ومن ثم القضاء عمى القدرة النووية 

 . 4اإليرانية قبل وصوليا لممرحمة األكثر تعقيدا وىي مرحمة اإلنتاج 

حتى تتمكن الواليات المتحدة األمريكية من تحقيق ىدفيا األساسي المتمثل في عدم تمكين 
الك التكنولوجيا النووية العسكرية أو حتى السممية خوفا من تحقيقيا لطفرة إيران من امت

اقتصادية نوعية تمكنيا من أن تصبح قوة ال يستيان بيا تضر بالمصالح األمريكية , عمدت 
لوضع إستراتيجية وان كانت في جوىرىا ال تختمف باختالف اإلدارات األمريكية المتعاقبة بل 

                                                           
.21شاهرام تشوبٌن،" طموحات إٌران النووٌة"، مرجع سابق، ص   

1
 

6
مراد إبراهٌم الدسوقً،" بٌن السالح النووي اإلسرائٌلً ومعاهدة عدم االنتشار النووي"، السٌاسة الدولٌة، مركز الدراسات السٌاسٌة و   

.92، ص 6559، ابرٌل 662ستراتٌجٌة، األهرام، مصر، العدد اإل  

.255خالد محمد البسٌونً،" التحول العاصف فً إٌران"، مرجع سابق، ص   
3
 

.258المرجع تفسه, ص   
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 1من في طريقة التعامل مع ىذا الخطر أما اليدف فيو واحد وثابت إن االختالف إن وجد يك
 تقوم عمى العمل وفق ثالث أساليب ىي 6

األسموب الدبموماسي 6 اعتمدتو عن طريق تيديد إيران بتحويل ممفيا النووي إلى   
 مجمس األمن الدولي وذلك من خالل 6

بالرقابة والتفتيش عن األنشطة  الضغط عن طريق الوكالة الدولية لمطاقة الذرية المعنية -
 النووية إليران التي أعمنت مرارا تعاونيا مع الوكالة رغم اتيام ىذه األخيرة إليران بأنيا 

 لم تراعي الشفافية المطموبة بشان الكشف عن كل أنشطتيا النووية 

 شرائيا لمواد نووية من السوق السوداء 

 أخذت من منشاتيا النووية لكن  وجود بقايا يورانيوم مشع في بعض العينات التي
ذلك حسب المدير العام السابق لموكالة الدولية لمطاقة الذرية محمد البرادعي ال 

 . 2يستدعي عرض الممف عمى مجمس األمن 

سعي الواليات المتحدة األمريكية إلى حشد تأييد الدول األوروبية خاصة بريطانيا وتبني  -
تحاد األوروبي الذي دعا إيران لتغيير سياستيا تجاه الموقف األمريكي وىو ما قام بو اال

إسرائيل خصوصا كشرط الستمرار التعاون األوروبي اإليراني ليتم أيضا إقحام منظمة األمم 
 . 3المتحدة لتمارس بدورىا الضغط العالمي عمى إيران 

من  أسموب الضغط العسكري 6 المتمثل في التمويح بتوجيو ضربة عسكرية وما يرتبط عنيا  
جياض مشروعيا النووي  حصار تكنولوجي عمى إيران يستيدف تطويق قدراتيا العسكرية وا 

                                                           
1
 williana sand j Perry, working with gulf allies to contain Iraq and Iran defence issues, briefing , volume 10, n 

61, p 06. 
2

، ص 6229، ٌونٌو 95د أسامة فاروق مخٌمر،" الملف النووي اإلٌرانً بٌن التروٌكا األوروبٌة والضغوط األمرٌكٌة"، مختارات إٌرانٌة، العدد   

16. 

.226خالد محمد البسٌونً،" التحول العاصف فً إٌران"، مرجع سابق، ص   
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وتصفيتو إذا لم تكشف إيران عن برنامجيا السري لصنع األسمحة النووية أمام المجتمع 
 .  1الدولي 

أسموب المساومات واإلغراءات 6 يكمن ذلك في ممارسة الضغوطات عمى الدول المتعاونة   
في مجال التكنولوجيا النووية العسكرية التقميدية وغير التقميدية وفرض حصار  مع إيران

بالمقابل لذلك عرضت الواليات المتحدة األمريكية مجموعة من المقترحات تدخل  ،عمييا
االستعداد لمنح مجموعة من الحوافز  1779تحت بند اإلغراءات أىميا إعالنيا عام 

عن برنامجيا النووي تتمثل في موافقتيا عمى انضماميا  االقتصادية إليران في حال تخمييا
إلى منظمة التجارة العالمية وتزويدىا بقطع غيار الطائرات . غير أن موقف إيران امتاز 

 بالحزم والجزم والرفض .

رغم اعتماد الواليات المتحدة األمريكية إستراتيجية يمكن وصفيا بالمتكاممة والتي يحتمل في 
مة تقدم البرنامج النووي اإليراني حاليا , إال أن الخطأ األكبر الذي ارتكبتو حال تطبيقيا عرق

أمريكا أثناء تطبيقيا ليذه السياسة ىو فشميا في الحصول عمى تأييد طرف يمعب دور ميم 
في ىذه األزمة ىي روسيا إذ انو ال يمكن أن تأتي ىذه السياسة بنتائج ايجابية دون عزل 

 .2ا في ظل غياب التعاون الروسي معيا إيران سياسيا واقتصادي

ىذه الحقيقة التي أدركتيا كل من الصين واليند باتخاذىا نفس الموقف الروسي ورفضيما 
المشاركة في فرض عقوبات عمى طيران بسبب وجود مصالح مشتركة بينيما واالحتماء 

 بروسيا في إطار منظمة األمم المتحدة .

                                                           
.685اإلٌرانً آفاق األزمة بٌن التسوٌة الصعبة ومخاطر التصعٌد"، مرجع سابق ، ص د احمد إبراهٌم محمود،" البرنامج النووي   

1
 

2
  giora eiland , Israel s military option, Washington quarterly , OP, CIT , p 07. 
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تعتبر موسكو إيران دولة ميمة وشريك   : النووي اإليرانموقف روسيا من البرنامج  -2
استراتيجي يعمالن معا لتحقيق أىداف عديدة أىميا منع أمريكا وحمف الناتو من تأسيس 

 .1تواجد ليما في المنطقة 

اعتمدت إيران بقوة عمى روسيا في تطوير برنامجيا النووي بعد فشل جيودىا لمتعاون مع     
باعتبار أن روسيا مازالت تمثل قوة كبيرة في  2اسبانيا  ،ألمانيا،فرنسا  دول غرب أوروبا مثل

الساحة الدولية يمكن أن تساعدىا عمى الخروج من عزلتيا واالعتماد عمييا في الحصول 
باعتبارىا ثاني اكبر مصدر لمسالح بعد  3عمى التكنولوجيا المتقدمة خاصة العسكرية 

 . 4الواليات المتحدة األمريكية 

بالمقابل تسعى روسيا لتعزيز وتحسين وضعيا االقتصادي من خالل بيع األسمحة      
التقميدية و تزويد بعض الدول بالتكنولوجيا النووية باعتبار أن صفقات األسمحة تدر عمييا 

نتاج ضخم وطاقة نووية ىائمة  5 عائدات مالية كبيرة باإلضافة المتالكيا خبرة عممية كبيرة وا 
مشروع  377األمر الذي يمكنيا من انقاد نحو  6ث عسكرية نووية عديدة ومراكز أبحا

 . 7صناعي في مصانع سان بطرس برف من التوقف 
ترى روسيا حسب تصريحات الرئيس فالديمير بوتين انو ال يوجد دليل قاطع عمى وجود     

ء منظومة من نية إيرانية المتالك أسمحة نووية حيث صرح قائال " ال تممك إيران رغبة لبنا
األسمحة النووية وليذا السبب فإننا سنواصل تعاوننا معيا في كل المجاالت خاصة الطاقة 
النووية..." . حيث يظير الموقف الروسي المؤيد لطيران من خالل مشاركتيا في الجيود 

ورفضيا الحل العسكري بما يشممو من  8الدبموماسية والتفاوضية النشطة إلنياء األزمة 

                                                           
.26شاهرام تشوبٌن," طموحات إٌران النووٌة", مرجع سابق, ص   
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.618وٌة بعد انتهاء الحرب الباردة", مرجع سابق, ص د سعد حقً توفٌق," اإلستراتٌجٌة النو  
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.289خالد محمد البسٌونً," التحول العاصف فً إٌران", مرجع سابق, ص   
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.89, ص 6222, 21روبرت فرٌدمان," العالقات الروسٌة اإلٌرانٌة فً عقد التسعٌنات", دراسات سٌاسٌة, بٌت الحكمة, بغداد, العدد   
4
 

5
 Steven Hoffman , the international politics of southern Asia , leiden,1998, p 46. 

2
بعة, ٌونٌو مجموعة باحثٌن," التقارب الروسً اإلٌرانً الدوافع ... األفاق و التداعٌات ", اإلمارات العربٌة المتحدة, مركز زاٌد للتنسٌق و المتا  

.669, ص 6226  
1

, 6222, جوان 26عاطف معتمد عبد الحمٌد," روسٌا وإٌران: التفاعل النووي فً المساحة الرمادٌة", الدراسات اإلستراتٌجٌة, الجزائر, العدد   

.662ص   
8
 Thérèse Delpech, Iran la bombe et la démission des nations , paris, 2006, p 46. 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

263 
 

ت غير مباشرة ومباشرة األمر الذي يوفر حماية إليران من الضغوط األمريكية و تيديدا
 . 1األوروبية 

لكنيا من جية أخرى تعمل جاىدة عمى عدم تشجيع إيران المتالك السالح النووي الن     
ذلك سيدمر أولوية روسيا وىي الحفاظ عمى عالقات جيدة ومستقرة مع أمريكا وعدم الدخول 

. دليل ذلك تأييد روسيا لمساعي  2عيا أو االصطدام بيا ألي سبب كان في مواجية م
واشنطن وحمفائيا في مسالة تشديد العقوبات عمى إيران خاصة بعد اتخاذ ىذه األخيرة قرارىا 

 بالمائة . 17بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 
أداة لممساومة في إلى جانب ذلك تقوم روسيا بتوظيف ورقة الممف النووي اإليراني ك    

التفاوض مع واشنطن وحمفائيا الغربيين حول قضايا بالغة األىمية بالنسبة ألمن روسيا 
ومصالحيا اإلستراتيجية كحمف الناتو وامن الطاقة وتدخل أمريكا في الشؤون الداخمية لروسيا 

 . 3بذريعة تطبيق الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان وحل أزمة جورجيا وأوكرانيا 
 موقف الصين من برنامج إيران النووي  -3

إن األسباب التي دفعت بإيران لمتعاون مع الصين في مجال التسمح ىي نفسيا التي     
دفعتيا لمتعاون مع روسيا. فاألسمحة الصينية تحمل نفس مواصفات األسمحة الروسية  كما 

من يمكن أن يشكل أن إقامة وتوسيع العالقات مع دولة كبرى و عضو دائم في مجمس األ
 . 4دعامة مستقبمية إليران في تخطي مشاكميا الخارجية 

إليراني ىو دافع المصمحة أما الدافع الذي من اجمو قامت الصين بدعم البرنامج النووي ا    
بسبب مرورىا بعممية نمو اقتصادية موسعة جعميا بحاجة ماسة إلى إمدادات آمنة  الوطنية

 وكافية من مصادر الطاقة بعيدا عن تحكم الواليات المتحدة األمريكية . 
لذلك  1717مميون طن بحمول عام  177فمن المتوقع أن يصل استيرادىا من النفط إلى     

سالح وغيره يوفر ليا األموال الضرورية الستمرار فان تعميق تعاونيا مع إيران في مجال ال
. كما أن ذلك يشكل 5عممية النمو االقتصادي كما يوفر ليا مصدرا آمنا وكافيا من الطاقة 
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, أبو ظبً, مركز اإلمارات للدراسات و البحوث 6من اجل التعددٌة القطبٌة وإغفال العواقب", ط بافل ٌاٌٌف،" االتحاد الروسً : كفاح  

.662، ص 6262اإلستراتٌجٌة،   
2
Thérèse Delpech ;op, cit, p 47. 

3
 كترونً التالً:, جود نٌوز على الموقع االل6262ماي  22بشٌر عبد الفتاح،" األزمة النووٌة اإلٌرانٌة... إلى أٌن؟", صادر بتارٌخ   

H
ttp,www,Masress.com,nahda, 3751736. 

.626د خالد المعٌنً،" الصراع الدولً بعد الحرب الباردة", مرجع سابق, ص   
4
 

.22, ص 6226ماٌكل كلٌر،" الحروب على الموارد: الجغرافٌا الجدٌدة للنزاعات العالمٌة", لبنان, دار الكتاب العربً,   
5
 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
 

 

264 
 

مجاال حيويا جديدا لمصين في إطار االنفتاح عمى الشرق األوسط خاصة من الناحية 
 . 1لسياسة الدفاعية األمنية االقتصادية عمى خالف روسيا التي تركز في أولوياتيا عمى ا

امتاز الموقف الصيني من البرنامج النووي اإليراني بمحاولة مسك عصا األزمة النووية من 
الوسط فيي تقوم بدعم برنامج إيران النووي وحقيا في تخصيب اليورانيوم لكنيا بالمقابل تبدي 

ة حتى ال تتحول إلى قوة معارضتيا امتالك إيران لمسالح النووي أو توسع نفوذىا في المنطق
 إقميمية كبرى منافسة ليا . 

  2فيي تفضل االعتماد عمى الجيود الدبموماسية لحل األزمة بدل المواجية العسكرية     
لذلك لم توافق إال عمى فرض عقوبات محدودة عمى إيران وتوبيخيا رسميا من قبل منظمة 

أي قرار ينص عمى فرض عقوبات  األمم المتحدة مستعممة حق الفيتو الذي يمنع تمرير
ىذا رغم التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والتي  3مجحفة في حق إيران 

 . 4تثير قمقا متزايدا تجاه ىذا البرنامج 
يمكننا القول أن الموقف الروسي و الصيني الذي اتخذ تجاه الممف النووي اإليراني بني     

مة تخدم الطرفين أىميا ظيور روسيا والصين كقطبين فاعمين في عمى اعتبارات وأسس ىا
 5مواجية األحادية القطبية األمريكية والجد من نفوذىا الذي يمتد إلى قمب آسيا الوسطى 

قامة تحالف ثنائي وتعزيزه من اجل وضع حد لمتفرد ا   ألمريكي بالقرار الدولي و محاولةوا 
إال أن ذلك حسب الخبراء  6لتعددية القطبية إعادة صياغة النظام الدولي عمى تسس ا

السياسيين لن يدوم طويال فال يمكن التضحية بعالقة روسيا والصين اإلستراتيجية مع أمريكا 
 . 7والدول األوروبية األخرى مقابل عالقتيما بإيران 
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 موقف دول الخميج العربي من البرنامج النووي اإليراني -4

غمب  إقميميةينبغي التمييز بين موقف مجمس التعاون الخميجي كمؤسسة  اإلطارفي ىذا 
رحب المجمس الوزاري الخميجي خالل اجتماعو في  إذعميو فكرة " الموافقة المشروطة" 

نوفمبر الماضي باالتفاق المبرم بين الدول الكبرى وطيران بشأن برنامجيا  10الكويت في 
ضرورة التعاون التام  إلىل شامل ليذا الممف داعيا يكون مقدمة لمتوصل لح أنالنووي عمى 

في بناء عالقات جديدة ثنائية مبنية عمى  أممومع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية معبرا عن 
موقف دول الخميج التيديد بيا ، و  أوعدم التدخل وحسن الجوار وعدم استخدام القوة  أسس

باعتبار أن المخاطر المحدقة  1لتقارب النسبي الذي امتاز باالعربي من برنامج إيران النووي 
ولو بشكل بيم ىي واحدة ونتائجيا ستكون وخيمة عمى كل الدول التي تعارض عمى الدوام 

أي اتفاق يعقد بين طيران والقوى الكبرى من شانو أن يؤدي لتخفيف العقوبات غير مباشر 
امت بالترحيب ولو بشكل متفاوت إال أنيا من الناحية السياسية قالمفروضة عمييا منذ سنوات 

وبالتالي فان كل ىذه  باالتفاق واإلشادة بو عمى أساس انو سيكفل االستقرار في المنطقة ،
 الدول معنية بيذا البرنامج الذي تعاممت معو من خالل وضع ثالث مبادئ ىي 6

 . تشجيع الحل السممي وتفضيمو عمى الحل العسكري لالزمة 

 . الرغبة في تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

 . المطالبة بشرق أوسط خالي من أسمحة الدمار الشامل 

 فيي تضع خطا فاصال بين شقي 6

الذي يتعمق بما تجريو إيران من أبحاث في  اإليرانيالشق األول يشمل الممف النووي  -
 د من تمكنيا من إنتاج القنبمة النووية .مجال تخصيب اليورانيوم والقمق المتزاي

                                                           
.29، ص 6262نوفمبر  68ً ٌرحب باالتفاق النووي وٌأمل التزام إٌران "، الحٌاة، حمد الجاسر ،" المجلس الوزاري الخلٌج 
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ل المجاورة والمحيطة الشق الثاني يضم المفاعل النووي اإليراني الذي يعكس قمق ىذه الدو  -
 6بإيران بسبب

  خطر تسرب إشعاعات نووية تؤثر عمى البيئة واإلنسان والثروات المائية والزراعية
سيؤدي إلى التيديد المباشر لحياة  والحيوانية في المنطقة فأي تموث في مياه الخميج

كل أساسي لمحصول عمى الشعوب الخميجية التي تعتمد عمى تحمية مياه البحر بش
باإلضافة إلى أن بناء المفاعالت النووية عادة ما يكون عمى مصبات  الماء العذب

 . 1المياه األمر الذي يتسبب في تعرض ىذه المياه لمتموث اإلشعاعي 

 ود عمى اقتصادىا والمتعمقة بالمجال النفطي نتيجة عودة نفط إيران الخسائر التي ستع
لالقتصاد العالمي بعد إعادة بناء إيران لطاقاتيا اإلنتاجية النفطية التي أضعفتيا 
العقوبات التي فرضت عمييا وضخ المزيد من النفط اإليراني في األسواق العالمية ما 

تيا النفطية عمى متن الناقالت سيمكن طيران في اجل قصير من تصريف مخزونا
مميون  09إلى  07النفطية التي تصل حسب بعض التقديرات إلى ما يتراوح بين 

األمر الذي سيمكنيا من بسط نفوذىا االقتصادية والسياسية عمى المنطقة  2برميل 
حيث قدمت اقتراحا لسوريا  1799وىو ما بدأت إيران القيام بو بداية شير سبتمبر 

ئيس السوري بشار األسد مفاده مناقشة القضية السورية بين ممثمين عن رحب بو الر 
 البمدين لمتوصل لحل ىذه األزمة التي عرفت انضمام طرف آخر وىو روسيا .

 1799اتفاق تسوية نيائي لبرنامجيا النووي شير جويمية  9+9في خضم إبرام إيران ودول 
لمحتممة ليذا االتفاق عمييا بصورة مباشرة. تحاول دول الخميج اآلن تجنب التداعيات السمبية ا

 من ابرز التحديات التي ستواجييا ىذه الدول 6
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  في المنطقة وتعزيزه من خالل والدور المييمن استمرار إيران في سياستيا التوسعية
دعم الجماعات الشيعية في دول أخرى مثمما حدث مع الحوثيين في اليمن إذ سيساىم 

مميار دوالر في دعم محاوالت  907إلى  977يقارب نحو  اإلفراج المنتظر عمى ما
ومنح طيران ىامش اكبر لممناورة والتدخل بشكل اكبر في الممفات الييمنة ىذه 

اإلقميمية بما يخدم مصالحيا ، األمر الذي سيؤثر سمبا ويزيد من مخاوف الدول 
 الخميجية  .

 ج ىذا الحميف االستراتيجي تراجع دور الواليات المتحدة األمريكية في منطقة الخمي
فمنذ تولي الرئيس  ولى تامين ىذه الدول من أي أخطاراألول لدول الخميج الذي يت

 1799األمريكي باراك اوباما السمطة وسحبو لمقوات األمريكية من العراق نياية عام 
ترك المجال بذلك لبسط إيران نفوذىا عمى العراق بدعم الميميشيات الشيعية وارتكابيم 

ليبقى التساؤل عن جرائم ضد العراقيين السنة وتوجو إستراتجية أمريكا نحو دول آسيا ل
 .اإلستراتيجية الجديدة التي ستعتمدىا الواليات المتحدة األمريكية بقيادة رئيسيا الجديد 

  خشية دول الخميج العربي من التفاف إيران وتوغميا في الداخل مستغمة عامل
بالمائة  17ة الشيعية في الكويت والسعودية التي تمثل نسبة الطائفية والمذاىب األقمي

من تعداد سكانيا و البحرين األمر الذي أدى لظيور التفجيرات اإلرىابية التي 
. ومن ثم زعزعة االستقرار  1استيدفت المساجد في كل من الكويت والسعودية 

حسين أوضاعيم الداخمي ليذه الدول نتيجة دعم إيران لمشيعة الذين سيناضمون لت
السياسية ويصمون إلى درجة المطالبة بحصتيم من الثروة الوطنية النفطية ليتعدى 

 . 2األمر إلى المطالبة بالحكم الذاتي 
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ه الوتيرة المتسارعة لقضية إيران والتي ال تخدم مصالح دول الخميج بأي شكل من أمام ىذ
تطوير األشكال دأبت إلى اتخاذ إجراءات سعيا منيا لحماية أمنيا واستقراىا من خالل 

القدرات الذاتية الخميجية بشكل تدريجي بالتركيز عمى قوة درع الجزيرة بتنمية قدراتيا 
ة تدخل سريع لتأمين األىداف الحيوية في دول مجمس التعاون وتعديل مياميا لتعمل كقو 

زيادة وتيرة التسمح وذلك لمواجية الخطر اإليراني . وىو ما تؤكده تقارير الخميجي و 
بالمائة من ميزانية  19أصدرىا معيد أبحاث السالم العالمي بستوكيولم أن نسبة 

مميار دوالر فيي  17ذىبت لإلنفاق العسكري أي ما يعادل قيمتو  1790السعودية لعام 
 13بينما أنفقت اإلمارات العربية المتحدة  ،طقة تعتبر بذلك اكبر مشتري لألسمحة في المن

مميار دوالر مقابل حصوليا عمى احدث األسمحة والمقاتالت والطائرات بدون طيار 
ومروحيات أباتشي بسبب تخوفيا من تنامي القوة العسكرية لجارتيا الشيعية التي تحتل 

 . 1يند المرتبة الثالثة كأكبر مستورد لمسالح في العالم بعد الصين وال

مميار دوالر وىو ما يثبت  99بالمقارنة لذلك نجد أن إيران قامت بإنفاق تقريبا حوالي 
إال أن ىذه األوضاع   2التقدم الحالي لدول الخميج عمى إيران وتفوقيا في مجال التسمح 

ال يمكن التيقن من دواميا واستقرارىا طويال فقد تنقمب رأسا عمى عقب في حال تمكن 
 متالك تقنية صناعة السالح النووي .إيران من ا

     تشكل النياية لمممف النووي اإليراني أنرابعا : االحتماالت التي يمكن 

تشيد المرحمة الحالية والمقبمة شدا وجذبا بين إيران من جية وأمريكا وحمفائيا من جية       
 ق لمنع إيران من أن أخرى الذين يرغبون في غمق الممف النووي اإليراني باستعمال شتى الطر 

نما عمى منطقة بحر قزوين أيضا.  تصبح قوة إقميمية نووية مييمنة ليس عمى الخميج فقط وا 
تتراوح المستويات التي من المتوقع أن يصل إلييا النزاع و يتصاعد بين إمكانية تطبيق 

                                                           
1

 .622عبد القادر رزٌق المخادمً،" سباق التسلح الدولً : الهواجس والطموحات والمصالح"، مرجع سابق، ص   
2

جوٌلٌة .62إبراهٌم دروٌش،" السعودٌة ودول الخلٌج ستظل متفوقة على إٌران فً مجال اإلنفاق العسكري"، القدس العربً، صادر بتارٌخ   
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المتوقع أن الحمول الدبموماسية والقانونية إلى درجة احتمال استخدام القوة العسكرية  من 
 يشيد غمق ىذا الممف تطبيق إحدى االحتماالت التالية 6

  استمرار الضغط األمريكي عمى إيران من خالل ىيمنتيا عمى الوكالة الدولية لمطاقة
الذرية واستخداميا لحق الفيتو لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبموماسية قد 

مة رغم فعاليتيا المؤقتة إال أنيا تصل إلى درجة فرض العقوبات العسكرية . ىذه الوسي
تصطدم بإرادة الدولتين دائمتي العضوية في مجمس األمن روسيا والصين المتين 

 . 1تربطيما مصالح وعالقات إستراتيجية مع إيران 

  قيام الواليات المتحدة األمريكية باليجوم وفق اعتمادىا إستراتيجية الضربة االستباقية
بعيدا عن مجمس األمن  2مرار ىيمنتيا عمى المنطقة ضد إيران ما يضمن ليا است

الدولي باعتبار أنيا ليست بحاجة لمشرعية الدولية طالما أن األمر يتعمق حسب وجية 
جياز مخابراتي أمريكي  92نظرىا بتيديد مصالحيا وأمنيا القومي ذلك رغم تأكيد 

 1773ية منذ عام وفق تقارير صادرة عنو أن إيران أوقفت نشاطاتيا النووية العسكر 
3 . 

غير أن ىذه الضربة العسكرية سيكون ليا تأثيرات سمبية عديدة وخطيرة تيدد االستقرار في 
أىميا أن ىذا اليجوم لن يضع حدا نيائيا لطموحات إيران النووية بل عمى العكس  4المنطقة 

يل منشاتيا من ذلك ستقوي من عزيمة قياداتيا وتدفعيا لإلصرار أكثر عمى إعادة بناء وتشغ
كما أن اليجوم سيؤدي حسب المراقبين إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط بحيث  5النووية 

سيصل سعر البرميل الواحد إلى مئات الدوالرات خاصة في حال أغمقت إيران مضيق ىرمز 

                                                           
.699خالد المعٌنً،" الصراع الدولً بعد الحرب الباردة"، مرجع سابق، ص   
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.262المرجع نفسه، ص   
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.619خالد المعٌنً، المرجع نفسه، ص   
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حين اعترضت سفن إيرانية مدمرات أمريكية في  1771وىو اآلمر الذي قامت بو مطمع عام 
 جعل أمريكا توجو تيديدات إليران .المضيق ما 

ىذه النقطة بالتحديد تعتبر محل جدل وخالف بين أمريكا و دول أوروبا فمعظم الدول       
األوروبية تجاري أمريكا في مسار تشديد العقوبات المتنوعة عمى إيران لكن ال مصمحة ليا 

في يد إيران التي  . كما تعتبر أيضا ورقة ضغط إستراتيجية 1في إعالن الحرب عمييا 
تسيطر عمى المضيق من جية الشمال والجنوب الغربي بإشرافيا عمى حركة السفن العابرة 

بالمائة من احتياجات العالم النفطية األمر الذي سيحدث  07حيث يمكنيا منع مرور حوالي 
 . 2أزمة ليا تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية 

ررا لتنفيذ نشاطات عدائية تجاه المصالح األمريكية كما أن ذلك سيمنح إيران مب       
واإلسرائيمية الموزعة في كل أنحاء العالم عبر إيقاظ الخاليا النائمة التي تعتمد اليجمات 

 اإلرىابية واعتبارىا إحدى وسائل الرد عمى الحرب األمريكية .

 ا إتباعيا إستراتيجية " عدم مجازفة الواليات المتحدة األمريكية باستخدام القوة العسكرية إنم
القائمة عمى عمميات دعم المعارضة الداخمية وفصل الشعب عن النظام  3التفتيت الداخمي" 

ثارة الرأي العام الدولي من جية أخرى  يجاد مجموعات معارضة من جية وا  بالتزامن مع  4وا 
وماسية توظيفيا إستراتيجية االحتواء التي تقوم عمى أساس تطبيق سبل الضغوطات الدبم

والعقوبات المتنوعة . إذ يعود السبب في تبني أمريكا ليذه اإلستراتيجية إلى تحصين إيران 
لمنشاتيا النووية بإنشائيا في أماكن مختمفة منيا ما ىو موجود في طيران وعمى مقربة من 
 المراكز السكانية باإلضافة إلى خوف الواليات المتحدة األمريكية من اإلخفاق مرة أخرى في
حل األزمة النووية اإليرانية مثمما حدث في أزمة العراق حين تكبدت خسائر كبيرة نتيجة 

                                                           
.622محمد خواجة،" الشرق األوسط تحوالت إستراتٌجٌة"، مرجع سابق، ص   
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.692المرجع نفسه،ص   
2
 

3
  Amin tarzi , op.cit.,  p 12.  

.22، ص 6226، 68إٌران ورسم خرٌطة جدٌدة للمنطقة"، مختارات إٌرانٌة, أوراق سٌاسٌة، العدد  محمد السعٌد عبد المؤمن،"  
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إخفاق االستخبارات األمريكية واكتشاف الحجج الكاذبة المتعمقة بوجود أسمحة دمار شامل في 
العراق والتي وصفيا فرانسيس فوكوياما " بأنيا اكبر كارثة لمسياسة األمريكية بعد الحرب 

 . 1مية" الفيتنا

  مبادرة إيران في القيام بيجوم معادي وتوجيو ضربة عسكرية لمقواعد العسكرية التي تتواجد
البحرين أو منشات  ،قطر ،فييا قوات أمريكية أو إسرائيمية مثل تمك الموجودة في الكويت 

 . ىذا ما قد يحدث نتيجة استدراج القيادة اإليرانية وزيادة الضغوطات 2النفط في الخميج 
عمييا سواء الداخمية عن طريق تشجيع الحركات االنفصالية العربية في جنوب وشمال إيران 
سرائيل والدول الحميفة ليا كدول  والخارجية خاصة من قبل الواليات المتحدة األمريكية وا 

لكن ذلك سيدفعيا لمواجية المجتمع الدولي سواء في إطار الوكالة الدولية  3الخميج وتركيا 
لذرية أو عمى مستوى مجمس األمن الدولي باإلضافة لمعزلة و الضغوطات التي لمطاقة ا

 ستفرضيا عمييا أمريكا والدول الموالية ليا .

  تخمي إيران كميا عن برنامجيا النووي بشقيو السممي و العسكري أي " التخصيب بدرجة
يا عن حقيا في الصفر" وىو الخيار األكثر تقبال من المجتمع الدولي حيث تتخمى إيران كم

تخصيب اليورانيوم مقابل تجنبيا لعقوبات مضربات عسكرية وحصوليا عمى إمدادات خارجية 
و تجنبيا مخاطرة مواجية مجمس األمن الدولي باعتبار   4مضمونة من اليورانيوم المخصب 

أن القوى الكبرى ستحرص عمى تنسيق جيودىا ضد إيران خاصة الواليات المتحدة األمريكية 
 .   5و دول الترويكا في ظل إمكانية قبول روسيا شيئا فشيئا بالموقف األمريكي 

انو حتى في حال تخمييا عن  لكن إيران ترفض ىذا الخيار جممة وتفصيال بسبب إدراكيا
برنامجيا النووي بشقيو فذلك لم يمنع الواليات المتحدة األمريكية من تحقيق ىدفيا وىو إسقاط 
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النظام اإلسالمي في إيران الذي شيد امتداد وتوسع في المنطقة األمر الذي يؤثر سمبا عمى 
 . 1ط مصالح أمريكا في منطقة الخميج العربي و بحر قزوين والشرق األوس

  موافقة إيران عمى التخمي عن برنامجيا النووي و نشاطاتيا النووية العسكرية بينما يتم
االحتفاظ ببرنامجيا النووي المدني مع تخمييا عن عمميات تخصيب اليورانيوم ومشاريع 
بناء مفاعل البموتونيوم الذي يعمل بالماء الثقيل بمعنى " التخصيب المحدود المؤجل" أي 

وىو العرض الذي قدمتو الدول 2امجيا الخاص بالتخصيب لعدة سنوات تأجيل برن
 .3األوروبية إليران التي أكدت عدم تخمييا عن برنامجيا النووي 

  استمرار إيران بالمضي في برنامجيا النووي السممي مع التحفظ والتكتم حول البرنامج
الخاص بالتسمح النووي قدر المستطاع ونفي وجوده والتزام الصمت في حال تم اتياميا 

وىو ما يصب في مصمحة إيران من خالل تبني سياسة استيالك  4 رىخأمن قبل دول 
برام صفقات مع الدول تضمن استمرارية الوقت بالدخول في مفاوضات ومساو  مات وا 

برنامجيا النووي التسمحي مع ضرورة تقديميا سمسمة من التنازالت لتيدئة األوضاع 
بقائيما دائما لصفيا  ومحاولة تجاوز  5والعمل عمى عدم التصادم مع روسيا والصين وا 

سنة  37تي منعت قرابة العالقات العدائية التي تجمعيا مع الواليات المتحدة األمريكية وال
من قيام أية عالقات دبموماسية بيتيما والعمل عمى انتياج سياسة التعاون والتوافق في 
اآلراء والتحالف بالمجوء إلى العمل الدبموماسي التفاوضي باعتبار أن ذلك يصب في 

 . 6مصمحة الطرفين 

ل عمى ذلك تعاون ىذه السياسة التي بدأ الطرفان في تطبيقيا عمى ارض الواقع والدلي
يران المكثف خالل مؤتمر بون المنعقد في ديسمبر   1779الواليات المتحدة األمريكية وا 
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إلرساء أسس مستقبل أفغانستان والسعي لضمان بقاء اتصال ولو محدود بين الجانبين ذلك 
 . 1في عيد الرئيس جورج بوش األب و جورج دبميو بوش  

راك اوباما السمطة حاول بدوره إرسال بعض اإلشارات بعد تولي الرئيس األمريكي با     
مؤكدا في  2االيجابية بحذر شديد مع إبداء تحفظات كبيرة حيال مواقف القيادة اإليرانية  

خطابو حق إيران في امتالك الطاقة النووية السممية تحت بنود معاىدة عدم االنتشار ودعوة 
باحتفاالت في سفارتيم, ىذا دون إغفال دور إيران الدبموماسيين اإليرانيين لمشاركة األمريكان 

الميم في منطقة دول الخميج العربي و الشرق األوسط فبعد إعالن الواليات المتحدة األمريكية 
لتكوينيا تحالف عالمي واسع النطاق لمحاربة تنظيم داعش ليس من المستبعد أن نجد إيران 

الميم الذي تؤديو  و روسيا إلنياء األزمة  طرفا ميما في ىذا التحالف مستقبال نظرا لمدور
 السورية. 

وىو االحتمال األوفر حظا واألكثر قابمية لمتطبيق من وجية نظرنا إذ يجب لحل ىذه       
األزمة وعدم فتح المجال الن تحدو دول أخرى حذو إيران إتباع الطريق التفاوضي 

بموقف متشدد من قبل الدول الدبموماسي الذي وضع أسسو االتحاد األوروبي والتمسك 
الكبرى وخصوصا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التي يجب أن تمعب دورا فاعال دون تقديم أية 
تنازالت أو المبالغة في عرض الحوافز , بحيث يمكن لممجتمع الدولي بيذه الطريقة كبح 

ووي فعالية الطموحات النووية إليران ولدول أخرى حتى يكون لنظام عدم االنتشار الن
لزامية   .وا 
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 خاتمة

رغم قيام الوكالة الدولية بجيود كبيرة خالل اآلونة األخيرة في إطار أنشطتيا الرامية إلى      
تشجيع وتيسير و توسيع نطاق االنضمام إلى نظام الضمانات المعزز ذلك من خالل توقيع 

برام دولة عمى البروتوكوالت اإلضافية  90 باإلضافة لقياميا  شاممة معيادول اتفاقات  1وا 
جرائيا  992بتطبيق الضمانات عمى  وحدىا  1779عممية تفتيش عام  1901دولة وا 

طن من  91طن من المواد النووية بما فييا  91977وتطبيقيا لمضمانات عمى نحو 
 طن من البموتونيوم .  27اليورانيوم عالي التخصيب و

ئل المتعمقة بالتسمح النووي لكل من العراق وكوريا إال أنيا لم تتمكن من حل بعض المسا     
يران مثال التي تعتبر بمثابة تحدي خطير لنظام حظر االنتشار النووي األمر الذي  الشمالية وا 
سيقود إلى انيياره  بسبب فتح باب سباق التسمح النووي األمر الذي سيشجع الدول األخرى 

ستقرارىا الداخمي ليتصاعد نتيجة ذلك  عدد الدول عمى إنتاج القنابل النووية لحماية نفسيا وا
 دولة . 37إلى أكثر من 

بالنسبة لمممف العراقي تم استبعاد الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من النظر والفصل فيو      
ليتولى مجمس األمن الدولي قرار فرض عقوبات عسكرية واقتصادية عميو رغم تأكيد تقارير 

كما أنيا لم تتوصل لحل أزمة كوريا  العراق اآلن أسمحة دمار شاملالك الوكالة بعدم امت
الشمالية التي رفضت التعاون معيا والتي لم يتخذ مجمس األمن في حقيا أي عقوبات لتتولى 

 الدول الست القيام بالمفاوضات لحل األزمة العالقة حتى اآلن.

 1دولية التي بذلتيا طيمة أما فيما يخص ممف إيران النووي رغم مساعي الوكالة ال     
سنوات من الزيارات والتحقيقات لم تتمكن من الجزم بان برنامج طيران النووي ذو طابع 

ذلك ما يستنتج من موقف المدير العام  عيدا كل البعد عن المجال العسكريمدني محض ب
ان الناجمة السابق لموكالة الدولية محمد البرادعي الذي عبر عن لومو وقمقو من انتياكات إير 



                             إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحل األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكريةالفصل األول : 
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عن استغالليا لمثغرات الموجودة في معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية مبديا في أوقات 
ختمفة المتعمقة بأنشطتيا أخرى رضاه بوتيرة تعاون إيران من خالل إجابتيا لألسئمة الم

 .النووية

رنامج إن نفي طيران سعييا امتالك أسمحة نووية ال يعني بالضرورة عدم امتالكيا ب     
نووي سري فسعييا بشكل غير عمني الحصول عمى المواد النووية الالزمة لصنع األسمحة 
النووية ألكثر من عقد من الزمن يؤىميا المتالك السالح النووي خاصة في ظل جيودىا 

 المبذولة حديثا لشراء مكونات متعمقة باألسمحة النووية . 

ت العالقة التي لم تجد طريقيا لمحل النيائي نجد ممف كوريا الشمالية أيضا من بين الممفا
ذلك في ظل إصرار كوريا الشمالية وبقائيا عمى موقفيا وقياميا بتجارب نووية جديدة بحجة 
الرفع من مستوى أمنيا من المخاطر التي يمكن أن تمحق بيا من جارتيا كوريا الجنوبية 

وك فيو خاصة في ظل رفض كوريا األمر الذي يجعل دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مشك
الشمالية التعاون والتعامل مع الوكالة الدولية ليتم إحالة ممفيا عمى مجمس األمن الدولي الذي 

 بدوره يبقى بين اخذ ورد بسبب تباين أراء وتضارب مصالح الدول الكبرى األعضاء .

يات المتحدة األمريكية في يبقى العالم كمو في ترقب لما ستسفر عنو اإلستراتيجية الجديدة لموال
 ظل قيادة رئيسيا الجديد .
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 الفصل الثاني : العراقيل التي تواجه مسار عمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمحد 

 التسمح النوويانتشار من 

ضمان االستخدام السممي من بين مقاصد الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وأىدافيا 
في دول العالم وتحقيق ميمة مزدوجة تتمثل في تقديم المساعدة لتمكين كل  لمطاقة النووية

 ،لما ليا من مميزات خاصة وآمنة الدول من توظيف الطاقة النووية ألغراض تنموية سممية 
مدادات كبيرة لتحسين قدراتيا التكنولوجية من جية من خالل وضع مخططات  ناجعة وا 

والتحقق من االستخدامات السممية ليذه التكنولوجيا النووية عمى كافة األصعدة العالمية 
واإلقميمية والثنائية وعدم تحويميا إلى إنتاج األسمحة النووية ما ينتج عنو تقميص احتمال 

 نشوب الحروب .

ة الوكالة الدولية من النجاح في أداء مياميا وجب توفر األرضية الصالحإال انو لتتمكن      
ال تنفك الوكالة الدولية تتخطى احد العوائق التي تواجييا  لذلك إذ أننا نالحظ وقوع العكس

 حتى تجد نفسيا أمام عائق اكبر يحبط من عزيمتيا ويجعل وجودىا مثل عدمو .

في القرارات  ل من أمريكا ومجمس األمن الدوليتكمن أىم ىذه التحديات في تحكم ك     
دون إغفال استغالل الدول لمجموعة الثغرات و النقائص الموجودة سواء  الصادرة عن الوكالة

 عمى مستوى الميثاق التأسيسي لموكالة الدولية أو ضمن بنود معاىدة عدم االنتشار النووي .

 ذا الفصل من خالل دراسة كل من :كل ىذه العناصر وأخرى نتطرق إلييا بالتفصيل في ى

الذي تم فيو تسميط الضوء عمى المعيقات والتحديات الرئيسية التي تواجو  المبحث األول
 الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

الذي تناول دراسة المعيقات والتحديات الثانوية التي تعرقل عمل الوكالة  المبحث الثاني
 الدولية لمطاقة الذرية .
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ألول : المعيقات والتحديات الرئيسية التي تعيق عمل الوكالة الدولية لمطاقة المبحث ا
 الذرية 

شكاالتتعاني الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من معيقات       كبيرة تحد من مجيوداتيا  وا 
وتجعميا محل عدم ثقة و انتقاد من قبل بعض الدول التي ترى فييا عدم النزاىة والموضوعية 

 بنظام االزدواجية بما يخدم مصالح بعض الدول عمى حساب مصالح دول أخرى.وتعامميا 

المطمب األول : تدخل الواليات المتحدة األمريكية في مهام وصالحيات الوكالة الدولية 
 لمطاقة الذرية 

من بين القواعد األساسية المحددة لعمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وقراراتيا المتعمقة       
غير أن التطبيق العممي ليذه  ة تمك المتعمقة بالمعايير الفنيةدرات وبرامج الدول النوويبق

المعايير تعرقمو بعض العوامل السياسية . األمر الذي يتضح من خالل سموك الوكالة 
،سوريا، مصر،  كوريا الشمالية،إسرائيل  ،إيران،ومواقفيا المتباينة تجاه بعض الدول كالعراق

الوكالة لطرف آخر فاعل عمى المستوى الدولي انحياز مما يؤكد وجود ارتباط و ... ليبيا 
 .1يمارس ضغوطا كبيرة ويتدخل في صالحياتيا ىو الواليات المتحدة األمريكية  

إن استعراض بعض مواقف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تجاه بعض ىذه الدول وأخذىا      
رادة أمريكا وتحكميا فييا . كأمثمة يساىم في توضيح مدى خضوعيا  لتوجييات وا 

لفرع األول : إدارة الواليات المتحدة األمريكية لالزمة النووية العراقية وحمها بالطريقة التي ا
 تخدم مصالحها 

كانت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى يقين بأنيا فككت برنامج العراق لصنع األسمحة      
كان بمقدورىا القول بدرجة عالية من اليقين انو  9997ول عام وانو بحم 9995النووية سنة 

وىو ما  ،ال يوجد في العراق أي نشاط لو عالقة بالبرنامج النووي أو تصنيع األسمحة النووية 
                                                           

.531ص  ،4002ديسمبر  ، 533العدد  ،السياسة الدولية ،" إيران في مواجهة الضغوط الخارجية"،سامح راشد  
1
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تم التأكد منو عقب إجراء مفتشي الوكالة عممية تحقق من كميات اليوانيوم الموجودة بالمواقع 
التي لم تكشف أي فروقات أو تناقضات في النتائج المتوصل إلييا فضال عن قياميا ب 

موقع آخر في مدة ال  9611زيارة تفقد لمواقع مختمفة في العراق وتفقد ما يزيد عن  948
 . 1أشير  4تتجاوز 

الدولي تقريرىا النيائي  األمنمجمس  إلى 9998الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عام  أرسمت
البرنامج النووي  أبعادبكافة  إحاطتياالذي يفيد بخمو العراق من كافة النشاطات النووية بعد 

العراقي معربة استعدادىا لمبدء في مرحمة المراقبة الطويمة المدى ىذا حسب ما نص عميو 
 .9999لعام  687الدولي رقم  األمنرار مجمس ق

رغم ذلك تدخمت أمريكا في المسالة تدخال ليس من صالحياتيا وطمبت من المفتشين     
 77والمغادرة قبل  9998التابعين لألمم المتحدة التوقف عن العمل في العراق شير ديسمبر 
صدام حسين تحت ذريعة ساعة من حممتيا التي شنتيا مستيدفة الرئيس العراقي السابق 

. بذلك لم تتح المجال لموكالة لمجزم بعدم وجود برنامج تسمح  2امتالكو أسمحة دمار شامل 
 نووي عراقي .

قامت الواليات المتحدة أيضا في إطار عرقمة عمل الوكالة بوصف العراق بأنو جزء من      
ما دفع  9991ت عام عميو نتيجة غزوه لمكويدول محور الشر وفرضيا عقوبات اقتصادية 

واعتبارىم جواسيس وتعميق عودتيم  9999بالعراق لرفض عودة المفتشين إلييا شير فيفري 
بشرط رفع العقوبات االقتصادية المفروضة عميو . األمر الذي قابمتو أمريكا بالرفض 
واالستمرار في فرضيا لتكون نتيجة ذلك وضع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في موقف 

 لمغاية بسبب عدم قدرتيا عمى مواصمة عمميا .صعب 

                                                           
1
  Hans Blix ;Irac les armes introuvables :Cérès; Tunis; 2004;p 228. 

.65ص  ،مرجع سابق ،" استهداف إيران"،سكوت ريتر   
2
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بالمقابل لذلك وفيما يتعمق بالترسانة النووية اإلسرائيمية فقد قدمت الوكالة مذكرة لإلدارة      
حيث اقترح المدير العام  ،األمريكية لتحديد طبيعة اإلجراءات التي تستطيع الوكالة القيام بيا

ل إلى صيغة ضمانات أولية عبر تدخل الواليات لموكالة السابق محمد البرادعي التوص
المتحدة األمريكية لمنحو ضمانات إسرائيمية . غير أن اإلدارة األمريكية أصرت عمى زيارة 
البرادعي إلى إسرائيل بعد اقتناعيا بذلك شرط تبنيو الدعوة لضرورة إخالء منطقة الشرق 

بحث عن إلزام إسرائيل التخمي عن األوسط من أسمحة الدمار الشامل دون التطرق لكيفية ال
 . 1أسمحتيا 

حيث صرح رئيس الوزراء اإلسرائيمي ألاير شارون اثر لقائو بالبرادعي شير جويمية     
أن إسرائيل ليست عمى استعداد في المرحمة الراىنة لمدخول في مباحثات أو  7114

مفاوضات مع أي من األطراف الدولية أو اإلقميمية بشان موضوع األسمحة النووية عمى 
 . 2يا ليذه األسمحة أساس أنيا لم تعترف صراحة بحيازت

من خالل دراستنا لطريقة تعامل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ليذين الممفين نجد      
ازدواجية واضحة في التعامل تؤكد عمى أن ىذه المنظمة المتخصصة التي يفترض التزاميا 

المتحدة بالحياد واالستقاللية و الموضوعية تبدو كأنيا إحدى المؤسسات التابعة لمواليات 
والعراق  األمريكية التي تنفذ رغباتيا  وىو ما يؤكده تعامميا مع الممف النووي لكوريا الشمالية

 . و إيران وسوريا 

الفرع الثاني : ممارسة الواليات المتحدة األمريكية لدور الوكالة وفرض عقوبات عمى كوريا 
 الشمالية بسبب برنامجها النووي العسكري

لة الدولية لمطاقة الذرية من قضية العراق النووي وضغط أمريكا عمييا لم تخرج الوكا     
وتدخميا في مياميا حتى تواجو نفس المأزق مجددا بسبب تدخل أمريكا في قضية موريا 

                                                           
.500ص ،مرجع سابق ،" السياسة الخارجية األمريكية في مجال نزع السالح النووي "، د نجيب بن عمر عوينات  
1
 

.44ص  ،4002جويلية  41 ،5247العدد  ،الوطن العربي ،" أسرار زيارة البرادعي إلسرائيل"،ماجدة ماهر  
2
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الشمالية والمناورات التي قام بيا كل طرف والتي كادت أن تؤدي لدخول البمدين في حرب 
والموقف العدواني  7111سبتمبر  99بسبب أحداث  لتزداد األمور تعقيدا 9994نووية عام 

الذي اتخذتو أمريكا عمى وجو التحديد الرئيس األسبق جورج دبميو بوش لتصبح مسالة انتشار 
 ،إيران ،األسمحة النووية ذريعة في يد الحكومة األمريكية تتخذىا ضد الدول مثل العراق 

برامج إلنتاج السالح النووي الذي  كوريا الشمالية بسبب امتالكيم حسب تصريحات أمريكا
 .  1ييدد أمنيا 

تمثل رد فعل كوريا الشمالية عمى ىذه االتيامات وتدخل الواليات المتحدة األمريكية في     
برنامجيا النووي وتوظيفيا لموكالة كأداة لخدمة مصالحيا ما أدى لتيميش دورىا في رفض 

ت بإرسال رسالة إلى المدير العام لموكالة التعامل أو التعاون مع الوكالة حيث أنيا قام
تضمنت قرارىا باتخاذىا إجراءات لرفع  7117ديسمبر  97السابق محمد البرادعي بتاريخ 

القيود عن منشاتيا النووية و طمب إزالة األختام و كاميرات المراقبة عن جميع منشاتيا 
 . 2النووية 

الحد بل أنيا قامت بطرد مفتشي الوكالة لم تتوقف ردود فعل كوريا الشمالية عند ىذا     
زالة األختام وتعطيل الكاميرات المركبة في المفاعل ال  3و معمل تصنيع الوقود  نوويوا 

بطرد كافة مفتشي الوكالة من  7117ديسمبر  77لتقوم بتاريخ ، ومعمل استخراج البموتونيوم 
.  4ديسمبر من نفس السنة  19أراضييا ليتم مغادرتيم جميعا من األراضي الكورية في 

معممة ىذا التصرف بكونو رفض لوجود الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التي تعتبرىا أداة لتنفيذ 
حيث تم تشبيييا  5ىيا بعد أن تخمت عن مبدأ الحياد سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجا

 بالجياز البوليسي الذي من شانو أن يساىم في إساءة استعمالو لصالحياتو.

                                                           
1
  Amin Tarzi ;OP.CIT.P08. 

.576ص ، مرجع سابق ، " النزاع األمريكي الكوري الشمالي حول الملف النووي "، علي حسن باكير  
2
 

.564ص ، مرجع سابق ،" ضمانات استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية"،انمحمد عبد هللا محمد نعم  
3
 

.76ص  ،مرجع سابق ،" استهداف إيران"،سكوت ريتر  
4
 

.501ص  ،مرجع سابق ،" السياسة الخارجية األمريكية في مجال نزع السالح النووي"،د نجيب بن عمر عوينات  
5
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في ظل ىذه الظروف المتوترة والتي يصعب عمى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التعامل      
تبنت فييا قرار  7111 جانفي 6بتاريخ لمجمس المحافظين معيا قامت بعقد جمسة طارئة 

يستنكر بشدة اإلجراءات و القرارات الصادرة عن كوريا الشمالية داعيا إياىا إلى االمتثال كميا 
والتعاون معيا والسماح لمفتشي الوكالة بالدخول وترك المجال  الضمانات الشاممة التفاقية 

في شكل الوقف النيائي . إال أن رد كوريا الشمالية جاء 1مفتوح أمام الجيود الدبموماسية 
لجميع أشكال التعاون معيا عمى أساس أنيا لم تعد طرفا في معاىدة حظر االنتشار النووي 

معيا التي تعتبرىا وسيمة لتنفيذ سياسة الواليات المتحدة  الضماناتوأنيا غير ممزمة باتفاق 
 . 2العدائية تجاىيا 

إليران بامتالكها لبرنامج نووي عسكري الفرع الثالث : اتهام الواليات المتحدة األمريكية 
 والتعامل معها عمى هذا األساس

 سعت الوكالة عدة مرات لمقيام بعمميات تفتيش لمواقع معينة في إيران مثل موقع ناتانز    
تؤكد  7117عام الصناعية  األقماربناءا عمى معمومات وصور  تزودىا بيا أمريكا التقطتيا 

. رغم تعاون الوكالة مع أمريكا إال أنيا  3أن المنشاة مخصصة ألغراض عسكرية نووية 
حاولت جاىدة عدم عرض الصور من قبل أمريكا عمى أساس أن ىذا التصرف سيؤدي لفشل 
جيودىا والتقميص من احتمال تعاون إيران معيا خاصة بعد موافقة ىذه األخيرة عمى قيام 

 . 7117قع شير ديسمبر و مفتشييا بزيارة الم

 7117ديسمبر  97ليحدث ما كانت تخشاه الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ليتم بتاريخ      
عرض الصور في وسائل اإلعالم األمريكية ما جعل إيران تبمغ الوكالة بإلغاء الزيارة إلى 

 يميا .موقع ناتانز بسبب التصرفات الغير مسئولة من جانب وسائل اإلعالم مقترحة تأج

                                                           
.703ص  ،مرجع سابق ،4002 ،ح واألمن الدولي"" التسلح ونزع السال،مجموعة مؤلفين  
1
 

.42ص  ،مرجع سابق ،"  اإلستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة"،د سعد حقي توفيق  
2
 

.505ص  ،مرجع سابق ،" استهداف إيران"،سكوت ريتر  
3
 



 العراقيل التي تواجه مسار عمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمحد من التسمح النووي : الثانيالفصل 

282 
 

لتثير بعدىا تصاريح الخارجية األمريكية التي تؤكد تطوير إيران لقدراتيا النووية التي       
تمكنيا من صنع أسمحة نووية بعد تخصيبيا لميورانيوم ردود فعل إيرانية تمثمت في رفض 
إيران طمب مجمس الحكام المتمثل في انو تمتزم كل دولة بتقديم معمومات عن تصاميم 

ت النووية الجديدة حالما يتم اتخاذ القرار بالبدء ببنائيا . كما عبرت عن انزعاجيا من المنشا
تصريحات ومزاعم الخارجية األمريكية ورفضيا ليا كون أن المسالة تخص الوكالة الدولية 
لمطاقة الذرية وليس الواليات المتحدة األمريكية وتأكيدىا من خالل تصريحات رئيسيا 

عمى المقصد السممي إليران التي تعمل  7111تمي الصادرة شير ديسمبر اإليراني محمد خا
 . 1تحت إشراف الوكالة والتي ال تسعى المتالك أسمحة نووية 

أصبحت الوكالة الدولية محاصرة فيما يتعمق بالمسالة النووية اإليرانية بين أطراف      
وية منتيكة بذلك التزاماتيا يصفون إيران بأنيا دولة غير مسئولة تسعى المتالك أسمحة نو 
وبين أطراف أخرى ترى انو  ،المفروضة عمييا بموجب معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية 

من حق إيران بناء برنامج نووي سممي إلنتاج الطاقة الكيربائية األمر الذي تؤكده إيران دائما 
ورانيوم وتخصيبو وبناء أخرى والذي يستمزم استغالل مناجم اليورانيوم وبناء منشاة لتحويل الي

 فعل عنيفة في واشنطن العاصمة . ودإلنتاج الوقود . ىذا التأكيد الذي نجم عنو رد

نتيجة تأزم األوضاع تم تشكيل وفد تابع لموكالة الدولية لزيارة إيران عمى رئسيم المدير      
يارة ايجابية تمكن حيث كانت نتائج ىذه الز  7111العام لموكالة محمد البرادعي شير فيفري 

خضاع  ممثمو الوكالة من إجراء زيارات غير مسبوقة إلى مواقع نووية حساسة داخل إيران وا 
كما تم اتفاق  ،ىذه المواقع والمنشات والنشاطات لرقابة الوكالة بموجب اتفاق الضمانات 

تطرأ عمى الطرفين عمى إبالغ إيران لموكالة بكافة منشاتيا النووية الجديدة وأية تعديالت 
 المنشات القائمة .

                                                           
.501-504ص ص  ،المرجع نفسه   

1
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رغم زيارة المفتشين التابعين لموكالة لمواقع إيرانية واخذ عينات والقيام بعمميات مسح      
إال أن ذلك لم يمنع تدخل أمريكا من خالل وكالة االستخبارات  7111لممواقع شير مارس 

يكية في التقاط صور المركزية التابعة ليا والتي قامت باستخدام األقمار الصناعية األمر 
ت التفتيش التي فوتوغرافية لبعض المنشات لمعرفة واكتشاف ردود فعل إيران تجاه نشاطا

حيث أظيرت ىذه الصور حسب اإلدارة األمريكية زيادة في النشاط في  تقوم بيا الوكالة
التي منعت إيران مفتشي الوكالة دخوليا ونقل بعض المواد خاصة العسكرية بعض المنشات 

  .ن ىذه المنشاتم

في ظل ىذه الظروف تم شير جوان من نفس السنة إجراء ثالث عمميات تفتيش في     
بعض المنشات المتعمقة بتخصيب اليورانيوم , حيث طمبت أمريكا ممثمة في سفيرىا بريل من 
المدير العام لموكالة تقديم عرض شامل أمام مجمس الحكام في الوكالة يحدد ما عثرت عميو 

يران قصد اثباث خرق إيران لواجباتيا المترتبة عمييا بموجب معاىدة عدم انتشار في إ
حالة القضية إلى مجمس األمن الدولي مما يفتح الباب لفرض عقوبات  األسمحة النووية وا 

 . 1اقتصادية عمييا أو استخدام القوة العسكرية ضدىا 

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية خوفا من األمر الذي دفع بالعديد من الدول األعضاء في     
تأزم األمور أكثر بين إيران والواليات المتحدة األمريكية لمتأكيد عمى ضرورة إمساك وتولي 
الوكالة الدولية ليذه المسالة بطريقة تحفظ نزاىتيا واستمرار أدائيا لوظيفتيا ما أدى لوضع 

 الوكالة في موقف جد صعب .

 7111جوان  96العام لموكالة السابق محمد البرادعي برفع تقريره في قام بعدىا المدير      
المتعمق بالتحقيقات التي أجريت في إيران إلى مجمس الحكام ليصدر ىذا األخير بيانو 

جوان الذي تضمن اإلقرار بفشل إيران في الوفاء بالتزاماتيا المترتبة عمييا  99الخاص في 
ق المتعمق بالتبميغ عن المواد النووية و معالجتيا بموجب اتفاقية الضمانات خاصة بالش

                                                           
.556-554ص ص  ،مرجع سابق ،" استهداف إيران"،سكوت ريتر  
1
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واستخداميا والتصريح عن المنشات التي خزنت و عولجت فييا المواد النووية التي حصمت 
 . 1عمييا إيران من الصين 

بسبب اإلقرار الصادر عن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الذي يؤكد إخالل إيران      
ات المتحدة األمريكية ضغوطاتيا عمى العديد من المستويات حيث بالتزاماتيا مارست الوالي

أنيا ضغطت بشدة عمى الوكالة لتقوم باإلعالن بان إيران في حالة خرق لمعاىدة عدم انتشار 
من جية أخرى قام وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفيمد بالتصريح عمنا  ،األسمحة النووية 

رتبط بتصنيع أسمحة نووية كما قامت بممارسة ضغوطات بان البرنامج النووي اإليراني م
عمى االتحاد األوروبي باعتباره الشريك التجاري الرئيسي إليران لمنعيا من تطوير أسمحة 

لكنيم رفضوا الحل الدبموماسي التفاوضي و السياسي  وعمى بريطانيا الحميف الدائم ليانووية 
 . 2حمل في طياتيا التيديد باستعمال القوة عمى خالف أمريكا التي كانت تتحدث بعبارات ت

نتيجة كل ىذه الضغوطات منحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية كافة     
عداد تقارير بعد اخذ عينات بيئية  التسييالت لمدخول لممنشات التي منعت تفتيشيا سابقا وا 

إلى مجمس الحكام  7111أغسطس  76ليقدم بعدىا المدير العام لموكالة تقريره في  ،منيا 
في الوكالة الذي نص في مجممو عمى انو رغم اكتشاف أوجو قصور عديدة من قبل إيران إال 

 أنيا تتجو نحو تصحيحيا عن طريق بذل مساعي متزايدة لمتعاون مع الوكالة.

يوم خيب ىذا التقرير آمال الواليات المتحدة األمريكية التي اعتقدت أن اكتشاف اليوران    
العالي التخصيب يثبت ادعاءىا بان إيران تممك برنامج سري إلنتاج أسمحة نووية األمر الذي 
سيمكنيا من إحالة ىذا الممف إلى مجمس األمن الدولي وفرض عقوبات اقتصادية قاسية قد 

 تصل لحد القيام بعمل عسكري ضدىا .

                                                           
.512, ص سكوت ريتر ،" استهداف ايران"، المرجع السابق 
1
 

.514ص  المرجع نفسه ،   
2
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ألنيا لم تتخذ موقفا أو قرار  ما دفعيا لمعارضة موقف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية     
يدين إيران حيث اعتبرت الوكالة إن إحالة القضية النووية عمى مجمس األمن يعتبر خطوة 

وان تطمب منيا تحمل مسؤوليتيا في  ، 1متسرعة في حين يمكن التوصل إلى حل دبموماسي 
ة عمميات و التشكيك في فاعمي 2التوصل إلى حمول قضايا عدم انتشار األسمحة الحساسة 

التفتيش التي تقوم بيا الوكالة في إيران ذلك بعد أن كان مسئولو الوكالة يؤكدون عمى أن 
عمميات التفتيش لم تثبت قط انتياك إيران اللتزاماتيا بموجب معاىدة منع االنتشار النووي 

تيشيا ولم يتم العثور عمى أي أثار ألنشطة تتعمق باألسمحة النووية في المواقع التي يجري تف
. كانت ىذه الشكوك األمريكية تستند إلى أن الوكالة الدولية ليست لدييا اإلمكانات أو 

 . 3التنظيم الكافي الكتشاف األنشطة السرية الجارية في المنشات النووية اإليرانية 

 كما جاء في تقارير المدير العام لموكالة نتيجة إخالل إيران بالتزاماتيا لمعديد من المرات     
أخذتيا الواليات المتحدة األمريكية كحجة قوية لتمارس الضغوطات عمى  محمد البرادعي 

حالة قضيتيا إلى مجمس  الوكالة بشكل كبير ما دفعيا باتجاه التصعيد من األزمة مع إيران وا 
لتتولى بعدىا أمريكا مسؤولية ممف إيران النووي مؤكدة عمى عدم سماحيا  ، 4األمن الدولي 

لمدولة األولى الراعية لإلرىاب حسب رأييا بامتالكيا اشد األسمحة خطورة في العالم معتبرة 
إياىا دولة غير ديمقراطية تتحدى وتنافس الواليات المتحدة األمريكية بمحاولة فرضيا ىيمنتيا 

 . 5واستبدال النموذج األمريكي بالنموذج اإلسالمي اإليراني الثوري عمى الشرق األوسط 

 

 

                                                           
.412ص  ،5775 ،مكتب الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،5ط ،" الوسيط في القانون الدولي العام"، د عبد الكريم علوان  
1
 

.520-517ص ص ، المرجع نفسه ،سكوت ريتر   
2
 

.05ص  ،مرجع سابق ،" البرنامج النووي اإليراني : التطور و الدوافع و الدالالت اإلستراتيجية"،اهيم محمود د احمد إبر  
3
 

4
 William and j Perry ;working with gulf allies to contain Iraq and Iran defence  issues: OP, CIT ;p 06. 

.50مرجع سابق, ص  ،" مواجهة التحدي النووي اإليراني"،جاري سامور  
5
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المطمب الثاني : إحالة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمقضايا النووية إلى مجمس األمن 
 الدولي 

ىذا اإلجراء جعل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عاجزة عن البث في النزاعات النووية      
والتي تعتبر مسائل فنية بحثو من حق الوكالة وحدىا البث فييا , فيي تمجا  المطروحة عمييا

إلى مجمس األمن الدولي في حال تم رفض إجراءات التفتيش التي يقوم بيا الخبراء و 
 المفتشين التابعين لموكالة الدولية أو تم رفض االنصياع لطمبات الوكالة بسبب عدم تبنييا

تي ترفض التعاون معيا فيي ال تقوم بأخذ خطوات إال بعد سياسات صارمة تجاه الدول ال
 . 1تعرضيا لمضغوطات القوية من قبل الدول الكبرى 

تقوم الوكالة بالمجوء إلى مجمس األمن الدولي التابع لمنظمة األمم المتحدة باعتباره      
بجممة من الجياز الذي يتولى ميمة المحافظة عمى األمن والسمم الدوليين عن طريق تمتعو 

السمطات والصالحيات تيسر أداء ميامو وردت في الفصل الخامس والسادس والسابع من 
 . 2ميثاق األمم المتحدة 

 الفرع األول: حل مجمس األمن الدولي لممسائل النووية بالطرق السممية

تكمن في البداية بقيام مجمس األمن الدولي بحل المسائل النووية التي إذا استمرت     
تعرض السمم واألمن الدوليين لمخطر مثل مسائل التسمح النووي سمميا بان يوصي بإتباع 
إجراءات مثل المفاوضات التي تقصد بيا " تبادل وجيات النظر بين الدولتين أو الدول 

ق الدبموماسية بيدف التوصل لحسم النزاع" ثم يأتي التحقيق الذي األطراف في النزاع بالطر 
عداد التقارير"  يعني " السعي في سبيل الوصول إلى أساس لمتسوية ... بفحص الوقائع ... وا 
والوساطة التي ىي عبارة عن " القيام بالتقريب بين وجيات النظر والحث عمى حسم النزاع 

                                                           
1
ص  ،4006مارس  ،04-47العدد  ،مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،" ادوار جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"،جورج موراليس بدرازا  

31. 
2
 ،دراسات الوحدة العربية معهد ،بيروت ،5ط ،: حظر االنتشار بواسطة تشريع دولي " 5320" قرار مجلس األمن الدولي رقم ،كريسترالستروم  

 .464, ص 4005نوفمبر 
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لتي قطعت " تمييا التوفيق الذي يعتبر " وسيمة لحل بالتفاوض أو باستئناف المفاوضات ا
النزاع عن طريق دراسة الوقائع و التقدم بمقترحات لحسمو" ليأتي بعدىا التحكيم أو القضاء 

 . 1الدولي 

أو أن يتدخل ىو بنفسو كوسيط لحل النزاع باعتباره يممك سمطة تقديرية كاممة من حيث 
 .2اختياره لموسائل السممية أو حمول مؤقتة أخرى أو إجراءات تحفظية 

 الفرع الثاني : حل مجمس األمن الدولي لممسائل الفنية بأسموب الجزاءات الدولية 

م المتحدة لمجمس األمن بموجب الفصل السابع من جية أخرى أباح ميثاق منظمة األم     
 49استخدام أسموب العقوبات أو ما يعرف بأسموب " الجزاءات الدولية"  حيث نصت المادة 

من الميثاق عمى انو " لمجمس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطمب 
من بينيا وقف الصالت االقتصادية  استخدام القوات المسمحة لتنفيذ قراراتو ... تطبيق تدابير

والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية و البرقية و الالسمكية وغيرىا من وسائل 
 . 3المواصالت ,وقفا جزئيا أو كميا وقطع العالقات الدبموماسية " 

حة إذن يقوم مجمس األمن بعد استنفاذه لمطرق الدبموماسية في حل النزاعات المطرو      
أمامو والتي عرضت عميو من قبل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والمتعمقة باستخدام الطاقة 
النووية ألغراض عسكرية بالمجوء إلى أسموب العقوبات التي تمتاز بالتنوع وقوة التأثير دون 

 . 4توظيف لمقوة العسكرية 

 العسكريةالفرع الثالث : حل مجمس األمن لممسائل النووية بأسموب القوة 

                                                           
من الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة . 11لمعلومات أوفر حول هذه اإلجراءات انظر المادة   
1
 

.552ص   ،مرجع سابق ،"  دور األمم المتحدة في تحقيق السلم واألمن الدوليين في ظل التحوالت العالمية الراهنة"،حسن نافعة   
2
 

.544ص  ،مرجع سابق ،" جدلية العالقة بين نزع السالح و األمن الدولي"،د عماد محمد علي  
3
 

.502ص   ،مرجع سابق  ،" مجلس األمن ودوره في حماية السالم الدولي"،احمد سيف الدين  
4
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أباح ميثاق األمم المتحدة لمجمس األمن الدولي كخطوة أخيرة لحل النزاعات المطروحة 
باستخدام القوة العسكرية حيث يعتبر اخطر قرار يتخذه المجمس والذي من صالحياتو 
 االستعانة بيذه الوسيمة وتجاوز التدابير الدبموماسية والعقابية بعد توفر شرطين أساسيين ىما 

 تيديد لمسمم أو اإلخالل بو من طرف دولة ما وجود  
صدور تقرير عن مجمس األمن يثبت واقعة اإلخالل بالسمم واألمن الدولي من طرف  

 . 1الدولة 

التي نصت عمى انو " إذا رأى مجمس األمن أن التدابير  47ذلك بموجب كل من المواد 
يتخذ بطريق القوات الجوية ال تفي بالغرض ... جاز لو أن  49المنصوص عمييا في المادة 

 2والبحرية والبرية من األعمال ما يمزم لحفظ السمم و األمن الدولي أو إلعادتو إلى نصابو " 
التي نصت عمى انو " يتعيد جميع أعضاء األمم المتحدة في سبيل  19فقرة  41والمادة 

. ما يمزم المساىمة في حفظ السمم واألمن الدولي أن يضعوا تحت تصرف مجمس األمن ..
 من القوات المسمحة والمساعدات والتسييالت الضرورية لحفظ السمم واألمن الدولي ...".

التي جاء فييا " رغبة في تمكين األمم المتحدة من اتخاذ التدابير  45باإلضافة لممادة      
القمع  ألعمالالحربية العاجمة يكون لدى األعضاء وحدات جوية يمكن استخداميا فورا 

يحدد مجمس األمن ىذه الوحدات ومدى استعدادىا والخطط ألعماليا  ،ولية المشتركة الد
 . 3المشتركة... " 

لكن ما يالحظ مؤخرا ىو أن سياسة مجمس األمن الدولي امتازت بالتوجو نحو استخدام 
صدار العديد من القرارات استنادا إليو األمر الذي  الفصل السابع مباشرة والقوة العسكرية وا 

 يترتب عنو مخاطر جسيمة بسبب :

                                                           
.504ص احمد سيف الدين،" مجلس األمن ودوره في حماية السالم الدولي"،  مرجع سابق ،   
1
 

.34ص  ، مرجع سابق ،"4003 - 5770" العراق وتطبيقات األمم المتحدة لقانون الدولي ،باسيل يوسف بجك  
2
 

.544ص ، مرجع سابق ،" جدلية العالقة بين نزع السالح واألمن الدولي"،د عماد محمد علي  
3
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  تمتع مجمس األمن الدولي بسمطة كبيرة في ظل ميثاق األمم المتحدة وىي سمطة تكاد
تكون مطمقة فضال عن كونيا سمطة تقديرية وممزمة فيو يممك صالحيات استخدام 
القوة عمى أي نحو يراه مناسبا وألي سبب كان وفي أي وقت طالما أن قراراتو صادرة 

كما انو ال يمكن لمدول األعضاء من الناحية  ،بية المنصوص عمييا قانونا باألغم
القانونية االعتراض عمى ىذه الصالحيات حيث يكفي أن يشير المجمس في قراراتو 
انو يتصرف بموجب الفصل السابع فيصبح قراره جائزا و ممزما . بيذا ال يمكن ال 

سبة المجمس أو سحب الثقة منو أو لمجمعية العامة وال لمحكمة العدل الدولية محا
 . 1النظر في مدى دستورية قراراتو 

  مجمس األمن بتشكيمتو الحالية ال يمثل إرادة المجتمع الدولي وال يمثل ميثاق األمم
المتحدة الذي نص بوضوح عمى أن ميمتو األساسية ىي صيانة السالم واألمن 

ولي والمجوء إلى الحوار الدوليين وتجنب الحروب من خالل عدم تفضيميا كحل أ
والدبموماسية بدل القوة والعنف الذي ال يولد إال العنف وأحسن مثال عمى ذلك قضية 
األزمة النووية العراقية وما تعيشو اآلن من تداعيات رفض مجمس األمن التفاوض 

ضاعة فرصة الحل السممي نزوال وتنفيذا لقرارات أمريكا   .2والحوار وا 

ى فكرة االحترام الشديد لسيادة الدول واستقالليا ومساواتيا فيما بينيا كما نص أيضا وأكد عم
بغض النظر عن كونيا دول صغيرة أو كبيرة إال أن ضرب العراق بحجة امتالك السالح 
النووي يؤكد حقيقة التجاوز الفاضح لميثاق األمم المتحدة وأنيا ال تعدو عن كونيا مبادئ 

 حبر عمى ورق .

دة الدول الخمس الكبرى التي تتمتع داخل المجمس بسمطة كبيرة مكنتيا من بل يمثل إرا     
التالعب بأحكام الفصمين السادس والسابع طبقا لمصالحيا وأىدافيا السياسية الخاصة ليتم 

                                                           
1
 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،5ط ،" األمم المتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن"،احمد الرشيدي وناصيف حتي وغيرهم  

 .546ص ، 5774

.51ص  ،4004 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1ط ،" النظام الدولي الجديد الثابت... والمتغير"،المخادمي عبد القادر رزيق 
2
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في األخير الحصول عمى غطاء من مجمس األمن الدولي يضفي الشرعية والصفة القانونية 
 . 1األمر الذي أدى إلى عجز المجمس وفقدان مصداقيتو  المزعومة عمى أعماليا وقراراتيا

إن فشل مجمس األمن الدولي في اتخاذ قراراتو عمى أساس العدل واإلنصاف وأحكام القانون 
وعجزه عن مواجية التحديات التي تواجو األمن الدولي خاصة في حال االشتباه بوجود 

صة الواليات المتحدة األمريكية في ناجم عن تدخل الدول الكبرى خا 2انتشار نووي عسكري 
قراراتو باستعمال حق النقض وتوجييو بما يحافظ عمى مصالحيا ومصالح الدول الموالية ليا 

األمر  وبما يضمن تنفيذ خططيا األمر الذي يتناقض تماما مع نصوص الميثاق وروحو ، 3
. مستغمة بذلك ي الذي دفع لمترويج لمسمى مجمس األمن األمريكي بدل مجمس األمن الدول
 9946فبراير  94وجود مقر منظمة األمم المتحدة بنيويورك بعد تقديميا اقتراح بذلك بتاريخ 

نتيجة تبرع  4ديسمبر من نفس السنة  94وقبول اتخاذ مدينة نيويورك مقر دائم لممنظمة في 
دوالر  ماليين ونصف 8لألمم المتحدة بمبمغ  John rock feller filsالمميونير األمريكي 

لتبدأ بذلك المنظمة تحت رحمة الواليات المتحدة األمريكية  ، 5لبناء المقر الدائم في نيويورك 
بنفقات وتبرعات أمريكية حيث خضعت المنظمة ألمريكا بموجب االتفاق المبرم بينيما بتاريخ 

الذي يقضي بمنح المنظمة سمطات معينة محدودة عمى منطقة مقرىا ال  9947جوان  76
 . 6ل دون خضوعيا كأصل عام لقوانين وقضاء أمريكا تحو 

باإلضافة الستغالليا لمجانب المادي كونيا تتولى دفع ربع ميزانية المنظمة وحدىا ونحو      
بالمائة من نفقات قوات حفظ السالم األمر الذي جعميا تستغل وضعيا باعتبارىا اكبر  11

جبارىا اتخاذ قرارات معينة تتعمق خصوصا  مساىم في نفقات المنظمة لمضغط عمييا وا 
وتدمير أسمحة الدمار الشامل بشكل انتقائي خارج عن مبادئ األمم  بقضايا التسمح النووي

                                                           
1
 Voir Manuel sur le règlement pacifique des différents entre états U N,1992,publications des Nations Unies 

,N92, v07,p 118. 
.61ص  ،5777 ،544العدد  ،السياسة الدولية ،" األمم المتحدة و النظام العالمي الجديد "،د احمد أبو الوفا  
2
 

3
  Michel Virally; l organisation mondiale ,colin, paris,p455.  

4
 Robert charvin ;Les états socialistes aux Nations Unies A,colin,paris ,p 13. 

.77ص  ،مؤسسة الثقافة الجامعية ، 2ط ،" قانون المنظمات الدولية"،د محمد سامي عبد الحميد  
5
 

.431ص  ،4051،دار وائل للنشر والتوزيع  ،األردن ،5ط ،" دور مجلس األمن في تحقيق السلم و األمن الدوليين"،د جمال علي محي الدين   
6
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إيران المناقض تماما  ،كوريا الشمالية ،المتحدة أحسن مثال عمى ذلك موقفيا تجاه العراق 
لموقفيا من الممف النووي اإلسرائيمي عن طريق تأخير دفع حصتيا أو االمتناع كميا عن 

 . 1الدفع 

في ظل ىذه الظروف والتجاوزات واالنحرافات الخطرة التي انعكست سمبا عمى مكانة      
مجمس األمن الدولي و صالحياتو دفع ذلك بالحاجة لضرورة طرح جممة من اإلجراءات التي 
يتم من خالليا مراقبة قراراتو وعدم ترك ميمة حفظ السمم واألمن الدوليين لو وحده والمناداة 

 قيا في اقرب اآلجال منيا:بضرورة تطبي

الدولي لمرقابة المتمثمة في الرقابة السياسية التي تمارسيا  األمنقرارات مجمس  إخضاع -
الحقة شريطة  أومتوازية  أوالجمعية العامة قد تكون رقابة سابقة  إطارفي  األعضاءالدول 

ود جية قضائية والرقابة الدستورية المرتبطة بوج ،لميامو  األمنمجمس  أداءتعيق  إال
قراراتو مثل محكمة العدل الدولية وممارستيا لمرقابة عمى مختصة بالرقابة عمى مدى دستورية 

 .2القرارات الخاصة بالفصل السابع 

الدولي وحاالت استخدام حق الفيتو ىذا في ظل  األمنمراقبة القرارات الصادرة عن مجمس  -
لغايات تخدم  أمريكاالكبير في سوء استخدامو من جانب الدول الكبرى خاصة  اإلسراف

انقسمت عموما  3ما دفع بالباحثين والفقياء لتبني اتجاىات معينة  األولىمصالحيا بالدرجة 
 : إلى

 منح عدد محدود من الدول ىذا الحق ليس لو مبرر  أن أساسالفيتو عمى  إلغاء
 إحدىاقض جذريا مع مبدأ المساواة الذي يعتبر كما انو يتن أخالقي أوقانوني 

لكونو لم  باإلضافة ،الدعامات التي يقوم عمييا الميثاق وال يجوز المساس بيا 

                                                           
.541ص  ،مرجع سابق ،" األمم المتحدة ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن"،الرشيدي و ناصيف حتي احمد   

1
 

.64ص  ،القاهرة ،" إصالح األمم المتحدة"،د حسن نافعة  
2
  

.575-567ص ص  ،مرجع سابق ،" مجلس األمن فشل مزمن وإصالح ممكن"،احمد سيد احمد  
3
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عمى استخدام القوة المسمحة  اإلقداميستطع ردع بعض الدول الكبرى عمى 
 . األخرىوالعدوان عمى سيادة الدول 

  االكتفاء بعدم توسيع نطاقو الن الحكمة تقتضي حصر نطاق الدول المستفيدة من
وبريطانيا وروسيا  األمريكيةكل من الواليات المتحدة  أن أساسىذا االمتياز عمى 

يجبرىا عمى ذلك الن  أنو الصين وفرنسا لن تتخمى عنو ولن يكون بوسع احد 
المتحدة الذي بدوره يتطمب  األممتعديل ميثاق  بتعديل ىذا الحق يتطم أو إلغاء

فان توسيع نطاق الفيتو لدول جديدة من  أخرىموافقة ىذه الدول عميو. من جية 
 السمبية. األضراريزيد من حجم  أنشانو 

  وضع ضوابط الستخدامو في ظل استحالة تخمي الدول الدائمة عنو حيث يمكن
من خالليا استخدام تعديالت ميمة عمى النصوص الحالية لمميثاق يجوز  إدخال

ىذا الحق بقدر اكبر من الدقة والوضوح ليتم التمكن من الحد من ظاىرة سوء 
 ال العامة .فيو حماية لممصالح الخاصة  اإلسراف أواستخدام الفيتو 

  زيادة عدد الدول األعضاء بمجمس األمن الدولي لتمثيل قطاع اكبر من شعوب
 العالم .

 وتحديات ثانوية تعيق عمل الوكالة الدولية لمطاقة الذريةقات و المبحث الثاني : مع

التي أىميا  األساسيةقات والتحديات و لممع باإلضافةتواجو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية      
قات وتحديات ثانوية ال تقل أىمية و تدخل الواليات المتحدة األمريكية في اختصاصاتيا مع

حتمية واحدة مفادىا عدم نجاعة المجيودات المبذولة عن األولى تؤدي في األخير لنتيجة 
 من طرف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.
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المطمب األول : الثغرات الموجودة في الميثاق التأسيسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية و 
 معاهدة عدم االنتشار النووي

لية ميثاقيا ال يمنحيا إال الوكالة الدولية لمطاقة الذرية كغيرىا من المنظمات الدو      
حيث تنحصر صالحياتيا  ة بإرادة الدول األعضاء ومصالحياصالحيات محدودة تظل مرتبط

في دائرة إعداد المشاريع واقتراح الحمول وبيان األحكام التي خرقتيا الدول المتعاقدة ولفت 
نظرىا إلى خطورة الوضع عن طريق إبدائيا لتوصيات عمى أساس أنيا تفتقر من الناحية 

 القانونية لسمطة اتخاذ إجراءات تتسم بالصرامة والحسم والفاعمية .

ول : االنعكاس السمبي لمنقائص الموجودة في الميثاق التأسيسي لموكالة الدولية الفرع األ 
 لمطاقة الذرية

لم تتجو إرادة الدول األعضاء لمنح الوكالة الدولية لمطاقة الذرية سمطات واسعة تقيد      
 بمقتضاىا سيادة الدول األعضاء فإذا أخذنا عمى سبيل المثال إجراءات الرقابة التي تفرضيا
الوكالة في شكل اتفاقات نجد أن الدولة المتعاقدة تعترف بموجبيا بالتزاماتيا بتوظيف المواد 
النووية ألغراض سممية لكنيا من جية أخرى تممك إمكانية جعل ىذه الرقابة مشروطة إذ 

 يحق ليذه الدولة اختيار المفتشين. 

رية بالحصول عمى موافقة الدولة قبل تعيينيم يقوم المدير العام لموكالة الدولية لمطاقة الذ
المعنية والتشاور معيا حيث تقدم الوكالة بيانات تتعمق باسم وجنسية المفتشين المقترح 

 تكميفيم لتصدر في األخير الدولة ردىا بالموافقة أو الرفض الذي ال يمزميا إبداء أسبابو .

الدولية لمطاقة الذرية لحد اآلن تعتبر ىذه الجزئية السمبية سببا قويا في عدم تمكن الوكالة     
من وضع نياية لعممية انتشار األسمحة النووية الن نظام الضمانات األمنية التابع ليا اثبت 

استكمال نأخذ عمى سبيل المثال إعالن كوريا الشمالية  ،عدم فعاليتو في بعض الحاالت 
ىا في حل من اتفاق من معاىدة حظر االنتشار واعتبار  7111 جانفي  99انسحابيا بتاريخ 
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اإلجراءات الوقائية مع الوكالة الدولية التي ليس بمقدورىا أن تفرض عمييا الحصول عمى 
 . 1معمومات حساسة في مجال استراتيجي يتعمق بسيادتيا وأمنيا 

ال تمتمك الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إمكانية الحل الحاسم تجاه الدول التي تخترق      
التزاماتيا الدولية في مجال نزع السالح النووي بالنظر إلى مسالة الجزاءات التي تضمنتيا 

من الميثاق التأسيسي لموكالة الدولية فيي تمثل بذلك إحدى مظاىر التيميش التي  97المادة 
نيا الوكالة. حيث تتمثل ىذه العقوبات التي يمكن فرضيا من قبل الوكالة  والناجمة تعاني م

عن عمميات التفتيش التي تقوم بيا حسب النتائج الناجمة عنيا وقف المساعدات التي تقدميا 
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أو إنياؤىا أو استرداد المواد والمعدات التي زودتيا بيا الوكالة  

جانب وقف عضوية الدولة المخالفة من الوكالة لتصبح بذلك الدولة في حل من كافة  إلى
 . 2التزاماتيا وحرة في استخدام أي مواد نووية متاحة ليا في األغراض العسكرية 

حيث يقدم خبراء التفتيش تقرير مخالفة الدولة لممدير العام لموكالة الذي بدوره يحيمو       
الذي يدعو الدولة المخمة بالتزاماتيا إلى أن تتخذ إجراءات و تدابير إلى مجمس المحافظين 

كما يقوم بإبالغ كل من الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجمس  ،من شانيا تسوية وضعيتيا
األمن الدولي إذا كان ىذا االنتياك لو صمة وثيقة بالسمم واألمن الدوليين سواء ضمن المجال 

 اإلقميمي أو العالمي .

ليتولى مجمس األمن الدولي بعدىا النظر في مسالة العقوبات التي يقررىا الفصل السابع من 
ميثاق منظمة األمم المتحدة والتي تتحكم فييا مجموعة الدول الخمس الكبرى المالكة لحق 

 الفيتو التي بموجبو تفرض العقوبة التي تخدم مصالحيا .

كتفي حتى وقت قريب بالتحقق من عدم تحويل ظمت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ت     
المواد المعمنة وتوظيفيا ألغراض عسكرية دون القيام بخطوات اكبر مثل الكشف عن 

                                                           
.503ص  ،مرجع سابق ،الخارجية األمريكية في مجال نزع السالح النووي "" السياسة ،د نجيب بن عمر عوينات  
1
 

من الميثاق التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 54لمزيد من المعلومات انظر المادة   
2
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األمر الذي يعد احد أوجو القصور  ،األنشطة السرية غير المعمنة التي تمارسيا الدول 
ورة اتخاذ إجراء والضعف الذي يشوب نظام الوكالة الدولية لمطاقة الذرية . ما دفع لضر 

إضافي لتعزيز نظام ضمانات الوكالة وزيادة قدرتيا عمى الكشف عن برامج األسمحة النووية 
السرية تمثل في إبرام البرتوكول اإلضافي الممحق باتفاقية الضمانات المبرمة مع الدول 
ة المعنية ,لتصبح بموجب ذلك الدولة ممزمة بتقديم معمومات عن جميع أنشطتيا ذات الصم

 . 1بالمجال النووي إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

رغم إدراج ىذا اإلجراء اإلضافي الذي يعزز مكانة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ويمنحيا      
صالحيات إضافية إال انو يعاني بدوره من قصور وضعف راجع لكون ال يسري إال عمى 

يعني أن حصول الوكالة الدولية عمى المعمومات  الدول المبرمة والموقعة ليذا االتفاق ما
 ودخوليا الماكن معينة قصد التحقق والتفتيش مازال محدودا وغير كافي .

الفرع الثاني : عرقمة معاهدة عدم االنتشار النووي لممساعي و الجهود المبذولة من طرف 
 الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

نصوص الواردة في معاىدة منع االنتشار النووي تم ذلك من خالل الرجوع لبعض ال     
ودراسة محتواىا فإذا أخذنا عمى سبيل المثال نص المادة   9971التي بدأ تنفيذىا عام 

الرابعة من المعاىدة نجدىا تنص عمى انو " يحضر تفسير أي حكم من أحكام ىذه المعاىدة 
جميع الدول األطراف في ىذه  بما يفيد إخاللو بالحقوق غير القابمة لمتصرف التي تممكيا

نتاج واستخدام الطاقة النووية لألغراض السممية دون تمييز .  المعاىدة في إنماء بحث وا 

كما تتعيد جميع الدول األطراف في ىذه المعاىدة بتسيير تبادل لممعدات والمواد        
السممية  يكون ليا والمعمومات العممية والتكنولوجية الستخدام الطاقة النووية في األغراض 

الحق في االشتراك في ذلك التبادل . وتراعي كذلك الدول األطراف في المعاىدة والقادرة عمى 

                                                           
.505ص  ،مرجع سابق ،" السياسة الخارجية األمريكية في مجال نزع السالح النووي"،د نجيب بن عمر عوينات  
1
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ذلك التعاون في اإلسيام استقالال آو باالشتراك مع الدول األخرى أو المنظمات الدولية في 
الدول غير الحائزة  زيادة إنماء تطبيقات الطاقة النووية لألغراض السممية  ال سيما في أقاليم

 . 1لألسمحة النووية التي تكون أطرافا في ىذه المعاىدة ... "

بمقتضى ىذه المادة فان معاىدة عدم االنتشار النووي ال تحظر عمى الدول القيام      
نما ألزمت جميع الدول األطراف في المعاىدة والوكالة  باألنشطة النووية لألغراض السممية وا 
الدولية لمطاقة الذرية تيسير تبادل المعدات والمواد و المعمومات العممية و التقنية الستخدام 

النووية مثل المفاعالت الستخدام الطاقة النووية في األغراض السممية حيث  والمنشات
الستخدامو في  2ينطبق ىذا النص عمى كافة األنشطة التي من بينيا تخصيب اليورانيوم 

أنشطة مدنية كتوليد الطاقة الكيربائية ما دامت أنيا تخضع لمتفتيش الذي تجريو الوكالة 
 الدولية لمطاقة الذرية .

إال أن الوكالة تصادفيا عراقيل كبيرة تعيق عمميا متعمقة بإجراء التفتيش فيي تقوم      
بإجراء التفتيش العادي لممنشات المصرح عنيا التي تحتوي عمى مواد نووية مصرح عنيا 
حيث ال تتضمن قياميا بعمميات التفتيش الدقيق ألي منشات أخرى أكثر من مجرد تقرير 

 يستغل إلنتاج أسمحة نووية أو ال .  يأنيمكن  المنشاة يحدد ما إذا كان وجود

حتى تتمكن الوكالة من تفتيش المواقع غير المعمنة ال بد ليا أن تكون قادرة عمى     
وان  ييا والتصرف وفقا ليذه المعموماتالحصول عمى معمومات تحدد المواقع المشكوك ف

 3ة المخمة بالتزاماتيا التعاون معيا تحظى بمساندة مجمس األمن الدولي في حالة رفض الدول
. 

                                                           
.443ص  ،مرجع سابق ،" االنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية النووية "،حسين حنفي عمر  
1
 

2
ص  ،4004ماي  ،515العدد  ،ملف األهرام االستراتيجي ،" تخصيب اليورانيوم: قفزة للمجهول في األزمة اإليرانية"،احمد إبراهيم محمود   

05. 
3
 ،5ط ،ترجمة سيد رمضان هدارة ،" منع انتشار األسلحة النووية و الكيميائية والبيولوجية"،نراندال فور سبرج و وليام دريسكول وآخرو  

 .72-71ص  ص  ،5776 ،الجمعية العامة لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،القاهرة
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اإلشكال الكبير المطروح الذي تسببت بو المعاىدة والذي يشكل تحد كبير أمام جيود       
الوكالة لمحد من ظاىرة االنتشار النووي يتمثل في إمكانية الدول التي تمتمك برنامج نووي 

ثة أشير من حدوثو ومن تم سممي مدني التصريح بنيتيا االنسحاب من المعاىدة قبل ثال
عالنيا أني ذلك بناءا  ا أصبحت بمثابة دولة مسمحة نووياتحويمو إلى برنامج نووي عسكري وا 

عمى التعاون الفني الذي تسمح بو معاىدة عدم االنتشار النووي . ال يكون أمام الوكالة في 
دير العام لموكالة ىذه الحالة حل سوى أن يرفع مفتشوىا تقريرا بخصوص المخالفات إلى الم

الذي يطمب من الدولة المخالفة الكف عن ىذه المخالفات  محافظينالذي يحيمو إلى مجمس ال
 .1مع إعالم جميع الدول األعضاء في الوكالة ومجمس األمن والجمعية العامة 

إذن يرتبط امتالك برامج نووية عسكرية من الناحية الفنية بامتالك عناصر البنية األساسية 
 ووية المتصمة بما يسمى ب " دورة الوقود النووي" التي تنتج نتيجة :الن

  القيام بنشاطات استكشاف وتخصيب اليورانيوم الطبيعي 
 امتالك مفاعالت نووية لألبحاث أو تجارب بطاقات مختمفة 
 امتالك معامل أو منشات لمعالجة أو إعادة معالجة وقود المفاعل النووي 

 الستخالص البموتونيوم من الوقود المشع 
  امتالك مرافق و تسييالت لتخصيب اليورانيوم إلى درجة معينة منخفضة أو

 مرتفعة
  والجرافيت دو النقاوة  2توفير تسييالت مكممة لمحصول عمى الماء الثقيل والخفيف

 النووية

                                                           
.45ص  ،4003ديسمبر  ،04العدد  ،11السنة  ، مجلة الفكر العسكري ،" الطموح النووي اإليراني األزمة والتحديات"،رامي فاروق آمين  
1
 

53ص  ،4050افريل  ،560العدد  ،السياسة الدولية ،" إشكاليات رمادية أمام منع انتشار األسلحة النووية"، محمد عبد السالم  
. 2 
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ا تعمق بكيفية إلزام خمق ىذا اإلشكال جدال كبيرا في أوساط المجتمع الدولي خاصة حول م
الدول غير النووية بعدم سعييا وراء امتالك أسمحة نووية رغم امتالكيا القاعدة األساسية 

 لذلك وىي البرامج النووية السممية .

في ىذا الصدد اعترفت الييئة العميا التابعة لمنظمة األمم المتحدة في تقريرىا الصادر عام 
غامضا إزاء اإلشكال المطروح بقوليا " ال بد من بالمشكمة لكنيا اعتمدت موقفا  7114

التصدي لمتوتر المتصاعد بين أىداف تحقيق نظام لعدم االنتشار أكثر فاعمية وحق جميع 
فأغمبية الدول  ،الدول الموقعة عمى معاىدة عدم االنتشار في تطوير صناعات نووية مدنية " 

النووية وحق التمتع بالتكنولوجيا النووية تفسر المادة الرابعة عمى أنيا تسمح بإنتاج المواد 
 وامتالك المرافق الخاصة لذلك .السممية 

مما سبق نستنج أن معاىدة عدم االنتشار النووي لم تقدم المساعدة الضرورية لموكالة      
حيث انو وبالرجوع إلى  م في منع انتشار األسمحة النوويةفي أداء مياميا الصعبة ولم تساى

دة نجد أنيا تكتفي بمطالبة الدول االنضمام إلى نظام الضمانات الشاممة التابع أحكام المعاى
لموكالة الدولية لمطاقة الذرية دون النص عمى إجراء إلزامي يمزم ىذه الدول باالنضمام  ما 
أدى بكثير من الدول إلى التوقيع عمى المعاىدة دون االنضمام إلى نظام الضمانات الشاممة 

 . 1 التابع لموكالة

 المطمب الثاني : توسع اآلفاق والطموحات النووية لمدول

نظرا لمتقيقر و االنحدار التي تعرفو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مؤخرا نتيجة      
عدد من الضغوطات الممارسة عمييا و المشاكل الداخمية التي تتخبط فييا أدى ذلك لتشجيع 

الدول عمى القيام ببناء برامج نووية عسكرية و االستمرار في تطويرىا من خالل بناء وتشييد 

                                                           
.555ص  ،مرجع سابق ،" السياسة الخارجية األمريكية في مجال نزع السالح النووي"،د نجيب بن عمر عوينات  
1
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يجاد سبل لتخصيب اليورانيوم بالدرجة العالية التي تمكنيا من  أو تحديث المفاعالت النووية وا 
 تصنيع القنبمة النووية وتطويرىا .

 الفرع األول : انتشار وتفشي ظاهرة التسمح النووي 

ازدادت مساعي الدول المتالك أسمحة الدمار الشامل في فترة ما بعد الحرب الباردة      
بشكل ممفت لمنظر فمم تكن الرغبة في امتالكيا متزايدة بل و متسارعة حيث اخذ يطمق عميو 
البعض " العصر النووي الثاني" األمر الذي فرض عمى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

 . 1تعايش مع األسمحة النووية وليس كيفية منع انتشارىا االىتمام بكيفية ال

الدول النووية الرسمية المتمثمة في كل من الواليات المتحدة عمى وجود  األمرلم يقتصر 
األمريكية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين  وتطويرىا لمنظومتيا التسمحية النووية بل امتدت 

عرف بالدول النووية غير الرسمية كاليند وباكستان لظيور دول أخرى عمى الساحة الدولية ت
 وصوال إلى دول األمر الواقع النووي التي سيتم التطرق الييا عمى النحو التالي : 

تعتبر القوة األولى في العالم ذلك نتيجة  التسمح النووي لمواليات المتحدة األمريكية: 
توفرىا عمى جممة من العوامل منيا العامل الجغرافي حيث تمتد مساحتيا حوالي 

بالمائة من مساحة العالم لتحتل بذلك المرتبة  6,9أي ما يعادل   7كمم 9177695
ة الرابعة من حيث المساحة  كما أنيا تحتل نفس المرتبة من حيث الكثافة السكاني

بينما تتصدر دول العالم من الناحية االقتصادية . أما من حيث القدرة العسكرية يعتبر 
الجيش األمريكي ابرز قوة عسكرية في العالم نظرا المتالكو القوات النووية 
اإلستراتيجية البحرية والبرية والجوية و العتاد والقواعد البحرية في كل بحار 

 19ون األمريكي تحت بند البحث العممي حوالي ومحيطات العالم إذ ينفق البنتاغ
ناىيك عن كون الو م ا اكبر دولة منتجة لمسالح في العالم   2مميار دوالر أمريكي 

                                                           
.535ص  ،مرجع سابق  ،"  اإلستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة"،حقي توفيقد سعد   
1
 

.38مرجع سابق، ص  ،" وفاة األمم ادلتحدة:أزمة ادلنظمات الدولية يف زمن اذليمنة األمريكية"، سعيد الالوندي د   2
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فيي أول دولة أنتجت القنبمة النووية واستخدمتيا، كما أنيا أول دولة أنتجت وفجرت 
 .1 القنبمة الييدروجينية وطورت القنبمة النيوتروجينية

الدولة الوحيدة في العالم التي تمتمك ثالث قنابل ذرية لالستعمال  9945كا سنة كانت أمري
سنوات شيدت طفرة نوعية في مجال صناعة األسمحة النووية حيث ارتفع  91لكن بعد مرور 

قنبمة نووية مختمفة األحجام ليرتفع العدد سنة  7111عدد الرؤوس النووية التي تمتمكيا إلى 
 .2 أس نووير  5111إلى نحو  9965

نوع من السالح النووي  9885سجمت أمريكا مع بداية الثمانينات امتالكيا لحوالي 
رأس نووي وبقابمية تدميرية تقدر بحوالي  7797االستراتيجي البعيد المدى حامال ما مجموعو 

ميغاطن موزعة في شكل صواريخ نووية مزروعة، صواريخ نووية بحرية، صواريخ  7717,8
صاروخ استراتيجي ذاتي متوسط  191جوا. ىذا باإلضافة لوجود ما يقارب  نووية محمولة
ميغاطن ، ىذا دون إغفال  95,1رأس نووي بقابمية تدميرية تقدر بحوالي  191المدى حامال 

 16ميغاطن ووجود ما يقارب  714امتالكيا السالح النووي التكتيكي بقوة تدميرية تصل إلى 
نوع من اآلليات العسكرية  457ل جوا وامتالكيا صاروخ محمو  9941صاروخ ارضي و 

 7517,8ىذا ما يعني أن ترسانة أمريكا لوحدىا من السالح النووي تقدر قيمتيا التدميرية ب 
 . 3 ميغاطن ما يكفي لتدمير الكرة األرضية ثالث مرات 

فقد بمغ المخزون األمريكي النووي  7116حسب آخر اإلحصائيات المقدمة شير جانفي 
رأس نووي موزعة بين صواريخ بالستية ذات قواعد أرضية وغواصات حاممة  5511 نحو

. لم تتوقف مساعي وانجازات أمريكا 4 لمرؤوس البالستية وقاذفات القنابل البعيدة المدى
المتعمقة بالتسمح النووي عند ىذا الحد بل امتدت لمحاولة إنتاج أنواع جديدة من األسمحة 

                                                           

.22سابق، ص ،" العامل ادلعاصر والصراعات الدولية"، مرجع عبد اخلالق عبد اهلل    1
  

.73المرجع نفسه، ص  
2
  

861-863السياسة النووية الدولية وأثرها على منطقة الشرق األوسط"، مرجع سابق، ص ص هيثم غالب الناهي ،"     
3
  

.149مرجع سابق، ص شانون كايل و فيتايل فيدشنكو ،" القوى النووية يف العامل "،   4
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نووي خارق لألرض يمكنو تدمير منشات إنتاج أسمحة الدمار الشامل النووية من بينيا سالح 
 .1 الموجودة في باطن األرض

عمل االتحاد السوفيتي سابقا بوتيرة كبيرة وجيد اكبر ليتمكن   تسمح روسيا نوويا: 
من المحاق مباشرة بنفس مستوى تسمح الواليات المتحدة األمريكية ويتمكن من صنع 

إذ تمكن االتحاد  ية والصواريخ عمى اختالف أنواعيايدروجينالقنبمة النووية والي
 السوفيتي من امتالك قوة ردع ثالثية تتمثل في :

  الصواريخ البالستيكية العابرة لمقارات : أتم االتحاد السوفيتي بداية السبعينات نشر أكثر من
إستراتيجية ميل مما جعميا قوة  7511صاروخ بالستيكي من الجيل الثاني ذات قدرة  9611

فعالة بدرجة كبيرة ، لم تتوقف المساعي عند ىذا الحد بل تم زيادة معدل نشر الصواريخ 
واصل السوفييت تحديث   9979إلى  9967صاروخ كل عام في الفترة من  711بمعدل 

الصواريخ البالستيكية لمجيل الثالث لتكون أكثر كفاءة من حيث دقة اإلصابة وفعالية التأثير 
صاروخ عمى نطاق  751سرعة اإلطالق من القذائف الثابتة والمتحركة ليتموا نشر وسيولة و 
 صاروخ في مواجية الدول األوروبية والباقي في مواجية الصين . 975واسع منيا 

  صواريخ الغواصات النووية: طور االتحاد السوفيتي جيل غواصاتو وصواريخو النووية
غواصة نووية مسمحة ب  14حوالي  9974حتى  9968ليصبح في حوزتو في الفترة من 

ميل طورت لتكون متعددة الرؤوس النووية ليصل  9111صاروخ يصل مداىا إلى  544
غواصة نووية  95ميل، كما قام بتطوير قوة الغواصات النووية بإضافة  9611مداىا حتى 
ميل . ليصبح  4711صاروخ نووي يصل مداه إلى  97تحمل كل منيا  9975منتصف 

االتحاد السوفيتي خالل فترة السبعينات قوة صاروخية نووية ىائمة في مجال الغواصات بذلك 
تفوق في العدد والمدى الفعالية قوة الصواريخ لمغواصات األمريكية إذ أصبح في مقدورىا 
إصابة أىداف داخل أمريكا من مواقعيا في المياه اإلقميمية السوفييتية .ىذا وقد واصل 

                                                           

.388، مرجع سابق، ص النووية وخطر االنتشار"شانون ن كايل،" احلد من األسلحة   1
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طن  75111داية الثمانينات ليقوموا ببناء غواصات نووية ضخمة تحمل السوفييت تفوقيم ب
 ميل . 5411صاروخ نووي متطور يصل مداه إلى  75مسمحة ب 

  القاذفات اإلستراتيجية : يمتمك االتحاد السوفيتي عددا من القاذفات طويمة المدى يقدر عددىا
فة تستخدم لمقصف قاذ 911قاذفة وأخرى متوسطة الدى يصل عددىا إلى  959حوالي 

الجوي والبحري يمكن تسميحيا بالصواريخ الموجية لمياجمة أىداف أرضية بعيدة المدى أو 
سقاط القنابل عمى أىداف حيوية ومنشات وقواعد  سفن وأىداف بحرية أو استخداميا لحمل وا 

 .1 إستراتيجية أمريكية أو بريطانية أو فرنسية في أوروبا

ي نتيجة الحرب الباردة اعتبرت روسيا بمثابة الوريث الشرعي لو بعد انييار االتحاد السوفيت
حيث سعت بدورىا إلتمام عمل االتحاد السوفيتي والمحاق بمستوى أمريكا المتعمق بالتسمح 

 النووي ذلك من خالل اعتمادىا عمى جممة من اإلجراءات : 

 التخطيط لزيادة نفقاتيا العسكرية وتحديث قدراتيا عمى الردع النووي 
  قيام الجيش الروسي وموظفو مجمس األمن الروسي بما يسمى ب " جواب عكسي" معادل

 لمخطط الدفاعية األمريكية 
  التيديد الروسي بتراجع روسيا وخرقيا لجميع المعاىدات الخاصة بمراقبة التسمح بما فييا

 .2 معاىدة ستارت
الحرب العالمية الثانية اىتمت بريطانيا أثناء وبعد المممكة المتحدة والسالح النووي:  

لجنة  9941بالبحث عن سياسة أمنية في ظل ظيور السالح النووي فأنشأت سنة 
بخمق  9949"مود" لدراسة جدوى األسمحة التي تقوم عمى التفاعالت الذرية لتقوم سنة 

                                                           
5
  .848مرجع سابق، ص د امحد أنور زهران ،" احلرب احملدودة واحلرب الشاملة"،  

 .48،ص 8443،2998رائدة شبيب،" إدارة بوش تعيد سباق التسلح"، رللة اجملتمع الكويتية، العدد  4
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كما أنيا قامت بالتحالف مع أمريكا رغم إدراكيا  1برنامج فعال لتطوير ىذه األسمحة 
 خيرة تمتمك رغبة في احتكار السالح النووي .أن ىذه األ

حيث ركز عمى تبادل  9957حتى  9947استمر التحالف البريطاني األمريكي من سنة 
وتداول األسرار النووية ليتم بعدىا تسجيل تراجع في الموقف األمريكي بسبب تعرض بريطانيا 

لقنبمة النووية في سرية . رغم ذلك تمكنت بريطانيا من صناعة ا 2 لمقصف الجوي األلماني
لتتوالى  9957أكتوبر  4تامة وسرعة كبيرة لتقوم بإجراء أول اختبار لألسمحة النووية في 

 .3 تجربة 45بحوالي  9999بعدىا التجارب النووية حيث قامت حتى عام 

بعد ذلك تبنت بريطانيا سياسة دفاعية تقوم عمى إستراتيجية تجنب استعمال السالح النووي 
حق إنتاج  9967األمن األوروبي المشترك بعد منحيا الرئيس كندي في ديسمبر لضمان 

وتطوير الغواصات النووية المزودة بصواريخ بالستيكية ورؤوس نووية متطورة ، حيث قامت 
بريطانيا لتحقيق سياستيا الدفاعية بالتحالف مع أمريكا كقوة مكممة ليا في إطار الحمف 

كقوة كبرى والعمل بالتوازي لذلك عمى تطوير ترسانتيا النووية  األطمسي لتضمن لنفسيا مكانة
 . 4 الدفاعية لضمان أمنيا الوطني

بدأت بالبحث والتطوير في المجال النووي في فترة البرنامج النووي الخاص بفرنسا:  
تحت إشراف مفوضية الطاقة الذرية  9945ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة عام 

برنامج نووي سممي ليشيد بعد سنتين من ذلك تحوال نحو االستخدام  ذلك قصد بناء

                                                           
1
  .86مرجع سابق، ص اهيم األمن"، ستيف توليو وتوماس مشالربغر،" حنو االتفاق على مف 

  .844د امحد أنور زهران، ادلرجع السابق، ص  2

3
  .889مرجع سابق، ص رلموعة مؤلفني،" التسلح ونزع السالح واألمن الدويل"،   

 
4
 Delmas Claude ,armements  nucléaire et guerre froide, paris,1971,p 84 
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مستعينة في ذلك  9954ليبدأ برنامج تطوير األسمحة النووية عام  1العسكري 
 . 2 بتكنولوجيا الصواريخ األلمانية والعمماء األلمان إلنتاج الصواريخ

شرعت الحكومة الفرنسية في اإلعداد وتنفيذ برنامج فرنسي مستقل لمتسمح النووي نتيجة عدم 
 9958الثقة في استخدام الحماية النووية األمريكية لحمفائيا األمر الذي أكده ديغول عام 

حيث منح ليذا البرنامج أىمية كبيرة لموصول إلنشاء ىذه القوة التي أطمق عمييا اصطالح" 
في صحراء  9961. لتجري فرنسا بعدىا أول اختبار تجريبي نووي ليا سنة  3ضاربة" القوة ال

لتدخل بذلك النادي النووي وتقوم بإنشاء قوة ردع مبنية  9961فبراير  91الجزائر بتاريخ 
عمى إستراتيجية" ردع الضعيف لمقوي" والتي تعبر من خالليا رفض الخضوع لمسيطرة 

تباع   . 4سياستيا الردعية وسعييا لحماية أمنيا الوطنيوالييمنة األمريكية وا 

تشتمل الترسانة النووية الفرنسية عمى مكونات إستراتيجية تتمثل في قاذفات إستراتيجية تحمل 
ارض تقف عمى أىبة االستعداد بمقدورىا الوصول إلى أىدافيا  -صواريخ نووية موجية جو 

باإلضافة إلنتاجيا  ع تحت األرضلستيكية تطمق من صوامفي أوقات قميمة وصواريخ با
. 5 الغواصات الحاممة لمصواريخ البالستيكية متعددة الرؤوس النووية والتي تعمل بالقوة النووية

تجربة لتقوم  791بحوالي  9996حتى  9961ىذا وقد قامت فرنسا خالل الفترة الممتدة من 
ة في االنجاز والتطوير بتطوير برنامجيا النووي الذي امتاز بالسرع 7195حتى  7191سنة 

وكفاءة األداء رغم بدئيا المتأخر مقارنة بالبرنامج البريطاني مثال ذلك عن طريق تزويد 

                                                           

 
1
 Delmas Claude , la stratégie nucléaire , 2éme édition,1975,p 05 

.86ستيف توليو توماس مشالربغر، ادلرجع السابق، ص    2
  

3
 ciro  ezoppo, France as a nuclear power ,rand corporation 35 

 
4
 Anthony Lan, l'otan et les armes nucléaires, revue publiée par l 'institut français des relations 

internationales, n 04,2009,p 883 

.841-844د امحد أنور زهران، ادلرجع السابق،ص  ص     5
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غواصاتيا بالصواريخ البالستية الطويمة المدى لتكون ىذه الصواريخ الجديدة مزودة برؤوس 
 . 1 كمم 8111حربية يصل مداىا إلى 

رأس  148يتيا باحتفاظيا بترسانة تضم ما يقدر ب تواصل فرنسا تحديث قواتيا النووية وترق
حربي نووي جاىز لإلطالق عن طريق صواريخ بالستية تطمق من غواصات وطائرات تنطمق 

مميار  1قرابة  7115من قواعد برية ومن حامالت طائرات ، حيث خصصت فرنسا عام 
 . 2 بالمائة من ميزانيتيا لمجال التسمح النووي 7يورو أي ما يعادل 

بدأت الجيود الصينية الساعية لتطوير األسمحة التسمح النووي لمصين الشعبية :  
حدث تصدع  9959بمساعدة من االتحاد السوفيتي لكن بحمول  9951النووية عام 

سياسي بين البمدين دفع باالتحاد السوفيتي لسحب دعمو نتيجة انتياجو نفس سياسة 
نجم عنو حدوث قطيعة بين  3 من األسمحة أمريكا فيما يتعمق بعدم انتشار ىذا النوع 

. رغم فقدان الصين لممساعدة السوفييتية  4 جوان من نفس السنة  71البمدين في 
 9961لتتوصل عام  5 في تصنيع القنبمة الييدروجينية  9961لكنيا نجحت عام 

نتاج أول قنبمة نووية ليا في  وتقوم شير أكتوبر من نفس  9964جوان  9لتصميم وا 
 45ة بتجربتيا األولى بنجاح حيث واصمت أداء تجاربيا النووية التي قدرت بنحو السن

 . 6 9996تجربة حتى عام 

واصمت الصين الشعبية بدل المزيد من الجيود المثمرة التي مكنتيا بداية السبعينات من إنتاج 
ت و ميل باإلضافة لصناعة الطائرا 9711قاذفات بعيدة المدى تحمل قنبمة نووية مسافة 

                                                           

.832رجع السابق،ص شانون كايل و فيتايل فيدشنكوـ ادل   1
  

.162، ص رجع السابق شانون كايل و فيتايل فيدشنكوـ ادل  2
  

3  .86ص  ادلرجع نفسه،
  

4
 Zorbie  Charles, les relations internationales, 1er édition ,paris,1975,p 427 

.882د هيثم غالب الناهي، ادلرجع السابق، ص   5
  

.868، مرجع سابق، ص 8 رلموعة مؤلفني،" التسلح ونزع السالح واألمن الدويل"، ط  6
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لتشكل بذلك قوة نووية موزعة عمى  74الصواريخ البالستيكية متوسطة المدى والعابرة لمقارات 
 النحو التالي :

  غواصات روسية الصنع مزودة بصواريخ عابرة لمقارات تحمل  11قوة بحرية حيث امتمكت
 غواصة. 55كيمومتر ليتطور عددىا اآلن ويقارب  7111صواريخ إلى مسافة  8كل واحدة 

  طن من القنابل النووية إلى  9قوة جوية تشمل قاذفات القنابل المتوسطة التي تستطيع حمل
 .9968أالف كيمومتر تم صنعيا عام  6مدى 

  كيمومتر وصواريخ  9751قوة صاروخية تتمثل في الصواريخ متوسطة المدى تصل إلى
ير الغواصات التي ميغاطن ، كما عممت عمى تطو  5عابرة لمقارات مزودة برؤوس نووية بقوة 

 . 1 تعمل بالطاقة النووية حاممة لصواريخ عابرة لمقارات

رأس نووي جاىز لإلطالق بواسطة صواريخ  911ىذا باإلضافة المتالك الصين لحوالي 
. إذن يمكننا القول أن سياسة  2ذات قواعد أرضية وأخرى ذات قواعد بحرية وقاذفات قنابل 

لية في اكتساب السالح النووي وارتفاع في ميزانية دفاعيا الصين النووية امتازت باالستقال
 حيث يعود ذلك إلى العديد من الدوافع أىميا:

  حماية األمن القومي الصيني من األخطار والتيديدات المحيطة بو خاصة االتحاد السوفيتي
 وأمريكا

 تياتحقيق مكانة لمصين في المجتمع الدولي تمكنيا من استعادة األقاليم التي فقد 
  السعي إلى تحقيق زعامة لمعالم وىو ىدف نيائي وبعيد يستمزم تقميص قوة كل من أمريكا

 . 3 واالتحاد السوفيتي النووية والتفوق عمييما

                                                           

846د امحد أنور زهران، ادلرجع السابق، ص   1
  

.32الدمار"، مرجع سابق، ص اإلرهاب النووي لغة حسنني احملمدي بوادي،"    2
  

.164شانون كايل و فيتايل فيدشنكو، ادلرجع السابق، ص   3
  



 العراقيل التي تواجه مسار عمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمحد من التسمح النووي : الثانيالفصل 

307 
 

ىذا وتتبع الصين الشعبية حاليا نفس خطى موسكو بإعالنيا عن توسيع ترسانتيا النووية 
النووية الفعالة خاصة منيا الصواريخ  بالتركيز عمى برامج بعيدة المدى لبناء وتحديث القوة

واستنادىا عمى مبادئ اليجوم المعاكس في الدفاع عن الذات ذلك لخشيتيا من النظام 
 . 1 الدفاعي الجديد الذي تتبناه أمريكا ومحاولتيا الحفاظ عمى التوازن االستراتيجي في العالم

ميغاواط يعتمد  9بقدرة  9955تم إنشاء أول مفاعل نووي بحثي في اليند عام الهند:  
  9956عمى وقود نووي عالي تم استيراده من انجمترا وفرنسا حيث بدأ تشغيمو عام 

لتتفق اليند شير ديسمبر من نفس السنة مع كندا قصد إنشاء ىذه األخيرة لمفاعل 
تشغيل مصنع  9957ميغاواط يتم تشغيمو باليورانيوم الطبيعي ليتم سنة  41نووي بقوة 
من تحضير  9961ورانيوم المخصب من خامات محمية لتتمكن اليند سنة إلنتاج الي

الوقود النووي الالزم لتشغيل المفاعل النووي الكندي إذ بدأت تحصل عمى الوقود 
. لتكون بذلك اليند قد أتمت دورة الوقود النووي عمى  99642النووي منذ عام 

الذاتية لتصبح بذلك أول دولة المستوى البحثي التجريبي معتمدة في ذلك عمى قدراتيا 
في الفترة بين  تمتمك التكنولوجيا النووية كاممة بعد الدول النووية الكبرى إذ أنيا قامت

بإجراء عمميات فصل البموتونيوم لتوقف العمل لفترة طويمة  9974- 9964عام 
 قصد تطوير إمكانياتيا وقدراتيا .

شكمت التيديدات اإلقميمية احد أىم أسباب اتجاه اليند المتالك التكنولوجيا النووية وتصنيع 
السالح النووي حيث سعت الحتواء التيديد الصيني الذي كان يشعرىا دوما بالقمق الشديد 

 9967وانضمامو لمنادي النووي عام  9964خاصة بعد إجرائو ألول تجربة نووية عام 

                                                           
1
 Alice Longley, communist china's strategy in the nuclear ,kessinger publishing,2007, p 367. 

48رائدة شبيب، ادلرجع السابق، ص   2
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في مجمس األمن الدولي ليكتسب بذلك مكانة وقوة فاعمة في العالقات وحصولو عمى مقعد 
 . حيث ارتكزت السياسة النووية اليندية عمى عاممين أساسيين ىما : 1 الدولية 

 رغبة اليند الدائمة في مجاراة الصين وتحقيق تكافؤ استراتيجي معيا -

ساحة الدولية في مجال االنتشار رفض اليند حالة عدم التوازن وعدم المساواة القائمة في ال -
 النووي .

ىذا باإلضافة إلى التحدي النووي الباكستاني الذي يعد عامال آخر لتمسك اليند ببرنامجيا 
النووي وتخوفيا من تطور التعاون بين باكستان والصين األمر الذي يؤدي لتيديد امن اليند 

 . 2 دوار اإلقميمية في المنطقة القومي عمى أساس أن الصراع بينيم قائم عمى النفوذ واأل

نتيجة وجود ىذه الظروف التي زادت من توتر اليند قامت باسترجاع نشاطيا النووي حيث 
لقنبمة نووية لتعمن الحكومة اليندية عمى أثرىا انو  9974ماي  97أجرت أول فجير بتاريخ 

مفاعل بطاقة بإنشاء  9975، كما بدأت عام  3تفجير نووي سممي ليس لو أىداف حربية 
ليتم تصنيع الوقود النووي الالزم 9985ميغاواط إلنتاج البموتونيوم الذي بدأ تشغيمو عام  911

لتشغيل المفاعل محميا . نتيجة ىذه الجيود وحسب تصريحات وزارة الدفاع اليندية تمكنت 
الرد سالح نووي لردع استخدام أسمحة كيميائية أو بيولوجية و  51اليند من تصنيع وامتالك 

عمييا موزعة عمى المجال البري والبحري والجوي من خالل طائرات ىجومية مقاتمة متنوعة 
حاممة لقنابل نووية وصواريخ بالستية ذات القدرة النووية قصيرة و متوسطة وطويمة المدى 
تمكنيا من حمل رؤوس نووية يصل مداىا ألعماق الصين وباكستان ذات قواعد أرضية ، 

تجدر اإلشارة إلى أن  ، 4ع القذائف الصاروخية المنطمقة من السفن البحريةباإلضافة لتصني

                                                           

.888انتهاء احلرب الباردة"، مرجع سابق، ص د سعد حقي توفيق، " اإلسرتاتيجية النووية بعد   1
  

.819،ص 2992،دار النهضة العربية، 8د زلمد علي القوزي،" العالقات الدولية يف التاريخ احلديث وادلعاصر"، ط  2
  

 .212،ص 8113،يوليو 888امحد إبراهيم زلمود،" أهداف التجارب النووية اذلندية والباكستانية"، السياسة الدولية، العدد  4

4 .846د امحد أنور زهران، ادلرجع السابق، ص  
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اليند قامت أيضا بتطوير برنامجيا لمفضاء من خالل إنتاج صواريخ اإلطالق التي تمكنيا 
 من إنتاج صواريخ عابرة لمقارات .

القوة النووية  مما سبق يمكننا القول بان إستراتيجية اليند األمنية قائمة عمى تشكيل ما أسمتو"
لمضرب" بجعل األسمحة النووية قادرة عمى رد أي ىجوم مضاد وتطوير صواريخيا القادرة 
عمى حمل الشحنات النووية التي تمكنيا من شن أي ىجوم فعال . لدعم ىذه اإلستراتيجية 

تجارب  5بإجراء  9998ماي  91 -99أكثر والحد من المخاطر المحدقة بيا قامت بتاريخ 
قنابل نووية و ىيدروجينية لتعكس بذلك لمعالم بأكممو مدى قدرتيا عمى إنتاج األسمحة نووية ل
 .1 النووية

عندما قامت بإنشاء معيد  9961بدأت باكستان نشاطيا النووي سنة باكستان :  
دو الفقار عمي بوتو  9965باكستان لألبحاث النووية و التكنولوجية  لتعين سنة 

لتتوجو بعدىا نحو المساعدات الخارجية في إطار التعاون رئيس لجنة الطاقة الذرية 
 العممي مع كل من كندا، فرنسا،أمريكا،بمجيكا،ألمانيا،الصين.

ميغاواط ثم  96,5يشمل مفاعمين نوويين بقدرة  9965تم إقامة أول مركز بحثي أمريكي عام 
ية بتكنولوجيا ميغاواط ثم محطة لتوليد الكيرباء النوو  975بقدرة 9971مفاعل كندي عام 

فرنسية . كما كان لتفجير القنبمة اليندية األولى اثر بالغ ومحفز لباكستان حيث وجو عمى 
إثرىا رئيس الوزراء الباكستاني عمي بوتو دعوة إلى العمماء والميندسين الباكستانيين لمعودة 

نتاج السالح النووي مي  ما كان الثمنإلى ديارىم وحثيم عمى المشاركة في برامجيا النووية وا 
2. 

                                                           

811  -818شانون كايل وفيتايل  فيدشنكو  ، ادلرجع السابق، ص  ص   1
  

2
 .36مصطفى العناين،" مبادرة إعالن منطقة اخلليج كمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل: الواقع و ادلربرات"، مرجع سابق، ص   
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وبناء مفاعل  1 9975قامت باكستان بإقامة مفاعل فرنسي قادر عمى إنتاج اليورانيوم عام 
نووي فرنسي آخر بعدىا بسنة إلنتاج البموتونيوم النقي الذي يستخدم في إنتاج األسمحة 
النووية . ليتم بعدىا وقف العقد وسحب الخبراء الفرنسيين نتيجة خضوع فرنسا لمضغوط 

ألمريكية . إال أن ذلك لم يمنع باكستان من التقدم في إطار برنامجيا النووي حيث قامت ا
بإنشاء معمل أبحاث لتأسيس وحدة لتخصيب اليورانيوم مما أتاح ليا قدرة إنتاج  9976سنة 

الوقود النووي المخصب محميا ، كما اتجيت في إطار تطوير قدراتيا النووية نحو التعاون 
بية ذلك في إطار الشراكة المتبادلة المنافع إذ منحت الصين لباكستان مفاعل مع الصين الشع

 .2  ميغاواط والعديد من المكونات الحيوية 51بحثي قدرتو 

كتفت باكستان من نشاطيا العممي التكنولوجي لتبدأ ببناء مفاعل كاىوتا الذي قام سنة 
من إجراء تفجير  9987عام  بإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب األمر الذي مكنيا 9984

بإجراء تفجيراتيا الذرية الست  9998ماي  11-78نووي لتقوم في الفترة الممتدة من 
 .3 لألسمحة النووية

سالح نووي موضوعة في أماكن متفرقة مسيرة من  61تقدر القوى النووية الباكستانية بنحو 
مشكمة  7111إنشاؤىا شير فبراير قبل سمطة قيادة وطنية إلدارة قوات البمد النووية التي تم 

من صواريخ نووية بالستية ذات قدرة متطورة ودقة اكبر بفضل مساعدة كل من بكين و كوريا 
كمم يتم نقميا عن طريق طائرات خاصة  1511قريبة ومتوسطة المدى تبمغ  4الشمالية ليا 
 .71155 طائرة مقاتمة حسب إحصائيات جانفي  17قدرت بحوالي 

 

                                                           

.899ار النووي يف الشرق األوسط"، مرجع سابق، ص عصمت عبد اجمليد،" اخلي   1
  

.881د سعد حقي توفيق، ادلرجع السابق، ص    2
  

حيث صرح علي بوتو قائال" سنحصل على القنبلة ولو أكل الشعب الباكستاين العشب"   3
  

.868زلمد نبيل،  " األحالف والتكتالت يف السياسة العادلية"،مرجع سابق، ص   4
  

.824رزيق ادلخادمي،" سباق التسلح الدويل اذلواجس والطموحات و ادلصاحل "،  مرجع سابق، ص عبد القادر    5
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التي يعتقد أنيا الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي تمتمك ترسانة نووية  1إسرائيل  
كما أنيا الوحيدة في المنطقة التي لم توقع عمى معاىدة حظر االنتشار النووي إذ تتبع 
سياسة الغموض حول برنامجيا النووي العسكري بيدف جعل العرب يعايشون حالة 

 . 2معيا  خوف ويأس تدفعيم لعدم المجازفة بالحرب

 حسب آراء بعض الخبراء تكمن دوافع سعي إسرائيل المتالك السالح النووي فيما يمي :

  سعي القيادة اإلسرائيمية لتأكيد مفيوم القوة في بنائيا لدولتيا فجعمت الغمبة لمؤسساتيا
 العسكرية لتأكد عمى مفاىيم التفوق العسكري والتقني في مواجية العرب

 وامتالك حق شن الضربات ضد أي أعمال تصنفيا السياسة  فرض اإلرادة والييمنة
 اإلسرائيمية عدائية

  يمثل السالح النووي اإلسرائيمي قوة خاصة متفوقة عمى العرب أمام تفوقيم عمييا من
 الجانب الديمغرافي والدخل القومي العمق الجغرافي

  القادرة عمى إلحاق توسيع إمكانياتيا وتفوقيا بامتالك منظومات األسمحة غير التقميدية
 .3  اكبر قدر من الدمار بالخصم بيدف تقميص الفارق بينيا وبين العرب

ارض وفق أنواع متعددة نتيجة -بإنتاج صواريخ ارض 9951بدأت إسرائيل منذ عام 
حصوليا عمى التكنولوجيا النووية المستوردة من أمريكا وفرنسا حيث تمكنت من بناء 

نتاج ص الذي بإمكانو حمل رؤوس نووية إلى  9واريخ مثل صاروخ أريحا المفاعالت النووية وا 
بتطوير صاروخ جديد  9985كغم لتقوم بعدىا عام 9111كمم وحمولة  511مدى يبمغ 

كمم وحمولة 9511بإمكانو حمل رؤوس نووية إلى مدى  7ارض أريحا -ارض
يخ قادرة . باإلضافة المتالكيا لصوار  4كغمونشره داخل شبكات سرية تحت األرض 9111

                                                           

181شانون كايل و فيتايل  فيدشنكو  ،ادلرجع السابق، ص    1
  

38مصطفى العناين، ادلرجع السابق، ص    2
  

848سعد حقي توفيق، ادلرجع السابق، ص   3
  

.848-841ادلرجع نفسه،ص  ص      4
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رأس  711إلى  911عمى اعتراض الصواريخ البالستية والرؤوس النووية التي تقدر بين 
نووي تصل ألىداف بعيدة عن طريق الطائرات العمودية أباتشي أو الصواريخ البالستية 

 دون إغفال تفوقيا في صناعة الدبابات والمدرعات الذخائر . 1 والغواصات

يل من قدراتيا التكنولوجية النووية أكثر قدمت ليا أمريكا " من جية أخرى وحتى تطور إسرائ
السوبر كمبيوتر" الذي يجعل إسرائيل قادرة عمى القيام بتجارب نووية عن طريق المحاكاة في 
داخل المعامل وليس خارجيا كما قدمت ليا ألمانيا غواصتين قادرتين عمى نقل األسمحة 

 .2 النووية ألي مكان داخل إسرائيل

 تعود مسبباتيا لألسباب التالية  أسباب القفزة النوعية في وتيرة التسمح النووي : -أوال

حيث لعبت دورا ىاما في حث الدول عمى امتالك  وجود تحديات ومشاكل إقميمية: -1
أسمحة الدمار الشامل إذ أن الشعور بوجود تيديدات ومخاطر دائمة من الدول المجاورة اخذ 
يدفع الدول لمبحث عن رادع فعال يقمل من فعاليتيا أو يمنعيا . لو أخذنا جميورية كوريا 

يدات محتممة و فعمية من قبل الشمالية  عمى سبيل المثال نجد أن شعورىا بوجود تيد
الواليات المتحدة األمريكية و حمفائيا دفعيا لمتشجع المتالك الرادع النووي واستعدادىا ألية 
مفاجآت تكنولوجية تترجم في صورة عمل عسكري باستخدام أسمحة الدمار الشامل ما يجعميا 

 . 3قوة عسكرية ميمة وفاعمة عمى الساحة الدولية واإلقميمية 

تعد من أىم العوامل التي تدفع الدول القتناء السالح النووي فغالبا ما لعوامل الداخمية : ا -2
يكون لمتحديات اإلقميمية انعكاسات عمى الشعوب التي تمارس ضغطيا عمى صناع القرار 
لحاح شعبيا بضرورة أن تكون دولة  في الدول مثمما حدث في اليند التي تأثرت برغبة وا 

. لتقوم ىذه  4أمنيا القومي ضد المخاطر التي تمثميا الصين و باكستان  نووية بيدف تعزيز
                                                           

3
88، ص 2982مارس  82قال بعنوان" إسرائيل اكرب ترسانة عسكرية يف الشرق األوسط"، جريدة اخلرب،صادرة بتاريخم    

.88زلمد نبيل، ادلرجع السابق، ص    2
  

4
.154ص  ،مرجع سابق  ،" البرنامج النووي اإليراني : التطور والدوافع والدالالت اإلستراتيجية"،احمد إبراهيم محمود    

.542ص  ،مرجع نفسه ،د سعد حقي توفيق  
4
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األخيرة كرد فعل عمى قيام اليند بتجارب نووية وتحت وطأة الضغوط الشعبية العنيفة التي 
مارستيا النخبة المثقفة ووسائل اإلعالم والمؤسسة العسكرية واألوساط الشعبية قامت بإجراء 

 . 1كانية قيام اليند بمياجمتيا عسكريا تجارب نووية خوفا من إم

رغم الرقابة الصارمة التي تفرضيا الوكالة   توسع آمال ومشاريع الدول النووية : -ثانيا 
الدولية لمطاقة الذرية عمى المنشات النووية وعمى المواد الخام والمعدات وأجيزة التفجير 

حظ بناء العديد من المفاعالت إال انو يال ، 2لضمان عدم استخداميا في أغراض عسكرية 
النووية ودخوليا حيز التشغيل األمر الذي يساىم في تزايد مخاطر االنتشار النووي العسكري  

ليتصاعد العدد دولة  11مفاعل نووي حيز التشغيل في  419دخول  7118حيث سجل عام 
في حين بمغ عدد المحطات مفاعل نووي حيز الخدمة  451ويسجل دخول  7196عام 
 978محطة باإلضافة لوجود مقترحات ببناء  64ية الجديدة التي ىي قيد اإلنشاء النوو 

تشغيل دولة  41أكثر من محطة نووية إضافية ما يعني إن تحقق ذلك سيتسنى إلى 
اإلمارات العربية  ،تركيا ،كازاخستان ،اندونيسيا ،مفاعالت لمطاقة النووية بما فييا مصر

 ، الجزائر، المغرب .الفيتنام  ،األردن ،السعودية  ،المتحدة

األمر الذي من شانو تقوية احتماالت تحويل مواد نووية معينة إلنتاج أسمحة نووية     
فحسب ما أشار إليو المدير العام السابق لموكالة الدولية لمطاقة الذرية محمد البرادعي أن " 

البموتونيوم قد أصبحت بحكم  الدول التي باتت ضميعة في مجال تخصيب اليورانيوم وفصل
 . 3األمر الواقع دوال قادرة عمى إنتاج أسمحة نووية "

عدم تقيد الدول الكبرى الخمس النووية بالتزاماتها التي نصت عميها معاهدة منع  -ثالثا
: لم تأخذ الدول الكبرى النووية الخمس واجباتيا عمى محمل الجد فيي لم  االنتشار النووي

في نزع السالح النووي بل أنيا أثبتت بدال من ذلك أن األسمحة النووية   بشكل كاف تساىم
                                                           

.431ص  ،مرجع نفسه ،احمد إبراهيم محمود  
1
 

.450ص  ،مرجع سابق ،" ضمانات استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية"،محمد عبد هللا محمد نعمان  
2
 

3
ص ص  ،4051 ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،5ط ،" انتشار أسلحة الدمار الشامل "،لندستروم جوستاف  

550-555. 
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تشكل ضرورة أساسية لضمان أمنيا حيث استمرت في تحديث ىذه الترسانات النووية بشكل 
كبير . نجد عمى سبيل المثال الواليات المتحدة األمريكية التي تؤكد دوما أن القضاء عمى 

ىدافيا األساسية لكنيا في الوقت نفسو تواصل تطوير قدراتيا أسمحة الدمار الشامل ىو احد أ
مميار دوالر  161إلى  61النووية ففي أعقاب زيادة ميزانية الدفاع األمريكية السنوية من 

 7117بدأت واشنطن تنفق عمى برنامج إنتاج األسمحة النووية الجديدة التي تم إقرارىا عام 
نتاج يضم خططا إلنتاج أسمحة نووية قادرة  عمى تدمير أىداف موجودة تحت األرض وا 

 . 1سالح إشعاعي وأقمار صناعية فضائية لمتحكم بيا 

لمدول  المدنية  لم تتوقف مساعييا في تطوير برامجيا الذاتية بل تعدى لتقديم مساعداتيا    
مع  الحميفة ليا لتتمكن بدورىا من تطوير برامجيا النووية وىو اإلجراء الذي قامت بو أمريكا

لتقوم بريطانيا  ، 7116اليند من خالل إبرام اتفاق تعاون في المجال النووي شير ابريل 
كيموغرام من البموتونيوم المادة األساسية لصنع  5أيضا وتحدو حذو أمريكا ببيع كمية 

 األسمحة النووية إلى إسرائيل .

ىذه التصرفات و غيرىا تعتبر انتياكا واضحا لمتعيدات التي أقرتيا الدول الخمس      
التي تنص عمى عدم استعمال  9978النووية عمى نفسيا والتي من بينيا أمريكا عام 

نجد أن الواليات المتحدة األمريكية كانت من  ،األسمحة النووية ضد الدول غير الحائزة عمييا 
تيكت ىذا االلتزام بغزوىا المسمح عمى العراق التي أثبتت أنيا ال تممك الدول األوائل التي ان

. باإلضافة لنصيا عمى  2السالح النووي لكنيا بقيت مصرة عمى القيام بعمل عسكري ضدىا 
عدم نقل التكنولوجيا النووية لدول أخرى وىو األمر الذي تناقضو الدول الكبرى دوما حسب 

وبيع ىذه التكنولوجيا الخطيرة إلى الدول الحميفة ليا في إطار مصالحيا حيث أنيا تقوم بنقل 
 صفقات وعقود سرية واألمثمة عديدة عن ذلك .

                                                           
1
 .52ص  ،مرجع سابق  ،مقال بعنوان" النووي اإليراني كشف االزدواجية األمريكية حول أسلحة الدمار الشامل "  
2
 ،4001نوفمبر  ،475العدد  ،المستقبل العربي ،" الحرب الوقائية أو الجريمة المطلقة . العراق: الغزو الذي سيالزمه العار"،تشومسكي نعوم  

 .16ص 
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دون إغفال التعيد الميم اآلخر المتمثل في استعمال الدول النووية الكبرى لقدراتيا النووية    
لواقع تسعى لتطويره إال أنيا في ا ا من األسمحة النوويةفي األغراض السممية وتقميص ترسانتي

أكثر يوما بعد يوم عن طريق إجرائيا لمتجارب النووية المتتالية نجد مثال فرنسا التي تسعى 
لتحسين أداء أسمحتيا النووية بالقيام بتجارب نووية بجزيرة مورو روا جنوب المحيط اليندي 

ئيس ليعمن بعدىا الر  9996جانفي  11وانتيت في  9995سبتمبر  5والتي بدأت منذ 
 الفرنسي السابق جاك شيراك قراره بشان وقف التجارب النووية بصورة نيائية .

بدورىا الصين قامت بإجراء تجربة نووية تحت األرض في صحراء مقاطعة شينيجيانج      
جرائيا لتفجير نووي آخر في المنطقة نفسيا بتاريخ  9996جوان  8بتاريخ  جوان من  77وا 

 .1 9996جوان  11رار تجميد التجارب النووية اعتبارا من نفس السنة قبل إصدارىا لق

نتيجة تممص الدول النووية الكبرى من التزاماتيا والتعيدات التي تأخذىا عمى عاتقيا      
بشكل عمني أدى ذلك لفقدانيا السمطة األخالقية الالزمة إلقناع الدول األخرى بعدم السعي 

 القتناء السالح النووي .

ىذه التناقضات والتضارب بين القوانين التي فرضتيا المعاىدات والوكالة أدت كل      
الدولية لمطاقة الذرية والمصالح العميا لمدول لخمق ظاىرة جد خطيرة عمى المستوى الدولي 

تعتبر من الظواىر الخطيرة  ،تعاني الوكالة وتخشى من أثارىا ىي ظاىرة اإلرىاب النووي 
ماضيين حيث ظير عدد كبير من الجماعات اإلرىابية الدولية التي تفشت خالل العقدين ال

المتطرفة مثل القاعدة وداعش حاليا الذين ال ينتمون إلى دولة من الدول التي أبدت اىتماما 
كبيرا لمحصول عمى المواد النووية عن طريق شرائيا من السوق السوداء بعد سرقتيا أو 

مثل في التيريب الدولي النووي الذي يتم بشكل ممارستيا نشاطات سرية غاية في الخطورة تت

                                                           
.525-524ص ص  ،مرجع سابق ،" االنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية النووية "،حسين حنفي عمر  
1
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خفي بعيدا عن إجراءات الرقابة المنفذة من قبل أجيزة التفتيش التابعة لموكالة الدولية لمطاقة 
 . 1الذرية أو تمك التابعة لمنظمات دولية ووطنية تعمل بيدف منع االنتشار النووي 

الجماعات السياسية أو الدينية أو األمر الذي يشكل مصدر قمق رىيب الن ردع ىذه      
االنفصالية أو اإلرىابية أصعب بكثير من ردع دولة من الدول , حيث أبمغت قاعدة البيانات 

 751المعنية بالمتاجرة غير المشروعة التابعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بوقوع ما يناىز 
العالي التخصيب أو البموتونيوم حادث سرقة لمواد نووية أو إشعاعية من بينيا اليورانيوم 

حتى  9991المذان يتم استخداميما في إنتاج األسمحة النووية . كما شيدت الفترة من عام 
حادث من ىذا النوع باإلضافة لمحاوالت بيع ىذه المواد  98وقوع ما مجموعو  7117

 . 2الخطرة عبر الحدود الدولية 

   ية العسكرية الفرع الثاني : مخاطر انتشار البرامج النوو 

 إن انتشار القدرات النووية يؤدي إلعاقة عمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ىذا العمل الذي

إن انتشار القدرات النووية يؤدي إلعاقة عمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ىذا العمل الذي 
النووية تتمثل  يمتاز بالصعوبة والتعقيد ويؤدي لبروز مخاطر تتجاوز خطر امتالك األسمحة

 في :

: تتعمق بالتوترات والضغوطات السياسية التي يمكن أن تؤدي إلييا  المخاطر السياسية -أوال
حالة القمق إزاء احتماالت إنتاج الدول التي تمتمك قدرات نووية أسمحة نووية األمر الذي 

قد تدفع الدول يؤدي إلى خمق حالة مستمرة من الترقب اإلقميمي أو الشكوك المتبادلة التي 
إلى تطوير قدراتيا النووية عن طريق اتخاذىا خطوات إضافية تقمص فييا الفاصل الزمني 

 والعممي بين امتالك القدرة النووية و امتالك القوة النووية. 

                                                           
1
 RothwellGeoffrey;Areal options approach to Evaluating new nuclear plants; the energy journal;2006;p 37. 

.74-75ص ص  ،مرجع سابق ،" انتشار أسلحة الدمار الشامل"،جوستاف لندستروم  
2
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تتمثل في القيام باالعتداء عمى المفاعالت النووية في حالة المخاطر العسكرية :  -ثانيا 
ادة مثال أو إلقاء النفايات النووية المشعة في حاالت التوتر عمى الحرب أو التوترات الح

الدول األعداء . األمر الذي أدى لظيور مفاىيم جديدة مثل األسمحة اإلشعاعية التي تعتبر 
 . 1تيديدات جد خطيرة قائمة في األقاليم التي تشيد وجود لمقدرات النووية 

كالت التي يمكن أن تترتب نتيجة انتشار : تمكن في مجموعة المش مخاطر بيئية -ثالثا 
المنشات النووية في مناطق معينة قريبة من التجمعات السكانية مثل تسرب اإلشعاعات 

أو دفن النفايات النووية عمنا أو سرا  ،النووية من المفاعالت النووية أو المرافق التابعة ليا 
الحوادث والكوارث النووية  التي أو نقميا في ظروف غير آمنة وكل ما يتصل بمفاىيم وأثار 

نذكر عمى سبيل المثال الحوادث  .2  تقع رغم اتخاذ الدول كافة التدابير واإلجراءات األمنية
في فوكوشيما  7199في تشرنوبيل باالتحاد السوفيتي وسنة  9986النووية التي وقعت سنة 

 باليابان .

نما تمتد أثارىا المدمرة  إذ ال تقتصر أثار ىذه الكوارث عادة عمى الدولة التي وقعت داخميا وا 
إلى الدول المجاورة ال سيما األقاليم ذات األبعاد الجغرافية الضيقة التي تضم دوال صغيرة أو 

 .3متوسطة الحجم ومتجاورة 

 

 

 

 

 
                                                           

.56ص  ،مرجع سابق،" إشكاليات رمادية أمام منع انتشار األسلحة النووية"،محمد عبد السالم  
1
 

2
 Rothwell Geoffrey; Areal options approach to Evaluating new nuclear plants ;OP ;CIT ;p 40. 

.57ص  ، مرجع نفسه،  د عبد السالممحم  
3
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 :خالصة    

لما سبق  نجد أن الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تعاني من جممة عوائق تعرقل مياميا  
الصعبة التي تمتاز أصال بالصعوبة نظرا لكون عمميا مرتبط بمجال األمن وتسمح الدول ىذا 

 المجال الخطير والسري الذي ال تكشف عنو الدول ببساطة .

ياميا وتحكميا بيا وبالقرارات الصادرة عنيا  باإلضافة لتدخل بعض الدول الكبرى في م     
حيث أن مفتشي  جية والقانونية التي تعرقل عممياوالتكنولو  ديةدون إغفال المشاكل الما

الوكالة الدولية كثيرا ما يجدون أنفسيم مقيدين إما بسبب افتقارىم لمسمطة القانونية األزمة 
عينات منيا لفحصيا أو الن المختبرات  لدخول المواقع التي يرونيا ضرورية لتفتيشيا واخذ

ال تكفي لعمل محايد ما يؤدي العتمادىا عمى تحاليل معامل دول التحميمية التابعة لموكالة 
 متقدمة خاصة األمريكية منيا األمر الذي يثير الشك في بعض النتائج ، باإلضافة لكونيا 

طاقة الذرية تفتقد السبل الالزمة ال تواكب التكنولوجيا الحديثة أو الن الوكالة الدولية لم
 لمحصول عمى القدر الكافي من صور األقمار الصناعية ما يجعل معموماتيا تتسم بعدم الدقة 

رغم كل ىذه العراقيل والصعوبات التي واجيت الوكالة الدولية إال أنيا بدأت بالفعل في      
ت النووية القائمة في أقاليم العالم في إدارة المشكال أكثر إلزاميةاالتجاه نحو استخدام أساليب 

المختمفة استنادا إلى صالحيات التفتيش الخاصة التي منحت ليا بموجب نظام الضمانات 
األمر الذي يتناسب مع الظروف الدولية الراىنة عوضا من  ،واطر البروتوكوالت اإلضافية 

ة لمطاقة الذرية ىو منع المجوء إلى مجمس األمن الدولي مباشرة . الن غاية الوكالة الدولي
 االنتشار النووي العسكري وليس تدمير الدول .
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  مةــــــــــــاتخــــــــ

  

شار أسمحة الدمار الشامل عموما واألسمحة النووية خصوصا يحمل في طياتو انت إن      
أخطار كبيرة تؤدي لميالك التام باإلنسان والحيوان والبيئة بل الكرة األرضية وما عمييا  لذلك 

وجعل مناطق ىذا العالم يبذل المجتمع الدولي قصارى جيده لمحد من أخطار ىذه األسمحة 
مستقرة قدر اإلمكان عن طريق تجنب استعمال ىذه األسمحة في النزاعات والحروب وبذل 

 المساعي لمقضاء عمى أي توتر قبل تفاقمو .

اثر سعي بعض دول العالم الدءوب لحيازة وتطوير األسمحة النووية بشكل جد سمبي      
مم الدوليين الذي تسعى أىم المنظمات الدولية إلى عمى مشاريع التنمية وعمى االستقرار و الس

تحقيقو من بينيا منظمة األمم المتحدة ممثمة في مجمس األمن الدولي ذلك عن طريق الحد 
من انتشار ىذه األسمحة بتفعيل عمل بعض المعاىدات الدولية اليامة التي تخدم ىذا المجال 

 .1997وبروتوكوليا اإلضافي لعام  1968أىميا معاىدة منع انتشار األسمحة النووية لعام 

ىذا إلى جانب وجود الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التي تعتبر بمثابة جياز مكمف     
صدار القرار في الشأن النووي  حيث تمتاز القضايا المتعمقة بالنشاطات  بالتحقيق والتفتيش وا 

ة في حال االشتباه بتحويل النووية بالصعوبة البالغة التي تعرقل عمل ىذه األخيرة خاص
مسار استخدام الطاقة النووية من المجال السممي إلى المجال العسكري لتتولى بذلك الوكالة 
الدولية تطبيق إستراتيجيتيا المتعمقة بعدم االنتشار النووي . ناىيك عن التدخل الصريح 

المتحدة  واالعتداء عمى تخصصات وميام وسمطات الوكالة الدولية من قبل الواليات
األمريكية باعتبارىا العنصر األقوى المتحكم في كافة موازين القوى الذي تضع نياية المسائل 

 المتعمقة باستخدام الطاقة النووية وفق مصالحيا .
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في ختام دراستنا لمموضوع المتعمق بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية بين تطبيق القانون       
يمتاز بالتشعب والتشابك من النواحي السياسية والقانونية و والتحديات المعاصرة نجد انو 

عمى النحو المتوصل إلييا  النتائجتمخيص من ا تمكناالقتصادية واالجتماعية . رغم ذلك 
 : التالي

إن اقتناء التكنولوجيا النووية السممية حق مقرر و يكفمو القانون الدولي لمدول السيما  -1
اب زوال البترول إذ أن الرسالة األساسية التي تسعى الوكالة النامية منيا خاصة بعد اقتر 

الدولية لتحقيقيا باعتبارىا أداة جذب وضم ألكبر عدد ممكن من دول المجتمع الدولي ىي 
دعم وتشجيع الحصول عمى التكنولوجيا النووية لألغراض السممية وتقديم العون والمساعدة 

دول بمشاركة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية حيث تمتزم الفنية لممشاريع النووية التي تشيدىا ال
بتقديم المواد والمعدات والخبراء واألجيزة الالزمة لتشغيل المشروع النووي مع خضوعو لمرقابة 

 والتفتيش لمتحقق من توظيفيا في األغراض السممية دون العسكرية .

خصوصا في المنازعات الدولية استخدام أسمحة الدمار الشامل عموما واألسمحة النووية  -2
المسمحة و الداخمية ينتيك أسمى مبدأ وحق يجب أن يحظى بو كل إنسان وىو حق الحياة  
نظرا لمنتائج الكارثية الناجمة عن استخداميا من انفجارات ودمار وأشعة قاتمة تبقى آثارىا 

انين الدولية عمى مدى سنين وصفت ىذه األسمحة بالمحرمة دوليا لتعارضيا مع كافة القو 
اإلنسانية وانتياكيا لقاعدة الحياد فيي ال تعترف بالحدود الدولية وال تراعي حق الجوار إذ أن 

 الذرات و اإلشعاعات السامة تنتشر إلى مساحات واسعة متخطية حدود الدولة الواحدة .

األمن تسابق الدول المتالك األسمحة النووية يحدث إما بدافع التنافس أو بغرض توفير  -3
القائم عمى وجود الخوف وعدم الثقة بين الدول والعديد من النزاعات مثل مشاكل الحدود التي 

باإلضافة لوجود عامل آخر يجعل الدول تسعى لمتسمح النووي رغم  ،تعاني منيا الدول
حاجتيا ليذه المبالغ الضخمة الستغالليا في مسائل التنمية االقتصادية واالجتماعية تتمثل 

م فعالية الضمانات الدولية الحالية وقصورىا في الشق المتعمق بحماية أية دولة في في عد
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مواجية خطر امتالك غيرىا لألسمحة النووية حيث أثبتت كل من التجارب النووية اليندية 
 .1988والباكستانية ذلك عام 

منع االنتشار  تعتبر الوكالة الدولية لمطاقة الذرية المنظمة المختصة في النظر في قضايا -4
النووي عن طريق متابعة تنفيذ الدول اللتزاماتيا المنصوص عمييا في معاىدة حظر االنتشار 
النووي والبروتوكول الممحق ومعالجة القضايا التي تندرج ضمن ىذا اإلطار العام مع ىذا 
ق يمكن لموكالة الدولية لمطاقة الذرية المجوء إلى مجمس األمن الدولي في حال حدوث خر 

 لممعاىدة التخاذ إجراءات عقابية ضد الدول المخمة بالتزاماتيا .

فرض الواليات المتحدة األمريكية لسيطرتيا و الضغط عمى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  -5
مستغمة في ذلك ثقميا السياسي واالقتصادي والعسكري نتيجة استعمال سبل عديدة ضد الدول 

ذلك إما بإثارة ثورة إعالمية أو شن ىجوم مسمح أو فرض  المعادية ليا حسب وجية نظرىا
عقوبات جد قاسية متنوعة تشمل جميع المجاالت الحساسة لمدول متجاىمة بذلك كل المواثيق 

 الدولية .

الدولي بشكل ميم في إدارة العالقات الدولية نتيجة طبيعة مجمس األمن  ساىم قراراتت -6
جياز كونو الجياز الذي أسندت لو ميمة حفظ السمم واألمن الثقل واألىمية الذي يتمتع بيا ال
في استخدام السمطات المخولة لو بمقتضى أحكام ميثاق األمم الدوليين لكنو كثيرا ما يتعسف 

عوضا من الموضوعية المتحدة وخروجو عن طبيعة اختصاصاتو الوظيفية وتعاممو بازدواجية 
لواليات المتحدة األمريكية بقيامو بإصدار قرارات نتيجة الييمنة التي فرضتيا عميو اوالحياد 

مخالفة لمشرعية الدولية تيدف لتحقيق مصالح ذاتية خاصة وأىداف سياسية تصب في 
 مصمحة اإلدارة األمريكية ومصمحة حمفائيا من الدول .

الحقيقة التي مفادىا  أن أسمحة الدمار الشامل إن وجدت قد تم انتزاعيا بشكل تام  تغيير -7
ن العراق من قبل رئيس لجنة اونسكوم " ريتشارد بتمر" وادعائو احتفاظ العراق بأسمحة م
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الدمار الشامل في حوزتو وشن ىجوم عميو بطريقة غير مشروعة رغم تأكيد كل تقارير 
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والمجنة الخاصة " اونسكوم" وآراء الخبراء العسكريين الدوليين 

عالن العراق  نفسيا بعدم صحة ىذا االدعاء. وا 

فشل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ظل إدارة المدير العام السابق محمد البرادعي في  -8
إيجاد حل لممف إيران النووي رغم محاولة الوكالة التعامل بحرفية مع األزمة التي تعتبر من 

من العثور عمى أي دليل  ورغم قيام مفتشييا بأعمال التفتيش دون التمكن صميم اختصاصو
يثبت تحويل استخدام إيران لممواد النووية ألغراض محظورة األمر الذي حاولت بعض الدول 
الغربية تأكيده أو الجزم القاطع وفق تقاريرىا بعدم امتالك إيران لمسالح النووي ما فتح المجال 

 لمتدخل السمبي لمجمس األمن والدول المتحكمة فيو .

السياسة النووية اإليرانية تحوال كبيرا في عيد الرئيس اإليراني السابق محمود شيدت  -9
احمدي نجاد حيث امتازت بالتشدد والمزيد من التمسك بحقوق إيران في تطوير التكنولوجيا 
النووية وفق ما تكفمو معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية مما انعكس بالسمب في كثير من 

ا والوكالة الدولية لمطاقة الذرية التي نذكر منيا تعميق الحكومة اإليرانية المواقف التي جمعتي
لممفاوضات مع الوكالة واستئنافيا أنشطتيا النووية المتعمقة بتخصيب اليورانيوم والتي سبق 

 وان عمقتيا بموجب اتفاق باريس .

أزمة كوريا عجز مجمس األمن الدولي عن إدارة األزمات النووية مثل أزمة إيران و  -11
الشمالية والعراق بشكل قانوني صحيح نتيجة تعرضو لجممة من الضغوطات الكبيرة أىميا 

و عجزه عن التصدي  ،ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى القرارات التي يصدرىا 
لمشاريع أمريكا نتيجة غياب آلية مجمس األمن الرئيسية في حفظ السمم و األمن الدوليين 

األركان العسكرية  باإلضافة الستمرارية العمل باالمتياز الذي تتمتع بو الدول وىي لجنة 
الخمس الكبرى دائمة العضوية  بمجمس األمن والمتمثل في حق الفيتو الذي ثبت إساءة 

 استخدامو من قبل ىذه الدول لتحقيق مآربيا السياسية بعيدا عن إرادة المجتمع الدولي .
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والسياسي في منطقة الشرق األوسط وزيادة حجم التيديدات توتر الوضع األمني  -11
األمنية نتيجة لعدم انضمام إسرائيل لمعاىدة حظر انتشار األسمحة النووية ورفضيا المستمر 
لجميع المبادرات والدعوات الصادرة في إطار حثيا لفتح منشاتيا النووية لمتفتيش والمراقبة 

في الوقت الذي تعمف فيو جميع دول المنطقة خاصة  ةل الوكالة الدولية لمطاقة الذريمن قب
الدول العربية التزاميا التام بتمك المعاىدة وخضوع منشاتيا النووية لمرقابة والتفتيش من قبل 

 الوكالة.

تمتاز اإلستراتيجية األمريكية في مجال التسمح النووي بازدواجية المعايير نجدىا تارة  -12
من اتفاقيات نزع السالح النووي وحرصيا عمى دعوة جميع تسعى إلبرام اكبر قدر ممكن 

الدول لمتقيد بيا وتخفيض مستوى تسمحيا بينما نجدىا من جية أخرى تسعى بكل إمكانياتيا 
لمحصول عمى احدث التقنيات والتكنولوجيات لصنع أسمحة نووية جد متطورة عن طريق 

عام متخذة بذلك الوكالة الدولية لمطاقة الزيادة الكبيرة في مستوى اإلنفاق العسكري عاما بعد 
 بامتالكو واألخرى بعدم امتالكو .الذرية كأداة تمنح من خالليا الحق لدولة 

المتعمقة بموضوع استخدام الطاقة النووية في عمى ضوء ىذه الدراسة والنتائج المقدمة 
ي الظاىرة التي األغراض العسكرية و دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في الحد من تنام

باتت تيدد بصفة خطيرة ومتصاعدة أمن الدول واإلنسان وكل الكائنات الحية عمى حد سواء 
ما دفع بنا إلى ضرورة تدارك األخطاء و معالجة النقائص التي وجدناىا في نتائج البحث 

 : تتمثل في التوصيات جممة من وضععن طريق 

انتشار األسمحة النووية التي تتطمب دخول تفعيل المادة السادسة من معاىدة عدم  -1
األطراف في المعاىدة في مفاوضات بحسن نية لمتمكن من تحقيق ىدف نزع السالح النووي 
العام والشامل وتنشيط التعاون الدولي دون قيود في مجال االستخدام السممي لمطاقة النووية 

ن جانب الوكالة الدولية لمطاقة عبر المساعدات الفنية التي تقدم إلى الدول غير النووية م
 الذرية .
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جعل الدور الذي تؤديو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في مجال أكثر فعالية في مجال  -2
استخدامات الطاقة النووية بمختمف مجاالتيا عن طريق إدخال تعديالت جذرية في ميثاقيا 

بالتعامل  مكانتيا أوفتيا ميما كانت ص التأسيسي بفرض صيغ إلزامية عمى كل دول العالم
واستخدام يمتمك صالحية فرض العقوبات  ردع والتعاون مع الوكالة مع ضرورة خمق جياز

دون المجوء والتبعية لمنظمة األمم المتحدة أو القوة ضد الدولة التي تيدد امن دولة أخرى 
 ن الدولي.مجمس األم

من نطاق تطبيق ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى حيز اكبر بحيث  التوسيع -3
يشمل جميع الدول دون استثناء مع ضرورة تطويره في جوانبو الفنية والقانونية ليتم سد 

 الثغرات الموجودة بو وليواكب التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا النووية.

ي تربط كل من الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ومنظمة إعادة النظر بجدية في العالقة الت -4
األمم المتحدة عموما ومجمس األمن بالخصوص بإتاحة ىامش اكبر من حرية اإلدارة 

 والتصرف في وقت األزمات لموكالة دون تدخل ىيئة أخرى .

 إلزام جميع الدول بالمعاىدات واالتفاقيات الدولية المبرمة في المجال النووي خصوصا -5
ت ومنحيا مع إخضاع جميع الدول دون استثناء بما فييم إسرائيل لنفس االلتزامات والواجبا

مع تعيدىا وفق صك قانوني دولي ممزم يتضمن تعيدا مشتركا   نفس الحقوق و االمتيازات
بعدم بدئيا باستخدام األسمحة النووية أو التيديد بيا ضد الدول غير الحائزة عمييا مع تقديم 

منية األمر الذي سيؤدي لتحسين وتوطيد العالقات بين الدول نتيجة توفر عامل ضمانات أ
 الثقة .

إتاحة الفرصة لجميع الدول بما فييم العربية و اإلسالمية لمحصول عمى التكنولوجيا  -6
النووية السممية بأسعار منافسة دون تمييز بين الدول مع إخضاع المساعدات المقدمة في 

ابة جياز دولي تابع لموكالة الدولية لمطاقة الذرية يتمتع بصالحيات كاممة المجال النووي لرق
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جرائية تتعمق بنظام الرقابة والتفتيش باإلضافة  وشاممة أىميا تنظيم ووضع قواعد قانونية وا 
المتالكو سمطة  إجبار أي دولة عمى احترام قراراتو لمتأكد من عدم تحويل المواد والمعدات 

 من األغراض السممية إلى االستخدامات العسكرية .واألجيزة النووية 

قيام الدول النووية بمبادرة متكاممة وفق خطة مدروسة تتعمق بنزع أسمحتيا النووية عن  -7
طريق تقيدىا بجدول زمني محدد يتم من خاللو الوصول بمستوى تسمحيا النووي ألقل 

لى مرحمة نزع أسمحة التدمير مستوى يمكنيا من نزع ىذه األسمحة ليتم االنتقال بعدىا إ
 الشامل ذلك في إطار معاىدة دولية .

وضع حد الزمة كوريا الشمالية بالعمل عمى العديد من األصعدة و المجاالت منيا إجراء  -8
مفاوضات سريعة ومستمرة من قبل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التحضير إلمكانية عدم 

ة بحشد المساعي الدبموماسية والعسكرية في منطقة شبو تخمييا عن قدراتيا التسمحية النووي
تقديم عروض مغرية تجارية واقتصادية وسياسية  و الجزيرة الكورية لتعزيز الردع واالستقرار

 تثني إدارة كوريا الشمالية عن المضي قدما في تطوير قدراتيا التسمحية النووية 

قابة عمى المواد واألجيزة وتأمينيا ضد تحقيق مستويات أعمى من اإلجراءات األمنية والر  -9
وتطوير وسائل وأنظمة   السرقة أو االستيالء والحرص عمى عدم توظيفيا في أعمال إرىابية

األمان النووي لتواكب التطورات المتسارعة في مختمف مجاالت العمم واألمن الحماية 
بأمن وأمان المواد والمنشات و تفعيل دور االتفاقيات الدولية المتعمقة والتكنولوجيا النووية 

 .النووية 

 وأمنانظافة  أكثر أخرىكارثية مدمرة بطاقة  أثاراستبدال الطاقة النووية لما ليا من  -11
البشرية والبيئة وىي الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية وسالمة عمى 

من باطن األرض والوقود الحيوي الذي يستمد طاقتو من الكائنات الحية النباتية والحيوانية 
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إضافة لمطاقة المائية التي تستمد من قوة حركة المد والجزر وسرعة تدفق مياه السدود 
 واألنيار.

ة ىيكمة منظمة األمم المتحدة لتكون منبر دولي حقيقي لمناقشة المشاكل التي إعاد -11
يواجييا العالم ومحاولة الخروج بحمول منصفة ومشروعة تستند إلى مبادئ القانون الدولي 

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التي  إغفالوليس لممصالح التي تربط الدول فيما بينيا. دون 
الم احترام صالحياتيا المتمثمة في البحث في المجال النووي وتقديم يجب عمى كل دول الع

بغض النظر عن االنتماءات السياسية  والتفتيشالمساعدة الفنية والتكنولوجية وممارسة الرقابة 
 وعدم تجاوزىا.والتقيد بقراراتيا لمدول 

لكن الواقع الدولي الحالي ال ينبئ بإمكانية العيش في كنف االحترام المتبادل وعدم تفضيل 
خضوع جميع دول العالم إمكانية المصمحة الخاصة عن المصمحة العامة فيل يعني ذلك أن 

أيا كانت لسيادة القانون الدولي تحت مظمة األمم المتحدة برعاية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
 ىي فرضية يستحيل تحقيقيا ؟.والدمار الشامل  حماية العالم من السالح النووي فيدب
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  المطمب الثاني 5 مجهودات الوكالة الدولية لمطاقة 

    001 التسمح النووي الذرية لتوفير األمن والسالمة النووية من خالل الحد من انتشار
  دراسة تحميمية لنظام ضماناترع األول 5الف
 001 الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

  041 الفرع الثاني 5 المساعي التكميمية لمحد من التسمح النووي
 043 خاتمة

  الباب الثاني : دراسة تحميمية تقييمية إلستراتيجية الوكالة الدولية 
  لمطاقة الذرية لمحد من انتشار السالح النووي

  041 الفصل األول 5إستراتيجية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
  األزمات المتعمقة باستخدام الطاقة النووية ألغراض عسكرية  لحل

  األول5 السبل النظرية والتطبيقية التي تنتهجها الوكالة الدولية لمطاقة      المبحث
 042 التسمح النووي إشكالية الذرية لحل

  المطمب األول5 اإلجراءات التي تتخذها كل من الوكالة
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  043 الدولية لمطاقة الذرية والدول المخمة بالتزاماتها
  ات التي تتمتع بها الوكالة الدولية الفرع األول 5 الصالحي

 043 لمطاقة الذرية في مواجهة الدول المخمة بالتزاماتها
  الفرع الثاني5 خيارات الدول األعضاء المخمة بالتزاماتها 

       030 في مواجهة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
  المطمب الثاني5 استبعاد الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من

 033 حل أزمة الممف النووي العراقي
  األول5 بداية األزمة النووية العراقية ودور الواليات  الفرع

 033 المتحدة األمريكية في تصعيدها
  الفرع الثاني5 فشل مساعي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

 011 خطر الحرب عمى العراق في إبعاد
  بحث الثاني5 الممفات النووية العالقة والجهود المبذولة من الم

 023 طرف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحمها

  المطمب األول5 تداعيات الممف النووي لكوريا الشمالية وأداء

 023                                          الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تجاهه

 023 األول5 ظهور أزمة كوريا الشمالية وجهود الوكالة الدولية لحمها الفرع

  الفرع الثاني5 المساعي األوروبية والدولية لحل األزمة النووية
                        030                                           بعد فشل جهود الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

  المطمب الثاني 5 دراسة تحميمية لالزمة النووية اإليرانية
 044 ومساعي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لحمها

 044 الفرع األول 5 برنامج إيران النووي بين مساعي التقدم ومحاوالت التوقيف
 003 الفرع الثاني 5 مصير الممف النووي اإليراني بعد التدخل األوروبي

 023 خاتمة
  الفصل الثاني 5 العراقيل التي تواجه مسار عمل الوكالة الدولية لمطاقة الذرية   
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 021 لمحد من انتشار التسمح النووي
  عوقات و التحديات الرئيسية التي تعيق عمل الوكالة          المبحث األول 5 الم
 022 الدولية لمطاقة الذرية

  المطمب األول 5 تدخل الواليات المتحدة األمريكية
 022 الذريةفي مهام وصالحيات الوكالة الدولية لمطاقة 

  الفرع األول 5إدارة الواليات المتحدة األمريكية لالزمة النووية العراقية           
    022 وحمها بالطريقة التي تخدم مصالحها

  الفرع الثاني 5 ممارسة الواليات المتحدة األمريكية لدور الوكالة الدولية          
بسبب برنامجها النووي  لمطاقة الذرية وفرض عقوبات عمى كوريا الشمالية

 العسكري
024   

  بامتالكها لبرنامج نووي      إليران الفرع الثالث 5 اتهام الواليات المتحدة األمريكية
    030 امل معها عمى هذا األساسعسكري والتع

  المطمب الثاني 5إحالة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمقضايا النووية     
   031 إلى مجمس األمن الدولي

 031 الفرع األول 5 حل مجمس األمن الدولي لممسائل النووية بالطرق السممية
الفرع الثاني 5 حل مجمس األمن الدولي لممسائل النووية بأسموب الجزاءات 

 الدولية
032 

 032 الفرع الثالث 5 حل مجمس األمن الدولي لممسائل النووية بأسموب القوة العسكرية
المبحث الثاني 5 معوقات وتحديات ثانوية تعيق عمل الوكالة الدولية لمطاقة 

 الذرية
040 

  المطمب األول 5 الثغرات الموجودة في الميثاق التأسيسي
 044 لموكالة الدولية لمطاقة الذرية ومعاهدة عدم االنتشار النووي

  الفرع األول 5 االنعكاس السمبي لمنقائص الموجودة في الميثاق التأسيسي لموكالة  
 044 الدولية لمطاقة الذرية

لة الفرع الثاني 5 عرقمة معاهدة عدم االنتشار النووي لممساعي والجهود المبذو 
 من
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      043 طرف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
 043 المطمب الثاني 5 توسيع اآلفاق والطموحات النووية لمدول

 044 الفرع األول 5 انتشار وتفشي ظاهرة التسمح النووي
 401 الفرع الثاني 5 مخاطر انتشار البرامج النووية العسكرية

 403 خالصة
 404 ة العامةالخاتم

   402 قائمة المراجع
 413 الفهرس
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 ممخص

نظرا لممزايا التي إليهااإلنسانتوصل التي االنجازات العممية الحديثة  أهمالطاقة النووية من 
الذي المجال السممي  منهاوعديدة مختمفة  ها في مجاالت استخدامتم دون غيرها تتمتع بها 

المجال العسكري الذي تمثل و ضم استعماالت حيوية في مجال الطب والصناعة والزراعة ...
 .أنواعهاالنووية بمختمف  األسمحةفي صناعة 

النووية منها  األسمحةلصناعة عسكريا اتجهت بعض الدول نحو توظيف الطاقة النووية 
لتهديد امن العالم وسالمته لتمتحق  أدىما واالتحاد السوفيتي  األمريكيةالواليات المتحدة 

في  أخرىنجاح دول ،نتيجة صين بعدها مجموعة من الدول منها فرنسا و بريطانيا وال
كثيراما الوضع  النووية كالهند وباكستان تفاقم لألسمحةالدخول في نطاق الدول المالكة 

 األسمحةمن انتشار لمحد واإلقميمي والثنائي عمى المستوى الدولي كبيرة مجهودات ب دفعمبذل
عمى سبيل أهمهاواإلقميمية والثنائية االتفاقيات الدولية  وضع العديد منالنووية من خالل 

 .8691معاهدة عدم االنتشار النووي لعام المثال 

بسبب خطورة الوضع األمني عمى المستوى الدولي تم إنشاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 
سمح النووي في العالم وتشجيع االستخدام السممي لمطاقة التي سعت لمحد من انتشار الت

يران وكوريا الشمالية و النووية من خالل  وضع محاولة حمها لبعض األزمات كأزمة العراق وا 
أهمها وضع نظام الضمانات وعقد الندوات ضمت العديد من المحاور إستراتيجية شاممة 

 واالجتماعات الدولية ومكافحة اإلرهاب النووي .

تحقيق أهدافها بسبب وجود  لم تتمكن من الدولية لمطاقة الذرية المبذولة رغم جهود الوكالة 
وتحكم في مهامها تدخل مجمس األمن الدولي  من بينهاوالصعوبات التي العديد من العوائق

ة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وفي كافة القضايا المتعمققرارات الواليات المتحدة األمريكية في 
 . صمحتهابهذا المجال وفق ما يخدم م
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هذا الوضع جعل الدول كافة اليوم تعيش في حالة ال امن وترقب وخوف شديد من إمكانية 
 استخدام دولة ما لألسمحة النووية ما سيؤدي في األخير لنتيجة حتمية هي دمار العالم .

ذرية، استخدام الطاقة النووية : الطاقة النووية، الوكالة الدولية لمطاقة ال الكممات المفتاحية
 سمميا وعسكريا، مساعي الحد من استخدام الطاقة النووية عسكريا.
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Résumé 

L’énergie nucléaire est l’un des plus importants progrès 
scientifiques modernes réalisé par l’homme, elle a étéutilisée 
dansplusieurs et différents domaines vu ses exclusifs avantages 
,comme le domaine de la paix qui a connu desutilisations 
dynamiques notamment dans le domaine médical, l’industrie et 
l’agriculture…et le domaine militaire qui s’est représenté dans 
l’industrie de l’armement nucléaires de diverses catégories. 

Certains pays utilisentl'énergie nucléaire dans le domaine 
militaire pour la fabrication des armes nucléairesnotamment les états 
unies d’Amérique et l’union soviétique, ce qui a mené à une menace 
pour la sécurité et la sureté du monde,Pour rejoindre après un 
groupe de pays dont la France, la Grande-Bretagne, la Chine,la 
situation a beaucoup aggravé à la suite de la réussite d'autres pays 
de se livrer à la série de pays possédant des armes nucléaires telle 
que l’Inde et le Pakistan, ce qui a conduit à faire de grands efforts 
au niveau international, régional et bilatéraldans le but deréduire la 
propagation des armes nucléaires à travers l’élaboration de 
nombreuses conventions internationales, régionales et bilatérales 
dont la plus importante par exemple est le Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires de 1968. 
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En raison de la gravité de la situation sécuritaire au niveau 
international,l’Agence internationale de l'énergie atomique a été 
créée, et elle a cherché à limiter la propagation des armes nucléaires 
dans le monde et à Promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire en essayant de résoudre certaines crises comme la crise 
d’Irak ,d’Iran et de la Corée du Nord, et d’élaborer une stratégie 
globale qui a inclue plusieurs thèmes dont le plus importantes de 
mettre le système des garanties et l'organisation de séminaires et de 
réunions internationales ainsi que la lutte contre le terrorisme 
nucléaire. 

 Malgré les efforts déployés par l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, elle n’arrive pas à atteindre ses objectifs, car il y 
a de nombreux obstacles et difficultés y compris l'intervention du 
Conseil de sécurité dans ses tâches et le contrôle des décisions de 
l’agence internationale de l’énergie atomique par les Etats Unies 
d’Amérique et toutes les affaires relatives à ce domaine tel qu’il 
servira son bien. 

A cause de cettesituation, tous les pays vivent aujourd’hui en 
état d’insécurité ainsi qu’une grande crainte d’avoir utiliséles armes 
nucléaires par l’un des états, ce qui conduira finalement àune 
conséquence inévitable qui est la destruction du monde. 
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Mots-clés: énergie nucléaire, AIEA, utilisation pacifique et 

militaire de l'énergie nucléaire, efforts pour limiter l'utilisation 

militaire de l'énergie nucléaire. 
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Abstract 

Nuclear Energy of the most important modern scientific achievements 

reached by the human view of the advantages enjoyed by no other has 

been used in many different areas, including peaceful area, which 

included vital uses in medicine, industry and agriculture ... and 

military sphere, which represents the nuclear weapons of various 

kinds. 

It tended some countries towards the employment of nuclear energy 

for military industry of nuclear weapons, including the United States 

and the Soviet Union has led to threaten world security and safety to 

join after a group of countries including France, Britain and China, as 

a result of the success of other countries to engage in a range of royal 

nuclear weapon States, such as India and Pakistan worsen the situation 

often paid to make major effort at the international, regional and 

bilateral level to curb the spread of nuclear weapons through the 

development of several international, regional and bilateral 

agreements, for example, the most important non-proliferation Treaty 

of 1968. 
Because of the seriousness of the security situation at the international 

level was the establishment of the International Atomic Energy 

Agency, which has sought to curb the spread of nuclear arms in the 

world and promote the peaceful use of nuclear energy by trying to 

solve some crisis as a crisis of Iraq, Iran and North Korea, and 

develop a comprehensive strategy that included a number of themes 

the most important position of the safeguards system and hold 

international seminars and meetings and the fight against nuclear 

terrorism 
Despite the International Atomic Energy Agency efforts it has not 

been able to achieve its objectives because there are many obstacles 

and difficulties, including the intervention of the UN Security Council 

in its tasks and control of the United States in the International Atomic 
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Energy Agency resolutions and in all issues relating to this area 

according to what serves the interests efforts 

This situation is made all nations today do not live in a state security 

and anticipation severe fear of the possibility of using the country's 

nuclear weapons will lead to the latter is the inevitable result of the 

destruction of the world. 

Keywords: nuclear energy, IAEA, peaceful and military use of nuclear 

energy, efforts to limit military use of nuclear energy. 


