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ادلكتور ، ال س تاذة ادلكتورة شادية رحاب، ال س تاذ ادلكتور بوعبدهللا أ محد، ادلكتور عبد امحليد حس نة

، ذكل مقبوهلم الاشرتاك يف مناقشة ىذا امبحث املتواضع، و ادلكتور بورويب عبد انلطيف، معريش نذير

ىل لك من سامه ابمعونو   .اعدة يل يف تقدمي ىذه امرساةل املسو  ا 
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 ىذا ىدي نتاج حبيث أ  

 هلل محدًا كثرياً  و امحلد
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 مقدمـــــــــــــة

 27مضى عمى استخداـ الطاقة النككية في تكليد الكيرباء أكثر مف نصؼ قرف، ففي  
أعمف االتحاد السكفياتي في ذلؾ الحيف عف تشغيؿ أكؿ محطة كيربائية محطة  1954 جكاف

مف ذلؾ ، ك لكقكد النككمالتي تعمؿ با Obninsk Nuclear Power Stationأكبننسؾ 
إلى بناء المحطات النككية، كبذلؾ -كخاصة الصناعية –التاريخ اتجيت األنظار في الدكؿ 

بدأ عيد االستخداـ السممي لمطاقة النككية بعد أف دفعت البشرية ثمنا باىظا جراء استخداـ 
 سنة شاءنتـ إة حتى القنبمة النككية في الياباف، كفكر البدء باالستخداـ السممي لمطاقة النككي

تشرؼ عمى متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة ة ييئالككالة الدكلية لمطاقة الذرية ك 1957
 الدكؿ.مختمؼ األنشطة النككية في 

كيستند حؽ الدكؿ في االستخداـ السممي لمطاقة النككية في القانكف الدكلي عمى مبدأ حؽ  
دتيف األكلى الفقرة الثانية كالمادة الخامسة تقرير المصير االقتصادم كالسياسي الكارد في الما
و كارد في مكاثيؽ كافة المنظمات كالخمسيف مف ميثاؽ األمـ المتػحػػػػدة، كمػػػػا أن  

اإلعبلف  أقر   حيثُ  اإلقميمية، كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا غير القابؿ لمتصرؼك  الدكلية
ؿ االقتصادم لمشعكب جزء متمـ حقكؽ اإلنساف في مادتو األكلى: "إف االستقبلل عالميال

    لحؽ الشعكب في تقرير المصير باالستناد عمى مبدأ المسػاكاة".

كيستند أيضا عمى الحؽ في التنمية، كقد كرد ىذا الحؽ بإعبلف الحؽ في التنمية، اعتمد  
ديسمبر  4بتاريخ  الصادر 41/128كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

ككف إعبلف الحؽ في التنمية مف ديباجة كعشر مكاد، كيشمؿ الحؽ في التنمية ـ، يت 1986
عناصر مختمفة ىي: "السيادة الدائمة عمى المكارد الطبيعية، كتقرير المصير، كالمشاركة 

                                                           
 –المصادر  -األشخاص -المبادئ العامة -دراسات في القانون الدولي العام : النظريات، صبلح الديف، أحمد حمدم     

أىم القضايا  -مخمة بالسممالجرائم الدولية ال -المسؤولية الدولية -الالمساواة في السيادة -تعريف العدوانو  الحرب
 .41 ص ،   11، العراؽ -أربيؿ، الطبعة الثالثة، جامعة جيياف الخاصة، الدولية
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الشعبية، كتكافؤ الفرص، كتحسيف األكضاع المبلئمة لمتمتع بالحقكؽ المدنية كالثقافية 
 جتماعية األخرل، كالمساكاة كعدـ التمييز". كاالقتصادية كالسياسية كاال

كالحؽ في التنمية ىك حؽ مف حقكؽ اإلنساف غير القابمة لمتصرؼ، كيحؽ بمكجبو لكؿ  
فرد كلجميع الشعكب أف تساىـ كتشارؾ بشكؿ كامؿ في تحقيؽ في كافة المجاالت، بأعماؿ 

لمشعكب كلمدكؿ، فيك جميع حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، كحؽ التنمية حؽ لؤلفراد ك 
يتعمؽ بالفرد كمجمكع األفراد في المجتمع كالجنػػػس البشػػرم ككؿ، كلمدكؿ في ثنايا ىذا الحؽ 
أف تحصؿ عمى حصة عادلة في الرفاه االقتصادم كاالجتماعي العالمي، كحقيا أف تأخذ 

نسانيا حصة عادلة مف اإلرث اإلنساني المشترؾ، مثؿ كنكز قاع البحار فيي تعتبر إرثا إ
بشكؿ عاـ، كالتنمية حؽ مف حقكؽ اإلنساف، كتأخذ حكميا في القانكف الدكلي، أم أنيا 
أصبحت مف القكاعد اآلمرة في القانكف الدكلي، التي ال يجكز مخالفتيا كال حتى االتفاؽ عمى 

 .   مخالفتيا مف أشخاص القانكف الدكلي الدكؿ كالمنظمات الدكلية العالمية كاإلقميمية 

األسس القانكنية لحؽ الدكؿ في االستخدامات السممية معاىدة عدـ انتشار األسمحة  مفك  
  :النككية، خاصة في المادتيف الرابعة التي نصت عمى

يحظر تفسير أم حكـ مف أحكاـ ىذه المعاىدة بما يفيد إخبللو بالحقكؽ غير القابمة  –1
نتاج كاستخداـ  لمتصرؼ التي تممكيا جميع الدكؿ األطراؼ في المعاىدة في إنماء بحث كا 

الطاقة النككية لؤلغراض السممية دكف أم تمييز ككفقا لممادتيف األكلى كالثانية مف ىذه 
 المعاىدة.

تتعيد جميع الدكؿ األطراؼ في ىذه المعاىدة بتيسيرات متبادلة ممكف لممعدات  – 2
األغراض السممية، كيككف  كالمكاد كالمعمكمات العممية كالتقنية الستخداـ الطاقة النككية في

ليا الحؽ في االشتراؾ في ذلؾ التبادؿ. كتراعى كذلؾ الدكؿ األطراؼ في المعاىدة، كالقادرة 

                                                           
   

، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، ة ؽ، ًانًُظًاث انذٔنٍت انحكٕيٍت فً انُظاو انمإًََ انذٔن، عؼ١ذ، عبٌُ ع٠ٍٛٝ 

 .231←228ص ، 2002/2003
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عمى ذلؾ، التعاكف في اإلسياـ، استقبلال أك باالشتراؾ مع الدكؿ األخرل أك المنظمات 
سيما في إقميـ الدكؿ الدكلية، في زيادة إنماء تطبيقات الطاقة النككية لؤلغراض السممية، كال 

غير الحائزة لؤلسمحة النككية التي تككف أطرافا في ىذه المعاىدة، مع إيبلء المراعاة لحاجات 
 مناطؽ العالـ المتنامية.(

كالمادة الخامسة مف االتفاقية التي نصت عمى أنو : ) تتعيد كؿ دكلة مف الدكؿ األطراؼ  
ف تزكيد الدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية كالتي في المعاىدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأمي

تككف أطرافا في ىذه المعاىدة بالفكائد التي يمكف جنييا مف أية تطبيقات سممية لممتفجرات 
النككية، كذلؾ عمى أساس عدـ التمييز ككفقا ألحكاـ ىذه المعاىدة كفى ظؿ المراقبة الدكلية 

ناسبة، كلتأميف عدـ تحميؿ تمؾ الدكؿ األطراؼ المناسبة كعف طريؽ اإلجراءات الدكلية الم
عف األجيزة المتفجرة المستعممة إال أقؿ نفقة ممكنة كعدـ تضميف تمؾ النفقة أية مصاريؼ 

 مف مصاريؼ البحث كاالستحداث. 

كيككف لمدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية كالتي تككف أطرافا في ىذه المعاىدة ممكنة  
د، بمكجب كاحد أك أكثر مف االتفاقيات الدكلية الخاصة، عف طريؽ الحصكؿ عمى تمؾ الفكائ

ىيئة دكلية مختصة يتكفر فييا التمثيؿ الكافي لمدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية. كيبدأ 
إجراء المفاكضات بشأف ىذا المكضكع بعد نفاذ المعاىدة بأقرب كقت ممكف. كيجكز أيضا 

كالتي تككف أطرافا في ىذه المعاىدة، كأف تحصؿ عمى لمدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية 
 .تمؾ الفكائد، إف رغب فى ذلؾ، بمكجب اتفاقات ثنائية(

فيما يتعمؽ بحدكد الدراسة كنطاقيا فقد رأيت أف تقتصر عمى منطقة الشرؽ األكسط دكف و 
الث سكاىا عمى الرغـ مف بعض عناصر التشابو بيف دكؿ المنطقة كغيرىا مف دكؿ العالـ الث

 خصكصا فيما يتعمؽ بدكافع كأسباب امتبلؾ الطاقة النككية السممية. 

فإف تعريفو مسألة تتسـ بالتعقيد الشديد، كبخاصة أف  الشرق األوسطأما مصطمح  
يصعب تحديدىا لبلختبلؼ الشديد في آراء الدكؿ التي  منطقة الشرق األوسطجغرافية 
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 التعريفاتالختبلؼ المصالح جاءت جميع  حددتو طبقا لممصالح الخاصة لكؿ منيا، كنظرا
مختمفة عف بعضيا البعض، طبقا لمصالح أبعاد كؿ دكلة مف النكاحي المنطقة بيذه  الخاصة

اإلقميمية ، كسكؼ نعرض دراسة لبعض ىذه التعريفات السياسيةو  االستراتيجية واالقتصادية
 والعالمية.

المنظمات العالمية والدولية ي إطار كف الشرق األوسطلمنطقة  التعريفات العالميةفأما  
في دراسة فنية أعدتيا الككالة لبحث الطرؽ  تعريف الوكالة الدولية لمطاقة الذريةنجد 

عرفت منطقة حيث  9191المختمفة لتطبيؽ الضمانات في منطقة الشرؽ األكسط في عاـ 
ا إلى إيران شرقا، المنطقة الممتدة من الجماىيرية العربية الميبية غرببأنيا  الشرق األوسط

ا؛ وىذه الدول ىي: مصر، ليبيا، الكويت، إيران، ــــــــومن سوريا شماال حتى اليمن جنوب
 العراق، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، عمان، سوريا، األردن، اليمن الجنوبي

  قبل الوحدة(، لبنان، المممكة العربية السعودية باإلضافة إلى إسرائيل.)

بالعديد مف التطكرات  لمنطقة الشرق األوسطفقد مر تعريفيا  منظمة األمم المتحدةا أم 
إنشاء منطقة خالية ، حيث رأت في دراسة ليا حكؿ سبؿ ككسائؿ شموال حتى أصبح أكثر

الوكالة الدولية أف تعريؼ  9191، في عاـ من األسمحة النووية في الشرق األوسط
ف كاف يمكف االسترشاد بو، األمر الذم تعريؼ محدد جدا كال لمطاقة الذرية  يفي بالغرض، كا 

اثنتين تضـ  جامعة الدول العربيةجعميا تعرؼ المنطقة بأنيا كؿ الدكؿ األعضاء في 
الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، كىي:  وعشرين دولة

، السعودية، الصومال، السودان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سمطنة عمان، فمسطين، قطر
  سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن الموحدة وجزر القمر.

مشروع معاىدة جعل فقد جاء في إطار  الشرق األوسطلمصطمح  التعريف العربيأما  
، كىك المشركع الذم أعدتو منطقة الشرق األوسط خالية من كل أسمحة الدمار الشامل

 قرار من مجمس الجامعةو توصية ، بناءا عمى األمانة العامةبكاسطة  العربيةجامعة الدول 
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انعقاد جامعة الدكؿ  دورة، كىك المشركع الذم طرح كتمت مناقشتو في 9111مارس في 
مصطمح تعريؼ الديباجة مف  األولى، كجاء في مادتو 9111في عاـ  901العربية رقـ 

ضعة لسيــادة أو سيطرة الدول األعضاء في األقاليم الخاأنو: " منطقة الشرق األوسط
سرائيل"، وــــجامعة الدول العربية، باإلضافة إلى إي استبعد التعريف تركيا لكونيا  بذلؾران وا 

 عضوا في حمف األطمسي.

أما عف أسباب اختيػػػػػػار المكضػػػكع فيناؾ أسباب عديدة دفعتني الختيار البحث في ىذا  
 المكضكع منيا:

 ذاتية: الب سبااأل -أ

مف بيف المبررات الذاتية التي دفعتني إلى دراسة ىذا المكضكع ىك محاكلة اإللماـ  -
بمكضكع الحؽ في االستخداـ السممي لمطاقة النككية في منطقة الشرؽ األكسط إضافة إلى 

 الرغبة كالميكؿ الشخصي لمبحث كالتعمؽ في دراسة ىذا المكضكع.

مع الدكلي مسألة النفكؽ اإلسرائيمي في المجاؿ النككم في لقد ازداد ترقب الدكؿ كالمجت -
منطقة الشرؽ األكسط في نفس الكقت حذر الكثير مف الباحثيف لقانكنييف كالمحمميف 
السياسييف مف انعداـ التكازف االستراتيجي في المنطقة المذككرة آنفا بسبب ىذا التفكؽ كنتيجة 

البرامج النككية لدكؿ منطقة الشرؽ األكسط لذلؾ أردت التعمؽ في ىذا المكضكع كدراسة 
لمعرفة كلك جزء بسيط عف الحقيقة التي يشكبيا الكثير مف الغمكض كالتعتيـ، حيث أف ىذا 
المكضكع أثار في نفسي الكثير مف الفضكؿ لدراسة ىذا المكضكع الميـ كمحاكلة مني 

الشرؽ األكسط كتداعيات  لمعالجة الحؽ في االستخداـ السممي لمطاقة النككية في دكؿ منطقة
 البرنامج النككم اإلسرائيمي كاإليراني الراىنة كالمستقبمية عمى المنطقة. 
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 موضوعية: السباب األ -ب

اإلسياـ في إثراء المكتبة نظرا لندرة الدراسات األكاديمية التي تناكلت مكضكع البحث  -
ستخداـ السممي لمطاقة النككية مف الناحية القانكنية حيث تمحكرت الدراسة حكؿ الحؽ في اال

ثـ قمت بإسقاط ىذا الحؽ عمى دكؿ منطقة الشرؽ األكسط مف خبلؿ دراسة البرامج النككية 
 لدكؿ المنطقة.

تكاجو منطقة الشرؽ األكسط تحديات مختمفة مف أبرزىا التحدم األمني كحسب الكثير  -
 يأتي مف جانب إسرائيؿ مف الباحثيف القانكنييف فإف التحدم األمني عمى ىذه المنطقة

كقدراتيا النككية كال يقتصر ذلؾ التيديد عمى امتبلؾ إسرائيؿ لمسبلح النككم بؿ يتمثؿ أيضا 
في منع قكل إقميمية في المنطقة مف امتبلؾ ذلؾ السبلح الذم يمكف أف يشكؿ أداة ردع 

ى الكقكؼ عمى تيدؼ ىذه الدراسة إلومكازية في مكاجية خطر األسمحة النككية اإلسرائيمية، 
كذا تسميط الضكء عمى كؿ مف البرنامج ك  البرامج النككية في دكؿ منطقة الشرؽ األكسط

 النككم اإليراني كالبرنامج النككم اإلسرائيمي كتأثيرىما عمى أمف منطقة الشرؽ األكسط .

معاىدة منع انتشار التي تثيرىا  اإلشكالياتإلى الكقكؼ عمى  الدراسةكذلؾ تيدؼ  
حق الدول في فيما يخص المكجكدة  اإلشكالياتكذا و 9199النووية لسنة  األسمحة

 اكتساب الطاقة النووية السممية.

قمة المراجع التي تناولت موضوع الدراسة من فيما يخص الدراسات السابقة فنجد أما  
 :مكضكعالأىـ الدراسات التي تناكلت بيف مف الناحية القانونية، و

لمجمكعة مف المؤلفيف شارككا في ندكة "،  الشرق األوسط الخيار النووي فيكتاب " .1
أحمد إبراىيـ كاألستاذ إبراىيـ محمد العناني  فكرية حكؿ نفس المكضكع كمف بينيـ األستاذ

 محمكد كمف معيما، أعماؿ الندكة الفكرية التي نظميا مركز دراسات المستقبؿ بجامعة أسيكط
حثي كىك عبارة عف كتاب يضـ العديد مف أفادني كثيرا ىذا المرجع في مكضكع ب حيث

 المقاالت ذات الصمة بمكضكع الطاقة النككية في منطقة الشرؽ األكسط.
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محمد جماؿ مظمـك كممدكح األستاذيف:  لمؤلفو"الصراع النووي في قارة آسيا"، كتاب  .2
 ؛ حيث كرد في ىذا الكتاب دراسة مستفيضة لمبرنامج النككم اإليراني.حامد عطية

لمؤلفو ، "بعاد االستخدام السممي لمطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولةأكتاب " .3
حيث قاـ بدراسة مفصمة عف مبدأ السيادة كتطبيقاتو  ؛محمد عبد الحفيظ حسفالدكتكر أحمد 

 في مجاؿ استخداـ الطاقة النككية ألغراض سممية.
لمؤلفتو الدكتكرة  "النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية"  كتاب .4

سكزاف معكض غنيـ الذم كضحت مختمؼ الضمانات الدكلية كالثنائية كاإلقميمية لبلستخداـ 
السممي لمطاقة النككية، كما قامت بدراسة النظرية العامة لضماف استخداـ الطاقة النككية في 

 األغراض السممية.
   Jean-Louis Basdevant, Maîtriser le nucléaire: Sortir du nucléaire 

après Fukushima 
تب مف خبلؿ مؤلفو كاقع االىتماـ الدكؿ بالطاقة النككية السممية بعد احيث كضح الك

حيث أعادت الحادثة إلى األذىاف ما  2011حادثة فكككشيما في الياباف التي كقعت سنة 
 .كقع مف كحكادث نككية خاصة حادثة تشرنكبيؿ

تني أثناء إعدادم لمرسالة ىي افتقار المكتبات كالجدير بالذكر أف أىـ صعكبة كاجي 
لممراجع المتخصصة في ىذا المكضكع باألخص أف الدراسة؛ دراسة قانكنية حيث كجدت مف 

 قامكا بدراسة ىذا المكضكع ركزكا عمى الجانب السياسي كأىممكا الجانب القانكني.

النككية، لبلستفادة  لقد حاكلت بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية إنشاء كتطكير برامجيا 
السممية، كلفرض ىيبتيا كتعديؿ ميزاف القكل في منطقتيا، إال أف محاكالتيا جكبيت برفض 

 -سابقا –إسرائيمي قاطع، كاصطدمت مساعييا بعراقيؿ دكلية كبيرة، كمنيا العراؽ  –أمريكي 
يضة سياسية عاـ قبؿ تدمير برنامجو النككم بالكامؿ، ككذلؾ ليبيػػا التي قامت بتفكيكو في مقا

2003 . 
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بنػاءا عمى الحاجات التنمكية المتصاعدة لشعكب دكؿ منطقة الشرؽ األكسط كباألخص ك  
الدكؿ العربية، كما يمكف أف تكفره الطاقة النككية في خدمة األىداؼ التنمكية كزيادة الناتج 

لعربية في حيازة القكمي كتحقيؽ االزدىار االقتصادم، تبقى اإلشكالية المتعمقة بفشؿ الدكؿ ا
التكنكلكجيا النككية مطركحة كتحمؿ في طياتيا تساؤالت عديدة تتمخػص فيػما يمػي: كلماذا 
فشمت الدكؿ العربية حتى اآلف في محاكالتيا المتعددة منذ منتصؼ الخمسينات مف القرف 

 لذلؾ؟ العشريف في امتبلؾ الطاقة النككية عمى الرغـ مف تكفر اإلمكانيات المادية كالبشرية

 اآلتية: الفرعيةالتساؤالت  الرئيسية اإلشكاليةكتندرج تحت ىذه 

إلى أيف كصؿ االستخداـ السممػي لمطاقة الذرية في دكؿ منطقة الشرؽ األكسط كما  -
 تحديات ذلؾ؟

كما ىي المشاكؿ الحاليػة كالمستقبميػة التي يثيرىػا االستخداـ السممػي لمطاقة النككية عمى  -
 ة الشرؽ األكسط؟مستكل دكؿ منطق

منظمة األمـ المتحدة كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية في إقرار  كىؿ نجحت جيكد كؿ مف -
اآلليات القانكنية المناسبة كالفعالة في مجاؿ الرقابة الدكلية عمى سممية البرامج النككية في 

لى أم حد ساىمت ىذه اآلليات في تعزيز التعاكف الد كلي في ىذا منطقة الشرؽ األكسط؟ كا 
 المجاؿ؟

ج ػػػكؿ مف المنيػب االستعانةذا المكضػػكع كدراستػػو مف خبلؿ ػػػػي ىػػػػث فػػػػػػـ البحػػػػكقد تػ 
، ككذلؾ عند دراسة البرامج النككية لدكؿ منطقة الشرؽ األكسط التاريخــي كالمنيػج الوصفــي

ضع متعددة مف ىذا البحث عند كالتركيز عميو في مكا االستقرائيتـ االعتماد عمى المنيػج 
 منيج الدراسات االستشرافيةالقرارات الدكلية، كما تـ استخداـ الدكلية ك استقراء االتفاقيات 

 لمدول العربيةىذا بالنسبة ك  منطقة الشرق األوسطالستكشاؼ مستقبؿ الطاقة النككية في 
 .اإلسرائيميامج النككم كالبرن اإليرانيكبحث الخيارات المحتممة بالنسبة لمبرنامج النككم 
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فػي إطػار منيػج بحثػي ممتػـز باألصػكؿ العمميػػة كالقانكنيػػة، كمعتمػػد عمى التحميػؿ و 
لحـق الـدول فــي االستخـدام السممــي لمطاقة  التطبيقيــةالقانكنػػي المرتكػػز عمػى الجكانػب 

، لذلؾ جاءت في إلشكالياتا، نحاكؿ مف خبلؿ ىذه الدراسػػة اإلجابة عمى تمؾ النوويــة
الوضع الراىن لالستخدام السممي لمطاقة النووية في منطقة بعنكاف  الباب األول؛ بابيــــن

استخدام الطاقة النووية وقت سندرس مف خبللو  األول، في فصميف؛ الفصؿ الشرق األوسط
وسط محاوالت دول منطقة الشرق األ سنتطرؽ مف خبللو إلى  الثانيأما الفصؿ ، السمم

 .المتالك الطاقة النووية

 مستقبل الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسطلدراسة فتناكلنا فيو  البــاب الثانــي أما 
في تأثير الطاقة النووية عمى أمن منطقة الشرق األوسط  إلى كتحدياتو حيث سنتطرؽ

 .ثانفي فصؿ  إمكانيات بناء قوة نووية عربية سممية، كأولفصؿ 

كأىـ المقترحات ذات الصمة  أىم نتائج الدراسةأكجزنا فييا  خاتمةبأنيينا الدراسة  أخيراك  
 . بمكضكع الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البــاب األول
الوضع الراهو لالستخدام السلهي للطاقة النووىة يف ننطقة 

 الشرق األوسط
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وية في منطقة الشرق الستخدام السممي لمطاقة النو الوضع الراىن ل: البــاب األول
 األوسط

بما حممو مف تشابؾ ، بداية القرف العشريف االقتصادم اليائؿ منذك  أدل التقدـ التكنكلكجي 
تبلٍش لمفكاصؿ بيف الشعكب إلى ضركرة كضع قكاعد دكلية تنظـ عبلقات ك  لممصالح

سباب أحد أىـ األ 1945استخداميا المدمر سنة ك  كما كاف اكتشاؼ الذرة، الشعكب ببعضيا
التي كضع قكاعد عامة لتنظيـ ، التي دعت المجتمع الدكلي إلى تشكيؿ ىيئة األمـ المتحدة

 1947التقميدية عاـ  لجنة األسمحة، ك 1946فتشكمت لجنة الطاقة الذرية عاـ ، التسميح
 .تحقيقا لذلؾ

ف كانت األضرار الناتجة مف األسمحة النككية أكدتيا أحداث كقعتك   فإف استخداـ ، ا 
أك تخمص غير  ة الحكادثػػػة نتيجػػا قد يؤدم إلى حدكث أضرار مماثمػػة سمميػػػاقة النككيالط

بناءا عمى ما تقدـ ذكره سنتناكؿ الكضع الراىف لبلستخدامات ك  سميـ مف النفايات النككية.
الفصؿ األكؿ سندرس مف ؛ السممية لمطاقة النككية في منطقة الشرؽ األكسط في فصميف

مف خبللو محاكالت دكؿ  برزأما الفصؿ الثاني سن، الطاقة النككية كقت السمـ خبللو استخداـ
 . منطقة الشرؽ األكسط المتبلؾ الطاقة النككية

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصـــل األول
 استخدام الطاقــــــة النووىـــة وقـــت السلــم
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 يفيرمطػػالي إنريكك عندما أنتج الفيزيائي اإلي 1942بدأ العصر النككم في عاـ  
 منػػذ ذلؾ، ك العاممػػػكف معػػػو في الكاليػػػات المتحػػػدة أكؿ تفاعػػؿ سمسمػػي نػككم صنػاعػػيك 

 كجػػػو الكثيػػػركف مػػف العممػػػاء انتباىيـ نحػػػػك إيجاد استخدامػػات لمنشػػاط اإلشعاعػػػي، التاريػػػخ
االندماج ك  المبنيػػػة عمى االنشطػػار مثػػؿ القنبمػػػة الذريػػة أنتجكا األسمحػػػػة النككيػػػة، ك اإلشعاعك 

  .(1)مثؿ القنبمة الييدركجينيػػػة

كما اتجيػػت جيػػػكد الدكؿ الكبػػػرل بعد انتيػػػاء الحرب العالمية الثانية نحك استخداـ الطاقة  
اكتشؼ العمماء قد ك  سائر مجاالت الحياة األخرل .ك  الطبك  الزراعةك  النككية في الصناعة

، فيي طاقة ىائمة تنتج مف كمية صغيرة مف الكقكد الذرم، في ىذه الطاقة مزايا عديدة
كما كجدكا فييا بديبل ، تستمر لفترة تمتد شيكرا أك سنيف دكف حاجة إلى تزكيدىا بكقكد آخرك 

  (2) لما ينفذ مف مصادر الطاقة في المستقبؿ.

فحسب ، لطاقة النككية مرحمة النضجأما فقد بمغت الصناعات المعتمدة عمى ا
، إلى استعماؿ الطاقة النككية 2000دكلة لجأت عاـ  33فإف ، اإلحصائيات العالمية لمطاقة
مف نسبة  %16ذلؾ لتغطية ما يمثؿ ، ك 1970دكلة عاـ  14بينما كاف عددىا ال يتجاكز 
  (3) فقط. %2 تمثؿ 1970في حيف كانت ىذه النسبة عاـ ، االحتياجات العالمية لمكيرباء

بناءا عمى ما سبؽ ذكره ارتأينا تناكؿ استخداـ الطاقة النككية كقت السمـ مف خبلؿ ك  
في ، ك حيث سنتطرؽ في المبحث األكؿ إلى االىتماـ الدكلي بالطاقة النككية السممية؛ مبحثيف

قة المبحث الثاني سنتعرض بالدراسة إلى الرقابػة الدكلية في مجاؿ الحد مف استخداـ الطا
 تكجيييا لبلستخداـ السممي.ك  النككية في األغراض العسكرية
                                                           

الفيزياء الذرية: بحوث في النشاط اإلشعاعي واستخداماتو السممية في الطب ، محمد نبيؿ، غادة، حسيف عامر، حناف (1)
 .9، ص 2010دار الكتاب الحديث، الطبعة األكلى، القاىرة،  التموث اإلشعاعي وقواعد الوقاية من اإلشعاع، -والزراعة

، ص 1971مؤسسة الشعب، القاىرة،  ، الطبعة الثانية،القانون الدولي واستخدام الطاقة النوويةخيرم بنكنة، محمكد،  (2)
6-7. 
، دار األكاديمػيػػة، الطبعػػػة األكلػػى، الجزاػئػػػػر العاصمػػػة، دراسـات فــي القانـون الدولــي اإلنسانـــيسػي عمػي، أحمػد،  (3)

 .543، ص 2011
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 االىتمام الدولي بالطاقة النووية السممية: المبحـث األول

 06يعمؿ حاليا )حتى ، ك ىك تكليد الكيرباءك  إف أىـ االستخدامات السممية لمطاقة النككية أال 
 377.222اكاط كيرباء )بالضبط جيغ 377مفاعبلن نككيان بقدرة كمية تتجاكز  442( 2011جانفي 
Mwe (1).مف احتياجات البشر لمطاقة الكيربائية % 14.7( مغطية  

 2009بلت خبلؿ عاـ ػػػذه المفاعػػػة ليػػػف المالكػػػبلت لمدكؿ الثبلثيػػػػذه المفاعػػػت ىػػػػػقد أعطك  
  (2).(TWh)ة ػػعتيراكاط سا 2560أك  ةػككاط ساعػػػار كيمػػػممي 2560ة ػػة كيربائيػػػطاق

درس في المطمب سنحيث ؛ بناءا عمى ما تقدـ ذكره ارتأل لنا تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيفك 
أما في المطمب الثاني ، أضرارىاك  منافعيػا، مصدرىا، اكتشافيا؛ األكؿ الطاقة النككية السممية

 تطرؽ فيو إلى االستخداـ السممي لمطاقة النككية حؽ يقابمو التزاـ.سنف

 أضرارىـــــاو  منافعيا، مصدرىا، اكتشافيا: الطاقة النووية السممية: طمب األولالم

األمريكية أضاءت أربعة مصابيح  Arcoكفي مدينة آركك  1951ديسمبر  20بتاريخ  
كىك ،  -EBRمعمبل مجاكرا لممفاعؿ النككم  –كاط  200كز قدرتيا الكمية اال تتج -كيربائية

إال أف ىذه المصابيح الصغيرة أشعمت ، كيمككاط كيرباء 100ف مفاعؿ صغير ال تزيد قدرتو ع
الستخداـ  -طريؽ كاسع يدعك لمتفاؤؿ كممتؿء بالرفاىية لمبشر جميعا –الضكء إلنارة طريؽ آخر

كنعني طريؽ السبلح النككم الذم ، غير طريؽ المكت كالدمار كالخراب بؿ كالفناء، الطاقة النككية
عندما فجرت أكؿ قنبمة ، مريكية نفسيا منذ أكثر مف ست سنكات مضتبدأتو الكاليات المتحدة األ

 (3) .1945جكيمية  16في صحراء نيكمكسيكك فجر يـك 

في )فرع  اكتشاؼ الطاقة النككية، بناءا عمى ما سبؽ سندرس مف خبلؿ ىذا المطمب 
أضرار ، لث(ثا فرع)  منافع الطاقة النككية السممية، ) فرع ثاف(مصدر الطاقة النككية ، أكؿ(

 .في ) فرع رابع( استخػػداـ الطاقة النككية في األغراض السممية
                                                           

، ب ط، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ربيــةالطاقــــة النوويــة السمميــة في مصـــر والبالد العالطحػػػػاكم، مرسػػػي،  (1)
 .70، ص2013مصر، 

 .70الطحػػػػاكم، مرسػػػي، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .69المرجع نفسو، ص  (3)
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 اكتشاف الطاقة النووية: الفرع األول

فقاـ إرنست ، كفي أكائؿ القرف العشريف تـ كصؼ النظريات األكلى لمتفاعبلت النككية
ا كم، 1913البركتكف في عاـ ، ك 1911باكتشاؼ نكاة الذرة في عاـ ، خصكصا، رذرفكرد

اكتشؼ جيمس شادكيؾ ، 1932في عاـ ، ك 1919شيد التفاعؿ النككم األكؿ في عاـ 
فريدريؾ جكليك ككرم ليثبتا أنو يتـ في أعقاب رد فعؿ ك  مف ثـ جاء دكر إيريفك  النيكتركنات

ىك ك  عمى االنشطار النككم مف ثـ تـ تسميط الضكء، ك نككم تككيف نكاة غير مستقرة جديدة
 (1) و حاليا استخداـ الطاقة النككية إلنتاج الطاقة.المبدأ الذم يقـك عمي

 في اجتماع عاـ عف الفيزياء النظرية أشار العالـ الدانماركي 1939جانفي  26بتاريخ ك  
 Otto Hahnكتكىاف أإلى اكتشاؼ الميـ الذم قاـ بو العالماف األلمانياف  N. Bohrنيمزبكر 

طار أنكية اليكرانيـك بكاسطة الخاص بانشك  Fritz Strassmanفريتز ستراسماف ك 
 . (2)كاف ذلؾ في العاصمة األمريكية كاشنطف، ك النيكتركنات

عالـ الفيزياء  Albert Einsteinكتب ألبرت أنشتايف  1939في الثاني مف أكت ك  
الثبلثيف لمكاليات ك  النظرية األلماني الشيير خطابا إلى فرانكميف ركزفمت الرئيس الحادم

حتى كفاتو قبيؿ نياية الحرب ك  1933الذم امتدت رئاستو مف جانفي ك  ؛المتحدة األمريكية
يشير في ىذا الخطاب إلى إمكانية استخداـ ظاىرة ، 1945أفريؿ  12العالمية الثانية في 

  .(3)تصنيع قنابؿ ذات قكة تدميرية ىائمةك  االنشطار النككم )خاصة ألنكية اليكرانيكـ( لتصميـ

 369تنتج طاقة تراكمية مقدارىا ، مفاعبل نككيا قيد االستخداـ 435في العالـ حاليا يكجد  
تحديدا ، ك ىناؾ حكالي ثبلثيف دكلة اختارت السعي خمؼ ىذا النكع مف الطاقة، ك جيغاكاط

فعمى سبيؿ المثاؿ سيبدأ العمؿ قريبا في ، الدكؿ الغنية بسبب ارتفاع تكاليؼ االستثمار فييا
                                                           

، ترجمة مارؾ عبكد، الطبعة األكلى، دار المؤلؼ، الطاقة النفطية والطاقة النووية الحاضر والمستقبلمكف، لكدكفيؾ،  (1)
 .35، ص2014الرياض، 

 .7الطحػػػػاكم، مرسػػػي، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .7، ص نفسوالمرجع  (3)
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بقدرة ، مميارات يكرك 3سيقدـ استثمارا بقيمة ، ك فرنسا المفاعؿ النككم مف الجيؿ الجديد في
مفاعبلت نككية )المركز األكؿ في  103يكجد في الكاليات المتحدة ، ك ميغاكاط 1590
  (1) مفاعبل عامبل(. 58تمييا فرنسا في المرتبة الثانية بعدد المفاعبلت النككية ) ، العالـ(

طاقة الكيربائية تأتي فرنسا في المرتبة أما مف حيث المساىمة في اإلنتاج النككم لم 
في حيف يقدر إنتاج الكيرباء مف الطاقة النككية ، 2009في عاـ  %78بمعدؿ بمغ ، األكلى

  (2)،فقط %20في الكاليات المتحدة بحكالي 

، مفاعبل 19المممكة المتحدة ، ك مفاعبل 31 ركسيا، ك مفاعبل نككيا 54فمدييا ، أما الياباف 
الكاليات المتحدة كحدىما ك  بذلؾ يكجد في فرنسا، ك مفاعبل 17ألمانيا ، ك مفاعبل 17كندا ك 

  (3) مف المفاعبلت النككية المكجكدة في العالـ. 70%

قد كانت الدكؿ المتقدمة إلى كقت قريب ، ك كما تحتاج إلى أمكاؿ طائمة فيي تكمؼ الكثير 
مف بيف ، ك االستراتيجية تومحتكرة ليذا النكع مف الصناعة نظرا لخطكرة كأىميك  مسيطرة بؿ

الدكؿ المستقمة عف االتحاد ، الدكؿ التي كانت تتفرد بيذه الصناعة دكؿ غرب أكركبا
إال أف ىناؾ دكال عديدة مف الدكؿ السائرة في طريؽ ، أمريكا الشمالية، السكفييتي المفكؾ
أف تكتسب استطاعت ك  ككريا الشمالية التحقت بالركبك  باكستافك  اليندك  النمك مثؿ الصيف

ما تزاؿ الدكؿ تتكالى جاىدة في الحصكؿ عمى تقنياتيا نظرا لضركرتيا ك  ىذه التقنية
  (4) االستراتيجية.ك  االقتصادية

عمى ك  تحكيؿ أك نقؿ ىذه التقنية لمدكؿ النامية سيسمح ليا بالتغمب عمى صعكبات متعددةك 
التي ال تقؿ ك  االت األخرلباإلضافة إلى االستعم، الخصكص مشكمة إنتاج الطاقة الكيربائية

                                                           
 .16مكف، لكدكفيؾ، المرجع السابؽ، ص  (1)
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (2)

 ، الصفحة نفسيا.نفسوالمرجع (3)

ني، سمسمة حماية البيئة ، الجزء الثاأجيال المستقبل بين احتياجات الطاقة وأسمحة الدمار الشاملسنقكقة، رشيد،  (4)
 .83 ، ص2010كالحياة، دار الفجر، أكتكبر 
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 % 17ك مف الطاقة األكلية % 7 تمثؿ الطاقة النككية) الكيرباء النككية( نسبة، ك عنيا أىمية
  (1) مف الكيرباء المستيمكة عالميا تقريبا.

إنتاج الكيرباء النككية فييا ال يمثؿ سكل نسبة ضئيمة جدا ؛ في المقابؿ نجد بعض الدكؿك 
تعتبر الصناعة النككية مف أخطر الصناعات ، المستكل الكطنيمف إنتاج الكيرباء عمى 

ناغازاكي ك  فبسببيا تـ إنتاج القنبمتاف الذريتاف المتاف دمرتا مدينتي ىيركشيما، عمى اإلطبلؽ
  (2)بفضميا يتـ إنتاج أفتؾ أنكاع األسمحة عمى كجو األرض.، ك )الياباف(

 ةــة النوويـــدر الطاقـــمص: لفرع الثانـــيا

إف مصدر الطاقة النككية يأتي مف خبلؿ التفاعػػبلت النككية التي تحػدث تغيػرات فػي  
أك  يكػكف مػػػف نتيجتيػػػػا أف يكسػػػب النػػػكاة كاحػدة أك أكثػػػر مػػػف النيكتركنػات، بنيػػة النػكاة
النككيػة ىي  التفاعبلت، ك آخػػػػر أك تفقده فتتحكؿ بذلؾ إلى نكاة نظير أك عنصػػػر البركتكنات

النكاة سكاء حدث ىذا التغير تمقائيا كما  العمميات التي يحدث فييا بعض التغير في خكاص
كانت  ألف (3) .أك باألشعػة في ظاىرة النشاط اإلشعاعي أك نتيجة لقذؼ النكاة بجسيمة

ميات العمك  فإف العديد مف المكاد، الكقكد النككم ىما أساس عمؿ المفاعؿ النككمك  النيكتركنات
ضماف سير ك  السيطرة عميوك  أساسية حتى نستطيع تشغيؿ المفاعؿك  تككف ضركرية جدا
فعاؿ في ذات الكقت لمحصكؿ عمى المنفعة التي تبرر كجكد ىذه ك  تشغيمو بشكؿ آمف

  (4)األداة.

بداية إلنشاء  1942كاف إنشاء المفاعؿ األكؿ مف قبؿ أنريكك فيرمي في شيكاغك عاـ  
 لنككية ألغراض البحث أك إلنتاج البمكتكنيـك أك إلنتاج الطاقة الكيربائيةمئات المفاعبلت ا

                                                           
 .83ص سنقكقة، رشيد، المرجع السابؽ، (1)
 .84-83ص ، نفسػػػػػػو المرجع(2)
، جامعة المكصؿ، 1987، ترجمة : منيب عادؿ خميؿ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، الطاقة النوويةمكرم، ر.ؿ،  (3)

 .17العراؽ، ص 
، الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر اإلشعاع والطاقة النووية حقائق العمم في مواجية الوىمني، عبد الكالي، العجمك  (4)
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 قد اختمفت ىذه المفاعبلت مف ناحية التصميـ، ك قد انتشرت ىذه المفاعبلت في دكؿ العالـك 
ف كاف أكثر المفاعبلت شيكعا ، ك ذلؾ حسب طبيعة االستخداـ أك ظركفو أك تكفر الكقكدك  ا 

  (1) ما يمكف تسميتو بمفاعؿ بالماء الخفيؼ.ىك مفاعؿ الماء العادم أك 

 منافع الطاقة النووية السممية: الفرع الثالث

استخدمت الطاقة المنطمقة مف انشطار نككم بعض العناصر الثقيمة في األغراض  
في بداية الخمسينات انتبو العالـ إلى االستخداـ ، ك العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية

بالتحديد في تكليد الطاقة الكيربائية حيث أنشئت مفاعبلت القكل ك  ر النككمالسممي لبلنشطا
، 1954مفاعؿ أكبننسؾ في ركسيا سنة : مف ىذه المفاعبلت، ك ألغراض تكليد الكيرباء

قد استمر تطكير المفاعبلت النككية في تكليد ك  1956مفاعؿ كالدرىكؿ في بريطانيا سنة 
  .(2)متزايدة إلى يكمنا ىذاا بصكرة ػػػػػػاستخداميك  الكيرباء

خصائصو إلى حدكث ثكرة ىائمة في العديد مف ك  أدل اكتشاؼ اإلشعاع الذرمقد ك  
نتاج الطاقة ك  الزراعة كالبحث العمميك  المجاالت الميمة في الحياة البشرية كالطب كالصناعة ا 

  ىذه تعرؼ باالستخدامات السممية لئلشعاع الذرم.ك  الكيربائية

 الزراعةفي مجال : أوال

إف زيادة السكاف في أغمب الدكؿ جعؿ الحاجة ممحة لتطكير األبحاث الخاصة بزيادة  
تحسيف جكدتو مما أدل إلى استخداـ بعض الكسائؿ التي كاف ليا آثار جانبية ك  اإلنتاج

قد كاف لئلشعاع دكر ميـ في دراسة ، األسمدةك  المضادات الحيكيةك  المبيداتك  كاليرمكنات
 كية في النباتات بيدؼ فيـ ىذه العمميات بشكؿ أفضؿ لمتمكف مف تطكيرىاالعمميات الحي

                                                           
 .80العجمكني، عبد الكالي، المرجع السابؽ، ص  (1)
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األخرل التي أدت إلى تحسيف  في ذات الكقت دراسة الكسائؿ التقميدية، ك تحسيف المنتجك 
  (1) اإلنتاج بيدؼ تقميؿ آثارىا السمبية.

سمدة التي النتركجيف المشعة بإضافتيا إلى مكاد األك  البكتاسيـكك  فقد استخدـ الفكسفكر 
كشؼ حركة المكاد المشعة داخؿ ك  مف خبلؿ قياس، ك تحكم المكاد المذككرة غير مشعة

األنكاع األكثر مبلءمة لكؿ ك  النبات تمكف المختصكف مف تحديد كميات األسمدة األفضؿ
  (2) صنؼ مف النبات.

ف ىنالؾ كما استخدمت البحكث الذرية في عممية التمثيؿ الكمكركفيمي التي بدكنيا لنتكك  
  (3) .حياة مف أجؿ الكقكؼ عمى الدكر العاـ الذم تمعبو

كقد أمكف بفضؿ األبحاث الذرية إنتاج الكربكف المشع أم تحكيؿ بعض ذرات الكربكف إلى 
تبيف مف ذلؾ أف ك  اقتفاء أثره داخؿ جسـ النباتك  ذرات ليا نشاط إشعاعي يمكف تتبعو

، ا عمػى الكربػػكف المشػع بدال مف الكربكف العػادمالسكريػػة تركيبتيػك  مختمؼ المكاد النشكية
  (4) .عندما تبدأ ىذه المكاد تتكػػكف فػػي جسػػـ النبػاتك 

التقاكم ك  أما المكاد الكيميائيػػة فقد أمكنػػت التقنيات الحديثة مف صناعػػة األسمدة الكيميائية 
كمػا استخدمػت المكاد ، ربشكػػؿ الفت لمنظ النبات حتػاتالزراعية التي ضاعفػػت حجػـ اف
 (5) اآلفات التي تسبب الضرر لمنباتات.ك  الكيميائية في مكافحة الحشرات

 : (6)مف أىـ استخدامات الطاقة النككية في مجاؿ الزراعة ما يمي

 تعقيـ المنتجات الزراعية. -
                                                           

 .55العجمكني، عبد الكالي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .5المرجع نفسو، ص (2)
لحقكقيػػػة، بف عبد اهلل بف سعيد البمكشي، عمر، مشركعيػػػػة أسمحػػػػة الدمػػػار الشامػػػػؿ، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي ا (3)

 .39، ص 2007بيركت، لبناف، 
 .39بف عبد اهلل بف سعيد البمكشي، عمر، المرجع السابؽ، ص  (4)
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (5)

 .56-55العجمكني، عبد الكالي، المرجػع السابػػؽ، ص  (6)
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 بطاطا(.، بصؿ، تسييؿ التصدير)ثكـك  إطالة فترة التخزيف -
 حنطة(.، حبكب، ـسمس، إبادة الطفيميات )بيارات -
إحداث طفرات بكاسطة اإلشعاع بيدؼ إيجاد نباتات قابمة لمزرع في أراض مالحة أك  -

 نصؼ قاحمة.
 مكافحة ذباب الفاكية بتقنية الذككر العقيمة. -

ترشيد استخداـ ك  التربةك  المبيدات في المنتجات الزراعيةك  الكشؼ عف متبقيات األسمدة -
 .(15الرم )النيتركجيف 

 في مجال الصناعة: ثانيــا

 : (1)مف أىـ استخدامات الطاقة النككية في مجاؿ الزراعةك  

 االختبارات البلإتبلفية. -
 النيتركنات(. الجكاىر ) تمكيف األحجار نصؼ الكريمة بكاسطة  -
 المستكيات.ك  تحديد السماكات -
 ثقيمة مختمفة.ك  غذائيةك  صناعات دكائية -

 الطبو  في مجال الصحة: ثالثـــا

: أىمياك  في مجاالت الصحةأيضا النظائر المشعة ك  اإلشعاعيةك  قنيات النككيةتستخدـ الت
 2األمبلح المعدنية حيث يعاني ك  الفيتاميناتك  بالدراسات اإلشعاعية لقياس نقص البركتيف

 الذم كثيرا ما يؤدم إلى قصكر في التطكر الذىنيك  بميكف إنساف مف سكء التغذية المزمف
 (2) اكمة األمراض.انخفاض في القدرة عمى مقك 

خاصة المبكر لؤلمراض السرطانية أك ك  التشخيصتستخدـ أيضا اإلشعاعات النككية في 
تحميميا بتقنية ك  بأخذ عينات in vitroقصكر األعضاء )مثؿ القمب( سكاء خارج الجسـ 

                                                           
 .9نصر الديف، محمكد كمف معو، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .77-76السابؽ، ص  الطحاكم، مرسي، المرجع (2)
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RIA ، أك داخؿ الجسـin vivo  بحقف نظير مشع سائؿ إلى داخؿ الجسـ ثـ تصكير العضك
  (1)يص المرض فيو بكاسطة " الجاما كاميرا".المراد تشخ

سكاء لعبلج األكراـ ، قد انتشر في السنكات األخيرة، ك عبلج باإلشعاعال أيضا يتـ
أك بزرع مصدر ، السرطانية باألشعة الجامية المكجية إلى العمؽ المطمكب حيث يكجد الكـر

باليكد المشع كما في  أك بحقف الغدة المصابة، مشع في أقرب مكاف لمركز الكـر الخبيث
تجرل أبحاث كثيرة في ىذا المجاؿ باستخداـ حـز الجسيمات ، ك عبلج أكراـ الغدة الدرقية

 (2) كغيرىا. neutron fluxأك الدفؽ النيكتركني  المعجمة

أكال استخداـ القكائؼ ذات الفعالية النكعية ، إف أىـ صفتيف مميزتيف لمطب النككم فيما
ثانيا ، كانية تصكير اآلليات ذات االستطاعة الضعيفة في الجسـ الحيالعالية التي تسمح بإم

ىكذا فإف تكجيات البحث في ، ك تطبيقات المعالجة بالنكميدات المشعة المستيدفة
المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية سكؼ تعنى باالنتقاؿ مف تحديد مكقع المرض إلى تقييـ 

ي لؤلغشية الخمكية إلى تمؾ المختبئة عميقا مف أىداؼ عمى السطح الخارجك  كظيفي لمخبليا
مف التصكير البسيط في أقساـ الطب النككم إلى تطبيقات ك  النكيات الخمكيةك  في السيتكببلزما

  (3)مف تشخيص األمراض إلى معالجتيا.ك  تدخمية في غرؼ العمميات

 (4):ثمف المحتمؿ أف تحدث ىذه التطكرات بشكؿ رئيسي في المجاالت التالية مف البحك 

 تصكير االلتيابات.

 .تصكير السرطاف 
 .معالجة السرطاف 

                                                           
 .77السابؽ ، ص  الطحاكم، مرسي، المرجع (1)
 الصفحة نفسيا. المرجع نفسو، (2)

مجمة ج. ماذر، ستيفيف، " آفاؽ جديدة في المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية"، مجمة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية،  (3)
 .63، ص 2005، دمشؽ، مارس 2، العدد46ة السكرية، المجمد الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، ترجمة ىيئة الطاقة الذري

 .63، ص نفسوالمرجع  (4)
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 .تصكير المستقببلت العصبية 
 كيمياء المستحضرات الصيدالنية. 

جماال تستخدـ التقنيات النككيةك   عبلج عدد كبير مف ك  اإلشعاعية عادة في تشخيصك  ا 
اض القمبية خاصة اضطرابات األمر ، ك غير المعديةك  المشاكؿ الصحية مثؿ األمراض المعدية

تستخدـ إجراءات الطب النككم مع المستحضرات الصيدالنية ، ك الكعائية كالسرطاف
 (1)،عبلج األمراضك  اإلشعاعية لتشخيص

التصكير المقطعي ك  استخداـ األشعة السينيةيشمؿ عمـ األشعة التشخيصي أساسا ك 
با إلى جنب مع التصكير المقطعي باالنبعاث البكزيتركني جن، ك الحاسكبي في كشؼ األمراض

تحديد مراحؿ ك  التصكير المقطعي الحاسكبي باألشعة السينية تكنكلكجيا ىجيف تسمح بكشؼ
الكظيفية معا داخؿ ك  تطكر األمراض بشكؿ أفضؿ عف طريؽ عرض االختبلالت التشريحية

أحيانا العبلج الكيميائي ك  يستخدـ العبلج اإلشعاعي الستكماؿ الجراحة، ك األعضاء المصابة
 (2) عبلج السرطاف.بغرض 

 الموارد المائيةو  في مجال البيئة: رابعا

إف استخداـ الطاقة النككية في تحمية المياه ىي إحدل التطبيقات السممية التي تشجعيا  
قد حققت ىذه االستخدامات مصدرا لتأميف مصادر المياه ك  الككالة الدكلية لمطاقة الذرية

  (3)اه البحر.بإنتاج المياه العذبة عف طريؽ تحمية مي

ليس ليا التأثير ك  تعتبر المحطات النككية منافسا قكيا لممحطات التقميدية إلنتاج الطاقةك  
كما يمكف استخداميا ، ليا عائد اقتصادم مجز عمى المدل الطكيؿك  السمبي ذاتو عمى البيئة

                                                           
ديكسيت، آبيا، " مكافحة السرطاف في تكنس: تغيير المفاىيـ كتحسيف فرص الحصكؿ عمى الرعاية"، مجمة الككالة  (1)

 .7، ص 2016الدكلية لمطاقة الذرية، سبتمبر 
 .7، ص نفسوالمرجع  (2)
، دار الجامعة النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية، سكزاف، معكض غنيـ (3)

 .22، ص 2011الجديدة، ب ط، اإلسكندرية، 
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ستخداـ ترشيد اك  مصادر المياه الجكفية في الصحارمك  في الدراسات التي تجرل لتتبع مجارم
 (1)اقد منيا.فتقميؿ الك  المياه

دراسة المياه الجكفية بكاسطة تقنية ، الكشؼ عف التمكث بكاسطة التقنيات النككيةكما يتـ 
 ترشيد استخداـ المبيدات، دراسة درجة التبخر في البحيرات، المستقرةك  النظائر المشعة

المستقبؿ االستفادة مف ىذه  كما يمكف في (2)إزالة ممكحة مياه البحر.، المياهك  األسمدةك 
  (3):الطاقة عمى النحك األمثؿ فيمكف عمى سبيؿ المثاؿ

االستفادة مف الطاقة الحرارية لمفاعبلت القكل النككية لتكليد الكيرباء في تشغيؿ كحدات  -
 مياه البحر. تحمية

 تطكير صناعة األغشية الصناعية التي تستخدـ في إزالة الممكحة مف المياه. -

مصادر المياه ك  تخداـ النظائر المشعة في الدراسات االقتصادية لتتبع مجارماس -
 الجكفية.

 استخداـ مصادر األشعة النيتركنية لقياس معدالت الرطكبة في األراضي المختمفة . -

  (4)ىيك  كما ليا استخدامات أخرل في مجاؿ المياه

ثمى البلزمة لرم الحاصبلت استخداـ النظائر المشعة في تحديد المقننات المائية الم -
 الزراعية بما يحقؽ ترشيدا الستخداـ مياه الرم في الزراعة.

استخداـ المصادر اإلشعاعية إلنتاج ) بكليمترات( صناعية تضاؼ لمتربة الصحراكية  -
 لرفع قدرتيا عمى االحتفاظ بمياه الرم.

                                                           
 .22ص، السابؽالمرجع  معكض غنيـ،(1)
 .10السابؽ، ص  نصر الديف، محمكد كمف معو، المرجع (2)
ستخدام الطاقة النووية في األغراض السممية دراسة قانونية في ضوء القواعد ضمانات اعبد اهلل محمد نعماف، محمد،  (3)

 .21-20، ص 2001ب ط، صنعاء، والوثائق الدولية، 
 .21، ص نفسوالمرجع  (4)



 ضع الراىن لالستخدام السممي لمطاقة النووية في منطقة الشرق األوسطالو         الباب األول:    

- 14 - 

لما يسمى ، يالزراعك  استخداـ المصادر اإلشعاعية في تطكير مياه الصرؼ الصحي -
استصبلح ك  ي أغراض الرمف -بعد إزالة محتكياتيا مف العناصر الثقيمة -بإعادة استخداميا

 األراضي.

 اءفي مجال توليد الكيرب: خامســا

تأتي أىمية الطاقة ، ك تعتمد العديد مف الدكؿ عمى الطاقة النككية في تكليد الكيرباء 
ؿ باإلضافة إلى صعكبة نقميا في حيف أف البترك ك  النككية كمصدر مف تناقص مخزكف الفحـ

الطاقة الناتجة عف احتراؽ طف كاحد مف الكقكد النككم تعادؿ ما ينتج عف احتراؽ عشريف 
 .(1)مميكف طف مف الفحـ الحجرم

ىك ما ك  قد اتجيت العديد مف الدكؿ إلى استخداـ الطاقة النككية في مجاؿ تكليد الكيرباءك  
ا سيؤدم بالتالي إلى دعـ اقتصاد تمؾ الدكؿ حيث تعتبر يؤدم إلى خمؽ صناعة ضخمة مم

االستخدامات المختمفة في كافة ك  ىذه الخطكة ىي األىـ في طريؽ دعـ استصبلح األراضي
 .الزراعية ك  مجاالت التنمية الصناعية

، تساعد تمؾ الطاقة في األماكف المتجمدة لمتغمب عمى مشكبلت تجمد الكقكد التقميدمك  
عدـ ك  ككفاءتيا ة فريدة بالنسبة لتسيير السفف حيث يمكف زيادة سعة السفينةكما تشكؿ ميز 

  (2)الحاجة لمتزكد المستمر بالكقكد مما يؤدم إلى خفض أسعار الشحف.

 التخفيف من التغيرات المناخيةدور التكنولوجيا النووية المبتكرة في : سادســــا

مف المتكقع أف ترتفع انبعاثات ، ك رضتؤثر انبعاثات غاز الدفيئة بشكؿ حاد في مناخ األ 
عما كانت  2040بحمكؿ العاـ  %20 ثاني أكسيد الكربكف المرتبطة بالطاقة بنسبة تناىز

عاما  20إلى  10المناخ" الثنائي خبلؿ فترة  -سيزيد" تحدم الطاقة، ك 2013عميو في عاـ 

                                                           
 .27معكض غنيـ، سكزاف، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .21، ص نفسوالمرجع  (2)
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يحد بشدة مف ك  التكمفةميسكرة ك  المكثكقةك  كمية الطاقة المأمكنة، عمى نحك كبير، ك القادمة
  (1) انبعاثات غاز الدفيئة.

نشرت ، ك إف التخفيؼ مف التغيرات المناخية ىك مف أبرز أسباب انتشار الطاقة النككية 
سيناريك المستكل العالي لمقدرة المحتممة لمطاقة  2016الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في عاـ 

بحمكؿ عاـ بائي مف صافي القدرة المنتجة غيغاكاط كير  600التي تصؿ إلى نحك ك  النككية
 (2)،2050غيغاكاط كيربائي بحمكؿ عاـ  900نحك ك  2030

غيغاكاط  383التي تشكؿ ك  أم أكثر مف ضعؼ القدرة الحالية في جميع أنحاء العالـ
جرل الكصكؿ إلى ىذا المستكل مف الطاقة عف طريؽ تقييـ كؿ بمد لمتنمية ، كيربائي
يترافؽ عمى نطاؽ ، ك متطمبات الكيرباء المتكقعةك  التكجياتك  سياسيةاألىداؼ الك  المحتممة

درجة مئكية"  2"  سيناريك الككالة مع تكقعات الطاقة النككية المقترحة في السيناريك، كاسع
 (3) المقترح مف قبؿ الككالة أيضا.

، ؿاستدامة أطك ك  االبتكار ضركرم لتعزيز نشر التقنيات منخفضة الكربكف بأسعار معقكلة
طالة عمر تشغيؿ المفاعبلتك  األمافك  يقكد تطكير الطاقة النككية إلى تحسيف األداءك  حاليا ، ا 

لكف يفتح االبتكار مجاالت إضافية لممساىمة لمحد ، ك تستعمؿ الطاقة النككية لمتزكد بالكيرباء
 لمياهبما في ذلؾ التطبيقات غير الكيربائية لمطاقة النككية مثؿ إزالة ممكحة ا، االنبعاثات

  (4) تخزيف الطاقة.ك  المعالجة الحراريةك 

                                                           
رية البمداف المستجدة في المضي نحك طاقة مستدامة"، مجمة الككالة فكاز، مي، " كيؼ تساعد الككالة الدكلية لمطاقة الذ (1)

 .16، منشكرة عمى اإلنترنت، المكقع الرسمي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية، ص 2016الدكلية لمطاقة الذرية، سبتمبر 
، « Nuclear Power and the Paris Agreement »ترجمة سعدك الظكاىرة، د، ـ، "الطاقة النككية كاتفاؽ باريس" (2)

 مف مكقع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية:
http://www.iaea.org/NuclearEnergytwitter.com/IAEA,November      نشرة الذرة كالتنمية، تصدر ،

 .17، ص 24_14، ص 2017لمجمد التاسع كالعشركف، العدد الثاني عف الييئة العربية لمطاقة الذرية، ا
 .17ص المرجع السابؽ، ترجمة سعدك الظكاىرة، د، ـ،  (3)
 .22ص المرجع نفسو،  (4)

http://www.iaea.org/NuclearEnergytwitter.com/IAEA,November
http://www.iaea.org/NuclearEnergytwitter.com/IAEA,November
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منصة لبلبتكار ؛ 2015يضع اتفاؽ باريس بشأف تغير المناخ الذم تـ تبنيو في ديسمبر ك 
ىناؾ العديد مف فرص ، يدعـ التعاكف باإلضافة إلى نقؿ المعرفة، ك التكنكلكجي المعزز

بما في ذلؾ تصاميـ ، خيةاالبتكار لتعزيز الطاقة النككية في معالجة التغيرات المنا
تكجد حاليا بعض تصاميـ محطات ، دكرات الكقكد المتطكرةك  المفاعبلت النمكذجية الصغيرة

مع ذلؾ ىناؾ حاجة إلى ، ك محطات أخرل عديدة في مرحمة التطكرك  الطاقة النككية المبتكرة
  (1) اإلنشاء.ك  التطكيرك  المزيد مف االستثمار في البحث

دكلة في طار اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية  195لذم اتفقت عميو كيدعك اتفاؽ باريس ا
الحككمات إلى الحد مف زيادة درجة الحرارة المتكسطة العالمية إلى ما ، بشأف تغير المناخ

دكف درجة الحرارة المتكسطة العالمية إلى ما دكف درجتيف مئكيتيف مف مستكيات ما قبؿ 
  (2) الحقبة الصناعية.

لذا يتعيف عمى الدكؿ أف نزيؿ ؛ ثمث انبعاثات غاز الدفيئة عف إنتاج الطاقة كينجـ نحك 
لدل ، ك محرار ال يطرة عمى اآلثار الكارثية لبلحتباسالكربكف مف قطاع الطاقة مف أجؿ الس

الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مجمكعة شاممة مف األدكات لمساعدة الدكؿ األعضاء في فيـ 
يمكف أف تكاصؿ ، ك أيضا برامج قكل نككية، ك لتصدم لو بشكؿ أفضؿاك  المناخ-تحدم الطاقة

القكل النككية دكرىا في تعزيز التنمية المستدامة مف خبلؿ تكفير الطاقة البلزمة لؤلعداد 
يمكنيا أف تحقؽ ما سبؽ بتأثير أصغر ، ك لمجتمع ماض في التصنيعك  المتزايدة مف السكاف

  (3)ظـ أشكاؿ الطاقة.البيئة عند المقارنة بمعك  عمى المناخ

كتحفز الككالة الدكلية لمطاقة الذرية تطكير الطاقة النككية المستدامة مف خبلؿ دعـ  
مف خبلؿ تقديـ الدعـ لتطكير التكنكلكجيا ، ك حكؿ العالـ، الجديدةك  القائمة، البرامج النككية

                                                           
 .22، صالمرجع السابؽترجمة سعدك الظكاىرة، د، ـ،  (1)
، منشكرة 2016، سبتمبر لمطاقة الذرية"طاقة نووية من أجل المستقبل"، مجمة الوكالة الدولية شكداككؼ، ميخائيؿ،  (2)

 .18ص ، عمى اإلنترنت، المكقع الرسمي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية
 .18المرجع نفسو، ص  (3)
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 ي مجاؿ تخطيطتساعد أيضا الدكؿ األعضاء في بناء قدراتيا المحمية ف، ك النككية الجديدة
 مع إرساء أسس األماف، المعارؼ النككيةك  أيضا في مجاؿ إدارة المعمكماتك  تحميؿ الطاقةك 
 (1)األمف النككييف.ك 

 اءـــــاث الفضـفي مجال أبح: سابعا

يستخدـ الكقكد النككم في تسيير المركبات الفضائية كفي إطبلؽ الصكاريخ كما يستخدـ  
مثؿ استخداـ ىذه األقمار الصناعية في ، (2)ائؼ المتعددةفي األقمار الصناعية ذات الكظ

االتصاالت كالتنبؤ الجكم كاكتشاؼ اآلفات الزراعية كمتابعة ىجرة الطيكر كالحيكانات كتحديد 
اإلغاثة مف ككارث ، ك كاكتشاؼ مصادر التمكث، كمكافحة التصحر، أماكف صيد األسماؾ

  (3) اآلثار.ك  اكتشاؼ المياه الجكفيةك  البحرمك  الجكمك  تنظيـ المركر البرمك  طبيعية

كمصدر  1962ألكؿ مرة في األقمار الصناعية سنة  238كقد استخدـ البمكتكنيـك  
في حالة الحاجة إلى مصدر قكم مرتفع تستخدـ أنكاع ، ك ثانكم لمقكل المحركة ليذه األقمار

المستخدـ ك  دريؾ الزنؾمعينة مف المفاعبلت الخفيفة الكزف مثؿ مفاعؿ اليكرانيـك المخمكط بيي
تتخمص ىذه المفاعبلت مف مخمفاتيا المشعة ك  الزئبؽ المغميك  فيو معدف الصكديكـ لمتبريد

 عف طريؽ فتحة العادـ حيث تعتبر مصدرا جديدا لتمكث البيئة في طبقات الجك المختمفة
بالطبع تككف نسبة ىذا التمكث كبيرة جدا في حالة الحكادث التي قد تحدث لؤلقمار ك 

  (4) التي تسبب تدميرىا السريع في الجك.ك  الصناعية

                                                           
 .17، ص السابؽشكداككؼ، ميخائيؿ، المرجع  (1)
طبعة، دار النيضة ، بدكف نظام الضمانات الدولية لالستخدامات السممية لمطاقة النوويةماىر محمد ماىر، محمكد،  (2)

 .21، ص1980العربية، القاىرة، 
 .26معكض غنيـ، سكزاف، المرجع السابؽ، ص  (3)
، سمسمة مف النشرات المتخصصة 7عثماف محمد، حسف كبف محمد السريع، أحمد، " التمكث اإلشعاعي لمبيئة"، العدد  (4)

مطابع جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية، تصدرىا المجنة الدائمة لمكقاية مف اإلشعاعات بجامعة الممؾ سعكد، 
 .12-11، ص 1998
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كما يتػػػـ استخداميػػػا فػػي األبحػػاث الخاصػػػة بتحسيػػػف كتعديػػػؿ كسائػػػؿ الصيانػػػػػػػة في 
 الفضاء إلصبلح األعطػػػاؿ التي تصيػػػب األقمػػػار الصناعيػػػػة كسفػػػػف الفضاء كالمحطػػػػات

ميؿ صخكر المريخ بقذائؼ نككية لمتعرؼ عمى عناصره حيث يتـ قذؼ المدارية كما يمكف تح
تربة المريخ بكابؿ مف جزئيات ألفا التي تقـك بإثارة الذرات في التربة حتى تصدر عنيا 

 شدة اإلشعاعاتك  إشعاعات سينية أك بركتكنات األمر الذم يمكف بو قياس أعداد البركتكنات
  (1)ة المريخبالتالي معرفة العناصر التي في تربك 

 ةـــة في األغراض السمميـة النوويـــأضرار استخــدام الطاق: الفرع الرابع

إال أنو ثبت في المقابؿ كجكد أضرار ، رغـ كجكد الفكائد الكثيرة الستخداـ الطاقة سمميا
أك ، الجكار قد تتعدل األضرار إلى دكؿ، ك تمكث البيئةك  محققة ليا تصيب الكائنات الحية

 كثرة النشاطات النككية.ك  ال سيما بعد ازدياد التجارب، الفضاء الخارجيك  ر العاليةحتى البحا

ما نجـ عنيا مف ، ك 9199( سنة  تشرنوبيلكحادثة ) ، كما قد تحصؿ بعض الحكادث 
( في الكاليات المتحدة األمريكية  بنسمفانيامف قبمو حادث ) ك  إشعاع كاد ييدد جميع البشرية

) كيندسكاؿ( في بريطانيا سنة  كذلؾ عطب مفاعؿ، ك دم إلى كارثةكاد أف يؤ ، ك 9191سنة 
كما أف األضرار الخطرة جدا كالتمػػػكث البيئػػػي ، ما نتج عنو مف تسرب إشعاعي، ك 1957

 .(2)أك إغراقيا دفنيػػػاك  الطكيؿ األمػػػػد الناتػػػػج عف نقػػػػؿ النفايػػػػات النككيػػػػة بعػػػػد استعماليػػػػا

 تأثيــــــرات اإلشعاعات النووية عمى جسم اإلنسان: أوال

  (3) :فػػي إلى مجمكعتيػػف التمكث اإلشعاعػػػة عػػرار الناتجػػػـ األضػػػف تقسيػػػيمكك 

                                                           
 .27-26عثماف محمد، حسف كبف محمد السريع، أحمد، المرجع السايؽ، ص  (1)
بيركت، ، منشكرات زيف الحقكقية، الطبعة األكلى، البرنامج النووي اإليراني في ضوء القانون الدوليعباس، عامر،  (2)

 .101، ص 2012
براىيـ محمكد، أحمد كمف معيما،  (3) ، أعماؿ الندكة الفكرية التي الخيار النووي في الشرق األوسطمحمد العناني، إبراىيـ كا 

، ص 2001بجامعة أسيكط، الطبعة األكلى، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، سبتمبر  نظميا مركز دراسات المستقبؿ
446-447. 
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I. الذم ، يقصد بيا األضرار التي تظير آثارىا لمكائف الحي نفسوك : األضرار الجسدية
 : رار إلى قسميفنتيجة لمتعرض لؤلشعة تنقسـ تمؾ األض، ك تعرض لئلشعاع

II. غالبا ما يبلحظ ، ك الذم يحدث إذا ما تعرض الكائف لئلشعاع مرة كاحدة: التعرض الحاد
تختمؼ حدة ، ك ذلؾ في األفراد المكجكديف في المفاعبلت النككية في حالة حدكث ككارث فييا

كذلؾ المدة التي ، ك كمية األشعة التي يمتصيا الجسـ، ك الضرر فيو باختبلؼ نكع األشعة
 عرض فييا جسـ الكائف ليذه الكمية .ت

مف أىـ األعراض المرضية التي تصاحب التعرض الحاد )جرعة متكسطة مف األشعة ك  
  (1) :ريـ كدفعة كاحدة( ما يمي 200مقدارىا 

يظير غالبا عمى اإلنساف حيث يصاب ببعض األمراض ك  األثر األكؿ جسدم .1
صابة العيكف بك  الدـك  الخطيرة مثؿ سرطاف الجمد نقص القدرة عمى ك  المياه البيضاءا 

 اإلخصاب. 

يظير ذلؾ ك  األجيال المتعاقبةتظير آثاره عمى ك  الوراثيىك األثر  الثاني األثر .2
 .9191عاـ  انفجار مفاعل تشرنوبيل األوكرانيبكضكح عمى ضحايا 

قد أدل انتشار المحطات النككية إلى ظيكر المشاكؿ ذات التأثير الضار عمى كافة ك  
يقاس النشاط اإلشعاعي ليذه النفايات بما يعرؼ ك  لبيئة نتيجة النفايات النككيةعناصر ا
مف ، ك 226 ىك النشاط اإلشعاعي الذم ينتج مف غراـ كاحد مف عنصر الراديـكك  بالككرل

األمراض التي تصيب اإلنساف نتيجة لمتعرض لمممكثات اإلشعاعية الصادرة عف المحطات 
التشكىات ، سرطاف الغدة الدرقية، سرطاف الدـ: كت الفكرمالنككية في حالة نجاتو مف الم

، أمراض الجياز العصبي، أمراض النخاع العظمي، أمراض الجمد، أمراض الدـ، الخمقية
 .(2)أمراض الجياز التنفسي

                                                           
بر (1)  .447، ص السابؽالمرجع اىيـ محمكد، أحمد كمف معيما، محمد العناني، إبراىيـ كا 
 الصفحة نفسيا.، نفسوالمرجع  (2)
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 ةتأثيرات الطاقة النووية السممية عمى البيئ: ثانيـــــا

؛ النككية باالستخداـ السممي لمطاقة لقد تعالت األصكات في اآلكنة األخيرة حكؿ ما يسمى 
 تىك بداية نضكب المصادر الطبيعية التي كان، ك كاقعيا إلى حد ماك  لسبب قد يككف منطقيا

يندرج ىذا االستخداـ السممي ، ك مف الطاقة ياتاالعالـ لمحصكؿ عمى حاجدكؿ عتمد عمييا ت
نتاج الطاقة الكيربائيةك  في عدة مجاالت مثؿ تحمية مياه البحر نتاج الطاقة الحراريةك  ا   ا 

تزكيد الطائرات بمفاعبلت تزكدىا ك  الغكاصاتك  استخداميػػا في تشغيؿ محركات السففك 
  (1) الزراعػػػػة.ك  إضافة إلى االستخدامات في مجاؿ الصحػػة، بالطاقة

 مخمفات المفاعالت النوويــة ) النفايــــات النوويـــــة (: ثالثـــــا

تعمقة بإنتاج الطاقة النككية أىمية ىك قضية التخمص اآلمف مف إف أكثر القضايا الم 
يمكف تعريؼ النفايات ، ك النفايات النككية الناتجة مف محطات إعادة معالجة الكقكد النككم

تمؾ الفضبلت التي تحتكم عناصر  أك الفضبلت النككية أك الفضبلت المشعة بأنيا النككية
 .(2)غير قابمة لبلستخداـال يمكف استخداميا أك  كيميائية مشعة

 فإنتاج الطاقة في، ىذه الفضبلت تككف عادة نتيجة لعمميات نككية كاالنشطار النككمك  
التفجيرات النككية تنتج كميات ىائمة مف المكاد المشعة التي تصنؼ كفضبلت ك  المفاعبلت

 فحـ ىك الكقكد التقميدم مفك  يضاؼ إلى ذلؾ المنتج الخفي لمفضبلت المشعة أال، مشعة
ة ػػػػة طبيعيػػػػمشع رػػػػػكدة كعناصػػػػػة المكجػػػػػيشكؿ مصدرا كبيرا لمفضبلت المشع الذمك  نفطك 

  (3) .أك النفط المنتج ـة لمفحػػػػمكافق

                                                           
، المجمة الجزائرية لمسياسات العامة، العدد الثاني، «السياســات النوويـــة وانعكاساتيــا عمى البيئة» عرجكف، شكقي،  (1)

، بف عكنكف، الجزائر، Zid Com، مطبعة 2013مجمة مخبر دراسات كتحميؿ السياسات العامة في الجزائر، أكتكبر 
 .12، ص 2013

 .165العجكلي، عبد الكالي، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .166-165نفسو، ص  المرجع (3)
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التي تأتي بشكؿ ، ك النفايات ذات النشاط المنخفض جدا: ىناؾ ثبلثة أنكاع مف النفاياتك  
، ىي تمثؿ كميات كبيرة، ك أنقاض المختبراتك  الخردة، ك المعادفخاص مف مخمفات معالجة 

المتكسط قصير األجؿ ) لمدة عقكد قميمة( التي تأتي عف ك  النفايات ذات المستكل المنخفضك 
كضعيا في براميؿ معدنية ك  إذ يتـ ضغطيا، صيانتياك  طريؽ تشغيؿ محطات الطاقة النككية

  (1)،عندما يككف نشاطيا اإلشعاعي متدنيا جدا

، حصرىا في حاكيات خرسانيةك  يتـ تغطية النفايات بالخرسانة، نشاطيا كبيرا كعندما يككف
، ىي تتككف مف األغماد المحيطة بالكقكد، ك أخيرا النفايات طكيمة األجؿ أك المشعة لمغايةك 
تتـ تعبئتيا في ، ك نكاتج االنشطار، ك الكقكد المستيمؾ عندما يتـ التكقؼ عف استخداموك 

في العديد مف الدكؿ يتـ تخزينيا في مكقع المعالجة قبؿ إيجاد حؿ ، ك الخرسانة أك تزجيجيا
  (2) نيائي لمتخمص منيا.

 مع خكفنا ال بؿ، ك تنطمؽ إلى البيئة دكف أف يمقي ليا أحد باال ىذه الفضبلت المشعةك  
رعبنا مف االنبعاثات اإلشعاعية التي تنطمؽ في اليكاء مف المفاعبلت النككية فإف كمية ك 

مشعة المنطمقة إلى اليكاء مف محطات تكليد الطاقة التي تستخدـ الكقكد التقميدم المكاد ال
  (3) أكبر مف تمؾ المنبعثة مف المفاعبلت النككية لنفس المقدار المنتج مف الطاقة.

، سكاء أكاف سمميا أـ حربيا، فمخاطر الطاقة النككية ال تتكقؼ عند حد استخداميا الفعمي 
فات أك فضبلت أك ما يعرؼ بالنفايات ة بكؿ ما ينتج عنيا مف مخمقى متصمبؿ تتعداه لتب

النككية حيث تحتفظ ىذه النفايات بالخصائص اإلشعاعية السامة التي كانت ليا منذ بداية 
  (4)،تدميرية لعشرات السنيفتستمر في تأثيراتيا ال، ك التفاعؿ النككم

                                                           
 .122 مكف، لكدكفيؾ، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .الصفحة نفسيا، نفسوالمرجع  (2)
 .166العجكلي، عبد الكالي، المرجع السابؽ، ص  (3)
عبد النبي، " مخاطر كتداعيات االنتشار النككم عمى الخميج: اآلثار البيئية"، كرقة عمؿ مقدمة في مؤتمر آثار  غضباف، (4)

 .2، ص 2006سبتمبر  10كتداعيات االنتشار النككم، البحريف، 
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المي نظرا لككف التخمص منيا قضية النفايات النككية أزمة عمى الصعيد الع تفقد أفرز 
لك عمى بعد عدة ك  يضر بالكائنات الحية المكجكدةك  يبقى يمكث البيئة، بأم طريقة كانت

لؤلسؼ لجأت بعض الدكؿ الصناعية المتقدمة إلى ، ك كيمكمترات مف أماكف ىذه النفايات
كف أف في باطف األرض د –المخزنة في براميؿ معدة خصيصا لذلؾ  -طمر نفاياتيا النككية

فكانت دكؿ الشماؿ المتقدمة تطمر نفاياتيا النككية في ، تراعي اختيار المكاف المناسب لذلؾ
لـ تستطع عمميات ، ك أراضي دكؿ الجنكب النامية مقابؿ حصكؿ األخيرة عمى مقابؿ مادم

 الطمر في باطف األرض منع مياه األمطار مف التسرب كصكال إلى تمؾ النفايات السامة
إضافة إلى أف ىذا يؤثر أيضا في طبقات ، كيث المياه الجكفية باإلشعاعات الذريةبالتالي تمك 

في الثركة الحيكانية ك  األراضي الزراعيةك  بالتالي يؤثر في الثركة النباتيةك  التربةك  األرض
  (1) كذلؾ.

بؿ ىي ، الحقيقة أف ما يسمى بػ "النفايات الحارة" ليست مشكمة مفاعبلت القكل فقطك  
 النككية في مجاؿ الطػػب كالصناعػػػة كالتعديػػػف تكاجػػػو كؿ النشاطات اإلشعاعية مشكمػػة

أك بقايػػػا النظائر المشعػػة  التي ينتج عنيا مصادر مشعػػػة معمقػػةك  غيرىاك  استخػراج البتركؿك 
 التي يجب التخمص منيا بشكؿ آمف ال يتسبب في مخاطر إشعاعيػػة لئلنسػػافك  المفتكحػػة

  (2)ػػةالبيئ

حيث تستخدـ ، تثير مسألة التخمص مف النفايات عدة إشكاليات عمى المستكل الدكليك 
، بعض الدكؿ طرؽ غير آمنة لدفف النفايات النككية في باطف األرض أك إغراقيػػا في البحر

ذا كانت ىذه ، ك بينما تعمد دكؿ أخرل إلى إرساليا بكاسطة الصكاريخ إلى الفضاء الخارجػػػػي ا 
تخالؼ التزاما دكليا ، ك غير متاحة لجميع الدكؿ، ك قة األخيرة تثير نقدا أخبلقياالطري

فإف مسألػػػة اإلغػػػراؽ فػػػػي البحار شكمت ، بتخصيص الفضػػػاء الخارجػػػي لؤلغػػػػراض السمميػػػة

                                                           
 .2غضباف، عبد النبي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .128السابؽ، ص  الطحاكم، مرسي، المرجع (2)
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المحافظة عمى البيئة ك  محكر االىتماـ في المعاىدات المتعمقة بمنع التمكث في البحار
  (1)البحرية

 مف أىـ المعاىدات المتكصؿ إلييا في ىذا الشأف معاىدة حظر كضع األسمحة النككيةك 
كما ، 1970باطف تربتيا لسنة ك  المحيطاتك  أسمحة الدمار الشامؿ األخرل في قاع البحارك 

 عمى تخصيص أعالي البحار لؤلغراض السممية 1982نصت اتفاقية قانكف البحار لسنة 
عمى كاجب السفف النككية أك السفف التي تحمؿ مكاد نككية ك  88دة ىذا ما نصت عميو الماك 

 مراعاة التدابير الكقائية خبلؿ ممارستيا لحؽ المركر البرمء في منطقة البحر اإلقميمي لمدكؿ
مف االتفاقية. ىذا باإلضافة إلى التزامات دكلية أخرل  23ىذا ما نصت عميو المادة ك 

  .(2)1992التنمية لسنة ك  لمبيئةمنصكص عمييا في كؿ مف إعبلف ريك 
تعد االتفاقية المشتركة بشأف أماف التصرؼ في ، في مجاؿ التصرؼ في النفايات المشعةك 

) االتفاقية المشتركة( ىي  1997أماف التصرؼ في النفايات المشعة لعاـ ك  الكقكد المستيمؾ
صرؼ في النفايات تنطبؽ االتفاقية عمى أماف الت، ك المعاىدة األكثر صمة بيذا المكضكع

 بما في ذلؾ المصادر المختكمة، المشعة عندما تنشأ ىذه النفايات مف تطبيقات مدنية
التصريفات الناجمة عف أنشطة ، ك النفايات الناتجة عف عمميات التجييز، ك تعديف اليكرانيكـك 

كمثاؿ عمى ذلؾ تقضي االتفاقية المشتركة بأف عمى األطراؼ ، ك خاضعة لمتنظيـ الرقابي
لمتعاقدة المشاركة في نقؿ النفايات المشعة عبر الحدكد أف تتخذ خطكات مناسبة لضماف ا

سائر الصككؾ الدكلية الممزمة ذات ك  االضطبلع بيذا النقؿ عمى نحك يتسؽ مع أحكاميا
يبلحظ أيضا أف النفايات المشعة الناتجة عف تشغيؿ محطات القكل النككية مشمكلة ، ك الصمة

  (3) .1994اتفاقية األماف النككم لعاـ ك  لمشتركةبكؿ مف االتفاقية ا
                                                           

مجمة دفاتر "من ىيروشيما إلى فوكوشيما : القانون الدولي واالستخدام اآلمن لمطاقة النووية"، د القادر، ميداكم، عب (1)
 .273، ص 2013جكاف  5السياسة كالقانكف، العدد 

 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (2)

ت المشعة : الصككؾ القانكنية الدكلية كريستياف، أنتكني كيثيراؿ كركبيف، إيزابيؿ، " الجكانب القانكنية لمتصرؼ في النفايا (3)
 .24، ص 2014، سبتمبر 3، العدد 55ذات الصمة "، مجمة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، المجمد 
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 1980ادية لممكاد النككية لعاـ تتناكؿ اتفاقية الحماية الم، في مجاؿ األماف النككمك  
لحماية المادية لممكاد النككية ا، 2005بصيغتيا المعدلة في عاـ ، اتفاقية الحماية المادية()
ذلؾ أثناء النقؿ عمى الصعيد ك  غراض السمميةبما في ذلؾ النفايات المشعة( المستخدمة لؤل)

اتفاقية الحماية المادية ىي ، ك النقؿ عمى الصعيد المحميك  الخزفك  أثناء االستخداـك  الدكلي
  (1)الصؾ الدكلي الكحيد الممـز قانكنيا في مجاؿ الحماية المادية لممكاد النككية.

جب اتفاقات ضمانات تطبؽ ضمانات الككالة المنصكص عمييا بمك ، فضبل عف ذلؾك 
شاممة عمى جميع المكاد النككية التي تباشر في أراضي الدكؿ المرتبطة باتفاقات ضمانات 

يشمؿ ذلؾ المكاد ، ك تحت سيطرتيا في أم مكافشاممة نافذة أك تحت كاليتيا أك تباشر 
ىك التحقؽ مف عدـ تحريؼ ىذه ك  النككية التي تحتكييا النفايات المحتفظ بيا لغرض حصرم

بمكجب ، عبلكة عمى ذلؾ، ك المكاد إلى أسمحة نككية أك أجيزة تفجيرية نككية أخرل
تتحقؽ الككالة ، البركتكككالت اإلضافية التي تبرميا الدكؿ المرتبطة باتفاقات ضمانات شاممة

أك القكية  مف المعمكمات التي تقدميا الدكؿ عف مكاف كجكد النفايات المتكسطة اإلشعاع
أك أم ، 233 –اإلثراء أك يكرانيـك  كم عمى بمكتكنيـك أك يكرانيكـ شديداإلشعاع التي تحت
  (2) معالجة إضافية ليا.

التعيدات الدكلية إال أف دكال كثيرة كانت تخالؼ ىذه ك  رغـ النصكص الكاضحة 
مف بينيا الكاليات المتحدة األمريكية التي قامت بإغراؽ النفايات النككية في ، االلتزامات
بريطانيا التي تمقي في بحر المانش العبكات النككية المشتممة عمى الفضبلت ، ك يالباسيفيك
فرنسا التي أنشأت خط أنابيب داخؿ المانش إلغراؽ الفضبلت الذرية السائمة بعد ، ك الصمبة

  (3) تخفيفيا بالماء.

                                                           
 ، الصفحة نفسيا.السابؽالمرجع كريستياف، أنتكني كيثيراؿ كركبيف، إيزابيؿ، (1)

 .25، صنفسوالمرجع  (2)
، المجمة ضالت الذرية في البحار في ضوء أحكام القانون الدولي العام"التخمص من الفمحمد فاضؿ، سمير، "  (3)

 .213 ، ص1976، القاىرة، 33المصرية لمقانكف الدكلي، عدد 
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كرة تخزينيا لدييا بصك  في المقابؿ نجد ركسيا بمكافقتيا عمى استرداد النفايات النككيةك  
تكجيييا نحك االستخداـ ك  " تقدـ إسياما ميما جدا في عممية الحد مف األسمحة النككية، دائمة

  (1)السممي".

 ةــــوادث النوويـة عن الحـــرار الناتجـاألض: اــــرابع

كتتمثؿ في حادثة دكافف ، ىناؾ ثبلثة حكادث شييرة في المسيرة النككية السممية في العالـ 
كارثة انفجار ، ك ثرم مايؿ أيبلند TMI 1979ثة دالمعركفة بحاك  انيا األمريكيةفي كالية بنسمف

حادثة مفاعبلت "دياتشي" في المحطة النككية " ، ك 1986مفاعؿ تشرنكبيؿ األككراني 
  (2) .2011فكككشيما" شرقي الياباف سنة 

I. حادثة مفاعل داوفن في بنسمفانيا : 

أثناء عمؿ أحد مفاعبلت المحطة ك  ة صباحاعمى الساعة الرابع 1979مارس  28بتاريخ  
النككية جنكبي مدينة ىاريسبكرغ في كالية بنسمفانيا حدث عطؿ بسيط في دائرة التبريد الثانكية 

، ميغاكاط 880ذم القدرة  PWRىك مف نكع مفاعبلت الماء المضغكط ، ك ليذا المفاعؿ
يمة االسمية انغمؽ المفاعؿ نتيجة ارتفاع درجة حرارة الماء في الدائرة األكلية عف القك 

كاف المفركض أف ينتفخ محبس التصريؼ في ىذه الدائرة ثـ ينغمؽ ، ك أتكماتيكيا في الحاؿ
  (3) .ثكافٍ  10بعد 

استمرار ارتفاع درجة الحرارة كالضغط في  operatorsمع المتابعة رأل المشغمكف ك  
مع أف ، د الضغط فقرركا تقميميافظنكا أف كمية المياه ازدادت مسببة ازديا، الدائرة األكلية

"المغمؽ" حسب الجياز كفعبل ) السبب الحقيقي يكمف في تسرب المياه خبلؿ المحبس المفتكح
بدأت " طممبات" ضخ المياه في االىتزاز ك  نتيجة تقميؿ المياه بدأت في الغمياف، ك العاطؿ(

                                                           
، المجمد  (1) ، 2014، جانفي/ فبراير 2ك 1، العدداف 30ك.ككنانت، "امبراطكرية جديدة لركسيا قدرتيا النككيػػة"، مجمة العمـك

 .19، ص 2014ساينتيفيؾ امريكاف، مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي، الككيت،  الترجمة العربية لمجمة
 .136الطحاكم، مرسي، المرجع السابؽ، ص  (2)
 .137، ص نفسو المرجع (3)
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غطاة بالماء( فبدأت )غير م بذلؾ أصبحت قضباف الكقكد النككم عارية، ك الشديد حتى تكقفت
  (1)في االنصيار

أغمقكا فعميا المحبس بيف ك  نصؼ َفطف المشغمكف لمسبب الحقيقيك  فقط بعد ساعتيفك  
استعادكه ، ك جاىدكا كثيرا طكاؿ اليـك الستعادة التبريد، ك منظكمة الضاغطك  دائرة التصريؼ

قضباف الكقكد ل تكقؼ االنصيار الشديدك  مارس 28مساء يـك  07.50جزئيا عند الساعة 
مارس تسربت بعض الغازات الممكثة إشعاعيا  30ك 29خبلؿ يكمي ، ك في قمب المفاعؿ

  (2)خارج مكقع المفاعؿ
عندما نجح المشغمكف في عممية  1979سبتمبر  27استمرت مشاكؿ التبريد حتى ك  

ىك عندما يصبح قمب المفاعؿ المحتكل عمى ك  cold shutdownاإلغبلؽ البارد لممفاعؿ 
تـ إيقافو ، ك ـ° 100عف  كقكد النككم مغمكرا بالكامؿ تحت الماء الذم تقؿ درجة حرارتوال

  (3)1985 أزيؿ منو الكقكد المدمر في أكتكبر، ك نيائيا منذ ذلؾ اليكـ
II. ة انفجار مفاعل تشرنوبيلدثاح 

الحادثة النككية  1986أفريؿ  26تعتبر كارثة انفجار مفاعؿ تشرنكبيؿ ا"ألككراني في  
ىك مفاعؿ مف النكع ، ك لآلفك  ير خبلؿ االستخداـ السممي لمطاقة النككية منذ الخمسيناتاألش

RBMK  فيزياء المفاعبلت فإف ك  مف كجية نظر العمميات النككية، ك ميغاكاط 1000بقدرة ك
لممفاعؿ األمريكي حيث إف الحادثتيف أدتا إلى  TMIىذه الحادثة ال تختمؼ كثيرا عف حادثة 

البشر بعكاقب ك  إال أف كارثة تشرنكبيؿ أصابت البيئة، عؿ بكقكده النككمتدمير قمب المفا
كقكده ك  وبما المفاعؿ األمريكي فقد دفف بقمأ، كخيمة لعدـ كجكد حاكم حكؿ كعاء المفاعؿ

  (4) .المدمر تحت الحاكم الكاقي

                                                           
 .136الطحاكم، مرسي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .137المرجع نفسو، ص  (2)
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (3)

(4)Serge Marguet, Les accidents de réacteurs nucléaires, Edition Chantal Arpino , 
Lavoisier, 2012, P 124. 
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قرر كبير ميندسيف محطة كيرباء  1986أفريؿ  25ظير يـك  في الساعة الكاحدة بعد 
أثناء خفض قدرة الكحدة  –رئيس غرفة عمميات الكحدة الرابعة لممحطة ك  نكبيؿ النككيةتشر 

بغرض إجراء الصيانة الدكرية خبلؿ إجازة عيد العماؿ قررا إجراء تجربة االستفادة مف الدفع 
أثناء إجراء ىذه ، ك لتمبية االحتياجات الذاتية لممفاعؿ الجارم إيقافو 8الذاتي لمتكربيف رقـ 

التي أطمقكا عمييا اسـ " تجربة تشغيؿ نظاـ الطكارئ في ظؿ االنقطاع ك  بة المفيدة نظرياالتجر 
  .(1)فظيعة التاـ لمكيرباء" اقترؼ المشغمكف سبعة أخطاء

 ثكافٍ  5-3خبلؿ ك  نتيجة ليذه األخطاء المتتالية القاتمة ارتفعت قدرة المفاعؿ فجائياك  
  (2)،العادية ضعؼ مستكل قدرتو 100بشكؿ غير متكقع إلى ك 

حدث انفجار ضخـ نتيجة  1986أفريؿ  26أربعكف دقيقة فجر ك  الكاحدة ك في الساعة
االزدياد اليائؿ في ضغط البخار أدل إلى انفصاؿ غطاء كعاء المفاعؿ الذم تبمغ كتمتو 

ثكاٍف حدث االنفجار الثاني الذم قذؼ بجزء كبير مف  3خبلؿ ، ك طف 1000حكالي 
شب حريؽ ىائؿ مصحكب بانفجارات متتالية تبعثر المكاد ك  خارجا محتكيات قمب المفاعؿ

قد ساعد في ذلؾ ك  نكاتج االنشطار دافعة إياىا إلى مسافات كبيرةك  المشعة مف كقكد المفاعؿ
  (3)؛المفاعؿ مصنكع مف الغرافيت أم الفحـ moderatorأف ميدل 

يف تعاممكا مع معظميـ مف رجاؿ اإلطفاء الذ، شخص حتفيـ 50قد القى حكالي ك  
خبلؿ األياـ األكلى ، ك الحادثة كالحريؽ العادم دكف أخذ الحيطة مف اإلشعاعات النككية

 –ك 137-التالية لبلنفجار انطمقت كميات ضخمة مف المكاد المشعة )أساسا مف السيزيـك 
  (4)(15+10يسمى أحيانا ككادريميكف= ك بيتاليكف ) 70بقيمة  قدرت (131–اليكد ك  134

                                                           
(1)Serge Marguet, op cit , p 125. 

 139الطحاكم، مرسي، المرجع السابؽ، ص  (2)

 .139، ص نفسوالمرجع  (3)
(4) Jean-Louis Basdevant, Maîtriser le nucléaire : Sortir du nucléaire après Fukushima, 
Deuxième édition, Edition Eyrollles, Paris, 2012, P 141 . 
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سكاء مف الناحية ، النتائج المترتبة عف ىذا الحادث المركع فيي كارثية بكؿ المقاييسأما ك  
فقد أعدت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية تقريرا ، الصحية أك البيئية أك االقتصادية أك السياسية

قتيبل أثناء الحادث كنتيجة مباشرة لتعرضيـ  50أحصت فيو ما يقارب  2005في سنة 
  (1)،لئلشعاع

قتيؿ إضافي في أكساط السكاف المجاكريف لممحطة المذككرة  4000كقدرت أف ىناؾ 
كما ، بينما كشفت منظمات غير حككمية عف أرقاـ ميكلة، نتيجة لتعرضيـ لئلشعاع كذلؾ

ساكف عف المنطقة المنككبة بيذه  200000نشرت أرقاما تتعمؽ بعمميات إجبلء لما يزيد عف 
  (2) الكارثة.

لجنة كفقا  الغدة الدرقية سرطاف في زيادة كبيرة تشرنكبيؿ لحادثة الصحية كمف اآلثار 
حكالي  سرطانات الغدة الدرقية مف عدد األمـ المتحدة العممية الخاصة بتأثير اإلشعاع النككم

في مناطؽ ممكثة باإلشعاعات  في مرحمة الطفكلة األشخاص الذيف تعرضكا مف 1800
نطاؽ كاسع "  الصحية األخرل التي تمت دراستيا عمى مف اآلثار، ك النككية لثبلث دكؿ

عماؿ اإلنقاذ حيث لكحظ زيادة معدؿ سرطاف ك  سرطاف الدـ" المنتشر خاصة بيف األطفاؿ
  (3) الدـ.

قد بيف الخبراء السكفييت بعد ذلؾ أف أسباب الحادث مرتبطة بأداء القائميف عمى ك 
التي تدخؿ ضمف ما ك  لة في التشغيؿترجع إلى مجمكعة مف التصرفات البلمعقك ك  التشغيؿ

كما اعترؼ ، قكاعد التشغيؿ السميمةك  يعرؼ بالمخالفات المتعمدة بمحض اإلرادة لتعميمات

                                                           
 .199سنقكقة، رشيد، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .199، ص نفسوالمرجع  (2)

)3) M .V.Ramana, « Nuclear Power:Economic,Safety,Health and Environmental Issues of 
Near-Term Technologies”, Annuel Reviews of Environment and Resources,volume 
34,2009,the site: www.annualreviews.org, p 141. 

http://www.annualreviews.org/
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لتشغيؿ تمؾ الخبراء السكفييت بأف مستكل ىؤالء العامميف كاف دكف المستكل المطمكب 
  (1)،المحطات

ة نكاحي رئيسية تعتبر قصكرا الخبراء الغربيكف أف ىناؾ عدك  الخبراء السكفييت كما صرح
أىميا عدـ كجكد ، ك في تصميـ ىذا النكع مف المفاعبلت ساعدت عمى كقكع ىذا الحادث

 الضغط في حاالت الحكادثك  غبلؼ خرساني لتغطية المفاعؿ يمكنو تحمؿ درجات الحرارة
  (2) بالتالي منع تسرب المكاد المشعة إلى البيئة الخارجية.ك 

أعمنت رسميا ك  2011ف المناطؽ التي تـ نقؿ الناس إلييا في عاـ تـ إعادة التكطيف مك  
قد كاف كقكع حادثة أك كارثة تشرنكبيؿ حدثا فريدا ، ك تشرنكبيؿ منطقة جذب سياحي بعد ذلؾ

التعاكف ك  مف نكعو في تاريخ الطاقة النككية حيث أدل إلى تغييرات كبيرة في ثقافة السبلمة
  (3) في مجاؿ الطاقة النككية.

III. دثة المجمع النووي دياتشي الياباني ) حادثة فوكوشيما(حا 

أما الحادثة النككية األخيرة ضمف الثبلثة األىـ فيي حادثة المجمع دياتشي الكاقع في  
ىذه ، ك كـ مف شاطئ المحيط اليادم 12-10الجزء الشمالي الشرقي لمياباف عمى بعد 

ىك القسكة  سببياك  رانية حيث مصدرىمااألككك  الحادثة تختمؼ كثيرا عف الحادثتيف األمريكية
  (4)غير المعتادة لمطبيعة

إذ إف ، األجيزة معاك  فأثناء حادثة فكككشيما فقد كقعت بسبب خارج نطاؽ نطاؽ البشر
 9كاف ثاني أقكل الزالزؿ المسجمة في تاريخ البشرية إذ بمغت قكتو  2011مارس  11زلزاؿ 

                                                           
كالتكزيع،      ، الطبعة األكلى، ىبة النيؿ العربية لمنشرالطاقة النووية لخدمة البشريةعبد الغفكر حسف، ممدكح،  (1)

 .177، ص 2002القاىرة، 
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو (2)
مجمة الذرة كالتنمية، نشرة " الدروس المستفادة من الحوادث الماضية لتطوير ثقافة السالمة"، محمد مصطفى، كفاء،  (3)

 .13-12، تكنس، ص 2016عممية تصدر عف الييئة العربية لمطاقة الذرية، المجمد الثامف كالعشركف، العدد الثاني 
 .141م، مرسي، المرجع السابؽ، ص الطحاك  (4)
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)دكف تكابعو التي استمرت أياما(  ة مف الزلزاؿأم كانت الطاقة المنتج، عمى مقياس ريختر
 (1)شديدة االنفجار. TNTمميكف طف مف مادة  480اكسيميكف جكؿ ما يعادؿ طاقة  2حكالي 

ضرب  2011ست أربعكف مف يكـ الجمعة الحادم عشر مارس سنة ك  ففي الساعة الثانية
كاف مركزه عمى بعد ك  شرقيالزلزاؿ )الذم سمي الحقا بزلزاؿ شرؽ الياباف العظيـ( الشاطئ ال

استمرت الضربة المزدكجة ، ك ريختر 9كانت قكتو ، ك كـ شرؽ الشاطئ داخؿ المحيط 130
ئ ػػػفي إزاحة دائمة لمشاطك  لعدة أمتار ان ػػػت شرقػػػرؾ مؤقػػػت في تحػػػتسببك  حكالي ثبلث دقائؽ

ات لمحطات ػػمجمكعفي ىذه المنطقة تكجد أربع ، ك ة لمسافة نصؼ مترػػي في المنطقػػػالشرق
ت ػػػبني 4-1منيـ في مجمكعة دياتشي  6)  بلػػػمفاع 14 ة تشمؿػػػاء النككيػػػالكيرب

  (2).(1974 -71كات ػػػػبلؿ السنػػػدأ تشغيميا خػبك  اتػػػر الستينػػػات أكاخػػػػبتصميم

تكىككك ك  4-1دياني ك  4-1دياتشي  مفاعػػػؿ ىي 11عند حػػػػدكث الزلػػػػػػػػزاؿ كاف يعمػػػػؿ ك  
مع ، ك متكقفة لمصيانة الدكرية 6-4في حيف كانت المفاعبلت دياتشي ، مفاعؿ تككامك  1-3

الضربة األكلى لمزلزاؿ تكقفت لحظيا المفاعبلت األحد عشر العاممة كما ىك مخطط حسب 
  (3)،نظاـ األماف النككم ليا

مجمع  4مفاعبلت)  8كضمت شبكة الكيرباء العمكمية تشغيؿ أنظمة إزالة الحرارة في 
أكصمتيا إلى حالة اإليقاؼ البارد اآلمف مف خبلؿ ك  مفاعؿ تككال(ك  مجمع تكىككك 3، ديانى

الثبلثة األكلى كانت  4-9إال أف المشاكؿ ظيرت بالنسبة لمفاعبلت دياتشى األربع ؛ أياـ 4
 كاف متكقفا( حيث انقطعت الكيرباء مف الشبكة 4 –دياتشى ك  تعمؿ عند حدكث الزلزاؿ

المفاعبلت األربعة مف نكع الماء ، ك العمكمية التي تغذم منطقة مجمع فكككشيما/ دياتشي

                                                           
 . 14الطحاكم، مرسي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .142، ص نفسوالمرجع  (2)
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (3)
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ميغاكات كيرباء لكؿ مف دياتشي  990ك ميغاكات كيرباء لؤلكؿ 490المغمى بقدرة 
2،1،4.(1)  

كاد ريبميكف بكريؿ  130بالنسبة لمتسربات اإلشعاعية فإف التقديرات الحالية تؤكد تسرب ك  
ليذا رفعت ، ك مما تسرب نتيجة حادثة تشرنكبيؿ %10يماثؿ ذلؾ حكالي ، ك أفريؿ حتى أكائؿ

أم اعتبرتيا حادثة خطيرة عمما بأف عدد  7إلى  5السمطات اليابانية مستكل الحادثة مف 
أفراد مف العامميف في ىذه  3قد لقى ك  المصابيف إشعاعيا لـ يتجاكز عدد أصابع اليد

  (2) التسكنامي. بب اإلشعاعات بؿ بسبب الزلزاؿالمحطات النككية حتفيـ ليس بس

 المسؤولية الدولية عن معالجة الضرر البيئي النووي: الفرع الخامس

خطكرتيا تـ إبراـ ك  ككيةلكثرة األضرار الناتجة عف االستخداـ السممي لمطاقة الن   نظران  
كاتفاقية ، المسؤكؿ تعييفك  –حاؿ كقكعيا ك  قبؿ –لمحد منيا ، العديد مف االتفاقيات الدكلية

عاـ  االتفاقية األوروبية، كمن التموث لمحد   9119عاـ  جنيف الخاصة بالبحر العالي
 . (3)استخدام الطاقة النووية أضرار المسؤولية عنلتحديد  9190

فيما يتعمؽ بالمسؤكلية النككية نجدة أيضا الصككؾ القانكنية الدكلية ذات الصمة اتفاقية ك  
 1997بركتكككؿ عاـ ، ك 1963كلية المدنية عف األضرار النككية لعاـ فيينا بشأف المسؤ 

اتفاقية التعكيض التكميمي ، ك لتعديؿ اتفاقية فيينا بشأف المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية
تكفر ىذه الصككؾ أساسا لتعكيض الطرؼ الثالث فيما ، ك 1997عف األضرار النككية لعاـ 
اجمة عف كقكع حادثة نككية أثناء نقؿ النفايات المشعة أك عف يتعمؽ باألضرار النككية الن

أك ، أك مفاعؿ مغمؽ، مثؿ مرفؽ لخزف النفايات المشعة، كقكع حادثة نككية في منشأة نككية

                                                           
 .144الطحاكم، مرسي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .145المرجع نفسو، ص  (2)
، دار النيضة العربية، ة والحفاظ عمييا من أخطار التموثااللتزام الدولي بحماية البيئة البحريمحمد الفار، عبد الكاحد،  (3)

 .41-40، ص 1985ب ط، القاىرة، 
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كما ظيرت  (1) أك مرفؽ لمتخمص مف النفايات المشعة.، منشأة يجرم إخراجيا مف الخدمة
 روسياو  أمريكاثـ ، 9141عاـ  نيوزيمندا قكانيف داخمية منظمة الستخداميا أكليا في

نشوء فرع إلى  (Henrey Pugey)   كالفقيو، لذا ذىب بعض الفقياءك  غيرىا، وبريطانياو 
 .(2)جديد لمقانون سمي بالقانون النووي

ذا كاف ىناؾ إحكاـك   فإف ىذا لـ يمنع كجكد حكادث ، رقابة صارمة لممفاعبلت النككيةك  ا 
منيما ) ثرم مايؿ(  ـ تسجيؿ حادثتيف نككيتيف لـ تسبب األكلىفإنو قد ت –رغـ قمتيا  –

، (بركسيا -) تشرنكبيؿ الثانية أم تسرب عالي لئلشعاعات أما الحادثة، بالكاليات المتحدة
إال أف ، لكف أمكف السيطرة عميو بعد فترة محدكدةك  فإف التسرب في البداية كاف مرتفعا

التي تمثؿ المشكؿ ، ك ت الكقكد النككم المستيمؾالمشكمة تبقى في كيفية التخمص مف فضبل
عمما أف الفضبلت النككية تصؿ ألقؿ مف ، تأثيرىا عمى البيئةك  الحقيقي لممفاعبلت النككية

  (3)أك البتركؿ مقارنة بمحطات الفحـ، ( إلى مميكف كزنا1)
داـ لـ تكف الممارسات الدكلية في معالجة الضرر البيئي عف طريؽ استخ، بصكرة عامةك  

ففي الكقت الذم تنادم الدكؿ ، القكاعد التقميدية لممسؤكلية الدكلية مقبكلة عمى نحك مميز
ما بيف الدكؿ  مف األمثمة عمى ذلؾ دعاكل، ك بمبدأ المسؤكلية إال أنيا تظير التردد في إثارتيا

في  1954ففي أعقاب االختبار النككم األمريكي عاـ ، خاصة تمؾ المتعمقة بالتجارب النككية
معداتو إلى تأثيرات ك  طاقموك  تعرض زكرؽ الصيد الياباني ) فكككريك مارك (، جزر المارشاؿ

      (4) أصيب العديد مف الناس بأذل بميغ.ك  نككية

                                                           
 .25كريستياف، أنتكني كيثيراؿ كركبيف، إيزابيؿ، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .34مصطفى يكنس، محمد، المرجع السابؽ، ص  (2)
، ب ط، ديكاف المطبكعات موحات والمصالحسباق التسمح الدولي : اليواجس والطرزيؽ المخادمي، عبد القادر،  (3)

 .158، ص 2010الجامعية، الجزائر، 
، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، النظام القانوني الدولي لحماية البيئةعبد الرحمف عبد الحديثي، صبلح،  (4)

 .247، ص 2010بيركت، 



 ضع الراىن لالستخدام السممي لمطاقة النووية في منطقة الشرق األوسطالو         الباب األول:    

- 41 - 

في نياية المطاؼ ، ك ( مميكف دكالر تقريبا6فطالبت الحككمة اليابانية بتعكيض مقداره ) 
"  عتراؼ رسميا بالمسؤكلية ألف األمر كافدكف االك  كافقت أمريكا عمى دفع مميكني دكالر

  (1) تركت جانبان قضية مسؤكلية الدكلة.ك  مسألة سيادة"

 ثـ أدركت الدكؿ أىمية المخاطر التي تنجـ عف استخداـ الطاقة النككية نظرا التساع 
ىك ما أدل إلى تزايد المخاكؼ ، ك لدل العديد مف الدكؿ حتى النامية منيا انتشار استخدامياك 
أك السفف النككية أك جراء  سكاء تمؾ الناتجة عف المفاعبلت ف احتماؿ حدكث ككارث نككيةم

 نقؿ المكاد النككية أك حتى عند التخمص منيا . 

الككالة الدكلية لمطاقة الذرية إلبراـ معاىدات في ىذا  لحثلذا سارعت الدكؿ فيما بينيا 
عمى إعماؿ نظرية المخاطر في حيف قد تـ النص في بعض ىذه االتفاقيات صراحة ، ك الشأف

  (2) يفيـ ذلؾ مف مضمكف النصكص بالنسبة التفاقيات أخرل.

 االستخدام السممي لمطاقة النووية حق يقابمو التزام: المطمب الثاني

ينصرؼ مفيكـ السممية في استخداـ الطاقة النككية إلى أم نشاط يككف سمميا بحسب ك  
لتالي يمكف القكؿ أف االستخداـ السممي لمطاقة النككية ىك با، ك معاىدة حظر االنتشار النككم

أف تتاح لؤلغراض السممية لجميع الدكؿ األطراؼ قكاعد التطبيقات السممية لمتكنكلكجيا 
 ضركرة إشراؾ جميع الدكؿ األطراؼ في ىذا المجاؿ.ك  النككية

ي لمطاقة الحؽ في االستخداـ السممتعريؼ ، مف خبلؿ ىذا المطمب عميو سكؼ نتطرؽك  
االلتزامات ، )فرع ثاف( االستخداـ السممي الطاقة النككيةك  نظرية السيادة، )فرع أكؿ(النككية

  فرع ثالث(.) الدكلية المترتبة عف االستخداـ السممي لمطاقة النككية

 
                                                           

 .247عبد الرحمف عبد الحديثي، المرجع السابؽ، ص (1)
نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتيا النووية السممية) بيم النظرية والممارسة » قاف كليد، زر  (2)

، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عباس لغركر، 2016، جكاف 06، مجمة الحقكؽ كالعمـك السياسية، العدد «الدولية( 
 .421خنشمة، ص 
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 الحق في االستخدام السممي لمطاقة النوويةتعريف : الفرع األول

كربما يعكد ذلؾ ، النككية في ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يرد ذكر االستخداـ السممي لمطاقة 
لـ ك  كاف ال يزاؿ طي الكتماف في الفترة التي أقر فييا الميثاؽإلى أف مكضكع الطاقة النككية 
بيد أنو يمكف التأسيس عمى بعض المبادئ التي تضمنيا ، تكف أبعاده قد اتضحت بعد

مرتكزات أساسية لحؽ االستخداـ السممي السمـ الدكلييف كك  المتصمة بمفيـك األمفك  الميثاؽ
  (1) لمطاقة النككية.

" رغبة في : عمى ما يمي نصتفي فقرتيا األكلى مف الميثاؽ األممي  55حيث نجد المادة  
الرفاىية الضركرييف لقياـ عبلقات سميمة كدية بيف األمـ المتحدة مؤسسة ك  تييئة دكاعي االستقرار

بأف يككف لكؿ منيا تقرير ك  التسكية في الحقكؽ بيف الشعكبعمى احتراـ المبدأ الذم يقضي ب
 : األمـ المتحدة عمى تعمؿ، مصيرىا

النيكض بعكامؿ ك  تكفير أسباب االستخداـ المتصؿ لكؿ فردك  )أ( تحقيؽ مستكل أعمى لممعيشة
 . االجتماعي..."ك  التقدـ االقتصادمك  التطكر
مف ىذا ، ك لجميع الدكؿ مف دكف أم استثناءف االستخداـ السممي لمطاقة النككية ىك حؽ كما أ
في التنمية حيث جاء في نص المادة األكلى الفقرة الثانية مف إعبلف الحؽ في التنمية  حؽالمنطمؽ 

ديسمبر  04المؤرخ في  128/ 41رقـ  الصادر بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة)
الذم يشمؿ ، الشعكب في تقرير مصيرىا ( بأف ىذا الحؽ ينطكم عمى اإلعماؿ التاـ لحؽ 1986

مكاردىا ك  ممارسة حقيا غير القابؿ لمتصرؼ في ممارسة السيادة التامة عمى جميع ثركاتيا
  (2) الطبيعية.

فقد جاء في ديباجة معاىدة حظر ، تطكيرهك  بؿ إنيا تشجع عمى ىذا االستخداـ السممي 
مك مباشرة ىدؼ منع انتشار األسمحة االنتشار النككم عمى جعؿ االستخداـ السممي ىدفا يت

                                                           
المجمة ت القانونية والسياسية لحق الدول في لالستخدام السممي لمطاقة النووية "، المحدداعبادم المغمس، ىاني، "  (1)

 .114، ص 2008شتاء  17العددالعربية لمعمـك السياسية، 
، ص 2007الطبعة الرابعة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، سعد اهلل، عمر،  (2)

11. 
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ذلؾ بإتاحة ىذه الطاقة لكافة الدكؿ بغية االستفادة مف التطبيقات السممية ، ك النككية
  (1)لمتكنكلكجيا النككية

 تطكيرك  قػػد أكػػػػدت ىػػػػذه المعاىػػػدة عمػػى حػػػؽ جميػػػع الدكؿ األطراؼ فييػػػػا عمػػػى بحػثك  
نتاجك  كما نصت عمى ، ة النككية في األغراض السممية مف دكف تمييز بينيااستخداـ الطاقك  ا 

التكنكلكجية بغية استخداـ الطاقة النككية ك  حؽ الدكؿ األطراؼ في تبادؿ المعمكمات العممية
كما أكصت المعاىػػدة الدكؿ القادرة باإلسيػػػاـ فرادل أك مع غيرىا أك ، لؤلغراض السممية

  (2)ميػػػة استخػػػداـ الطاقػػػة النككيػػة في األغراض السمميةضمف منظمات دكلية في دفع تن

كقد ألزمت المادة الخامسة مف نفس المعاىدة الدكؿ األطراؼ بالتعاكف عمى ضماف المنافع 
 المحتممة ألم استخدامات سممية لمتفجيرات النككية لمدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية . 

مطاقة يعد مف أىـ األسباب التي أدت إلى كضع مشركع إف الحؽ في االستخداـ السممي ل 
ىذا ما نصت عميو المادة الثانية التي تبيف ، ك النظاـ األساسي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية

" نشر استخداـ الطاقة الذرية في األغراض السممية عمى : ىكك  اليدؼ مف إنشاء الككالة
لمساعدات في ىذا المجاؿ لغير األغراض مع التأكػػػد مف عدـ استغبلؿ ا، نطاؽ عالمي

، الخبراءك  تبادؿ المعمكمػػػػات، ك العمؿ عمى تقدـ البحػػػث في المجػػػػػاؿ النػػػػككم، ك السممػيػػػة
اتخاذ االحتياطات البلزمة لتكفير ، ك المنشآت البلزمة لذلؾك  المعداتك  الخدماتك  تكفير المكادك 

تجدر اإلشارة بأف االستخداـ السممي لمطاقة ك (3)ككيةالكقاية الصحية مف األخطار النك  األمف
، بدكف قيكدك  ىذا ال يعني أف ىذا الحؽ مطمؽ، ك النككية ىك حؽ لجميع الدكؿ بدكف استثناء

فاستعماؿ الحؽ يجب أال يككف مف شأنو إلحاؽ الضرر بما ىك خارج الحدكد اإلقميمية لمدكلة 
حالة انتياؾ الدكلة لقكاعد المسؤكلية الدكلية  ففي، المعنية كفقا لقكاعد المسؤكلية الدكلية

                                                           
المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية " موقف القانون الدولي من االستخدامات الضارة لمطاقة النووية "، ، إبراىيـ، مجاىدم (1)

، المؤسسة الكطنية لمفنكف 04/2010كاالقتصادية كالسياسية، مجمة تصدر عف كمية الحقكؽ جامعة الجزائر، عدد 
 .294المطبعية، ص 

 .1968دة منع االنتشار النككم لعاـ مف معاى 4مف المادة  2ك 1أنظر الفقرتيف  (2)
 فقرة أ مف النظاـ األساسي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية. 2أنظر المادة  (3)
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فالدكلة التي تقـك تفجيرات نككية ، يتطمب التزاميا بالتعكيض عف األضرار التي سببتيا لمغير
لك ك  حتى، ألغراض سممية سكؼ تككف ممتزمة عما تسببو تمؾ التفجيرات مف مخاطر لمغير

حية القانكنية باعتباره حقا مف حقكقيا كاف العمؿ الذم قامت بو ىذه الدكلة مشركعا مف النا
  (1) السيادية.

قد تـ النص عمى حؽ االستخداـ السممي لمطاقة النككية في كثير مف المعاىدات الدكلية ك  
 المجاؿ الخارجيك  المتعمقة باستخدامات الطاقة النككية مثؿ معاىدة حظر التجارب في الجك

" يتعيد كؿ عضك في : المعاىدة عمى أفالمادة األكلى مف ىذه  قد نصت، ك تحت الماءك 
في ، عدـ إجراء أم تجربة لتفجير سبلح نككم أك أم تفجير آخرك  منعك  ىذه االتفاقية بتحريـ

 .أم مكاف ما تحت إشرافو أك تحت سمطتو الشرعية

إذا كاف التفجير يسبب نشاطا إشعاعيا يظير تأثيره خارج الحدكد اإلقميمية لمدكلة التي  
زيادة عمى ما كرد في االتفاقيات الدكلية ، ر تحت إشرافيا أك سمطتيا الشرعية"يجرم االنفجا

المتعمقة باالستخداـ السممي لمطاقة النككية مف التزامات دكلية لمدكؿ التي تمارس ىذا 
فإف قكاعد القانكف الدكلي العرفي ىي األخرل قد أقرت أيضا ىذه المسؤكلية في حاؿ ، النشاط

ففي تقدير لجنة القانكف الدكلي بأف الدكؿ تعد مسئكلة ، ضر بدكلة أخرلقياـ دكلة ما بما ي
كذلؾ تعد مسئكلة ، ك بمقتضى قكاعد العرؼ الدكلي عف تصرفاتيا المخالفة لمقانكف الدكلي

غير أنيا ، مشركعة بالرغـ مف ككنيا تصرفات، عف األضرار التي تحدث نتيجة أنشطتيا
  (2)تتسـ بالخطكرة

 

 

 
                                                           

 .294إبراىيـ، مجاىدم، المرجع السابؽ، ص  (1)
المسؤولية الدولية عن األضرار الناجمة عن ، نقبل عف: محمد فاضؿ عطية، سمير، 295-294، ص نفسوالمرجع  (2)

 .316، ص 1976، رسالة دكتكراه، مقدمة إلى كمية الحقكؽ جامعة القاىرة، سنة م الطاقة النووية وقت السمماستخدا



 ضع الراىن لالستخدام السممي لمطاقة النووية في منطقة الشرق األوسطالو         الباب األول:    

- 4  - 

 االستخدام السممي الطاقة النوويةو  نظرية السيادة :الفرع الثاني

يقرر الرأم الفقيي الحديث أف مبدأ سيادة الدكلة سيظؿ باقيا عمى الرغـ مف التطكرات  
غاية األمر أنو نتيجة ذلؾ التطكر تأثرت كظائؼ ك  (1)،المتبلحقة التي مر بيا القانكف الدكلي

حيث أف ىذا المبدأ استقر ، القانكف الدكليفي ظؿ قكاعد ، الدكلة عمى خبلؼ ما كاف سائدا
أف ما يحدث اآلف إنما محاكلة إلزالة المعكقات ، ك منذ أمد بعيد في فقو القانكف الدكلي

مف جانب الدكؿ الكبرل في الشؤكف ، خؿالقانكنية التي تحكؿ دكف ممارسة كافة أنكاع التد
القرارات التي تصدرىا منظمة ، ك ليلمدكؿ ذات السيادة مستغمة في ذلؾ القانكف الدك ، الداخمية

  (2) سمطات مجمس األمف التابع ليا.، ك األمـ المتحدة
لذا سنكضح فكرة السيادة في القانكف الدكلي ثـ نستعرض الحؽ السيادم لمدكلة في  

 الضكابط الحاكمة ليذا الحؽ.ك  االستخداـ السممي لمطاقة النككية
 ون الدولينفكرة السيادة في القا: أوال
( الذم 1530-1596" ) Jean Bodinفكرة السيادة قد ارتبطت باسـ " جاف بكداف إف

 حيث انتشر استعماليا في الكتابات السياسية، 1576استعمميا في كتابو )الجميكرية( سنة 
الدكلة إذ ك  كما أنو ساىـ في تحديد العبلقة بيف السيادة، االتفاقيات الدكليةك  المراسبلت الدبمكماسيةك 

عنصر جكىرم لمدكلة التي  الدكلة إذ أكد أف السيادةك  ساىـ في تحديد العبلقة بيف السيادةأكد أنو 
بؿ إنو ارتبط كميا ، ما تزاؿ األكثر أىمية في حياة الدكؿ، ك التي تزكؿ بزكالياك  ال تظير إال بيا

  (3) تطكر مؤسسات الدكلة الحديثة.ك  ببناء
 عني سمطاف إرادة الدكلة في الشؤكف الداخميةلـ تعد السيادة ت، في كاقع عالمنا القانكني 
نما أصبح مف مستمزمات السيادة ، ك حسبك  القانكف الدكليك  الخارجية كفقا لقكاعد القانكف الكطنيك  ا 

                                                           
، ص 2007، ب ط، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، القانـــون الدولــــــــي العـــــامالبيطار، كليد،  (1)

406. 
 المرجع نفسو، الصفحة نفسػيا. (2)

(3) Pièrre de Senarclens, Mondialisation : Souveraineté et Théories des relations 
iternationales , Armand Colin ,Paris,1998,p 7. 
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في عصرنا تحقيؽ السيادة االقتصادية لمدكلة إلى جانب السيادة السياسية في إطار نظاـ جديد 
قبلؿ السياسي كشرط رابع في نشكء الدكلة بعد كجكد ألف استكماؿ شرط االست؛ لمعبلقات الدكلية

  (1)الحككمة ال يكفي في أف تتمتع الدكلة بالسيادة الكاممة.ك  السكافك  اإلقميـ
أحد المقكمات الميمة التي تقـك عمييا نظرية الدكلة في  -ال يزاؿك  –كاف مبدأ السيادة 

 –الدكلي  فلمقانك  ألساسيخص ابكصفيا الش –الدكلة ، ك القانكني التقميدمك  الفكر السياسي
) الحككمة( التي  ةالمنظم السمطة السياسيةك  السكاف، اإلقميـ: تتككف مف عناصر ثبلثة ىي

دارتيا في الداخؿك  المرافؽ العامةك  تقـك عمى تنظيـ السمطات كجكد ىذه العناصر ، ك الخارجك  ا 
مف دكف ممارسة تمؾ ك ، ىك الذم يحدد لمدكلة اختصاصات كاسعة في النطاؽ لقانكني الدكلي

ال ، ك االختصاصات ال تتصؼ الدكلة بالشخصية القانكنية الدكلية في نظر القانكف الدكلي
ألف مبدأ السيادة ال يعطي ، تظير كصاحبة سيادة ذات اتصاؿ مباشر بالحياة الدكلية

 (2) مضمكنا كاقعيا ما لـ تجسده مباشرة ىذه االختصاصات.

ذا كاف مفيكـ السيادة الكبلك   ال يصح ك  سيكي يرل في الدكلة سمطة عميا ليس فكقيا سمطةا 
في ىذا يقكؿ " جكف بكداف ، ك أم أف السيادة كانت ذات صفة مطمقة، أف يككف فكقيا سمطة

" إف الدكلة ذات سيادة ألنيا تصدر : ىك أكؿ مف كضع نظرية السيادة في إطارىا القانكنيك  "
بالتالي ، ك لذلؾ تككف ألكامرىا قكة القانكف، ك أحدال تقبؿ تمقي األكامر مف ك  األكامر لمجميع

  (3) تصبح أكامر الدكلة ممزمة لكؿ مف يخضع لتشريعيا.

 (4) :يمكف إجماؿ نظرية جاف بكداف بخصكص السيادة في المبادئ التاليةك 
                                                           

 -المصادر -ااألشخاص -المبادئ العامة –دراسات في القانون الدولي العام: النظريات أحمد حمدم، صبلح الديف،  (1)
أىم القضايا  -الجرائم الدولية المخمة بالسمم -المسؤولية الدولية -المساواة في السيادةال–الحرب وتعريف العدوان 

 .141-140، ص2011العراؽ،  -، الطبعة الثالثة، جامعة جيياف الخاصة، أربيؿالدولية
الفبلح  ، دار2012ربيع  57مجمة الغدير، العدد " مصير سيادة الدولة الوطنية في ظل العولمة"، بكبكش، محمد،  (2)

 .90لمنشر كالتكزيع، بيركت، ص 
، ب ط، دار المطبكعات الجامعية، المنظمات الدولية -حق المساواة في القانون الدوليمصطفى المغربي، محمد،  (3)

 .63، ص 2007اإلسكندرية، 
 .الصفحة نفسيا، نفسوالمرجع  (4)
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العنصر الرئيسي في تككيف الدكلة ىك كجكد السمطة العميا التي ترتكز فييا كؿ  -1
 السمطات األخرل.

ىي تباشر ك  السمطة العميا المركزية في الدكلة ال ترأسيا سمطة أخرل تسمك عمييا -2
 سمطانيا عمى المكاطنيف مف غير قيد يحدىا.

السمطة صاحبة السيادة داخؿ الدكلة ال تخضع لمقكانيف التي تصدرىا ىي لتنظيـ  -3
 تخضع ألحكامو.لكنيا ال ك  ذلؾ ألنيا سمطة مطمقة تختص بإصدار التشريعك  شؤكف األفراد

ذلؾ ألنو ك  لقانكف األمـك  السمطة صاحبة السيادة في الدكلة تخضع لمقانكف الطبيعي -4
يجد مف سمطاتيا ال تكجد سمطة في الدنيا تستطيع أف تحيا مع غيرىا أك تتعايش معيا إذا لـ 

  التصرؼ الذم يفرضو القانكف الطبيعي أك قانكف األمـ.
ة ) سياسية( تعني السمطة المطمقة لمحاكـ ظؿ مسيطرا عمى إف فيـ السيادة عمى أنيا فكر  

حيث بدأ فقو القانكف العاـ بتكجيو النقد إلى ، الفكر ) القانكني( حتى أكائؿ القرف العشريف
نجح في محاكالتو لكضع ىذه الفكرة ضمف إطار طالما كانت ترفضو مف ، ك فكرة السيادة

في  فحيث يسكد القانكف، ي منو بكجو خاصالدكل، ك ذلؾ ىك إطار القانكف بكجو عاـ، قبؿ
فبل سيادة لممجتمع بغير القانكف الذم يضبط سمكؾ عناصره ، مجتمع ما تككف لو السيادة

ألف عدـ كجكد ىذا اإلطار الضابط لذلؾ السمكؾ يعني بقاء سيادات الدكؿ مفتكحة ، المختمفة
تضيات التعاكف بيف الدكؿ بؿ إف مق، بالتالي إنكار كجكدىا جميعا، ك عمى بعضيا دكف حدكد

مما يعني كجكب تحكؿ رغبة السمطة ، ترفض ادعاء التفكؽ عمى القانكف الدكلي بعذر السيادة
إلى التمسؾ بذلؾ القانكف دفاعا ، في إنكار كجكد القانكف الدكلي أك تجاكزه لحماية سيادتيا

قاعدة األغمبية  تراجع التمسؾ بقاعدة اإلجماع أماـ ترجيح، مف مظاىر ذلؾ، ك عف السيادة
ازدياد استعداد الدكؿ لمتنازؿ عف بعض ، ك في اتخاذ القرارات ضمف أجيزة المنظمات الدكلية

  (1)ما كاف يعد مف الميداف المحفكظ الختصاصيا الداخمي

                                                           
  ، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشراألشخاص – المصادر -القانون الدولي العام، التعريفأحمد الطائي، عادؿ،  (1)

 .259-258، ص 2009كالتكزيع، عماف، 
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ظيكر االختراعات الحديثة إلى ازدياد ك  االقتصاديةك  أدل تطكر العكامؿ السياسيةكما  
الحياة االجتماعية في المحيط الدكلي مما أدل إلى تخفيؼ مف  تطكرات، ك الترابط بيف الدكؿ

كعقدت الدكؿ فيما بينيا معاىدات  شيئان فشيئان لتسييؿ التعاكف الدكلػػػي. السيــادةحدة فكرة 
في القرف ك  حيث ازداد عددىا في أكاخر القرف التاسع عشر، جماعية تنظـ عبلقاتيا في السمـ

إلى أف تتقيد الدكؿ في تصرفاتيا بما لمدكؿ  -القانكف الدكليمع كجكد  –مما أدل ، العشريف
 يتعيف عمييا عدـ اإلخبلؿ بيا.، األخرل مف حقكؽ

، تضمف ميثاؽ األمـ المتحدة التزامات قبمتيا الدكؿ باختيارىا بمقتضى ما ليا مف سيادةك  
اس المساكاة عمى أسك  لـ ينؼ ميثاؽ األمـ المتحدة فكرة السيادة بؿ قاـ عمى أساس كجكدىاك 

 الفضاءك  فييا بيف جميع األعضاء. فإذا ما قمنا ببياف سيادة الدكلة عمى عنصر اليكاء
قد نصت  1919نجد أف المادة األكلى مف اتفاقية باريس سنة ، كبلىما جزء مف إقميـ الدكلةك 

، ااالنفرادية عمى طبقات اليكاء التي تعمك إقميميك  عمى أف يككف لكؿ دكلة السيادة الكاممة
دعمت العكامؿ الحديثة التي ظيرت بعد ، ك ما ال نياية في االرتفاع بعناصره المختمفة إلى

 .الحرب العالمية الثانية الرأم بأف اليكاء البد أف يستمر عنصرا تابعا لئلقميـ 

 الطاقة النووية السممية مي في استخداالسياد حق الدولة: ثانيا

تعد ممارستيا ، ك اقة النككية في األغراض السمميةتممؾ كافة الدكؿ الحؽ في استخداـ الط 
حيث يمكنيا أف ترتاد ىذا المجاؿ في الكقت الذم تراه ، ليذا الحؽ مف أحد مظاىر سيادتيا

مكاناتيا الخاصة.ك  بالكيفية التي تتناسب مع قدرتيا، ك مناسبا   (1) ا 

تحكمو ، لسمميةحؽ الدكلة السيادم في استخداـ الطاقة النككية في األغراض اإال أف  
ضكابط يمكف االستدالؿ عمييا بالرجكع إلى القكاعد أك المبادئ العامة التي تحكـ العبلقات 

حيث ، فيذه الضكابط يفرضيا القانكف الدكلي ذاتو، الدكلية في نطاؽ القانكف الدكلي العاـ

                                                           
، دار النيضة أبعاد االستخدام السممي لمطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولةمحمد عبد الحفيظ حسف، أحمد،  (1)

 .177، ص 2013العربية، الطبعة األكلى، القاىرة، 
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المبادئ  أكؿ تمؾ، ك العمؿ عمى تنفيذىاك  تتبمكر في عدة مبادئ يجب عمى الدكؿ االلتزاـ بيا
حتى ال تتعرض ، االلتزاـ بالعمؿ كفقا ألحكامو، ك مراعاة احتراموك  ىك الخضكع لمقانكف الدكلي

لتحريؾ المسؤكلية الدكلية في مكاجيتيا إذا ترتب عمى سمككيا إخبلال بيذه المبادئ أك تمؾ 
 ( 1) .القكاعد

 : المبادئ فيما يمي تمؾيمكف إجماؿ ك 

I. مبدأ المساواة في السيادة : 

المقصكد بالمساكاة ىنا المساكاة بيف حقكؽ جميع الدكؿ في استخذاـ الطاقة النككية في ك  
االلتزامات الناشئة عف قياميا ك  كذلؾ المساكاة بينيا في تحمؿ األعباء، األغراض السممية
، قد أكضح إعبلف مبادئ القانكف الدكلي المتعمقة بعبلقات الصداقةك  بممارسة حقيا ىذا

 (2) الدكؿ ىذا المبدأ.التعاكف بيف ك 

ىذا ، مف المؤكد عمى أف العبلقات الدكلية قائمة عمى أساس حؽ المساكاة بيف الدكؿك  
القرارات الصادرة عف محكمة ك  االتفاقيات الدكليةك  المكاثيؽ، ك الحؽ أقره القانكف الدكلي العاـ

في ، 1922كتكبر أ 13ففي قرار لممحكمة الدائمة بتاريخ ، التحكيـ الدكليك  العدؿ الدكلية
قضية السفينة النركيجية التي احتجزتيا الكاليات المتحدة األمريكية أكد القرار عمى أف القانكف 

  (3) العدالة الدكلية تأسست عمى حؽ المساكاة بيف الدكؿ.ك  الدكلي

المادة السادسة مف ، ك 1922كما أقر ىذا الحؽ في المادة الرابعة مف اتفاقية مكنتيفيديك  
ميثاؽ منظمة ك  المادة الثانية مف ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية، ك 1948بكغكتا ميثاؽ 

  (4)،جامعة الدكؿ العربيةك  الكحدة اإلفريقية

                                                           
 .178، ص السابؽالمرجع  مد،محمد عبد الحفيظ حسف، أح(1)
 .179، صنفسوالمرجع  (2)
، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العامحسف صباريني، غازم،  (3)

2005 ،127. 
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" تقـك الييئة عمى مبدأ : عمى أنو 1فقرة  2كما أكد ميثاؽ األمـ المتحدة في المادة 
أم أف الدكؿ أماـ ، قانكنيةالمقصكد ىنا المساكاة ال، ك المساكاة في السيادة بيف جميع الدكؿ"

أما الدكؿ ناقصة ، عمييـ نفس الكاجباتك  فيـ جميعا نفس الحقكؽ، القانكف الدكلي العاـ سكاء
  (1) ذا الحؽ.يالسيادة فبل تتمتع ب

II. مبدأ حسن النية : 

" لكي يكفؿ أعضاء الييئة ألنفسيـ جميعا : حيث نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو
يقكمكف بحسف النية بااللتزامات التي أخذكىا عمى ، صفة العضكيةالحقكؽ المترتبة عمى 
ليذا فإف مبدأ حسف النية يكفؿ التزاـ جميع الدكؿ باالستخداـ السممي ك  أنفسيـ بيذا الميثاؽ"

ىذا الضابط أيضا يستمد أساسو مف المكاثيؽ الدكلية كميثاؽ األمـ ، ك الصحيح لمطاقة النككية
يعد نتيجة طبيعية لتطبيؽ مبدأ المساكاة في السيادة ، ك ة األخرلالمعاىدات الدكليك  المتحدة

  (2) بيف الدكؿ.

III. مبدأ حسن الجوار : 
يعتبر مبدأ حسف الجكار مف أىـ المبادئ التي ظيرت أىميتيا مع تكجو الدكؿ نحك  

 ، استخداـ الطاقة النككية في األغراض السممية
راء استخداـ تمؾ الطاقة سكاء كاف كذلؾ في ضكء األخطار التي قد تمحؽ بالدكؿ مف ج

خطأ ما أثناء استخداـ  فحدكث، ىذا االستخداـ مف جانبيا أك مف جانب الدكؿ المجاكرة ليا
بؿ إف ، متسببة في كقكعو فحسبتمؾ الطاقة ال يترتب عميو إحداث أضرار تصيب الدكلة ال

آلثار الناتجة عف فا، أك دكؿ أخرل نتيجة لذلؾ ىذا الضرر قد يتعدل حدكدىا ليصيب دكلة
  (3) ال تقؼ أماميا حدكد أك مكانع ميما كانت طبيعتيا.، ىذا الضرر

 
                                                           

 .127حسف صباريني، غازم، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .180بد الحفيظ حسف، أحمد، المرجع السابؽ، ص محمد ع (2)
 .189، ص نفسوالمرجع  (3)
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IV. مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق : 
اإلفراط في التعامؿ معيا مف جانب ، ك أماـ التطكر العممي المطرد في مجاؿ الطاقة 
، ؿ التمكث الذرمبصفة خاصة في مجا، ك كاف البد مف المجكء إلى تطبيؽ ذلؾ المبدأ، الدكؿ

المكاد المشعة أثناء عمميات ، ك ىي التجارب النككية، الذم يجد أسبابو في ثبلثة مصادرك 
لقاء النفايات النككية الناتجة عنياك  استخبلص أك نقؿ أك استخداـ الطاقة النككية أخيرا ، ا 

  (1) مختمفة.النفايات النككية الناتجة عف استخداـ الطاقة النككية في المجاالت الصناعية ال

 االلتزامات الدولية المترتبة عن االستخدام السممي لمطاقة النووية: الفرع الثالث

ىنا ، ك إذا كاف القانكف الدكلي قد منح الدكؿ الحؽ في االستخداـ السممي لمطاقة النككية 
ما الذم يضمف عدـ إساءة الدكؿ استخداـ ىذا الحؽ باالنحراؼ عف االستخداـ  نتساءؿ
ىذا ما تتيـ بو الدكؿ الغربية ك  لمطاقة النككية مف أجؿ الكصكؿ إلى التسمح النككم ؟السممي 

إيراف حاليا مف أنيا تسعى إلى استخداـ الطاقة النككية في صناعة أسمحة نككية أك أجيزة 
ىذا ما يفرض عمينا النظر في المعاىدات الدكلية المتعمقة باالستخداـ ، ك تفجير نككية أخرل

كذا إبراز ك  قة النككية الستجبلء مكقفيا مف التزامات الدكؿ في ىذا المجاؿالسممي لمطا
 التزامات الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في ىذه المسألة. 

تقدـ سكؼ ندرس االلتزامات الدكلية المترتبة عف االستخداـ السممي  بناءا عمى ماك  
 : لمطاقة النككية مف خبلؿ إبراز النقاط التالية

 ت الدكؿ المالكة لؤلسمحة النككية.التزاما .1
 التزامات الدكؿ غير الحائزة عمى األسمحة النككية. .2
 التزامات الككالة الدكلية لمطاقة الذرية. .3

 
 

                                                           
 .189، ص محمد عبد الحفيظ حسف، أحمد، المرجع السابؽ(1)
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 التزامات الدول المالكة لألسمحة النووية: أوال

االلتزامات  1968لعاـ  انتشار األسمحة النككية منعلقد نصت المادة األكلى مف معاىدة  
" تتعيد كؿ دكلة مف الدكؿ : بأف؛ (1)ع عمى عاتؽ الدكؿ المالكة لؤلسمحة النككيةالتي تق

األطراؼ في ىذه المعاىدة بأال تنقؿ إلى أم متسمـ كاف أم أسمحة (2)النككية الحائزة لؤلسمحة
 أك أم سيطرة مباشرة أك غير مباشرة عمى أسمحة، نككية أك أجيزة متفجرات نككية أخرل

بأال تقكـ إطبلقا بمساعدة أك تشجيع أك حفز أم دكلة غير ، ك ذا القبيؿأجيزة تقجير مف ىك 
أك عمى اقتنائيا أك اكتساب السيطرة ، حائزة لؤلسمحة النككية عمى صنع أسمحة نككية أخرل

  عمييا بأم طريؽ".

 : (3)تكمف في يبلحػظ عمػى ىػػذا النػص أف التزامػػات الػدكؿ الحائػزة لؤلسمحػة النككيةك  
                                                           

معيد األمـ المتحدة لمبحكث الخاصة بنزع  1980كانت منظمة األمـ المتحدة قد أنشأت في تشريف األكؿ مف عاـ  (1)
بقصد  1982قياميا بإقرار الحممة الدكلية لنزع األسمحة سنة  جنيؼ إلى جانب ػب الذم يقع مقره في قصر األمـالسبلح ك 

دراسات في : صبلح الديف أحمد حمدم، أنظر التعميـ كالتفيـ العاـ ليذه المسألة ) نزع السبلح( كمساعدة األمـ المتحدة... 
االمساواة في  -حرب وتعريف العدوانال -المصادر -األشخاص -النظريات المبادئ العامة:)  القانون الدولي العام

، الطبعة الثالثة، منشكرات جامعة أىم القضايا الدولية( -الجرائم الدولية المخمة بالسمم -المسؤولية الدولية -السيادة
 .189، ص2011جيياف الخاصة، أربيؿ، العراؽ، 

ؿ السبلح النككم" كىي بالتحديد: الكاليات ىي الدكؿ الخمس النككية الكبرل المعترؼ بيا دكليػػا" دك  الدول النووية (2)
المتحدة األمريكية، المممكة المتحدة البريطانية، فرنسا، ركسيا االتحادية، جميكرية الصيف الشعبية، كقد انضمت دكؿ 

بيؽ السبلح النككم إلى معاىدة منع انتشار األسمحة النككية، لتشجيع الدكؿ األخرل عمى االنضماـ لممعاىدة، كبالنسبة لتط
مجموعة الدول المعروف حيازتيا لألسمحة النظاـ الدكلي لمضمانات النككية فيك ليس إجباريا عمى ىذه الدكؿ. أما 

سرائيؿ، كىي غير منضمة لممعاىدة كبذلؾ ليست عمييا ام التزاـ ببنكدىا، أمو االستراتيجية ال يتـ  ىي ككريا الشمالية كا 
 مييا، إال بمكجب اتفاقات خاصة مع الككالة.تطبيؽ النظاـ الدكلي لمضمانات النككية ع

ىي تمؾ الدكؿ التي تمتمؾ قدرات تقنية نككية، كالمكاد النككية كالمنشآت، كالقكل البشرية أما مجموعة دول العتبة النووية و 
لسكيد(، كىي المتخصصة؛ كلكنيا لـ تتخذ قرارا سياسيا بالتكجو نحك ىذا اليدؼ مثؿ ) ألمانيا، الياباف، كندا، بمجيكا، ا

كالمكاد النككية فييا لمنظاـ  كتخضع جميع منشآتيا النككية 1968مكقعة عمى معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة
. أما مجموعة الدول غير الحائزة عمى األسمحة االستراتيجية الدكلي لمضمانات النككية الشاممة بحسب كثيقة الككالة الدكلية

، كيتـ فييا تطبيؽ النظاـ 1968دكؿ العالـ، كمنظمة لمعاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة فيي الغالبية العظمى مف
 الدكلي لمضمانات النككية الشاممة، بحسب كثيقة الككالة.

مجمة " معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية والمتغيرات اإلقميمية في الشرق األوسط"، محمد العشرم، عبد اليادم،  (3)
 .52، ص 1993أفريؿ  3، كمية الحقكؽ جامعة المنكفية، 5كاالقتصادية، ممحؽ العدد  القانكنية البحكث
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إلى أم متسمـ أيا كاف ، ـ القياـ بنقؿ أية أسمحة نككية أك أجيزة تفجير نككية أخرلأػ عد
 بطريؽ مباشر أك غير مباشر .

إلى أم ، ب ػ عدـ القياـ بنقؿ السيطرة عمى أسمحة نككية أك أجيزة تفجير نككية أخرل
 متسمـ أيا كاف بطريؽ مباشر أك غير مباشر.
ية غير حائزة لؤلسمحة النككية عمى صنع أك ج ػ االمتناع عف مساعدة أك تشجيع أ

 الحصكؿ عمى أسمحة نككية أك السيطرة عمى ىذه األسمحة أك أجيزة التفجير.
دػ االمتناع عف مساعدة أك تشجيع أك تحفيز أية دكلة غير حائزة لؤلسمحة النككية عمى 

محة أك األجيزة أك اكتساب حؽ السيطرة بأية طريقة كانت عمى ىذه األس، اقتناء أسمحة نككية
 النككية المتفجرة.

 لعام معاىدة منع االنتشار النووي -دة ػػػػػػس المعاىػػػػمف نف الخامسةادة ػػػف المػػػػا تتضمػكم 
فوائد بإتاحة  الدول النوويةمف بينيا ك  إجراءات تتعمؽ بالتأكيد عمى قياـ الدكؿ – 9199

ذلؾ عمى ك  لنووية األطراف في المعاىدةالتطبيقات السممية لمتفجيرات النووية لمدول غير ا
أساس عدـ التمييز حيث تنص عمى أنو يتعيد كؿ طرؼ في المعاىدة بأف يتخذ التدابير 

عف طريؽ إجراءات ك  في ظؿ رقابة دكلية مبلئمةك  المناسبة التي تضمف كفقا ليذه المعاىدة
  .دكلية مبلئمة 

لمتفجيرات النككية ستتاح بدكف تمييز  ف المزايا التي يمكف جنييا مف أم تطبيقات سمميةإ 
لمدكؿ غير الحائزة ألسمحة نككية األطراؼ في المعاىدة أف حصة ىذه األطراؼ في نفقات 

يككف لمدكؿ ، ك لف تشمؿ نفقات البحكث اإلنمائيةك  األجيزة المستعممة ستككف أقؿ ما يمكف
، صكؿ عمى تمؾ الفكائدغير الحائزة ألسمحة نككية األطراؼ في ىذه المعاىدة أمكانية الح

بمكجب كاحد أك أكثر مف االتفاقات الدكلية الخاصة عف طريؽ ىيئة دكلية مختصة تككف 
 الدكؿ غير الحائزة ألسمحة نككية ممثمة فييا عمى نحك )قدر( كاؼ.
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، يبدأ إجراء المفاكضات بشأف ىذا المكضكع في أقرب كقت ممكف بعد نفاذ المعاىدةك  
الحائزة ألسمحة نككية األطراؼ في ىذه المعاىدة أف تحصؿ عمى يجكز أيضا لمدكؿ غير ك 

 تمؾ الفكائد بمكجب اتفاقات ثنائية إف رغبت بذلؾ.
جاء بصيغة ممزمة حيف قرر تعيد كؿ دكلة طرؼ أف  الخامسةرغـ أف نص المادة ك  

ة لمطاقة ألية تطبيقات سممي، الفكائد المحتممةك  تتخذ اإلجراءات المبلئمة لتأكيد إتاحة المنافع
النككية لمدكؿ غير النككية إال أف ىذا االلتزاـ يخفض منو ارتباط ذلؾ بضركرة إبراـ اتفاقيات 

ىذه االتفاقيات ال يتصكر أف تتـ دكف مكافقة الدكلة النككية ك  دكلية لكضع ذلؾ مكضع التنفيذ
 كفقا ىك األمر الذم لف يتـ إال، ك المعنية عمى التعاكف مع الدكلة غير النككية الطرؼ

لتفاىمات معينة باعتبار خضكع ىذه االتفاقيات الدكلية لمبدأ الرضائية حيث ال تجبر الدكؿ 
  (1) .عمى إبراـ مثؿ ىذه االتفاقيات

التي ، ك إلى جانب ما تقدـ حرصت المعاىدة عمى حث الدكؿ التي تممؾ القدرة النككية 
لزاميا بالكقك ك  بؿ، تممؾ القدرة عمى ارتياد ذلؾ المجاؿ ؼ مع الدكؿ غير المالكة لؤلسمحة ا 

ذلؾ عمى أساس ، ك بأف تكفؿ ليا االستفادة مف تمؾ الطاقة في األغراض السممية، النككية
حيث أشارت إلى ذلؾ صراحة المادة الخامسة ، مبدأ المساكاة دكف تفرقة ما في ىذا الشأف

  .(2)مف المعاىدة
تساعد عمى االستخداـ السممي لمطاقة  إذا كانت التزامات الدكؿ الحائزة لؤلسمحة النككية 

ألنيا لـ تتضمف في صمب المعاىدة تعيد الدكؿ النككية بعدـ ، إال أنيا غير كافية، النككية
االعتداء عمى الدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية تأسيسا عمى عدـ تضمنيا ىذا التعيد الذم 

  (3)،يطمؽ عميو بالضماف السمبي

                                                           
، دار النيضة العربية، ب ط، القاىرة، استخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العاممصطفى يكنس، محمد،  (1)

 .175، ص 1996
 .214ص المرجع السابؽ، محمد عبد الحفيظ حسف، أحمد،  (2)
االتفاقات الدولية نقبل عف : صبلح الديف عبد الحميد صادؽ الطحاكم،  267مجاىدم، إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص  (3)

 .344، ص 2006سنة  ، رسالةالخاصة بمنع انتشار األسمحة النووية مع دراسة تطبيقية عمى الشرق األوسط
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لضماف اإليجابي الذم يتجسد في الدفاع عف الدكؿ غير الحائزة فيذا األخير أفضؿ مف ا 
ال يمكف ك  فحالة الرد تككف متأخرة، لؤلسمحة النككية في حاؿ تعرضيا ليجكـ باألسمحة الذرية

ألف الدكلة المعتدل عمييا قد تككف غير مستعدة لمدفاع عف نفسيا ضد الدكلة ، جبر الضرر
  (1) السمبي.ك  فضؿ تكفير الضمانيف معا اإليجابيلذلؾ فاأل، ك المعتدية المسمحة نككيا

نجد كذلؾ أف الدكؿ الحائزة ، مف خبلؿ تفحص نص المادة السادسة مف ىذه المعاىدةك 
لذا ، ك لؤلسمحة النككية لـ تتخذ مف اإلجراءات الكفيمة لكقؼ التسمح النككم في أقرب اآلجاؿ

مناقضة ، ك انييار االتحاد السكفياتيك  دةبالرغـ مف انتياء الحرب البار ، جاءت تحركاتيا بطيئة
سنة إلى اتفاقيات دكلية لنزع  20إلى  15تعيداتيا في التكصؿ خبلؿ فترة مدتيا ما بيف 

 .(2)حظر أية أنكاع جديدة منوك  تفكيؾ المخزكف منوك  السبلح النككم نزعا شامبل
خطكات  1968قد اتخذت أطراؼ كثيرة في معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لعاـ ك 
ا ػػػػىي خطكات زاد مف سيكلتيا التزامي، ك ك استعماؿ الطاقة النككية في األغراض السمميةػػػػػنح

 متعدد األطراؼ عمى حد سكاء مساعدةك  بشكؿ ثنائي، قدمت البمداف المتقدمة، ك دةػػػػػبالمعاى
الكاليات  قد قدمت، ك مساندة تقنيتيف مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المادة الرابعة مف المعاىدةك 

المتحدة برنامجا عالميا " الذرة مف أجؿ السبلـ" مف أجؿ تشجيع الطاقة النككية في األغراض 
 (3) السممية.

ينبغي تشجيع تعاكف أكسع نطاقا في مجاؿ االستخدامات السممية لمطاقة النككية بيف ك  
فيذا ، زاماتياالتي تمتثؿ اللت 1968األطراؼ في معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لعاـ 

تقكـ الكاليات المتحدة بالتعاكف النككم ، ك التعاكف مف الفكائد اليامة المتأتية عف المعاىدة
  TNP،(4)أطراؼ معاىدة  100السممي مع حكالي 
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يجب أف يتقيد ، ك عف طريؽ الككالة الدكلية لمطاقة الذريةك  متعددة األطراؼك  بصكرة ثنائية
 ينبغي أف يشتمؿ التنفيذك  ة منع االنتشار النككم بالمعاىدةالبرنامج النككم لمعضك في معاىد

 (1)فرض التطبيؽ السميـ لممعاىدة عمى الحد مف حصكؿ المخالفيف عمى التكنكلكجيا النككية.ك 

الكقكد النككم ك  اتفاقية تسمح بتصدير المفاعبلت 22قد أبرمت الكاليات المتحدة األمريكية ك 
اتفاقية منفصمة لتعاكف مشابو عف طريؽ ك  االنتشار النككمألربعيف دكلة مف دكؿ معاىدة منع 

مميكف  20أكثر مف  2004قد قدمت الكاليات المتحدة في عاـ ك  الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
  .(2)دكالر لتحكيؿ برنامج التعاكف الفني التابع لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية

تساعد ىذه النشاطات التي تقـك ، ك مكضكعغيره مف مشاريع تمؾ الككالة ذات الصمة بالك  
بيا الككالة الدكلية لمطاقة الذرية الدكؿ األعضاء مف خبلؿ التطبيقات النككية في مياديف مثؿ 

دارة المياه.ك  الزراعةك  الطب   (3) ا 

يستخمص مف التزامات الدكؿ الحائزة لؤلسمحة النككية الكاردة في معاىدة انتشار ك  
، تعديؿ حتى تكاكب المتغيرات الدكليةك  تحتاج إلى تفعيؿك  غير كافية األسمحة النككية بأنيا

بركز الك.ـ.أ ، ك خاصة بعد انييار االتحاد السكفياتي كقكة فاعمة في إدارة الصراع الدكلي
في ظؿ غياب القيكد عمى مساعدات الدكؿ النككية لمدكؿ غير المالكة ، ك كقكة كحيدة مييمنة

ل األمر إلى ظيكر دكؿ نككية أخرل ليست أطرافا في معاىدة منع لمقدرة النككية تكنكلكجيا أد
 اليند.ك  باكستاف، مثؿ إسرائيؿ 1968االنتشار النككم لعاـ 

 التزامات الدول غير المالكة لألسمحة النووية: ثانيـــا

األطراؼ فييا  صراحة إلى التزاـ الدكؿ 1968أشارت معاىدة منع االنتشار النككم لسنة  
ة لؤلسمحة النككية بقبكؿ نظاـ ضمانات الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في أكثر مف غير الحائز 

طبقا لديباجتيا فقررت أف الدكؿ األطراؼ ، حيث نصت عمى ذلؾ بتعيد ىذه الدكؿ، مكضع
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فييا "متعيديف بالتعاكف في تبسيط تطبيؽ ضمانات الككالة الدكلية لمطاقة الذرية الخاص 
 .(1)غراض السممية"بالنشاط النككم في األ

 TNP" كؿ دكلة غير ذات سبلح نككم طرؼ في معاىدة : كذلؾ نصت عمى أف تتعيد 
تعقد مع الككالة الدكلية لمطاقة ك  يتـ التفاكض بشأنيا، بقبكؿ ضمانات تكضع في اتفاقية
 ".نظاـ الضمانات الخاص بياك  الذرية بما يتفؽ مع نظاميا األساسي

بأال تزكد )أ(  أف "" تتعيد كؿ دكلة طرؼ في المعاىدةعمى TNP أيضا نصت المعاىدة 
بمصدر لمادة انشطارية خاصة أك )ب( بجياز مادة مصنعة أك معدة خصيصا لمعالجة أك 

بغرض استخداميا ، أية دكلة غير ذات سبلح نككم، أك إنتاج مادة انشطارية خاصة استخداـ
االنشطارية الخاصة سكؼ تخضع  في األغراض السممية إال إذا كاف ىذا المصدر أك المادة

 ". لنظاـ الضمانات التي تحدده ىذه المادة

 التزامات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.: ثالثـــا

قبؿ التطرؽ اللتزامات الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ال بد مف إعطاء لمحة تاريخية عف 
 -تابعة لمنظمة األمـ المتحدة باعتبارىا ككالة دكلية متخصصة -أىدافيا ك  أجيزتياك  إنشائيا

ىي ليست ككالة متخصصة مف الناحية الفنية بؿ ذات ك  تأسست تحت رعاية األمـ المتحدةك 
  (2) مقرىا الرئيسي في فيينا ) النمسا(.، ك عبلقة خاصة باألمـ المتحدة

أف تقـك بتشجيع استخداـ الطاقة النككية  التزامات الوكالة الدولية لمطاقة الذريةمف  
كما تحرص عمى ضماف استخداـ ، حماية المصمحة اإلنسانيةك  مصمحة السبلـ العالميل

سكاء تعمؽ ، نحراؼ بيا نحك األغراض العسكريةعدـ اال، ك الطاقة النككية لؤلغراض السممية
 أك غير ذلؾ. 1968األمر بالدكؿ األطراؼ في معاىدة منع االنتشار النككم لعاـ 

                                                           
 .256محمد عبد الحفيظ، أحمد، المرجع السابؽ، ص  (1)
، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العامحسف صباريني، غازم،  (2)

 .174 ، ص2005



 ضع الراىن لالستخدام السممي لمطاقة النووية في منطقة الشرق األوسطالو         الباب األول:    

-  1 - 

األطراؼ في المعاىدة التحقؽ مف االستخدامات السممية مف حقكؽ الككالة عمى الدكؿ ك  
لمطاقة النككية عف طريؽ ما يعرؼ بنظاـ الضمانات الذم ييدؼ تأميف عدـ استخداـ المكاد 

المعمكمات المقدمة مف ك  المنشآتك  المعداتك  الخدماتك  المكاد األخرلك  االنشطارية الخاصة
، رقابتيا بما فيو خدمة لؤلغراض العسكرية الككالة أك بناء عمى طمبيا أك تحت إشرافيا أك

بناء عمى طمب طرفي ، أف تطبؽ ىذه الضمانات عمى أم اتفاؽ ثنائي أك متعدد األطراؼك 
أك عمى أم نشاط مف نشاطات دكلة ما في ميداف الطاقة النككية بناء ، ىذا االتفاؽ أك أطرافو
قرة أ مف النظاـ األساسي لمككالة ىذا ما نصت عميو المادة الثالثة الفك  عمى طمب ىذه الدكلة
 الدكلية لمطاقة الذرية .

دكلة لمحصكؿ عمى  115طمبا مقدما مف  832كافقت الككالة عمى  2006خبلؿ العاـ ك  
بعض الدكؿ في مجاؿ احتياجات ك  كثيقة لتحديد أكلكيات 19كما أبرمت ، مساعدات الككالة

في تقديـ مساعدات سنكية إلى بعض تساىـ الككالة ، ك االستخداـ السممي لمطاقة الذرية
  (1) .منيا دكؿ عربية، الدكؿ

فقد حصمت جميكرية مصر العربية عمى مساعدات متنكعة تمثمت في تطكير المفاعؿ  
 المساىمة في تنفيذ بعض المشاريع الزراعية، ك ميغاكاط 22البحثي المصرم الذم تبمغ قدرتو 

ما قدمتو الككالة  كما بمغ إجمالي، ر البشريةتأىيؿ الككادك  مساعدات أخرل في مجاؿ المياهك 
في أكاخر ، ك ثبلثمئة ألؼ دكالر كمساعدات فنيةك  مميكنا 1999-1995إلى إيراف بيف عامي 

مفاعبلت نككية لتكليد الطاقة الكيربائية في  7كافقت الككالة عمى دعـ بناء  2006العاـ 
  (2) إيراف.
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تأتي دكؿ منطقة الشرؽ األكسط في بؤرة اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية نظرا  
مف ذلؾ العمؿ الدؤكب عمى عدـ إتاحة الفرصة ألم مف ، ك األمنية فيياك  لمصالحيا الحيكية

ذا كاف ذلؾ مفيكما في إطار االتفاقيات الدكلية ك  ،الدكؿ العربية المتبلؾ األسمحة النككية ا 
ال امتبلؾ الطاقة النككية السممية إال بانضماـ ىذه الدكؿ إلى معاىدة منع ، ك الخاصة بذلؾ

فإنو مف غير المفيـك ما تقكـ بو مف الكيؿ بمكياليف مف خبلؿ ، 1968االنتشار النككم لسنة 
األمر الذم أدل إلى خمؿ في التكازنات ، يةغضيا الطرؼ عف الترسانة النككية اإلسرائيم

 االستراتيجية في منطقة الشرؽ األكسط لصالح إسرائيؿ. 

قد أدركت الدكؿ العربية في منطقة الشرؽ األكسط ما لمطاقة النككية مف أىمية قصكل ك  
منذ بداية ، أيضا لمكاكبة التقدـ المذىؿ عمى المستكل العالمي، ك في مختمؼ المجاالت

ليبيا ك  سكرياك  حيث قاـ عدد مف الحككمات العربية كالعراؽ، حتى بداية السبعيناتك  الستينات
 .(1)بالتفكير في إنشاء مؤسسات عممية لممارسة تطبيقات العمـك النككية

مما الشؾ فيو أف لمطاقة النككية كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ أبرزىا تدريب ك  
 الزراعةك  ختمؼ المجاالت كالطبالمتخصصيف العرب لمعمؿ بالنظائر المشعة في م

  (2)،الكقاية اإلشعاعيةك  المياه الجكفيةك  الصناعةك 

 األسمدة، ك أمراض المناطؽ الحارة، ك ك كذلؾ البحكث المعمقة في مجاؿ المياه السطحية
بالتالي فإف التطكير الزراعي ، ك خاصة إذا عممنا أف أراضينا العربية بالكاد صحراء، البيئةك 

، األسمدةك  المياهك  النباتك  ىي األرضك  حراكية يعتمد عمى دراسة ليا أبعادفي األراضي الص
األسمدة سكاء مف ناحية الكميات أك ك  النبات لمماءك  مما يتطمب تحديد مدل حاجة األرض

  (3)أسمكب الرم
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% 20فحاليا ىناؾ مميار شخص ) نحك ، التي يعانييا الكطف العربي، أيضا أزمة الماء 
سيكاجو ثمثا سكاف العالـ نقصا في المياه ، ك ال يحصمكف عمى المياه النقيةمف سكاف العالـ( 
، كىنا تأتي أىمية التقنيات النككية التي تستخدـ مف خبلؿ طريقيف، 2025النقية بحمكؿ سنة 

أساليب ك  أماكنيا، أكليما ىك استخداـ طرؽ ىيدركلكجيا النظائر لتحديد خرائط المياه الجكفية
اآلخر منيا يتعمؽ باستخداـ مصادر الطاقة ، ك ديد نجاعة استخدامياشحنيا مف جديد كتح

  (1)منيا النككية إلزالة الممكحة مف المياه، ك الحديثة

يتضح لنا الدكر الحيكم الستخداـ الطاقة النككية في تطكير ، عمى ىذا األساسك  
المحاكالت عميو ارتأينا دراسة ، ك خاصة أف األرض العربية قاحمة، المجتمعات الصحراكية

حيث سنتناكؿ البرامج النككية السممية ، العربية المتبلؾ الطاقة النككية مف خبلؿ مبحثيف
يرافك  إسرائيؿ، عمى مستكل الدكؿ العربية دراسة بعض المؤسسات العربية ، ك في مبحث أكؿ ا 

 المتخصصة في الطاقة النككية في مبحث ثاف.
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 منطقـــةالدول ــــة السمميــــــة لــــالبرامـــــج النوويـ: ألولالمبحث ا

، اإلسبلمية لمحصكؿ عمى التقنية النككيةك  عمى صعيد المحاكالت الفردية لمدكؿ العربية 
كانت الدكلة ، ك فقد كانت مصر في طميعة الدكؿ العربية التي عممت عمى حيازة تمؾ التقنية

 كما أنيا مف أقدـ الدكؿ العربية، النككيةفنيا مف تطكير قدراتيا ك  العربية الكحيدة القادرة عمميا
اإلسبلمية التي اىتمت بإقامة برنامج نككم مصرم في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر عاـ ك 

فإنو مف الصعب تسميتو ببرنامج نككم عسكرم كالبرامج النككية  في الكاقع، ك 1955
حصكؿ عمى تكنكلكجيا نككية قد كاف أقرب إلى محاكالت ال، ك اإلسرائيميةك  الينديةك  الباكستانية

  (1) منو لمحصكؿ عمى السبلح النككم.

مفيكـ إقميػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػرؽ األكسػػػػط في  سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا المبحث إلى، مما تقدـ ذكرهك  
أىـ : ثـ إلى أىـ البرامج النككية السممية في دكؿ منطقة الشرؽ األكسط المطمب األكؿ

البرنامج النككم اإلسرائيمي في المطمب ، البرنامج النككم اإليراني، بيةالبرامج النككية العر 
 الثاني. 

 مفيوم مصطمح الشرق األوســـط: المطمب األول

فبعض ، حديث ذك تشعبات عديدة، خصكصية الشرؽ األكسطك  إف الحديث عف مفيكـ 
  (2)،البعيد السياسي إلى أعماؽ التاريخك  الدارسيف يرجع مصطمح الشرؽ األكسط الجغرافي

تكقيع اتفاقية " سايكس ، ك 1914كالبعض اآلخر يرده إلى بداية الحرب العالمية األكلى 
يشير ىذا البعض إلى أنو أصبح حقيقة كاقعة منذ عاـ ، ك 1916مام عاـ  9بيكك" في 

  (3) فرنسي" عمى أرض ىذا اإلقميـ. -االنتداب " األنكمكك  عاـ الكصايا، 1922

 
                                                           

، محمد، حامد عطية، ممدكح،  (1) ، 2010كتبة األكاديمية، مصر، ، ب ط، المالصراع النووي في قارة آسياجماؿ مظمـك
 .395ص 

 .119.، ص 2001، ب ط، دار النيضة العربية، بيركت، الشرق األوسط وصراع العولمةأحمد الكعكي، يحي،  (2)
 .119، ص نفسوالمرجع  (3)
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 ف الشرق األوسطتعري: الفرع األول

، سياسػػي شاع استخدامو في أجزاء العالـ المختمفةك  مصطمح جغرافػػػي الشـــرق األوســـط 
القرب مف ك  تقسيـ الشرؽ إلى أقساـ حسب البعد، بغيرىا، ك لك قصد بيا، ك إذ أف التسمية

العالـ ، ك مةإال أف اإلقميـ في الكاقع ىك إقميـ أكسط بالنسبة لخريطة العالـ بصفة عا، أكركبػػا
 القديـ بصفة خاصة.

أك  يمكف القكؿ بصفة عامة أف الشرؽ األكسط إقميـ صعب التحديد بصكرة كاضحةك  ىذا 
ال يرجع السبب في ذلؾ إلى أف اإلقميـ مجرد ابتكار لفظي في قامكس السياسة ، ك قاطعة

راجع إلى لكف السبب في صعكبة تحديد الشرؽ األكسط ، ك العالمية منذ أكاخر القرف الماضي
بمعنى أنو يمكف أف يتسع أك يضيؽ عمى خريطة العالـ حسب ، أنو إقميـ ىبلمي القكاـ
الذم يسعى إليو باحث في مجاؿ مف مجاالت العمـك الطبيعية أك  التصنيؼ أك اليدؼ

 أك كزارة مف كزارات الخارجية في العالـ.، أك التصنيؼ الذم تتخذه ىيئة أك دكلية، اإلنسانية

المركنة في تحديد الشرؽ األكسط نابعة مف ىذا اإلقميـ  –أك إف شئنا  –كبة ىذه الصعك  
يمتد عمييا ك  شأنيا في ذلؾ شأف معظـ األقاليـ .، بشريةك  يتككف مف عدة متداخبلت طبيعية

باإلضافة إلى ذلؾ ، ك بعد زمني ىك أطكؿ بعد تاريخي نعرفو عف أم إقميـ آخر في العالـ
العبلقات ك  ذلؾ ىك عامؿ المكاف: ي كاضح األثر في كؿ أرجائويرتبط اإلقميـ بعامؿ جغراف

 الشرؽ األكسط كمنطقة مركزية منذ القدـ في عبلقات الشرؽ، تميز، ك المكانية التي ميزت
فريقيا ك  حديثا الشرؽ بمضمكنو الحضارم االقتصادم عامة في آسيا، ك الغرب القديـك  ا 

 أمريكػا.ك  لصناعي العاـ في أكركباالغرب بالمضمكف الحضارم ا، ك الشرقيةك  الشمالية

نتيجة ، قد تككف جذرية، عمى الرغـ مما تتعرض لو العبلقات المكانية مف تغيراتك  
فإف غالبية ىذه ، النشاط االقتصادمك  المكاصبلتك  المتغيرات التكنكلكجية في مجاالت النقؿ

ىذه األىمية  أعادت تأكيدك  المتغيرات قد دعمت أىمية المكاف الجغرافي لمشرؽ األكسط
 مجددا.
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تحديدا ك  ىدفا لبلستعمار األكركبػػػػػػي، ىذه األىمية المكانيػػػة جعمػػػت إقميػػػـ الشػػػرؽ األكسػػػط 
في ، خصكصا بعد ظيكر مصطمح المسألة الشرقية، ك منذ الثمانينات مف القرف التاسع عشر

لتقرير مصير أمبلؾ  1822مؤتمر فيركنا إيطاليا الذم عقدتو الدكؿ األكركبية في عاـ 
 كذلؾ بعد شؽ قناة السكيس عاـ، ك الدكلة لتقرير مصير أمبلؾ الدكلة العثمانية في الشرؽ

رقما جديدا في في التنافس االستعمارم بيف ، الذم أصبحت معو القناة بعد ذلؾك  1829
 اليندبعد أف أدرؾ البريطانيكف أىميتيا في الدفاع عف ، بريطانيا عمى أرض اإلقميـك  فرنسا

  (1) الكاليات المتحدة.؛ في أمريكا الشمالية خاصة بعد خسارتيـ لمستعمراتيـ -االتصاؿ بياك 

الذم أخذ ينادم بيا بعد  انتقمت نظرية أك استراتيجية " األماف" ىذه إلى العدك اإلسرائيميك  
اآلف تشترؾ فكرة " األماف" ، ك كآخر رأس جسر غربي في اإلقميـ، ىيمنتو عمى فمسطيف

ذلؾ ، ك لغربية مع مشكمة الطاقة العالمية في تفاعبلت دكلية تجابو دكؿ إقميـ الشرؽ األكسطا
، أكبر مخزف احتياطي لو في العالـ، ك منذ أف أصبح ىذا اإلقميـ أكبر مصدر لمبتركؿ

مياه ىذا اإلقميـ بسبب سياسية المكقع بسبب مشكمة ك  خصكصا بعد أف أصبحت أرضك 
 مكسككك  كاشنطف، االمتداد لمقكتيف العظمتيفك  ىدفان لسياسة االندفاعك  ممعبان ، الطاقة العالمية

ف بدرجات متفاكتة حسب نظرية كؿ قطبك  العالـ ، ك في سياستو تجاه دكؿ اإلقميـ خصكصا، ا 
  (2) الثالث بصفة عامة.

فإف الغمكض الذم يكتنؼ تحديد مفيـك إقميـ الشرؽ األكسط يعكد إلى ، عمى كؿ حاؿك  
، الشرؽ األكسط: أدل إلى التباس بيف ثبلثة مصطمحات، مف المفيـك المسبؽ أف ىناؾ نكعان 
  (3) العالـ اإلسبلمي.، الكطف العربي

يمتد خارجو إلى الشماؿ ، ك يشتمؿ عمى الجزء الغربي مف الشرؽ األكسط فالوطن العربي 
ؿ كؿ الشرؽ أما العالـ اإلسبلمي فيشم، نطاؽ السفانا مف السنيغاؿ إلى السكدافك  مف إفريقيا

                                                           
 .121-120أحمد الكعكي، يحي، المرجع السابؽ، ص (1)
 .123، ص المرجع نفسو (2)
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (3)
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أكثر الغمكض الذم يجعؿ تحديد ، ك يمتد فيما كرائو في شتى االتجاىات الجغرافيةك  األكسط
المصطمحات التي ك  راجع إلى كثرة األسماء، مفيـك الشرؽ األكسط أمران غير سيؿ المناؿ

، لئلشارة إلى كؿ إقميـ أك إلى أجزاء منو، تستخدـ في الحاضر، ك استخدمت في الماضي
، الشرؽ األدنى، الشرؽ القريب، جنكب غرب آسيا، المصطمحات الشرؽ القديـمف ىذه ك 

  (1) الشرؽ األكسط.

لـ يعد ، ك ة بديبل لمشرؽ األكسط أك األدنىفمصطمح الشرؽ القريب قد شاع فترة زمني 
فقد استخدمو البريطانيكف في أكاخر القرف التاسع  أما مصطمح الشرؽ األدنى، مستخدما اآلف
شماؿ اليكناف إلى ك  بامتدادىا في البمقاف مف ألبانيػػػػػػا، مبراطكرية العثمانيةعشر عمى اال
  (2) طرابمس ) الغرب(. كاليةك  السكدافك  مصرك  الجزيرة العربية

 أفغانستافك  في الكقت ذاتو كاف االنجميز يطمقكف مصطمح الشرؽ األكسط عمى إيرافك  
ارة الخارجية األمريكية مصطمح الشرؽ استخدمت كز ، ك منطقة السند ) باكستاف ( حالياك 

المشرؽ ك  دكؿ شبو الجزيرة العربيةك  السكدافك  األدنى لمداللة عمى المنطقة التي تشمؿ مصر
يراف، ك العربي   (3) اليكناف.ك  قبرصك  تركياك  ا 

 خصوصية دول إقميم الشرق األوسط: الفرع الثاني

، ثالث مجموعات عرقيةى مقسمة عم دولة 21يبمغ تعداد دكؿ إقميـ الشرؽ األكسط  
  :(4)ىي

: ىي حسب الترتيب األبجدم، ك قطرا عربيا 99تضـ ك  مجموعة األقطار العربية  -1
، سوريا، السودان، السعودية، جيبوتي، البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، األردن

 اليمن.، مصر، ليبيا، لبنان، الكويت، قطر، فمسطين، عمان، العراق، الصومال
                                                           

 .124-123ص المرجع السابؽ، أحمد الكعكي، يحي، (1)
 .125-124ص ،  المرجع نفسو(2)
 .125ص المرجع نفسو،  (3)
 .132ص المرجع نفسػػػػو،  (4)
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  (1)تركيا.، باكستان، إيران، أفغانستان: ىيك  دول 4تضـ و اإلسالميةالدكؿ مجمكعة  -2
  (2) .قبرص، إثيوبيا: ىماك  تضـ دكلتيفك  متفرقة مجمكعة -3

 البرامـــج النوويـــة العربيـــــة في منطقة الشرق األوسط: المطمـــب الثاني
ءان بالمشركع النككم المصرم عمى الرغـ مف المحاكالت العربية لحيازة الطاقة النككية بد 

النمك حيث تـ تشكيؿ لجنة الطاقة ك  بدا أنو بإمكانو التكسعك  1955الذم بدأ طمكحا عاـ 
 الذرية برئاسة الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر بيدؼ االستخداـ السممي لمطاقة الذرية

ميغاكات  900رة إلنشاء محطة نككية لتكليد الكيرباء بقد 2002محاكالت عديدة لغاية العاـ ك 
  (3)الصيفك  ألؼ كيمككات( بالتعاكف مع ككريا الجنكبية 900)

بمأساة تجربة العراؽ حيث انتيى المشركع النككم العراقي بما يعرفو الجميع مف  انتياءان ك  
 اغتياؿك  1981تدمير العدك الصييكني لمفاعؿ ''أكزيرؾ'' تدميرا شامبل في حزيراف عاـ 

الفنييف بعد االحتبلؿ األميركي لمعراؽ بغية ك  ألساتذة الجامعييفاك  تيجير مئات العمماءك 
  (4)حرمانو مف إمكانية النيكض قبؿ عشرات السنكات

 المصــري يالبرنامـــج النـــوو : رع األولالف

بدأ النشاط النككم المصرم في أكاخر الخمسينات باتفاقية لمتعاكف النككم مع االتحاد  
 –ىك نفس الكقت ، ك استخداـ الطاقة الذرية في األغراض السمميةالسكفيتي ) السابؽ( بيدؼ 

سرائيؿ نشاطيا الذرمك  الذم بدأت فيو كؿ مف اليند -تقريبا قد تـ إنشاء لجنة الطاقة ، ك ا 
حتى سميت ، التي أخذت في التطكرك  لتككيف القاعدة النككية في مصر 1955الذرية عاـ 

  (5) الييئة المصرية لمطاقة الذرية()

                                                           
 .132المرجع السابؽ، ص أحمد الكعكي، يحي،  (1)
 صفحة نفسيا.المرجع نفسو، ال (2)

 بي"، مقاؿ منشكر عمى اإلنترنت، المكقع: حمدكف، بساـ، " الطاقة النككية كمستقبؿ العالـ العر  (3)
http://www.samikhadra.org/__print/php?filename=200908250501080 صفحات. 3مف  1، ص 

 .1المرجع نفسو، ص  (4)
 .258كم اإليراني، المرجع السابؽ، ص حسيف، زكرياء، أزمة البرنامج النك  (5)

http://www.samikhadra.org/__print/php?filename=200908250501080
http://www.samikhadra.org/__print/php?filename=200908250501080
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يقاؼ المفاعؿ، ك 9199أثناء معركة  النووي المصري البرنامجإيقاؼ  تـ  في  ذرمال ا 
 29كبتاريخ ، نشاطيا النووي مصرلتستأنؼ  9199قد أعيد تشغيمو عاـ ، وأنشاص()

 99في ك  معاىدة منع انتشار األسمحة النوويةكافؽ مجمس الكزراء عمى  9190ديسمبر 
  (1)قيةمجمس الشعب عمى االتفاصادؽ  9199فيفري 

، 1961يعكد التفكيػػػر المصػػرم فػػػي إقامػػػة برنامػج نػككم لؤلغراض السممية إلى العػاـ ك  
حيث تضمف الميثاؽ الكطني بندان ينص عمى ضركرة االستفادة مف الطاقػة الذرية في خدمة 

نستطيع كشػدد الميثاؽ عمى ذلؾ بالقكؿ " إننا ال ، تحقيؽ التطكر الكطنػيك  الرخاء االقتصادم
  (2)أف نتقاعس لحظة عف الدخكؿ كمنذ اآلف في عصر الذرة"

 المفاعالت النووية المصرية: أوال
I- المفاعل البحثي األول 
 9199عاـ  أنشاصتمتمؾ مصر مفاعميف نككييف سممييف تـ بناء المفاعؿ األكؿ في  

تدريب ك  المشعة قد صمـ ىذا المفاعؿ إلنتاج النظائرك  بمساعدة االتحاد السكفيتي السابؽ
قد تـ تطكيره فيما بعد لتصبح ك  ىك مفاعؿ تجارب تبمغ قكتو اثناف ميجاكاتك  الفنييفك  العمماء

األبحاث تـ تشكيؿ لجنة إلنشاء مفاعؿ  فكر االنتياء مف مفاعؿ، ك ( ميغاوات9)قكتو ستة 
لمكاصفات تـ االستعانة بخبراء بريطانييف لكضع اك  تحميمو المياهك  قكم بيدؼ تكليد الكيرباء

 تـ طرح مناقصة إلنشاء محطة لتكليد الكيرباء 9194في عاـ ، ك الفنية لممفاعؿ الجديد
كحدة إلزالة ممكحة المياه في منطقة سيدم كرير إال أف ىذا المشركع تكقؼ بسبب حرب ك 

  (3) .9199جكاف 

                                                           
 .2حمدكف، بساـ، المرجع السابؽ، ص  (1)
المجمة المحددات القانونية والسياسية لحق الدول في لالستخدام السممي لمطاقة النووية "، عبادم المغمس، ىاني، "  (2)

 .125، ص 2008، شتاء 17العددالعربية لمعمـك السياسية، 
 .343 -344 المرجع السابؽ، صمعكض غنيـ، سكزاف،  (3)
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 9194مقاىػػػرة عاـ أعمػػػف الرئيػػػس األمريكػػػي نيكسػػػكف أثنػػػاء زيارتو ل 9191بعػػػد حرب ك  
مكافقة أمريكا عمى تزكيد مصر بمحطات نككية تصػػػؿ قدرتيػػػا إلى حكالػػػي ألؼ كثماف مائة 

ىيئة المحطات بإنشػػػاء  9199لسنػػػة  91صدر القانػػػكف رقـ  9199في عاـ ، ك ميغاكات
  (1)البرنامج النووي لتوليد الكيرباءالنووية لتوليد الكيرباء لتضطمع بتنفيذ 

صدر قرار بتشكيؿ المجمس األعمى لمطاقة برئاسة نائب رئيس مجمس  9191في عاـ ك  
الكزراء إال أنو لـ يتـ التكصؿ إلى اتفاؽ مع أمريكا بسبب الخبلؼ حكؿ مكضكع التفتيش 

  (2) عمى المنشآت النككية باإلضافة إلى عدـ تكافر مصادر لتمكيؿ المشركع.
 نووية ىوحدات قو خطة طكيمة المدل إلنشاء  مصركضعت  الثمانيناتمع بداية ك  

 الطاقة النوويةأظيرت أف  الذريةاستنادا إلى دراسات شاركت فييا الككالة الدكلية لمطاقة 
قد كضعت ، ك 2000ينبغي أف تحظى بنصيب كبير مف إنتاج الطاقة بمصر بحمكؿ عاـ 

  (3) .2000 حتى عاـ نووية ىوحدات قو  إلنشاء ثمانيمصر خطة 
المجمس األعمى لمطاقة عمى المضي في ك  اتفقت جميع التكصيات في مجمس الشعبقد ك  

التكنكلكجيا ك  برنامج نككم مع تكفير ما يمـز مف اتفاقيات دكلية تتيح الحصكؿ عمى المكاد
  (4)كذلؾ تدبير التمكيؿ البلـز لمبرنامج النككمك  النككية

 ألسمحة النككية في السادسبالفعؿ قامت مصر بالتصديؽ عمى معاىدة منع انتشار اك 
في الثالث مارس مف نفس العاـ سمـ ممثؿ مصر في الككالة ، و9199العشريف مف فبرايرك 

الدكلية لمطاقة الذرية ترجمة بالمغة االنجميزية لمبياف الذم أصدره كزير خارجية المصرية 
اء بمناسبة التصديؽ عمى معاىدة أكد فيو أف مصر تشرع في عدد مف المشاريع إلنش

الدعـ مف الدكؿ الصناعية ك  ىي تتكقع المساعدة، ك مفاعبلت نككية لتكليد الطاقة الكيربائية
                                                           

 .344ص  معكض غنيـ، سكزاف، المرجع السابؽ، (1) 
 الصفحة نفسيا.المرجع نفسو،  (2)

، ص 2006، جكيمية 165عادؿ محمد أحمد، "تطكرات البرنامج النككم السممي المصرم"، مجمة السياسة الدكلية، العدد  (3)
214. 

 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (4)
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 (1)ىك أمر يتسؽ مع المادة الرابعة مف معاىدةك  الكبرل التي تممؾ صناعة نككية متقدمة
TNP. 

أكدت مصر التزاميا بتطبيؽ نظاـ الضمانات الذم كضعتو الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ك 
ا يتعمؽ باألنشطة النككية السممية التي يجرم القياـ بيا داخؿ إقميميا كفقا ألحكاـ المادة فيم

 بدء االتفاؽ مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بشأف اتفاؽ الضماناتك  الثالثة مف المعاىدة
مصر بشأف تطبيؽ الضمانات المرتبطة ك  بالفعؿ تـ إبراـ اتفاؽ الضمانات بيف الككالةك 

  (2)9191 ة عدـ انتشار األسمحة النككية في شير جكيميةبمعاىد

 محطة نوويةطرحت مصر مناقصة إلنشاء  9191الثبلثيف مف مارس ك  في الحادمك  
ذلؾ بعد ك  9199إال أف ىذا المشركع تكقؼ عاـ  لتوليد الكيرباء قدرتيا ألف ميغاوات

الوكالة الدولية لمطاقة يا في ضكء الدراسات التي قامت بك  ما أثير حكلياك  حادثة تشرنوبيل
بتجميد  القرار المصريبالتالي جاء ك  أمان المفاعالت النوويةحكؿ التأكد مف  الذرية

  (3) .المشروع النووي
I. تـ افتتاح مفاعؿ مصر البحثي الثاني متعدد  1998في عاـ : المفاعؿ البحثي الثاني

 ة المفاعبلتػػػػاث طبيعػػػأبحك  ةػػػػػػػاألغراض حيث يعمؿ عمى إنتاج النظائر المشع
، رادػػار المػػػػاث اختبػػػػأبح، ك ةػػػاليندسة الحراريك  بلتػػأبحاث ىندسية المفاعك  اتػػػػػػػػػػالنيتركنك 
ييدؼ إلى تطكير األبحاث ك  األرجنتيفك  ػػػػػػػرمصة تعاكف بيف ػؿ نتيجػػػػػػػػػػػاف ىذا المفاعػػػػػػػػكك 

، ال يستخدـ في األغراض العسكريةك  سممية لمطاقة النككيةالعممية التي تخدـ االستخدامات ال
عشريف ميغاكاط تحت إشراؼ خبراء دكلييف لمدة سنتيف لمتأكد ك  يعمؿ المفاعؿ بطاقة اثنيفك 

  (4) أف يتسممو الخبراء المصريكف. األماف قبؿك  مف إجراءات السبلمة

                                                           
 .345غنيـ، سكزاف، المرجع السابؽ، صمعكض  (1)
 .الصفحة نفسيػا، المرجع نفسو (2)
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيػا. (3)

 .346، صالمرجع نفسو (4)
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أشعة جاما ك  نظائر المشعةيحقؽ ىذا المفاعؿ دخبل اقتصاديا جيدا بإنتاج العديد مف الو 
كما ينتج ، األغذيةك  البلزمة لتشغيؿ معدات عبلج األكراـ باإلضافة إلى تعقيـ المعدات الطبية

 يقكـ باختبار سمكؾ الكقكدك  رقائؽ السيميككف المستخدمة في الصناعات اإللكتركنية األساسية
 في التطبيقات الطبية يساىـ في تكفير النظائر المطمكبةك  اإلنشائية لممفاعبلت المكادك 
  (1) الصناعية.ك  الزراعيةك 

عاما لبناء  20لمدة  أعادت مصر تنشيط برنامجيا النككم المجمد، 2002كفي عاـ  
في الضبعة ، بمساعدة الصيف، محطة لمطاقة النككية عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط

تشغيميا بحمكؿ عاـ كالتي ينبغي ، مميار يكرك 1.17)شرؽ اإلسكندرية( بتكمفة تقدر ب 
بناء ثبلث ، رتبط أيضا بركسيا باتفاؽ ميـ في ىذا المجاؿتالذم ، مصرعتـز تك  2017

كمف ، ميغاكاط 1800بطاقة استيعابية تبمغ ، 2020محطات طاقة نككية أخرل بحمكؿ عاـ 
ثـ فإف ىذا الطمكح النككم سيسمح لمصر بالكفاء باحتياجاتيا مف الطاقة كلكف أيضا 

  (2) ى نفكذ في الشرؽ األكسط.لمحصكؿ عم
كىك ما كصفو خبراء مصريكف في الطاقة " بنقمة نكعية ىامة في البرنامج النككم  

أف مصر لدييا عدد ىائؿ في الككادر العممية النككية بدكف عمؿ ك  خصكصا، المصرم"
  (3)،تقريبا
أرجع ، ك س تطبيقياليك  كما أف المفاعميف المكجكديف حاليا يكفياف لتدريب العمماء تجريبيا 

بعضيـ إنشاء المحطة الجديدة إلى استيعاب الككادر الفنية المصرية المتزايدة في مجاؿ 
  (4) ربما أيضا لعدـ االعتماد فقط عمى الغاز الطبيعي في مجاؿ الطاقة.، ك الطاقة النككية

                                                           
 .346معكض غنيـ، سكزاف، المرجع السابؽ، ص (1)

(2) Derfoufi, Lakhdar, « Le nucléaire civil dans la zone arabe : défis énergétique ou 
risque de prolifération ? » , 

، مركز جيؿ 2017، جكاف 9مقاؿ منشكر في مجمة جيؿ لمدراسات السياسية كالعبلقات الدكلية ) مجمة إلكتركنية(، العدد 
 .157البحث العممي، ص 

 .345معكض غنيـ، سكزاف، المرجع السابؽ، ص (3)
، محمد، حامد عطية، ممدكح،  (4)  .398ص ، المرجع السابؽآسيا،  الصراع النووي في قارةجماؿ مظمـك
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 : مراكز البحوث النووية: ثانيا

فقد أقامت مصر عددا مف المراكز ؛ أما فيما يخص تأسيس المراكز البحثية النككية 
، تتنكع نشاطاتو لتشمؿ البحكث النككية األساسية، ك مركز البحوث النوويةمف أقدميا ، البحثية

 كذلؾ تطبيقات النظائر المشعة في الطب، ك المفاعبلتك  بحكث دكرة الكقكد النككمك 
 تنمية البحكث ييدؼ إلىك  تقنية اإلشعاعك  المركز القكمي لبحكث (1)،الزراعةك  الصناعةك 
يضـ ، ك غيرىاك  البيئةك  الزراعةك  التطكير باستخداـ اإلشعاعات المؤينة في مجاالت الطبك 

التطكير التي مف أىميا كحدة التشعيع باستخداـ أشعة ك  المركز العديد مف تسييبلت البحث
  (2) المعجؿ اإللكتركني.ك  جاما

دارة المخمفاتو  مركز المعامل الحارةباإلضافة إلى   ييدؼ إلى تطكير الخبرة في ك  ؛ا 
كذلؾ إنتاج النظائر المشعة ، ك معالجة المخمفات المشعة، ك مجاالت دكرة الكقكد النككم

  (3) الصناعية.ك  المستخدمة في مختمؼ التطبيقات الطبية

 تأىيل الكوادر البشرية: ثالثا

كادر البشرية التطكير المستمر لمكك  تضطمع ىيئة الطاقة الذرية المصرية ببرامج لمتأىيؿ 
 الكقاية اإلشعاعيةك  ذلؾ لئللماـ بمبادئ الفيزياء الصحية، ك الممتحقيف الجدد، ك العاممة بيا

ىناؾ برامج متخصصة لكؿ مراكز الييئة لتأىيؿ الككادر ، ك التعامؿ مع المصادر اإلشعاعيةك 
ي عددا تجرل الييئة سمسمة متكاصمة مف برامج التدريب تغط، ك الخاصة قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ

، الكقاية اإلشعاعية، المعجبلت، ك تطبيقات مفاعبلت البحكث: مف أىميا، مف المجاالت
تحميؿ ، حمايتياك  تآكؿ الفمزات، تحمية مياه البحر، اإللكتركنيات، تطبيقات النظائر المشعة

                                                           
، الطبعة األكلى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، مستقبل الطاقة النووية واألمن العربيزكي عكيس، محمد،  (1)

 .132، ص 2011
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (2)

 المرجع نفسػػػو، الصفحة نفسيػػا. (3)
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تجرل بعض ىذه الدكرات ، ك إدارة المخمفات، تككيد الجكدة، األماف البيئي، االنييارات
  (1) الدكلي.ك  ة ضمف برنامج التعاكف اإلقميميالتدريبي

 الدوليو  التعاون اإلقميمي: رابعا

شاركت ىيئة الطاقة الذرية المصرية كعضك مؤسس في الككالة الدكلية  1957منذ عاـ  
منذ ىذا التاريخ أبرمت الييئة اتفاقيات لمتعاكف الثنائي مع العديد مف الدكؿ ، ك لمطاقة الذرية

  (2) تكريد المعدات الفنية.، ك نقؿ التكنكلكجيا، ك التدريب، ك المعمكمات في مجاالت تبادؿ

تأتي مصر عمى رأس قائمة الدكؿ التي تقـك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بتمكيؿ ك  
  (3)،التكنكلكجيةك  مشركعاتيا البحثية

تكييف منظمات دكلية كثيرة عمى المسك  كتشارؾ الييئة المصرية في برامج لمتعاكف مع دكؿ
الككالة الدكلية ، ك الييئة العربية لمطاقة الذرية، ك الدكؿ اإلفريقية: تشمؿ، الدكليك  اإلقميمي

، جميكرية ركسيا االتحادية، ك المركز الدكلي لمفيزياء النظرية بإيطاليا، ك لمطاقة الذرية
  (4) اليند.، ك كندا، ك األرجنتيف، ك الكاليات المتحدةك 

يبلحظ أف قدرات مصر النككية ، برنامج النككم المصرممف خبلؿ التطكر التاريخي لم 
التعاكف ، ك تأىيؿ الككادر البشرية، ك المفاعبلت البحثيةك  تتركز في إنشاء المراكز البحثية

  (5) اإلقميمي.ك  الدكلي

تعقيبا عمى ىذه االتيامات ، ك قد انتشرت اتيامات لمصر بامتبلؾ برنامج نككم عسكرمك  
نفت مصر ك  الضمانات المرتبطة بياك  زاماتيا الدكلية تجاه المعاىدةأكدت مصر احتراميا اللت

بشدة ىذه االتيامات حيث أكد رئيس الكزراء المصرم أف البرنامج النككم المصرم مكجو 
                                                           

 .133 زكي عكيس، محمد، المرجع السابؽ، ص (1)
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. (2)

 .134المرجع نفسو، ص  (3)
 .133زكي عكيس، محمد، المرجع السابؽ، ص  (4)
 .134المرجع نفسو، ص  (5)
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، تحمية المياه في إطار ىيئة الطاقة الذرية المصريةك  بشكؿ أساسي لتكليد الطاقة الكيربائية
 الككالة الدكلية لمطاقة الذريةك  ناؾ تعاكنا جادا بيف مصرأكد كزير الخارجية المصرم أف ىك 
يحؽ لمصر أف تكفد فريقا إلى الككالة ك  التقصيك  أنو يحؽ لمككالة أف تكفد فريقا لمبحثك 

قد أكدت الككالة الدكلية لطاقة الذرية ذلؾ بعد أف أخذكا عينات ، ك لئلجابة عمى أية تساؤالت
المتحدة أف خبرة الكاليات المتحدة األمريكية مع  بينما أكدت الكاليات، لمفحص المعممي

 ( 1) مصػػر تؤكد أنيا دكلػة ممتزمػػة بالمعاىدة.

 البرنامــج النـــووي العراقــــــي: الفرع الثاني

فقد حصمت عمى أكؿ ، الدكلة العربية الثانية التي كانت تمتمؾ تقنية نككية ىي العراؽك  
بعكس ، ميجاكات 5بقدرة ، مف االتحاد السكفيتي 1968مفاعؿ نككم لؤلغراض السممية عاـ 

تشغيؿ  1980بدأ في عاـ ، ك ما ىك شائع بأف أكؿ مفاعؿ نككم حصمت عميو كاف مف فرنسا
  (2) .مفاعؿ بحثي آخر صغير

كاف أكؿ دخكؿ لمعراؽ في حقؿ القكة النككيػػػة مف خبلؿ معاىدة مع السكفيات عاـ  
ابتاعت  1968 في عاـ، ك بالقرب مف بغداد يرمف أجؿ بناء مفاعؿ نككم صغ 1959

في السنكات األخيرة ، ك ميغاكاط مف إنتاج االتحاد السكفياتي 2 العراؽ فرف أبحاث بػ " طاقة
 حظى البرنامج النككم العراقي بعممية تسريع مممكسة منذ بذلت جيكد إلعداد طاقة بشرية

  (3)فنية في المجاؿ النككم.ك  منشآت مبلئمة مف أجؿ بناء قاعدة عمميةك  شراء معداتك 

" صداـ  راحؿالمتميزة التي كانت تربط رئيسو الك  بسبب العبلقات الخاصةك  لكف العراؽك  
حدث تعاكف كاسع بيف البمديف في ، حسيف" مع الرئيس الفرنسي " فاليرم جيسكار ديستاف"

، مجاؿ النككمكقعت اتفاقية بيف البمديف لمتعاكف في ال، ك 1979ك 1975الفترة ما بيف عامي 
                                                           

 .304 -303معكض غنيـ، سكزاف، المرجع السابؽ، ص ص  (1)
، محمد كحامد عطية، ممدكح، المرجع السابؽ، ص  (2)  .399جماؿ مظمـك
 كاالقتصادية اإلسرائيمي "، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية -" الخيار النككم في الصراع العربي، ربابعة، غازم (3)

 .709، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ بف عكنكف، ص1987، لسنة 2كالسياسية، العدد 
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 تـ خبلليا تزكيد العراؽ بمفاعميف يعمبلف باليكرانيكـ المخصب الذم تعيدت باريس بتقديمو
  (1).فني عراقي في المجاالت النككيةك  ميندسك  ( عالـ600بتدريب )ك 

 40" بقدرة  Osirak " أكزيراؾ بدأ بتشغيؿ مفاعؿ األبحاث في 1981مع نياية ك  
كاف مف ، ك 1981 سنةقامت الطائرات اإلسرائيمية بتدميره ىك المفاعؿ الذم ، ك ميجاكات

فبتاريخ (2) الممكف إنتاج كمية مف البمكتكنيـك كافية نظريا لتصنيع قنبمة أك قنبمتيف في العاـ.
قذفت إسرائيؿ بالقنابؿ النككية المفاعؿ النككم العراقي الذم كاف الفرنسيكف  1981جكاف  7

بعث اإلسرائيميكف ثماني طائرات حممت كؿ منيما قنبمتيف حيث ، قد أقامكه في ضكاحي بغداد
ىذه األخيرة طارت عالية في سماء ، تحمييا ست طائراتك  رطؿ ترافقيا 2000كزف الكاحدة 

ال ك  ال يكشفيا الرادار العراقي األردف ثـ انخفضت إلى مستكل المباني في بغداد حتى
زعـ مناحـ بيجف رئيس الكزراء ، ك ةال األمريكي الذم يتجكؿ في سماء السعكديك  السعكدم

لك أف االدعاء أنكره الفنيكف ، ك اإلسرائيمي أف العراؽ كاف عمى كشؾ إنتاج سبلح نككم
  (3) العراقيكف.ك  الفرنسيكف

عمى عكس ليبيا التي اعتمدت بشكؿ مكثؼ عمى المساعدة الخارجية لتطكير برامج ك 
خاصة ، تجنبكا المساعدة الخارجية الرسمية اعتمد العراؽ عمى عممائو الذيف، األسمحة النككية

  (4)،عمى مفاعؿ أكزيراؾ 1981بعد أف شنت إسرائيؿ ضربة جكية مفاجئة عاـ 

لكنو فشؿ بسبب ، كالبرنامج النككم العراقي كاف مف الممكف نجاحو بنياية التسعينات
مف ما ترتب عميو ، ك 1991خاصة بعد غزك الككيت ، السياسي الرئيس صداـ حسيف طمكح

خضكعيـ لممراقبة الدكلية التي لـ يستطيعكا التغمب ، ك زيادة الضغكط عمى العمماء العراقييف
                                                           

 المرجع نفسػػو، الصفحة نفسيا. (1)

، محمد، حامد عطية، ممدكح (2)  .399، ص المرجع السابؽ، جماؿ مظمـك
، ص 2000، الطبعة الثانية، دار األميف، القاىرة، الصراع في الشرق األوسط والعالم العربيصادؽ صبكر، محمد،  (3)

65. 
(4) Jack Caravelli, Beyond Sand and Oil,The nuclear Middle East , U.S.A, Praeger, 
2011,p 69. 



 الوضع الراىن لالستخدام السممي لمطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط        الباب األول:    

-    - 

ىؿ : تساءؿ قائبلك  قدرات العراؽ النككية، قد تناكؿ الدكتكر أحمد عبد الحميـك  (1) عمييا.
ش أجاب مستعينا بأحد التقارير الميمة التي كتبتيا لجاف التفتيك  يمتمؾ العراؽ قدرات نككية؟

يبدأ التقرير الذم أعدتو لجاف التفتيش ، يحمؿ قدرات العراؽ النككيةك  الذم يصؼ، ك الدكلية
حيث تبيف أف ك  كشفت أعماؿ لجاف التفتيش عف تفاصيؿ البرنامج النككم العراقي: بقكلو

-Longالعراؽ كاف يتبع برنامجيف أكليما البرنامج طكيؿ المدل إلنتاج األسمحة النككية 
range clandestine nuclear program  يركز البرنامج ىذا عمى تطكير المعداتك 

خصصت ليذا ك  الخبرة البلزمة إلنتاج اليكرانيكـ عالي التخصيب مف المكارد المحمية المخزنةك 
  (2) .البرنامج عدة مبلييف مف الدكالرات األمريكية

 crash nuclear weaponأما البرنامج الثاني فيك برنامج أسمحة نككية عاجؿ  
program  ي لمككيت ػػػػاح العراقػػػبعد االجتي، ك 9110 قد بدأ العمؿ بو في شير أكت سنةك

  (3)،رةػػػمباش

ىك إنتاج رأس نككية ، مكازيا لوك  ؿج األك ػػػة لمبرنامػػاف إضافالذم ك، جػػػاف ىدؼ البرنامػػػكك 
أف ينتج العراؽ مف ىذا  كاف مف المفترضك  كاحدة تحفظ التكازف االستراتيجي لممكقؼ العراقي

  (4) .9110البرنامج مكاد انشطارية كافية إلنتاج الرأس المطمكبة في ربيع سنة 

نتيجة القصؼ الجكم لقكات ، قد أكقؼ نشاط البرنامجيفك  ": ثـ يضيؼ التقرير قائبل 
التي كاف مف نتائجيا إخراج الجيش العراقي مف ، ك التحالؼ خبلؿ حرب الخميج الثانية

كما استمر تعطيؿ اإلدارة األمريكية لذلؾ النشاط نتيجة لعمؿ لجاف التفتيش الدكلية ، الككيت
  (5)،التي شكمت بناء عمى قرار مجمس األمف بيذا الخصكص

                                                           
(1) Jack Caravelli, Op Cit ,p 69. 

(، مركز الدراسات اإلقميمية، 10، سمسمة شؤكف إقميمية رقـ )القدرات النووية في الشرق األوسطعبلؼ، إبراىيـ، خميؿ ال (2)
 .57، ص 2006جامعة المكصؿ، العراؽ، سبتمبر 

 المرجع نفسػػو، الصفحة نفسيا. (3)

 .57خميؿ العبلؼ، إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص  (4)
 .58المرجع نفسو، ص  (5)
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، منذ ذلؾ الكقت لـ تستطع المجاف اكتشاؼ أم نشاطات عراقية جديدة في ىذا االتجاهك  
  (1) .9119نتيى منذ منتصؼ جانفي طبقا ليذا التقرير فإف النشاط النككم العراقي اك 

إف كاضعي التقرير أكدكا ، ينقؿ الدكتكر أحمد عبد الحميـ عف التقرير المشار إليو آنفاك  
يتعمؽ بعضيا ، صندكقا مف الكثائؽ (940 )بأف العراقييف سممكا لجاف التفتيش أكثر مف 

، بما فيو البرنامج العاجؿ، مقد أشارت الكثائؽ إلى أف برنامج العراؽ النكك ، ك بالبرنامج النككم
نقص ، ك الصراعات الداخمية، ك كاف يسير ببطء شديد نتيجة لبعض مشاكؿ اإلدارة المزمنة

  (2) البنية التحتية التكنكلكجية.، ك القدرات الفنية

 فقد ،بيذا الخصكص ىناؾ نقطتاف ميمتاف أكالىما أنو إذا لـ يكف العراؽ قد غزا الككيتك  

 إلنشاء المخصب اليكرانيـك مف كافية كميات المدل الطكيؿ برنامجو نتجي أف الممكف مف كاف

 الفكريةك  الفنية المشاكؿ مف العديد فإف الثانية النقطة أما ،9119 عاـ في صغيرة نككية ترسانة

  (3) التخصيب. عالي يكرانيـك عمى الحصكؿ محاكلة بالفعؿ تعطؿك  البرنامج تكتشؼ كانت

 بعد أم ،9110 سنة سبتمبر في أنو إلى التقرير أشار فقد ،اجؿالع البرنامج يخص فيماك  

 التخصيب تكنكلكجيات مف أم عمى السيطرة العراقية القدرة تستطع لـ ،الككيت اجتياح مف شير

 مف كافية كميات بعد أنتجت قد تكف لـك  ،سابقة سنكات لعدة تستخدميا كانت التي المتعددة

  (4) .النككم السبلح بإنتاج تسمح التي التخصيب عالي اليكرانيـك

 اليكرانيكـ كقكد مخزكف مف جزء لتحكيؿ خططت فقد ،فعميا الككيت الجتياح نظرا لكفك  

 لصالح النككية األبحاث مفاعبلت في الستخدامو ركسياك  فرنسا مف العراؽ عميو حصؿ الذم

 نتاجإل صالحا ليصبح الكقكد ىذا مف جزء تخصيب المفترض مف كافك  ،العاجؿ البرنامج

 ىذه كانت بالطبعك  ،اليدؼ ىذا لمثؿ صالحة لتصبح النككية كسائميا بعض تعديؿ مع األسمحة

                                                           
 ، الصفحة نفسيا.عبلؼ، إبراىيـ، المرجع السابؽخميؿ ال(1)

 المرجع نفسػػػو، الصفحة نفسيػػػا. (2)

 .الصفحة نفسيػػػا ، المرجع نفسو (3)
 .59-58، ص نفسػوالمرجع  (4)
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 ،نككية رأس أك ،قنبمة لبناء البلزمة المنشآت أعد قد العراؽ يكف فمـ ،لمتطبيؽ قابمة غير الخطة
 يككف قدك  ،ؿالعاج برنامجو لتنفيذ لمعراؽ البلـز الزمني المدل عمى الدقيؽ الحكـ يتيسر لـ بذاك 

 (1) الجيكد. تمؾ أحبط األمريكية لمقكات الجكم القصؼ أف إال ،ذلؾ تحقيؽ تجاه مسافة قطع قد

تفاصيػػػػؿ مخػػػػزكف العػػػػػػراؽ ، ك تكسع التقرير في إيضاح مصادر الحصكؿ عمى اليكرانيكـك  
يات التي كاف العراقيكف كالكم، نسػػػب التخصيػػػػب لمجمكعات التخزيػػػف طبقا لمػػصادرىػػػا، ك منو

ثػػػـ اختتػػػـ التقريػػػػر ىػػػػذه الفقػػػػػػػرة ، أساليػػػب تحكيمو فنيػػػػا لمكاد جديػػػدة، ك ينػػػػػػككف استخدامػػػػيا
في نكفمبر سنة  رغػػػػػـ بػػػػػػدء تفتيػػػػش الككالػػػػة الدكليػػػػة لمطاقػػػػة الذريػػػػة عمى العػػػػػراؽك : قائػبل

مكاجية العالـ باألمر ك  9119فقد كاف في نية العراؽ إنتاج القنبمة في أفريؿ ، 9110
تكنكلكجية ك  لصعكبات فنية، غير ممكف التطبيؽك  بالطبع كاف ذلؾ غير كاقعي، ك الكاقع

  (2) متعددة.

 خبلؿك  ،9119 نةس جانفػػػػػي منتصػػػػؼ فػػػػي عمميػػػػا العراقػػػػػػي النػػػػػككم البرنامػػػج انتيى لقد 

 مجرد إعادة دكف حالتك  البرنامج عمى قبضتيا الدكلية التفتيش لجاف أحكمت لذلؾ التالية الفترة

 طيمة االقتصادم الحصار فرض استمرك  عمميا في المجاف ىذه استمرت لقدك  ،بإحيائو التفكير

خراجوك  العراؽ إضعاؼ ذلؾ كراء مف الحقيقي اليدؼ أف الطبيعي مفك  سنة (13 )  ساحة مف ا 

  (3) العسكرية. قدراتو تحجيـك  اإلسرائيمي -العربي الصراع

 فريؽ تكميؼ األمريكية اإلدارة قررت ،2001 سنة أفريؿ مف التاسع في العراؽ احتبلؿ بعد 

 بشؤكف المعنية األمريكية المؤسساتك  المخابرات منتسبي مف أمريكي 9400 مف مؤلؼ مسح

 رئيس أعمف ،العراؽ أراضي عمكـ في التحقؽك  التحرم فم أشير تسعة بعد لكفك  ،السبلح نزع

                                                           
 .59ص  خميؿ العبلؼ، إبراىيـ، المرجع السابؽ، (1)
 .الصفحة نفسيػػػا، المرجع نفسو (2)
 .60-59المرجع نفسو، ص (3)
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 خرجك  آخر فريؽ جاءك  ،لمتسمح نككم برنامج ألم العراؽ امتبلؾ عدـ ،كام ديفيد الفريؽ

  (1) ذاتيا. باالستنتاجات

إال أف القكة البشرية العممية في المجاؿ ، برغـ انييار معظـ البنية التحتية النككية لمعراؽك  
التي كانت ك  – ىي الثانية في العالـ العربيك  نؤمف أف المدرسة النككية العراقيةالنككم تجعمنا 
 –الكثير مف العمماء العرب الكافديف أمثاؿ المرحكـ الدكتكر يحي المشد ك  غنية بعممائيا

ىذا مف (2) ستتمكف مف إعادة بناء البرنامج النككم بعد عكدة الكضع األمني إلى االستقرار.
ما صاحب ، ك أما مف الناحية الكاقعية فخضكع العراؽ لعقكبات اقتصادية، الناحية النظرية

 ةما تبلىا مف غارات أمريكيك  ذلؾ مف عمميات تفتيش مف جانب األمـ المتحدة
التي تتبع  -ىي في جانب رئيسي منيا إجراءات تيدؼ الكاليات المتحدة ، إلخ...بريطانيةك 

مف كرائيا إلى إببلغ رسالة  -الدكؿ العربيةك  سياسة الكيؿ بمكياليف بالنسبة إلى إسرائيؿ
ال ، ك مستمرة إلى الدكؿ العربية جميعا بأال تحاكؿ المحاؽ بإسرائيؿ في مجاؿ التسمح النككم ا 

 .سيككف مصيرىا مثؿ مصير العراؽ الحالي

 البرنامــــج النـــووي الميبـــــي: الفرع الثالث

حيث بدأت جيكدىا منذ ، لنككية فيي ليبياثالث الدكؿ العربية في دخكؿ مجاؿ الطاقة ا 
قد تمكنت ليبيا مف ك  1975مطمع السبعينات حيث تـ إنشاء مجمس لمطاقة النككية عاـ 

ال تزاؿ األبحاث جارية بشأف ، ك مبلييف كاط 10الحصكؿ عمى مفاعؿ نككم سكفيتي قكتو 
جرت أك  نمندافك  ساعدة االتحاد السكفيتيبم، مميكف كاط 440إقامة محطة أخرل طاقتيا 

في نفس ك  بيدؼ الحصكؿ عمى الماء الثقيؿ، ربيةغمع ألمانيا ال 1980صاالت في عاـ ات
 . (3)السكيدك  فرنساك  الكقت تدعـ ليبيا عبلقاتيا النككية مع كؿ مف اليند

                                                           
 .60ص ؿ العبلؼ، إبراىيـ، المرجع السابؽ، خمي (1)
 .105الطحاكم، مرسي، المرجع السابؽ، ص (2)
، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية «اإلسرائيمي –الخيار النككم في الصراع العربي »غازم ربابعة،  (3)

 .701 ، ص1987، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، بف عكنكف، 03كالسياسية، العدد 
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 امتالك ليبيا لمطاقة النووية: أوال

بحاث النككية قرب تتمركز حكؿ مركز تاجكرة لؤل، تممؾ ليبيا بنية تحتية نككية متكاضعة 
ميغاكاط أنجز بمساعدة سكفياتية  10ىذا المركز مكقع لمفاعؿ أبحاث نككم بقكة ، ك طرابمس
 15ىك يشتمؿ عمى ، ك كضع تحت ضمانات الككالة الدكلية لمطاقة الذريةك  1981في سنة 

، مفاعؿ اندماج مف طراز تككاماؾك  مكلد لمنيكتركنات، بما في ذلؾ مرفؽ ميـ، مختبراك  مرفقا
مختبر عمـ ك  ىك أيضا مكقع المختبر الكيماكم اإلشعاعي الذم يدعـ أنشطة إنتاج النظائرك 

  (1) .المعادف النككم

قد ك  أمريكا لدراسة الفيزياء النككيةك  تبذؿ ليبيا جيكد كبيرة في إرساؿ البعثات إلى أكركباك  
لجامعة الفاتح في  ت ببناء مركز لمدراسات النككية تابعيقامت ليبيا بالتعاكف مع السكفي

 600كافقػػػت فرنسا عمى تزكيد ليبيػػػا بفػػػػرف نػػػككم بطاقػػػة  1976 مارسفي ، ك الغرب
  (2)عدلت عف تنفيػػػػذ الصفقػػة الميبيػػػةك  اػػؾ أعادت فرنسػػػػا تقييـ فكرتيػبعػػد ذل، ك اكاطػميغ

تعزيز بنيتيا التحتية لميبيا فرصة ل 1999كفر تعميؽ عقكبات األمـ المتحدة في سنة  
  (3)،التعاكف العمميك  النككية مف خبلؿ المشتريات الخارجية

صفقة مف الحقبة السكفياتية ببناء مفاعؿ قد بدأت ركسيا مباحثات مع ليبيا بشأف إحياء ك  
، عرضت مساعدة ليبيا في تحديث مركز تاجكرة لؤلبحاث النككية، ك نككم لتكليد الطاقة

غيرىا مف أشكاؿ ك  ة إلى عرقمة ىذا التعاكف في مجاؿ الطاقة النككيةسعت الكاليات المتحدك 

                                                           
ىارت، جكف كف.كايؿ، شانكف، ترجمة حسف، حسف كاأليكبي، عمر، " تخمي ليبيا عف األسمحة النككية كالبيكلكجية  (1)

، معيد ستككيكلـ ألبحاث 2005كالكيماكية كالصكاريخ الباليستية"، التسمح كنزع السبلح كاألمف الدكلي، الكتاب السنكم 
 .918ص  ←893السبلـ الدكلي، ص 

 ربابعة، المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا. غازم (2)
(3)

US Central Intelligence Agency,« Unclassified Report to the Acquisition of Technology 

Relating to weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Munitions»,1 January 

through 30 June 2002,the site : https://www.cia.gov/library/reports/archived-reports-

1/721report_jan-june2002.pdf,p    
 

https://www.cia.gov/library/reports/archived-reports-1/721report_jan-june2002.pdf,p
https://www.cia.gov/library/reports/archived-reports-1/721report_jan-june2002.pdf,p
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معتبرة أف مثؿ ىذا العمؿ في القطاع المدني يمكف أف يساعد ليبيا في تطكير البنية ، التعاكف
  (1) الخبرة التقنية المناسبة لبرنامج عسكرم.ك  التحتية المزدكجة االستخداـ

، المككناتك  التقاناتك  شراء المكاد النككية الحساسةتمقت ليبيا مساعدة خارجية كبيرة في  
، قدـ جانب كبير مف ىذه المساعدة عف طريؽ شبكة سرية معقدة يديرىا عبد القدير خافك 

فابتداءا مف سنة ، يشار إليو في بعض األحياف بأنو " أبك" البرنامج النككم الباكستاني
المككنات ذات الصمة مف أجؿ ك  زكدت شبكة خاف ليبيا بأجيزة الطرد المركزم، 1997

أعطت ليبيا أيضا الكثائؽ المتعمقة بتصميـ األسمحة ، ك برنامج غير معمف لتخصيب اليكرانيكـ
  (2) النككية.

 مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ليبيا تعاون: ثانيا

أنظمة ك  شكمت ليبيا بقيادة القذافي مصدرا دائما لمقمؽ فيما يتعمؽ بانتشار األسمحة النككية 
  (3)،إطبلقيا الصاركخية الباليستية

أبرمت اتفاقية رقابة شاممة ك  1975كقد صادقت ليبيا عمى معاىدة عدـ االنتشار في سنة 
رغـ ىذه الخطكات كاف العديد مف ، ك 1980مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في سنة 

افي منخرط في أنشطة نككية الخبراء المستقميف يشتبيكف بأف نظاـ القذك  المحمميف الحككمييف
  (4) مف برنامج محظكر لؤلسمحة. غير مصرح عنيا كجزء

أبمغ المسؤكلكف الميبيكف الككالة الدكلية لمطاقة ، 2003ديسمبر  20في اجتماع عقد في  
الذرية أف البمد منخرط منذ عقد مف الزمف في أنشطة نككية غير معمف عنيا تيدؼ إلى إنتاج 

سافر المدير العاـ لمككالة  مف نفس السنة ديسمبر 28في ، ك ة دكليا"مكاد" ألسمحة محظكر 
" لبدء عممية ابمس مع فريؽ مف المفتشيف الكبارالدكلية لمطاقة الذرية محمد البرادعي إلى طر 

                                                           
(1)US Central Intelligence Agency,Op cit.p 12. 

 .903لمرجع السابؽ، ص ىارت، جكف كف.كايؿ، شانكف، ا (2)
 .902نفسو، ص  المرجع (3)
 .902ص المرجع نفسو،  (4)



 الوضع الراىن لالستخدام السممي لمطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط        الباب األول:    

-  1 - 

أبمغت  في أثناء الزيارة، ك الحاضرة"ك  معمقة لمتحقؽ مف األنشطة النككية الميبية الماضية
منيا لـ يعمف عنيا  4، مكقعا 12بأف البرنامج النككم الميبي يضـ  السمطات الميبية البرادعي

رجحت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية أف يككف ، بناء عمى أعماؿ التفتيش األكلية، ك سابقا
  (1) البرنامج النككم العسكرم الميبي في مراحؿ التطكر األكلى.

كالة الدكلية لمطاقة الذرية يذكر قدـ البرادعي تقريرا إلى محافظي الك  2004كفي فبراير  
فيو أف ليبيا لـ تؼ بالتزاماتيا بمكجب اتفاقيات الضمانات مع الككالة الدكلية لمطاقة 

  (2)،الذرية

قامت بمجمكعة مف ك  الثمانينات مكاد نككيةذكر التقرير أف ليبيا استكردت ابتداء مف ك 
كما تتطمب ، ة لمطاقة الذرية عنياكاسعة مف األنشطة النككية التي لـ تبمغ الككالة الدكلي

 المكاقع األخرل التي خزنت فييا المكادك  كما أنيا لـ تعمف عف المرافؽ، اتفاقيات الضمانات
  (3) تمت معالجتيا.ك 

تبنى مجمس محافظي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية قرارا اعتبر ، 2004مارس  10في  
كما حددىا المدير ، مانات المعقكدة مع الككالةفيو أف عدـ كفاء ليبيا بمتطمبات اتفاقية الض

فقرة ج مف النظاـ األساسي لمككالة الدكلية لمطاقة  12العاـ تشكؿ عدـ امتثاؿ بمكجب المادة 
طمب القرار مف البرادعي عرض األمر عمى مجمس األمف ؛ تبعا ليذا األخير، ك الذرية
"ألغراض اإلببلغ  ىك ألمفغير أنو نص عمى أف التقرير المقدـ إلى مجمس ا، الدكلي
كافقت عمى القياـ بيا ، ك امتدح ليبيا " عمى األعماؿ التي قامت بيا حتى تاريخوك  فحسب"

رفض مجمس األمف الدكلي فيما بعد النظر في التدابير العقابية ، ك لمعالجة عدـ االمتثاؿ"
  (4) بحؽ ليبيا.

                                                           
 .904ص  ىارت، جكف كف.كايؿ، شانكف، المرجع السابؽ، (1)
 المرجع نفسو، الصفحة نفسػػيا. (2)

 .المرجع نفسو، الصفحة نفسػػيا(3)
 .905-904المرجع نفسو، ص  (4)
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رية بشأف عدـ كفاء ليبيا بعد صدكر قرار مجمس محافظي الككالة الدكلية لمطاقة الذ 
كقعت ليبيا عمى بركتكككؿ إضافي ممحؽ ، بمتطمبات اتفاقية الضمانات المعقكدة مع الككالة

مارس  10كاف ذلؾ بتاريخ ك  باتفاقية الضمانات الخاصة بيا مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
2004،(1)  
كلية لمطاقة الذرية في التحقؽ يمنح ىذا البركتكككؿ سمطة كبيرة إلى مفتشي الككالة الدك  

مف أف ليبيا لـ تحكؿ المكاد النككية المضمكنة ألغراض محظكرة أك تقـ ببناء منشآت نككية 
دخكلو حيز ك  أعمنت ليبيا أنيا ستمتـز بأحكاـ البركتكككؿ قبؿ المصادقة عميو، ك محظكرة
ب بمكجب قدمت ليبيا اإلعبلف األكلي المكسع المطمك  2004مام  26في ، ك التنفيذ

  (2) البركتكككؿ اإلضافي.

 البرنامـــج النـــووي اإلماراتــــي: الفـــرع الـــرابع

أف دكلة اإلمارات العربية المتحدة ىي أكثر الدكؿ العربية جدية في الدخكؿ  يمكف اعتبار 
عف خطة كطنية الستخداـ  2009فقد أعمنت أكؿ مرة في أفريؿ ، إلى عص الكيرباء النككية

جيغاكات  (91.1) مف  ة النككية لممساىمة في رفع قدرة مصادر الطاقة المطمكبة لمببلدالطاق
حيث سيضمف الغاز الطبيعي نصؼ ىذه ، 2020عاـ  ( جيغاوات40)إلى  2009عاـ 
لتغطية بقية ، مف ىذه االحتياجات %9-9ستساىـ مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ك  القدرة

  (3) المطمكب مف مصادر الطاقة.

عمى بعد حكالي البراكة قررت اإلمارات بناء مجمع لتكليد الكيرباء نككيا في مكقع ك  
 عمى عكس الدكؿ العربية األخرل تسير اإلمارات بخطى كاسعة؛ ك كـ غربي الركاس( 10)

                                                           
 .905، ص  ؽ،ىارت، جكف كف.كايؿ، شانكف، المرجع الساب (1)
 .الصفحة نفسيا،  المرجع نفسػػو (2)
 .109الطحاكم، مرسي، المرجع السابؽ، ص (3)
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التنظيمات اإلدارية البلزمة طرحت في ك  فبعد كضع المكائح، حثيثة عمى ىذا الطريؽك 
  (1)،ة لبناء المجمع النككممناقصة دكلي 2001منتصؼ سنة 

أرست العطاء عمى الشركة الككرية ككنسريـك ككرل جنكبى  2001في ديسمبر ك  
KOPECO  بميكف دكالر أمريكي بعقد مع " اتحاد اإلمارات لمطاقة النككية  20.4بمبمغ

"ENEC: Emirates Nuclear Energy Cooperation. (2)  يعتبر مشركع براكة أكبر
محطات  4حيث يجرم بناء ، محطات الطاقة النككية السممية في العالـمكقع إنشائي ل

أعمنت مؤسسة اإلمارات لمطاقة النككية أف نسبة اإلنجاز في المحطة ، ك متطابقة في آف كاحد
لتصؿ ، بالمائة 75بينما كصمت في المحطة األكلى إلى أكثر مف ، بالمائة 52الرابعة بمغت نحك 

  (3) بالمائة. 82لممحطات األربع إلى أكثر مف بذلؾ نسبة اإلنجاز الكمية 
المبرد  PWRتتقدـ أعماؿ تنفيذ ىذا المشركع العمبلؽ لبناء المفاعبلت األربع مف النكع ك  

سيجرل كضع أساس بناية ، ك ميغاكات كيرباء لكؿ مفاعؿ (9400)  بالماء المضغكط بقدرة
تكصيمو بشبكة الكيرباء خبلؿ ك  المخطط أف يبدأ تشغيمو، ك 2092المفاعؿ األكؿ خبلؿ عاـ 

ليستكمؿ ، ثـ يتكالى إطبلؽ المفاعبلت الثبلثة األخرل بمعدؿ مفاعؿ كاحد لكؿ عاـ، 2099
  (4) ( ميغاوات.1900)  بقدرة كمية 2020المجمع النككم في 

فييا يعمؿ ، ك لجاف الطاقة الذرية اما يبلحظ عمى معظـ الدكؿ العربية األخرل أف لدييو 
ىي ك  تطبيقاتيا في نطاؽ اإلمكانيات المتاحةك  في مجاالت بحكث اإلشعاعاألخصائيكف 

 عادة متكاضعة. 
 
 

                                                           
 .109، صالطحاكم، مرسي، المرجع السابؽ(1)
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا (2)
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 البرنامـــــج النــــــووي السعــــــــودي: الفـــــرع الخـــامس

كزارة  يتبع ىذا النشاط، ك ال تمتمؾ المممكة العربية السعكدية أية قدرات نككية مؤثرة 
كما كقع عقد إلنشاء ، مع فرنسا 1976تعاكف النككم عاـ البتركؿ حيث كقع أكؿ اتفاؽ لم

كما أف ىناؾ دراسات في ، مميكف كاط( تقيمو فرنسا 5مفاعؿ نككم صغير تبمغ قدرتو ) 
  (1) مجػػاؿ إقامػػة محطػػات لتحميػػة الميػػاه باستخداـ الطاقػػة النككيػػة.

، ػات كبيػػرة فػػي األراضػػي السعكديػػػةكما تشير الدراسات إلى تكفػػر خاـ ) اليكرانيكـ( بكميػ 
لمسعكديػػة عبلقػػات ، ك جرت أبحػػاث الستخػػبلص ىػذا الخػػاـ تحت إشػػراؼ األمـ المتحدة قػػدك 

  (2)كثيقة مع باكستػػاف إال أف ذلؾ ال يرقػػى إلى المجاؿ النككم العسكػػرم.

يعد األكؿ مف نكعو ، مع فرنساكقعت السعكدية اتفاقا لمتعاكف النككم  2011في فبراير ك  
مدينة  2009الجدير بالذكر أف المممكة العربية السعكدية أقامت عاـ ، ك في تاريخ المممكة

  (3)المتجددة.ك  الممؾ عبد اهلل لمطاقة النككية

ذكرت ككالة األنباء السعكدية أف المؤسسة الكطنية الصينية لمصناعة النككية ك  
(CNNC)  المشركعات النككية الحككمية الرائدة في الصيف ىي المسؤكلة عف تطكيرك ،

كقعت مذكرة تفاىـ مع ىيئة المساحة الجيكلكجية السعكدية لتكثيؽ التعاكف القائـ بيف الجانبيف 
.ك  تقييـ مصادر اليكرانيـكك  في مجاؿ استكشاؼ   (4)الثكريـك

                                                           
 .265 -264ص ص  ، المرجع السابؽ،أزمة البرنامج النووي اإليرانيحسيف، زكرياء،  (1)
 .265المرجع نفسو، ص  (2)
، الطبعة األكلى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، مستقبل الطاقة النووية واألمن العربيزكي عكيس، محمد،  (3)

 .113، ص 2011
 48" العدد IRSN UPDATESنيمة، نصر، " الرياض تكقع اتفاقات مع بكيف في مجاؿ الطاقة النككية "، مترجـ مف " (4)

، نشرة الذرة كالتنمية، تصدر عف الييئة العربية لمطاقة الذرية، المجمد التاسع كالعشركف، العدد 2017الصادر في سبتمبر 
 .47، تكنس، ص 2017الثالث 
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ىي ، ك بحرستساعد الطاقة النككية المممكة عمى تطكير محطات إلزالة ممكحة مياه ال 
مذكرة تفاىـ لمتعاكف في  2012الصيف قد كقعتا في عاـ ك  كانت السعكدية، ك منتج رائد ليا

  (1) مجاؿ االستخداـ السممي لمطاقة النككية.

 اإليرانيالبرنامج النووي : المطمب الثالث

 كانت أكلى خطكاتو إنشاءك  بدأ برنامج إيراف النككم بمساعدة الكاليات المتحدة األمريكية 
جذكر البرنامج النػككم كليذا سندرس ، محطة نككية بحثية إلنتاج الطاقة الكيربائية

فرع ) العكامؿ التي دعت إيراف إلى تطكير القدرات النككية العسكرية، )فرع أكؿ(اإليرانػي
 ) فرع ثالث(.مككنات البرنامج النككم اإليراني ، ثاف(

 جذور البرنامج النـووي اإليرانـي: لفرع األولا

ىك ما ، في بادئ األمر لـ يكف لدل القيادة اإليرانية طمكحات كبرل في المجاؿ النككم
ككقعت ، شجع إيراف عمى أف تككف في مقدمة الدكؿ المعنية بقضايا منع االنتشار النككم

 شباط 2كما صادقت عمييا في ، 9199جويمية  9 عمى معاىدة منع االنتشار النككم في
9190(2)  

 91تفاقية الضمانات النككية الخاصة بالككالة الدكلية لطاقة الذرية في ثـ كقعت عمى ا
تمـز الككالة ، ك إف اتفاقية الضمانات تمـز الدكلة باإلعبلف عف منشآتيا النككية، 9191 أيار

التحقؽ مف استخداميا ك  الدكلية لمطاقة الذرية مساعدة الدكؿ في الحصكؿ عمى التقنية النككية
  (3)لؤلغراض السممية

                                                           
 .47ص ، السابؽالمرجع  نيمة، نصر،(1)
، ص 2013رسبلف، ب ط، دمشؽ،  ، داراستراتيجية إيران اتجاه دول الخميج العربيجعفر الطائي، تاج الديف،  (2)

212-213. 
، بيت الحكمة 10، سمسمة كتب ثقافية، العدد البرنامج النووي اإليراني وتداعياتو اإلقميمية والدوليةجبار عبلم، ستار،  (3)

 .79، ص 2009العراقي، الطبعة األكلى، بغداد، 
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)أثناء  9194تكقؼ ىذا البرنامج حتى العاـ  9191بعد قياـ الثكرة اإليرانية في العاـ 
، الحرب العراقية اإليرانية( فبدأت إيراف برنامجا نككيا مكسعا ركز عمى دكرة الكقكد النككم

نتاجك  يضمف ذلؾ تخصيب اليكرانيـك كاف اليدؼ المعمف ىك استخداـ ك  فصؿ البمكتكنيـكك  ا 
  .(1)ت النككية إلنتاج الطاقة الكيربائيةالمفاعبل

قد شيد البرنامج النككم اإليراني قدرا عاليا مف قكة الدفع منذ أكائؿ التسعينات مف القرف ك 
ال سيما بعد أف نجحت إيراف في تكثيؼ تعاكنيا النككم مع كؿ مف ركسيا ، ك الماضي
رة الحجـ باإلضافة إلى دخمت مرحمة شراء المفاعبلت النككية كبي، ك الصيفك  االتحادية

التي تمثؿ المعقؿ ، تجييز محطة بكشير النككية في جنكب الببلدك  مكاصمة العمؿ في بناء
  (2)يػػككم اإليرانػػػج النػػػس لمبرنامػػالرئي

 العوامل التي دعت إيران إلى تطوير القدرات النووية العسكرية: ثانيلفرع الا

معالجتيا العممية ، ك 2003تحدة األمريكية عاـ إف احتبلؿ العراؽ مف قبؿ الكاليات الم
لحظر االنتشار النككم الذم كاف يجسده العراؽ )في نظرىا( انتقمت فيو مف كضع كانت 

أدت إلى تحسف ، ك تمثؿ فيو قكة إقميمية ال يضاىييا فييا أحد إلى كضع أساء إلى مصداقيتيا
تصرفت بثقة أكبر ، لعسكرم إليرافمع انتياء التيديد ا، ك الظركؼ اإلقميمية بالنسبة إليراف

متسمحة بعكائد نفطية قياسية متحدية الكاليات المتحدة في سعييا لصياغة نظاـ إقميمي 
  (3)جديد.

 : ىنػػػػػاؾ مف يػػػرل أف األسبػػػػاب التي دعت إيػػػػػراف لبناء قدراتػػػيا النككيػػػػة كانت تتمثؿ بػػك 

التكنكلكجي الذم ك  عرض مدل التقدـ العممي، ك ذاتيةالتأكيد عمى إمكانياتيا الدفاعية ال .1
 السعي لتحقيؽ التكازف النككم بيف العديد مف دكؿ منطقة الشرؽ األكسط تكصمت إليو.
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التكاجد العسكرم األمريكي في  الدكلية إليراف.ك  دعـ المكانة اإلقميمية خاصة إسرائيؿ.ك 
مكانية ك  تدفؽ األسمحة إلى إيرافعدـ كجكد الضمانات الستمرارية . منطقة الخميج العربي ا 

  (1) عزليا بسبب التكاجد العسكرم األمريكي في المنطقة.
االستفادة مف القيمة االستراتيجية لؤلسمحة النككية ككنيا عامؿ ردع يحقؽ التكازف  .2

حسب رأيي أف أىـ عامؿ يدفع إيراف إلى امتبلكيا لبرنامج نككم ىك ، ك االستراتيجي المطمكب
تتضح قيمة ىذا ، ك رأس نووي 200 – 910 التي تقدر مابيفك  ئيؿ ترسانة نككيةامتبلؾ إسرا

سرائيؿك  جذرية في تكجيات إيرافك  العامؿ إذا ما عممنا بكجكد خبلفات عميقة  السياسية، ا 
سرائيؿك  مف الطبيعي أف حالة العداء بيف إيراف، ك الدينيةك  الثقافيةك  التي بدأت بالظيكر بعد ، ك ا 

تدفع إيراف إلى تحقيؽ قدر مف التكازف بيف القكل في ، 9191بلمية سنة نجاح الثكرة اإلس
إال بالحصكؿ عمى سبلح مماثؿ لما تمتمكو إسرائيؿ التي ، ىذا ال يمكف أف يتحقؽ، ك المنطقة

  (2) ال تزاؿ تحقؽ تفكقا استراتيجيا في منطقة الشرؽ األكسط.

، ي في منطقة الخميج العربيإلى أف الكجكد العسكرم األمريك، يذىب بعض الباحثيفك  
فيك مف كجية نظرىا يعد عنصرا مف عناصر عدـ ، يمثؿ لدل إيراف إزعاجا ممحكظا

مما زاد في ىذا ، ك فكؽ ىذا فيك يشكؿ تيديدا خطيرا عمى األمف القكمي اإليراني، ك االستقرار
لـ يكف ، بيأف الكجكد العسكرم األمريكي في منطقة الخميج العر ، االعتقاد إدراؾ اإليرانييف

نما امتد مؤخرا ليشمؿ إيراف.، ك محصكرا بمتابعة " النشاط العسكرم العراقي"   (3) ا 

 مكونات البرنامج النووي اإليراني: ثالثالفرع ال

ال يمكنو أف يكفؿ ك  اإليراني في الفترة الراىنة في مرحمة بدائية لمغاية ما زاؿ البرنامج
عف أف  فضبل، ككمػػبلح النػػػا تصنيع السػػح ليػػػتتي ر التيػػؿ المنتظػػي المستقبػػػإليراف ف
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ىدفيا حصكؿ ، ةػػع لتفتيش الككالة الدكلية لمطاقة الذريػػالتي تخضك  ة اإليرانيةػػالمنشآت النككي
  (1)إيراف عمى سبلح ذرم

 : محاولة شراء أسمحة نووية مصنعة -أوال
لخيار أماـ إيراف لمحصكؿ عمى كانت عممية استيراد الرؤكس النككية في الكقت بمثابة ا

  (2)،السبلح النككم
ينصب في  1993-1992األمر الذم جعؿ جانبان كبيران مف الجيكد اإليرانية في الفترة 

، اتجاه استيراد رؤكس نككية مف الجميكريات اإلسبلمية في آسيا الكسطى ميما كانت التكمفة
، ات البشرية العمميةالقدر ك  كخيعبلكة عمى محاكلة تكفير كسائؿ اإليصاؿ النككم الصار 

  (3)استكماؿ البنية األساسية الخاصة باألغراض النككية في الببلد. فضبل عف عمى
 استغالل حالة التسيب في جميوريات االتحاد السوفيتي السابق: ثانيا

حاكلت القيادة اإليرانية اإلفادة مف حالة التسيب التي مرت بيا مككنات القكة العسكرية 
ما صاحب تمؾ مف انعداـ ك  1991يتية عقب انييار االتحاد السكفييتي في ديسمبر السكفي

ركزت إيراف بالتحديد عمى محاكلة الحصكؿ ، ك المعدات فيياك  السيطرة المركزية عمى األسمحة
  (4) قنابؿ نككية.ك  عمى رؤؤس

أف إيراف  1991غير مكثكؽ بيا( منذ أكاخر عاـ قد أفادت مصادر غربية عديدة )ك  
االتفاؽ عمى إعادة ك  بؿ، استطاعت بالفعؿ الحصكؿ عمى عدد مف القنابؿ النككية السكفييتية

في أعقاب ذلؾ كردت تقارير ، ك الفنييف الركسك  تركيب ىذه القنابؿ في إيراف بكاسطة الخبراء
  (5)،غربية أخرل تعزز التقارير السابقة
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مع احتماؿ أف ، ؿ الككمنكلثحيث ذكرت أف عددا مف األسمحة النككية تابعة التحاد دك 
محاكلة إنتاج مثيؿ محمي ليا ك  ربما لدراستيا، تككف األسمحة المختفية قد بيعت إلى إيراف

 التطكيرك  كفقا ألسمكب اليندسة العكسية بغرض اختصار الكقت البلـز ألعماؿ البحث
  (1) اإلنتاج الكمي.ك 

استيراد األسمحة النككية التكتيكية  كاف الكاضح بشكؿ عاـ أف القيادة اإليرانية تركز عمىك  
بخبلؼ األسمحة النككية االستراتيجية ، باعتبارىا منتشرة في ربكع الجميكريات السكفيتية سابقا

 كازاخستاف، ك أككرانيا، ك ركسيا البيضاء، ك المكجكدة فقط في أربع جميكريات ىي ركسيا
  (2)تخضع لرقابة مركزية صارمةك 

 ةـــة اإليرانيــع النوويـــالمواق: ثالثا

الخبرات األجنبية ك  تمتمؾ إيراف بنية نككية متكاممة إلى حٍد ما إذ استفادت مف التعاكف 
األنشطة ك  أبرز المنشآتك  المختبرات الميمةك  المختمفة التي ساعدت إيراف في بناء المفاعبلت

  :(3)النككية اإليرانية المعركفة ىي

I- مركز طيران  ( لمبحوث النوويةTNRC) 

يرجع العمؿ فيو إلى عاـ ، تشرؼ عميو جامعتياك  يقع في ضاحية أمير آباد مف طيراف 
 *عدد مف الخبليا الساخنةك  ميغاكاط 5ىك يحتكم عمى مفاعؿ بحثي صغير بقدرة ، ك 1967

كثرة أعطالو اتفقت إيراف مع شركة أرجنتينية عاـ ك  لقدمو، ك 1967نصبتيا أمريكا عاـ 
شراؼ الككالك  بعمـ - 1987 مركز  1989قد افتتح فيو عاـ ، ك عمى تجديده –ة الدكلية ا 
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التدريب عمى التكنكلكجيا ك  معمؿ جابربف حياف لمتدريس 1990عاـ ، ك إلنتاج النظائر المشعة
كفصؿ النظائر ، اإلسرائيميكف أف المركز يقـك بنشاط سرمك  يعتقد األمريكيكف، ك النككية
خصاب الميزر تحت غطاء مدنيك  المشعة يرل آخركف أف مركز معالجة اليكرانيكـ  بينما، ا 

  (1) بسبب عطؿ فني. 1992فيو تكقؼ منذ عاـ 

II- مركز أصفيان لمتكنولوجيا النووية : 

، أقيـ في السبعينات بمساعدة فرنسية لتأىيؿ العامميف في بكشير، يقع قرب مدينة أصفياف
ىك يحتكم ، ك عدة صينيةبمسا 1990افتتح عاـ ، ك 1984أعيد بناؤه عاـ ك  تكقؼ بعد الثكرةك 

مجيز باليكرانيـك عالي  1992ميغاكاط أنجز عاـ  27أحدىما بقدرة ، عمى مفاعميف صينييف
 .(2)ىك مخصص، ك 1994أكمؿ الثاني عاـ ، ك كمية مف الماء الثقيؿ، ك التخصيب

III- مجمع بوشير النووي : 

ى سكاحؿ الخميج كمـ جنكب مدينة بكشير عم 17يقع في قرية تسمى " ىميمة " غمى بعد  
قد أنجزت ، ك باالتفاؽ مع شركة كرافت كيرؾ األلمانية 1974قبالة الككيت أقامة الشاه عاـ 

باءت محاكالت إيراف ، ك تكقفت عف إكمالو 1979قسما كبيرا منو إال أنيا بعد الثكرة عاـ 
بسبب ، رةبعد أف دمرتو الطائرات العراقية في غاراتيا المتكر ، العديدة معيا إلتمامو بالفشؿ

 -بعمـ مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية –الضغكط األمريكية أعاد اإليرانيكف بناءه ك  الحرب
( بقدرة WWER)  فقد اتفقا عمى بناء مفاعميف فيو مف نكع، 1995باالتفاؽ مع ركسيا عاـ 

  (3) .ثمانيف طنا مف الكقكدك  ميغاكاط مع إمداده باثنيف 1000

، 2007الذم يعمؿ بالماء الخفيؼ عاـ  -1بكشير  –عؿ األكؿ تـ االنتياء مف المفاك  
ميغاكات  440يضـ المجمع مكقعا لبناء مفاعميف ركسييف بقدرة ، ك الثاني في طكر اإلنجازك 
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تكجد فيو أيضا كمية الطاقة النككية التي تخرج ، ك كاف مف المخطط بناؤه في منطقة جكرجاف
تحضر إيراف اآلف إلقامة مفاعؿ ركسي ، ك اإليرانييفالفنييف النككييف ك  منا المئات مف الطبلب

  (1) ميغاكاط. 1000ثالث فيو بقدرة 

    -10يعكؿ عميو كثيرا في إنتاج ، ك يعتبر المجمع العصب األساس لمبرنامج النككمك  
كما منعت االقتراب منو أك ، تمكييو جيداك  لذا قامت إيراف بتحصينو، مف الطاقة الكيربائية%

  (2) زكدتو بأنظمة دفاعية متطكرة.، ك التحميؽ فكقو

، لقد مثؿ التعاكف الركسي مع إيراف النقمة النكعية األكثر أىمية لمبرنامج النككم اإليراني 
تنص عمى التعاكف في مجاؿ االستخدامات  1992فقد كقع الجانباف عمى اتفاقياتيف في عاـ 

ة نككية في إيراف لتكليد الطاقة بينما تتعمؽ الثانية ببناء محط، السممية لمطاقة النككية
قد أخذ ىذا التعاكف أبعادا حيكية عقب إعبلف الحككمة الركسية في ، ك الكيربائية في بكشير
  (3) أنيا عمى استعداد لبناء خمسة مفاعبلت نككية في إيراف.، 2000أكاخر شير جكيمية 

IV- مركز معمم كالية )كازفان( النووي : 

باشرت اليند بإنشاء مفاعؿ ، 1987بدأ إنشاؤه عاـ ، قزكيفيقع شماؿ إيراف قرب بحر  
الغربيكف أنو يضـ معمبل ك  يعتقد األمريكاف، ميغاكاط ثـ تكقفت عف إكمالو 10فيو بقدرة 

قد ادعت إيراف أنو مركز ، ك باكستانييفك  لمطاردات المركزية ركبت مف قبؿ خبراء صينييف
  .(4)لذرية اإليرانيةاستجماـ العامميف في منظمة الطاقة اك  لتدريب

V- منجم اإلمام الخميني لميورانيوم : 

أعمنت ىيئة الطاقة الذرية اإليرانية عف ، يقع في صفند )ساغند( شماؿ محافظة يزد 
في عاـ ، ك خراسافك  أذربيجافك  أصفيافك  مع أربع مناطؽ في سيستاف 1981اكتشافو عاـ 
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إال أف  تجريبي لطحف اليكرانيـك اتفقت إيراف مع األرجنتيف عمى تزكيدىا بمعمؿ 1987
  (1)،بسبب الضغكط األمريكية، 1992الصفقة ألغيت عاـ 

تقدر الككالة ، ك تكجد فيو محطة لمعالجة اليكرانيكـ، ك قامت ركسيا بعد ذلؾ بتشييده 
 900منظمة الطاقة الذرية اإليرانية كميات اليكانيكـ االحتياطية فيو بما ال يتجاكز ك  الدكلية
  (2)2004 قد زارتو الككالة عاـ، ك طنا سنكيا 50ع أف ينتج يتكق، ك طف

VI- الزراعيةو  مركز كرج النووي لمبحوث الطبية : 

يحتكم عمى محتبريف ، ك 1991افتتح عاـ ، كـ شماؿ غرب طيراف 520يقع بنحك  
، ممـ. أمبير 1بقدرة  فيو جياز كاليتركف صيني، ك قياس الجرعاتك  لئلشعاعات الكيميائية

أنيت شركة نمساكية نصب  1997في عاـ ، ك ميغاكاط 30يكالتركف بمجيكي بقدرة جياز سك 
  (3) كما تكجد فيو منشأة لتخزيف المخمفات المشعة.، جياز سيكالتركف آخر

VII- كيرباء كاالي إليكتريك شركة : 

لـ تعمف عنيا إيراف إال بعد أف أعمنت عنيا منظمة خمؽ اإليرانية ، تقع في طيراف 
الوكالة الدولية قد أقرت إيراف لدل زيارة ، ك كانت تحت غطاء مصنع لمساعاتك  ،المعارضة

بأنو جرل استخداميا إلنتاج  2001 فبراير 29األكلى عقب بركز األزمة في  لمطاقة الذرية
محدود لممفتشين بإذف  إيرانسمحت ، 2001مارس أكؿ ، ك أجيزة الطرد المركزيمككنات 

حيث تبيف احتكاؤىا عمى ، ثـ سمحت بعد ذلؾ، عينات منولـ تسمح بأخذ ، ك بزيارة الموقع
عمى  توقيع إيراننقمت أجيزتيا إلى مكاف آخر قبؿ ، ك فككت المنشأة بعد ذلؾ، آثار يورانيوم

  (4) .البروتوكول اإلضافي
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VIII- أراك النوويانو  موقعا نطنز : 

سربت ، ك يكيةلـ تكشؼ عنيما إيراف إال بعد أف كشفتيما األقمار الصناعية األمر  
ثـ تبيف  2001أوت التي أعمنت عنيما في  ) منظمة خمق(المعمكمات لممعارضة اإليرانية 

 : ىما، يحكم منشأتيف لمتخصيب ) نطنز( لمككالة أف مكقع

منشأة ، ك حيث عثر المفتشكف في المنشأة بايمكت، منشأة أخرل قيد البناء، ك منشأة بايمكت 
( 164ستيف )ك  أربعةك  مئة كف في المنشأة األكلى عمىحيث عثر المفتش، أخرل قيد البناء

ىي ك  -ألؼ جياز مفكؾ شبيو بأجيزة الطرد التابعة ليكرينكك، ك جيازا منصكبا لمطرد المركزم
معاىدة  1970حيث كقعت الدكؿ الثبلث عاـ ، ىكلندية –ألمانية  –اتحاد شركات بريطانية 

 2004في عاـ ، التخصيب بالطرد المركزم ألميمك التي أنشأت بمكجبيا الشركة لتطكير تقانة
كصمت تصميمات أجيزتيا المتطكرة  -% مف حاجات العالـ في التخصيب19سدت يكرينكك 

ك قد صمـ المكقع الستيعاب خمسيف -إلى إيراف عف طريؽ شبكة الدكتكر عبد القدير خاف
تطكر ك  فاؽثـ أعيد بعد فشؿ االت، 2004عمؽ العمؿ فييا إثر اتفاؽ باريس ، ك ألؼ جياز

  (1) األزمة.

IX- مركز بوناب لبحوث الطاقة النووية : 

يحتكم عمى مفاعؿ بحثي ركسي صغير ، ك كمـ 80يقع جنكب مدينة تبريز بنحك 
  (2) الزراعية.ك  متخصص بالبحكث الطبية

X- مركز جامعة التشريف لمتكنولوجيا : 

، ألماني لمتخصيب يحتكم عمى جياز، ك ىك متخصص بالبحكث النككيةك  يقع في طيراف 
أشارت بعض المصادر إلى أف األنشطة النككية نقمت ، ك مكائف تفريغ كيربائية مف سكيسراك 

باإلضافة إلى تمؾ المكاقع ك  مف الجامعة إلى مكاف آخر بعد خضكعيا لممراقبة الغربية.
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مثؿ  منشآت نووية فيياكاف مف المخطط إقامة  مواقع نووية أخرىالميمة تكجد ك  البارزة
  (1) غيرىا.، ك أناراك، كخوين دار، كشكرآبادل

 البرنامـج النــووي اإلسرائيمــي: المطمب الرابع

، لـ يعترؼ أم مسؤكؿ إسرائيمي أك ينكر صراحة امتبلؾ إسرائيؿ في الحقيقة دكلة نككية 
أيا كاف ذلؾ فإف قرار صناعة أسمحة نككية إسرائيمية مف المعتقد أنو اتخذ مباشرة بعد حرب ك 

انتشارىا قد اتخذ غالبا بكاسطة ك  كما يعتقد كذلؾ أف قرارا بتجميع ىذه األسمحة، 1967اف جك 
  (2)أثناء حرب أكتكبر 1973أكتكبر  08رئيسة الكزراء غكلدا مائير بتاريخ 

 بدايــات البرنامــج النــــووي اإلسرائيمـــي: الفرع األول

فإف ، برنامجيا العسكرم بوعمى رغـ ستار الغمكض الذم تحاكؿ إسرائيؿ تغميؼ  
 قد كشؼ عقب ىربو، مكردخام فانكنك الفناف اإلسرائيمي الذم كاف يعمؿ في مفاعؿ ديمكنا

 قبؿ اعتقالو مف قدر كبير مف المعمكمات المؤكدة عف البرنامج العسكرم اإلسرائيمي.ك 

ا ىاما سكاء بصفتيا مصدر ، أكلت إسرائيؿ اىتماما متزايدا الستخدامات الطاقة النككية 
مف الطاقة المائية مستخدمة  %100ذلؾ أف ، لتكليد الكيرباء أك كمصدر ىاـ لتحمية المياه

تعكد انطبلقة البرنامج النككم اإلسرائيمي إلى أربعينات القرف ، ك (3)بالكامؿ في إسرائيؿ
 يةأكؿ رئيس حككمة إسرائيمية حيازة التقانات النكك ، عندما قرر دافيد بف غكريكف، (4)العشريف

ذلؾ قبيؿ شيكر مف إعبلنو ، ك كالتي أسمتيا إسرائيؿ " الييكؿ الثالث"، تصنيع القنبمة النككيةك 
ثـ تكلى اإلشراؼ عمى ىذا المشركع  .1948قياـ إسرائيؿ عمى أرض فمسطيف في عاـ 
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 1998"الييكؿ الثالث" شمعكف بيريز الذم ترأس الحككمة اإلسرائيمية الحقْا كصرح في عاـ 
ف لتحاكؿ صنع السبلـ مع لـ تك، ـ تمتمؾ إسرائيؿ ترسانة نككية مف األسمحة"لك ل: أنو

  ؛العرب"

كلقػػػػد مػػػرت مراحػػػؿ دخػػػكؿ الطاقػػػة النككيػػػة كتكنكلكجيػػػا عبػػر أربػػػع مراحػػؿ خػػبلؿ ثبلثػػػة 
 :(1)عقكد

 : 9190إلى سنة  9110من سنة : المرحمة األولى -

جراء ك  الحثيث عف المكاد في كافة أنحاء "إسرائيؿك  د بالبحث المكثؼقد اتسـ ىذا العقك   ا 
فقد اتضح أف اليكرانيكـ متكفر في صخكر الفكسفاط بالنقب التي يقدر ، الدراسات حكليا
في عاـ ك  ألؼ طف مف اليكرانيـك داخميا. 50مميكف طف أم حكالي  300احتياطيا بػ 

 . الذرية تـ تأسيس المجنة اإلسرائيمية لمطاقة 1952

 : 9190إلى سنة  9190سنة : المرحمة الثانية -

مفاعؿ ناحاؿ ك  مفاعؿ ىاريشكف ليزيكف: تـ إنشاء خمسة مفاعبلت ذرية تجريبية ىي 
مفاعؿ ك  ميغاكاط( 26مفاعؿ ديمكنا ) بطاقة ك  ميغاكاط( 5 -1) بطاقة ذرية  زكريؾ

تبمغ الطاقة ، ك المراكز البحثيةك  مفاعؿ نبي ركبيف باإلضافة إلى عدد مف المعامؿك  التكنيكف
ليا قدرة عمى ، كاط حرارم 245الحرارية التشغيمية لممفاعبلت الذرية اإلسرائيمية أكثر مف 

كما تـ خبلؿ ىذا العقد إحراز  ميغاكاط مف القكل الكيربائية. 500 -350تكليد أكثر مف 
استخدامات الطاقة الذرية تقدـ كبير في برامج إعداد الطاقة البشرية البلزمة مع التطكير في 

 مما يساعد عمى تحكيؿ إسرائيؿ مف دكلة شبو متطكرة إلى دكلة صناعية.
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  9191إلى سنة  9190من سنة : المرحمة الثالثة -
تمت ، ك التمييد إلدخاؿ استخداـ الطاقة النككية في تكليد الكيرباءك  بدأ التفكير الجديد 

دراسة ربط عمميات ك  محطات الكيرباء بالطاقة النككية الدراسة لتحديد المكاقع المناسبة إلقامة
تـ طرح مناقصة إلقامة مفاعبلت إنتاج  1975في عاـ ك  تحمية المياه بالمفاعبلت النككية.

تـ تكقيع ك  كقع االختيار عمى العرض المقدـ مف شركة كستنجياكس األمريكية، ك الكيرباء
يف لمطاقة كؿ كاحد منيما تقدر مع الشركة يتضمف بناء مفاعم 1977خطاب نكايا عاـ 

  (1)ميغاكاط 900بػ  طاقتو
في الجنكب إلقامة المفاعؿ األكؿ عمى أف يبدأ العمؿ فيو عاـ  Nitzanimاختير مكقع ك  

خبلؿ ، ك 1982عاما ثـ يبدأ العمؿ في إقامة المفاعؿ الثاني عاـ  15بعد  ينتييك  1980
فض إسرائيؿ التكقيع عمى معاىدة منع فترة رئاسة جيمي كارتر تـ تجميد المكضكع بسبب ر 

، سيزميان بسبب عدـ استقراره  Nitzanimاستبعد مكقع ، ك 1968انتشار األسمحة النككية لعاـ 
مف بعض ك  أكاديمييفك  مف مسؤكليف حككمييف تـ تشكيؿ لجنة عميا 1980في عاـ ك 

ادة إلع Haifa Technion رئيس Amar Hovevالعامميف في قطاع الصناعة تحت رئاسة 
بالذات مسألة التعرض لميجـك في أكقات ك  دراسة ممؼ بناء محطات نككية مف كافة جكانبو

  (2) الحرب.
كندا لبحث إمكانية شراء ك  بمجيكاك  سعت إسرائيؿ إلى االتصاؿ بعدة دكؿ مثؿ فرنساك 

كادت تصؿ ك  Framatomeأجرت مباحثات ىامة مع الفرنسييف ، ك مفاعبلت ذرية منيا
 1986اإلسرائيمي مكشي شاحاؿ أعمف في بداية عاـ  إال أف كزير الطاقةلذركة االتفاؽ 

اشتراطيا كذلؾ القياـ بتزكيد ك  انييار المباحثات بسبب تخكؼ فرنسا مف المقاطعة العربية
  (3) .1981ؾ الذم دمرتو عاـ ار يمماثؿ لبلكز العراؽ بمفاعؿ نككم 
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، داخؿ إسرائيؿ بكميات تجارية عف اكتشاؼ مكقعيف لميكرانيـك 1986قد أعمف في عاـ ك  
أعمف مدير معيد سكريؾ لؤلبحاث النككية ىاتيفو تساقرير "أف إسرائيؿ تأمؿ في تصدير ك 

استغبلؿ الباقي في تشغيؿ المفاعبلت النككية المنتظر التعاقد عمييا لتكليد ك  اليكرانيـك
  (1)الكيرباء".

فإف الحككمة ، العشر الماضية نتيجة لمقفزة اليائمة في أسعار النفط خبلؿ السنكاتك  
عمى أف يبدأ ، اإلسرائيمية اتخذت قرارا باالتجاه نحك الخيار النككم لتمكيف محطات الكيرباء

قد حددت كزارة البنية التحتية نسبة ، ك القطاع الخاص الطريؽ بسبب ارتفاع االستثمارات
 370قدرتيا ، 1998قد أنشأ ىذا القطاع أكؿ محطة نككية لو عاـ ، ك % لمقطاع الخاص10

( أما Group PSEG Global Oferميغاكاط في "رمات ىكفيؼ" عف طريؽ ككنسكرسيـك )
ف لـ تتـ ترسية ك  ميغاكاط 400بقدرة ك  Alan Tavorالمحطة الثانية فتحدد ليا منطقة  ا 

  (2) العطاء حتى اآلف.

 عقـــد القــــادمآفــاق البرنامـــج النــووي اإلسرائيمـــي فـــي ال: الفـرع الثانــــي

( مفاعل قوى من 2-9)مف المنتظر استمرار إسرائيؿ في بناء المفاعبلت النككية مف  
 كما، الككالة الدكلية لمطاقة الذريةلتفتيش ىذه المفاعبلت  إخضاع عدممع  (ISDU) طراز

 يةمجال امتالك األسمحة النووية االستراتيجفي  قدراتيا زيادةينتظر أف تعمؿ إسرائيؿ عمى 
كما ينتظر أف تسعى ، ىذه األسمحة لتحقيؽ أمف إسرائيؿ حيويةو  بأىميةلقناعة قادتيا 

)النيكتركنية( حيث تسعى الكتساب ك القنابؿ )الييدركجينية( إسرائيؿ لدخكؿ مجاؿ إنتاج
  (3) 9191 الخبرة في ىذا المجاؿ منذ عاـ

ؿ الغربية بصفة عامة في الدك ك  تكاصؿ إسرائيؿ استثمار عبلقاتيا بالكاليات المتحدةك  
 : تحقيؽ مجمكعة مف المزايا االستراتيجية نذكر منيا أربعة رئيسية
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بما يتيح ، ك اإلخبلؿ بالتكازف االستراتيجي مع المنطقة عمى المدل البعيد لصالحيا: أوليما
  كجيات نظرىا في مكاجية الجانب العربي.ك  ليا فرصة فرض بعض مفاىيميا

التفاكضية باستغبلؿ ما يمثمو رصيد قكتيا العسكريية مف ك  السياسيةدعـ مكاقفيا : وثانييما
 تقدـ تكنكلكجي.

استخداـ الخيار التكنكلكجي كأحد األدكات الفعالة في مجاؿ استراتيجية الردع : ثالثيماو 
 عمى المستكل العسكرم.

ف دفع الجانب العربي إلعادة حساباتو إزاء حجـ الضرر الذم قد يمحؽ بو م: ورابعيمـا
 جراء التقدـ العسكرم اإلسرائيمي في حالة كجكد نكايا ىجكمية.

حيث أعيد تقنيف ذلؾ ، إف ىناؾ خصكصية لمتعاكف االستراتيجي األمريكي اإلسرائيمي 
أفريؿ  23عمى اتفاقية  16التعاكف خاصة في المجاالت الحيكية مف خبلؿ التكقيع عمى 

برنامج خرب الككاكب بما يسمح ك  لفضاءالتي تسمح إلسرائيؿ بالدخكؿ في مجاؿ ا، ك 1988
ليا بالحصكؿ عمى أرفع مستكل تكنكلكجي في ىذا المجاؿ. كما قامت الكاليات المتحدة 

طائرات القتاؿ التي يمكنيا حمؿ قنبمة نككية ك  األمريكية بإمداد إسرائيؿ بالقنابؿ العنقكدية
 ( كيمك غراـ.1000 -750كزنيا ) 
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 مؤسســات المتخصصــة في الطاقـــة النوويــةال: المبحـث الثانــي

البحكث عمى مستكل الدكؿ العربية ك  جيات التنسيؽك  عمى رغـ محدكدية مجاالت التعاكف 
إال أف البعد النككم كأحد المجاالت العممية العصرية لـ يغب عف ذىف القائميف عمى تخطيط 

ىذا المبحث إلى الييئات  بناء عمى ما سبؽ سكؼ نتطرؽ مف خبلؿ، ك السياسات العربية
المتمثمة في كؿ مف المجمس العممي العربي المشترؾ ك  العربية المتخصصة في الطاقة النككية

مركز الشرؽ األكسط اإلقميمي ، الستخداـ الطاقة الذرية في األغراض السممية)مطمب أكؿ(
 ػػة الذريػػػة )مطمب ثالث(.الييئػػػة العربيػػػة لمطاقػػ، مطمب ثاف() لمنظائر المشعة لمدكؿ العربية

المجمس العممي العربي المشترك الستخدام الطاقة الذرية في األغراض : المطمب األول
 السممية

رؤساء دكؿ الجامعة العربية في دكرتو الثانية باإلسكندرية في سبتمبر ك  قرر مجمس ممكؾ 
غراض السممية" إنشاء " مجمس عممي عربي مشترؾ الستخداـ الطاقة الذرية في األ 1964

داخؿ الجامعة العربية عمى أف يقـك األميف العاـ لمجامعة العربية باالتصاؿ بالدكؿ لتحقيؽ 
ميدت األمانة العامة لكضع مشركع اتفاقية التعاكف العربي في استخداـ الطاقة الذرية ، ك ذلؾ

  (1)تشكيؿ المجمس العممي العربي المشترؾك  لؤلغراض السممية
ة الدكؿ العربية بالتمييد لكضع اتفاقية التعاكف العربي في استخداـ لذلؾ قامت جامعك  

بتاريخ ، ك كذلؾ تشكيؿ المجمس العممي العربي المشترؾك  الطاقة النككية لؤلغراض السممية
قد انضـ إليو عشرة ك  كافؽ مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى مشركع االتفاقية 1965مارس 

، الككيت، األردف، العراؽ، سكريا، لدكؿ ىي مصرىذه اك  دكؿ في بداية التكقيع عميو
  (2)عمافك  لبناف، السعكدية، ليبيا، السكداف

قرر المجمس العربي المشترؾ الستخداـ الطاقة  1965بتاريخ الرابع مف سبتمبر عاـ ك  
 تشكيؿ لجنة عممية مؤقتة تضـ رؤساء، في دكرة اجتماع الثاني، الذرية في األغراض السممية

                                                           
 .315المرجع السابؽ، ص ، خيرم بنكنة، محمكد (1)
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الييئات القكمية التي تعمؿ في مجاؿ النككية في الدكؿ العربية لكضع ك  ؤسساتمديرم المك 
  (1)مشركع لبرنامج عممي لممجمس يسمح بفتح التعاكف في المجاؿ النككم بيف الدكؿ العربية

 : أجيزة المجمس: الفرع األول

 المجنة العميا: أوال
عف طريؽ حككمة ىذه تتككف مف ممثؿ عف كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء يتـ تعيينو  
 تباشر ىذه المجنة جميع الصبلحيات، ك تعتبر ىذه المجنة ىي السمطة العميا لممجمس، ك الدكلة

يتـ ك  نائب لو لمدة سنة كاحدةك  يعيف لمجنة رئيس، ك تككف مسؤكلة عف جميع أعماؿ المجمسك 
 عممياتضع المجنة نظاـ ، ك تعيينيـ بالتناكب عف طريؽ الحركؼ اليجائية لمدكؿ األعضاء

تتخذ قراراتيا ك  يككف اجتماعيا قانكنيا في حالة حضكر األغمبية المطمقة مف األعضاءك 
  (2) بأغمبية أصكات األعضاء الحاضريف.

 :المكتب -انياث
ينتخب لو ك  ئويضـ خمسة أعضاء ينتخبيـ المجمس لمدة أربع سنكات مف بيف أعضا 

ب بمساعدة المجنة العميا بكضع يقكـ المكت، ك رئيسا مف أعضائو لمدة عاميف قابمة لمتجديد
يجب عمى المكتب عرض قراراتو عمى المجنة العميا في ك  اختصاصاتوك  نظاـ عمؿ المكتب

  (3)أكؿ اجتماع ليا
 : األمانة الفنية: ثالثا

 لممجمس أمانة عامة يرأسيا أميف عاـ المجمس تعينو المجنة العميا يككف عمى دراية عممية 
يساعده في ذلؾ مكظفكف ك  الماليةك  اإلداريةك  الفنيةك  ؿ العمميةيتكلى تصريؼ المسائ، فنيةك 

دارية مميزةك  فنيةك  يتمتعكف بصفات عممية   (4)ا 
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 سأىداف المجم: الفرع الثاني

عقدت حككمات الدكؿ العربية اتفاقية التعاكف العربي المشترؾ الستخداـ الطاقة النككية السممية  
يمانا ، ك ت استخداـ الطاقة الذرية في األغراض السممية"رغبة منيا في تكحيد جيكدىا في مجاال ا 
الصناعات الذرية في الدكؿ العربية مف آثار ك  البحكثك  منيا بما يمكف أف يؤديو استخداـ العمـك

ىذا ك  تحقيقا ألىداؼ ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية"ك  الرفاىية لشعكبياك  بعيدة المدل في تحقيؽ الرخاء
  (1) في ديباجة ىذه االتفاقية. تفصيؿ لمقاصدىا كما جاءت

كظائؼ يؤدييا ألجؿ المساىمة في تنمية المجتمع العربي ك  حددت االتفاقية لممجمس مياـك  
مسايرة التقدـ العممي في ، ك الصناعات الذرية في األغراض السمميةك  البحكثك  باستخداـ العمـك

  (2) مجاؿ الطاقة الذرية.
جرائك  كذلؾ بتشجيع البحكث النككية الصناعات ك  المتخصصيف في األبحاثك  تكفير الفنييفك  ياا 

كضع ، ك المنشآت البلزمة لمصناعات النككيةك  المعداتك  المكادك  تكفير الخامات، ك تدريبيـك  النككية
قامة المشركعات البلزمة لمصناعات ، ك سياسة استخداـ الطاقة النككية في األغراض السممية ا 

الدكؿ األخرل في ك  المنظمػػػػاتك  بلقات الخارجية بالييئػػاتمباشرة النشاط الخاص بالعك  النككية
قد حددت االتفاقية أسمكبا خاصا لعمؿ المجمس في كؿ مف ىذه ، ك سبيػػػػؿ تحقيػػػػؽ ما ييدؼ إليو

  (3) المجاالت.
 مركز الشرق األوسط اإلقميمي لمنظائر المشعة لمدول العربية: المطمب الثاني

مصر بناء عمى طمب تقدمت بو الككالة الدكلية لمطاقة الذرية تـ إنشاء ىذا المركز في  
قد كافؽ مجمس محافظي الككالة عمى ك  كفقا لبلتفاقية التي عقدتيا مع جامعة الدكؿ العربية

مقره ك  1963دخمت االتفاقية المنشئة لو حيز النفاد في جانفي ك  1962إنشائو في سبتمبر 
  (4) القاىرة.
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 لوظائفاو  األىداف: الفرع األول

مف االتفاقية أىداؼ ككظائؼ المركز في القياـ بتدريب األخصائييف  الثالثةحددت المادة 
جراء البحكث المتصمة بطرؽ استخداـ النظائر المشعة، ك عمى تطبيقات النظائر المشعة  ،ا 

قد جاءت ىذه ، ك تشجيع تطكير استعماالت النظائر المشعة في الدكؿ التي يخدميا المركز"
الكظائؼ مطابقة لمقاصد الككالة الدكلية لمطاقة الذرية محققة ألىدافيا في أف ك  األىداؼ

  (1) رخائو.ك  صحتوك  لمتعجيؿ بزيادة إسياـ الطاقة في خدمة سمـ العالـ تسعى جيدىا

 الكظائؼ التي يباشرىا المركز بما يعكد عمى الدكلة المضيفةك  قد حددت المادة النشاطك  
عمى ضركرة " مراعاة احتياجات  المادة الثالثة الفقرة أإذ نصت الدكؿ المشتركة بالمنفعة ك 

خاصة عمى تطبيقات ك  الدكؿ المشتركة عف طريؽ تنظيـ برامج عامةك  الدكؿ المضيفة
الكقاية مف اإلشعاعات " كما نصت ك  الصحةك  الصناعةك  الزراعةك  النظائر المشعة في الطب

 ككف في المجاالت التي تيـ الدكلة المضيفةالفقرة ب مف ىذه المادة عمى أف إجراء البحكث ي
  (2) الدكؿ المشتركة.ك 

 أجيزة المركز: الفرع الثاني

 : مجمس اإلدارة: أوال

يتككف مف أحد عشر عضكا يككف ثمانية منيـ مف العمماء العرب المتميزكف في مجاؿ 
يجب أال يزيد ك  رالمشيكد ليـ بالكفاءة عمى أف يككف اثناف منيـ مف دكلة المقك  العمـك النككية

  (3) كاحدة. عدد األعضاء عمكما عف عضكيف مف أية دكلة عربية

يجكز لو عقد ك  يجتمع مجمس اإلدارة في دكرة عادية كاحدة كؿ عاـ في مقر المركزك  
يجكز ك  ينتخب مجمس اإلدارة في دكرة عادية كاحدة كؿ عاـ في مقر المركزك  دكرات استثنائية
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نائبا لمرئيس مف بيف أعضائو لمدة ك  نتخب مجمس اإلدارة رئيسا لويك  لو عقد دكرات استثنائية
 رسـ سياستو مف النكاحي العمميةك  يتكلى المركز اعتماد خطط العمؿ األساسية، ك عاـ
يباشر كافة األعماؿ التي تمنحيا لو اتفاقية ك  يشرؼ عمى نشاط المركزك  المنيجيةك  التدريبيةك 

  (1) إنشاء المركز.

 المدير: ثانيا

اإلشراؼ عمى ك  يتكلى المدير إدارة المركزك  يتكلى إدارة المركز مدير أكؿ يعاكنو نائبا لو 
يقكـ المدير بتقديـ تقارير دكرية عف سير العمؿ ك  تنفيذ قرارات مجمس اإلدارةك  سير العمؿ فيو

  (2) في المركز إلى مجمس اإلدارة.

 المستشارون الفنيون: اثالث

 يحدد مجمس اإلدارة مياميـك  تقديـ المشكرةك  و المديربدراسة ما يكمفيـ ب يقكمكف 
  (3) أسماؤىـ بناء عمى اقتراح مف المدير.ك 

 أىداف المركز: رابعا

تدريب األخصائييف عمى تطبيقات ك  ىي إعدادك  يعمؿ المركز عمى تحقيؽ أىداؼ أساسية 
الكقاية ك  ةالصناعك  الزراعةك  خاصة في الطبك  النظائر المشعة عف طريؽ تنظيـ برامج عمؿ

أيضا تشجيع تطكير استخدامات النظائر المشعة في الدكؿ التي يخدميا ك  مف اإلشعاعات
جراءات البحكث المتعمقة باستخداـ النظائر المشعة في المجاالت التي تيـ العالـ ك  المركز ا 
  (4) العربي.

 
                                                           

مركز الشرؽ األكسط اإلقميمي لمنظائر المشعة لمدكؿ العربية لسنة أنظر المادة السادسة الفقرة األكلى مف اتفاقية إنشاء  (1)
1962. 

 مركز الشرؽ األكسط اإلقميمي لمنظائر المشعة. أنظر المادة السابعة مف اتفاقية إنشاء (2)

 . الشرؽ األكسط اإلقميمي لمنظائر المشعة فاقية إنشاء مركزأنظر المادة العاشرة مف ات (3)
 أنظر المادة الثالثة مف اتفاقية إنشاء المركز. (4)
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 ةالييئـــة العربيـــة لمطاقــــة الذريـــ: المطمب الثالث

تعديؿ اتفاقية التعاكف العربي حتى يتـ تفعيؿ التعاكف العربي ك  ة إلى تطكيرتزايدت الحاج 
محؿ  الييئة العربية لمطاقة الذريةلذلؾ تـ االتفاؽ عمى أف تحؿ ك  في مجاؿ الطاقة النككية

المجمس العممي العربي المشترؾ الستخداـ الطاقة الذرية في األغراض السممية حيث يككف 
تنمية االستخداـ السممي لمطاقة الذرية في المجتمع ك  ىك تطكيرك  اضحليذه الييئة ىدؼ ىاـ ك 

  (1) العربي بما يحقؽ ليذا األخير كضعو في مكاف مبلئـ.

بدأ العمؿ ، ك 1988عمى النظاـ األساسي لمييئة في عاـ (2)قد صادقت عشر دكؿك  
عاـ  قد انضمت مصر إلى، ك 1989الفعمي لمييئة ابتداءا مف الخامس عشر مف فبراير 

  (3) .1998انضمت اليمف في عاـ ك  1990

تعتبر الييئة العربية لمطاقة الذرية الكليد النككم األكحد لقرارات القمـ العربية منذ قمة ك  
حتى يكمنا ىذا فتحاكؿ ىذه الييئة التنسيؽ بيف الدكؿ العربية ك  1964اإلسكندرية عاـ 

 قػة النككيػة مع االىتمػاـ باألبحػاث الذريػةاألعضػاء فػي مجػاالت التجيػيػز لدخػكؿ عصػػر الطا
حيث تـ تكقيع اتفاؽ التعاكف العربي في مجاؿ االستخداـ السممي لمطاقة النككية ، اإلشعاعيةك 

تقـ الييئة بعقد مؤتمرات كؿ عاميف عف االستخدامات السممية لمطاقة ، 1965في عاـ 
  (4)النككية

لى عدـ ك  لى قصكر اإلمكانيات الماديةيرجع ذلؾ إ، ك إال أف جيكدىا جد متكاضعة  ا 
يتضح مدل قمة المكارد ، ك كضكح رؤية اإلدارات العربية ألىداؼ النشاطات النككية المشتركة

                                                           
 .238معكض غنيـ، سكزاف، المرجع السابؽ، ص  (1)
 كليبيا.الدكؿ العشر ىي: األردف، تكنس، المممكة العربية السعكدية، السكداف، سكريا، العراؽ، فمسطيف، الككيت، لبناف،  (2)
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 .69، ص 2010-2009الدكلي، كمية الحقكؽ، قسـ القانكف الدكلي، 
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ميزانية المشاريع االستراتيجية العربية ة لنشاطات الييئة مف النظر إلى "المالية المخصص
  (1) .2012ك 2011لبلستخدامات السممية لمطاقة الذرية " لمعاميف 

 أجيزة الييئة العربية لمطاقة الذرية: الفرع األول

 المؤتمر العام: أوال
يتككف مف كزراء الطاقة الذرية أك مف ليـ السمطة الكزير في ىذا المجاؿ في الدكؿ  

، دكرات استثنائية كمما كاف ىناؾ ضركرة، ك يعقد دكرة عادية كاحدة كؿ عاـ، ك األعضاء
  (2) يضع أسس عمؿ الييئة.ك 

 المجمس التنفيذي: ثانيا
 يقكـ بإعداد الميزانيةك  يعقد دكرتيف كؿ عاـك  يتككف مف ممثؿ كاحد عف كؿ دكلة عضك 
  (3) عميو متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرىا المؤتمر العاـ لمييئة.ك 

 المجنة العممية االستشارية: ثالثا

تدرس ما يحيمو ك  صصالتخك  تتككف مف عشرة مف العمماء المتخصصيف مف ذكم الخبرة 
  (4) تبدم رأييا فييا.ك  إلييا المؤتمر العاـ أك المجمس التنفيذم أك المدير العاـ

 المدير العام : رابعا
يجب أف ك  يتـ تعيينو بقرار مف المؤتمر العاـ لمدة أربعة سنكات قابمة لمتجديد لمرة كاحدة

يككف مسؤكال عف تنفيذ ك  ياـ بأعباء العمؿاإلدارية البلزمة لمقك  الفنيةك  تتكافر فيو الخبرة العممية
 قرارات المجمس التنفيذم كما يككف مسئكال عف تسيير جياز الييئةك  قرارات المؤتمر العاـ

  (5) تمثيؿ الييئة في عبلقاتيا الخارجية.ك 
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 أىداف الييئة: الفرع الثاني
 :(1)تيدؼ الييئة العربية لمطاقة الذرية إلى ما يمي 
 ي.تنمية البحث العمم .1
 تبادؿ الخبراء.ك  تدريب االختصاصييف .2
دارة المشركعات المشتركة.ك  إنشاء .3  ا 
 تبادؿ المعمكمات. .4
 نتائج البحكث.ك  نشر المعمكمات العممية .5
 الرعاية الصحية.ك  الكقاية مف اإلشعاع .6

 : (2)نستعرض فيما يمي ىذه المشاريع حسب آخر برنامج الييئةك  

 ميزانيتو، ك اإلشعاعيةك  تجابة لمطكارئ النككيةالعربية لبلسك  تعزيز القدرات الكطنية - 
 ( ألؼ دكالر أمريكي.175)

( 125)، اإلشعاعية لمدكؿ العربيةك  الرقابية لؤلنشطة النككيةك  مشركع األطر التشريعية -
 .ألؼ دكالر

( 170)، تعزيز البنية األساسية العربية مف أجؿ إنشاء محطات نككية لتكليد الكيرباء -
 ألؼ دكالر.

 ( ألؼ دكالر.140) ، خاؿ العمـك النككية في المؤسسات التعميميةإد -

 ( ألؼ دكالر.75) ، استخداـ التقانات النككية في تحسيف اإلنتاج النباتي -

 ( ألؼ دكالر.75) ، استخداـ التقانات النككية في تحسيف اإلنتاج الحيكاني -
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( 100)، عالجة إشعاعياطرائؽ التعرؼ عمى األغذية المك  معالجة األغذية باإلشعاع -
 ألؼ دكالر. 

( 76)، عبلج األمراض ) المعالجة اإلشعاعية(ك  استخداـ التقانات النككية في تشخيص -
 ألؼ دكالر.

 ( ألؼ دكالر.150) ، استخداـ التقانات النككية في إدارة المكارد المائية -

( ألؼ 300) NDT، تعزيز القدرات العربية في مجاالت االختبارات البلئتبلفيةك  تقكية -
 دكالر.

( 140)، معالجة المكادك  استخداـ المسرعات اإللكتركنية في عمميات التشجيع لحفظ -
 ألؼ دكالر.

( ألؼ 90) ، تحسيف خكاص المكادك  استخداـ المسرعات األيكنية في مجاؿ التحميؿ -
 دكالر. 

 .( ألؼ دكالر190) ، تكامؿ إنتاج النظائر المشعة بيف الدكؿ العربية -

ذا دققنا في ميزانيةك   ىك المشركع المرتبط ، ك أكجو الصرؼ المخصصة لممشركع الثالثك  ا 
تطكر السبلح ، ىك تكليد الكيرباءك  بأىـ أىداؼ االستخدامات السممية لمطاقة النككية

، استمرار الكاليات المتحدة بتخزيف أحدث أسمحتيا في الترسانة اإلسرائيمية، ك الصييكني الفتاؾ
افتقار بعض أسمحة العرب ، ك و مف حظر عمى تكريد السبلح إلى األمة العربيةما يقابمك 

 الركسية لقطع الغيار.

 إنجازات الييئةأىم : الفرع الثالث
ة كخيار عربي ػاستكشاؼ القدرة النككيك  تدرؾ الييئة العربية لمطاقة الذرية ضركرة دراسة 

أفضؿ لممظاىر الرئيسية البلزمة  في إبراز فيـ تأمؿ، ك استراتيجي ألمف اإلمداد بالطاقة
مع التأكيد عمى تأسيس ، بما يشمؿ تقييـ شامؿ لمطاقة، لتخطيط برنامج قدرة نككية عربية
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كص مف حيث الييكيمية ػػػة كعمى الخصػػات نككيػػاء محطػػة إلنشػػػالبنية التحتية األساسي
القبكؿ ك  افػػػػػػاألمك  ؿػػػػػػػمثشركط اختيار المكقع األك  المكارد البشريةك  الرقابيةك  التشريعية
 الشركط األساسيةك  اتػػػػػػاع القرار بشأف المتطمبػػػػزيادة الكعي لدل صنك  رمػػػػػالجماىي

اإلدارية األخرل التي تصاحب قرار الشركع في برنامج القدرة ك  الماليةك  االلتزامات التشريعيةك 
  (1) النككية.

 (2) :ية لمطاقة الذرية في النقاط التاليةيمكف حصر أىـ إنجازات الييئة العربك  

تطكير المكارد البشرية العربية لتصبح قادرة عمى استيعاب التقنيات الحديثة في مجاؿ  .1
 االستخداـ السممي لمطاقة الذرية عف طريؽ تنفيذ العديد مف البرامج المكجية لمتأىيؿ

اجتماعات ك  ات الدراسيةالحمقك  كرش العمؿك  ذلؾ مف خبلؿ الدكرات التدريبية، ك التدريبك 
 المؤتمرات العممية الدكرية.ك  الندكاتك  الخبراء
تنسيؽ البحث العممي المرتبط بالطاقة الذرية عف طريؽ تنفيذ مشاريع بحثية ك  دعـ .2

 منسقة في الدكؿ العربية.
حيث تقـك الييئة بالتنسيؽ بيف ، خطط الطكارئك  تكحيد التشريعات في المجاؿ النككم .3

نظـ : ي مجاؿ المعاىدات الدكلية عف طريؽ عقد عدة اجتماعات تضمنتالدكؿ العربية ف
 الحماية المادية لممكاد، معاىدة الحد مف انتشار األسمحة النككية، أسمكب التطبيؽك  الضمانات

أماف المصادر ك  قد أعدت الييئة قانكف "الكقاية مف األشعة المؤينة، ك المرافؽ النككيةك 
تعمؿ الييئة مع ، ك طة الطكارئ النككية في الدكؿ العربية"كما أعدت مشركع " خ، المشعة"

  (3) األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية في كضع خطط الطكارئ لمككارث الطبيعية.

                                                           
مصباح، ضك، " مستقبؿ الطاقة النككية في الدكؿ العربية"، مؤتمر الطاقة العربي العاشر، المحجكب، عبد المجيد، ك  (1)

 .6-5األمارات العربية المتحدة، ص-، أبكظبي2014ديسمبر  23 -21
سعد مصباح، ضك، " دكر الييئة العربية لمطاقة الذرية في تعزيز األمف البيئي في الدكؿ العربية"، كرقة عممية مقدمة  (2)

 20إلى  18فعاليات الممتقى العممي " االستخداـ السممي لمطاقة النككية كأثره عمى األمف البيئي"، خبلؿ الفترة مف  ضمف
 .3مممكة البحريف، ص-، المنامة2014مارس 

 .3سعد مصباح، ضك، المرجع السابؽ، ص  (3)
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نشر عدد مف ك  بإعداد، التقانات النككيةك  سعيا منيا إلى نشر العمـك، قامت الييئة .4
حرصت ، ك السممية لمطاقة الذرية الدراسات الخاصة في عدة مجاالت تتعمؽ باالستخدامات

كما ، األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربيةك  عمى تكزيعيا عمى الدكؿ األعضاء في الييئة
تقـك بتكزيعيا عمى ك  كتابا في مختمؼ مجاالت العمـك النككية 60أصدرت الييئة أكثر مف 
التنمية" ك  الذرة باإلضافة إلى إصدارىا نشرة "، المعاىدك  الجامعاتك  عدد مف المتخصصيف

 لعمـك النككيةالمكاطف العربي في مجاؿ امعرفة ك  ىي مكجية لزيادة كعيك  بصكرة فصمية
قامت الييئة بترجمة سمسمة كثائؽ ، ك أىميتيا في التقدـ االقتصادمك  استخداماتيا السمميةك 

ت الفائدة العديد مف المنشكرات العممية الميمة ذاك  معايير األماف النككية إلى المغة العربية
كـ تعمؿ الييئة باستمرار عمى التعاكف مع ككاالت األمـ ، الثقافة النككيةك  بغرض نشر العمـك

 (1) المتحدة المتخصصة ذات االىتماـ المشترؾ.
، تقاناتيا في الجامعات العربيةك  اىتمت الييئة بمكضكع تطكير تدريس العمـك النككية .5

تـ ، كزارات التعميـ العالي في الدكؿ العربيةك  سكك(بيف)األلك  في إطار التعاكف القائـ بينياك 
أساتذة عرب متخصصيف في الطاقة الذرية مف أجؿ كضع أدلة متطكرة ك  التعاقد مع خبراء

 العمـكك  تدرس كمناىج مكحدة لبعض المقررات الجامعية بالمغة العربية في كميات اليندسة
تمؼ الجامعات العربية العتمادىا في الزراعة عمى أف يتـ تعميميا عمى مخك  الصيدلةك  الطبك 

  (2) تدريس العمـك النككية.
التعاكف بيف الدكؿ العربية سعت الييئة لخمؽ إطار لمتعاكف فيما ك  في مجاؿ التنسيؽ .6

برامجيـ القطرية لمنيكض باالستخدامات ك  بينيا بإتاحة الفرصة لممسؤكليف لعرض خططيـ
ذكم ك  ات دكرية لرؤساء ىيئات الطاقة الذريةالسممية لمطاقة الذرية عف طريؽ عقد اجتماع

كما ترتبط الييئة بعبلقات كثيقة مع منظمات العمؿ العربي ، االختصاص في الدكؿ العربية
، البرامج المشتركةك  تنفيذ المشاريعك  المشترؾ التابعة لجامعة الدكؿ العربية لتبادؿ المعمكمات

                                                           
 ، الصفحة نفسيا.سعد مصباح، ضك، المرجع السابؽ (1)

 .4ص  المرجع نفسو،(2)



 الوضع الراىن لالستخدام السممي لمطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط        الباب األول:    

-   1 - 

في تنفيذ قرارات مجمس جامعة الدكؿ  تقـك الييئة بتنفيذ عدد مف األنشطة التي تساىـك 
العربية عمى مستكل القمة حكؿ ضركرة تنمية االستخدامات السممية لمطاقة الذرية في الدكؿ 

  (1).العربية
المنظمات الدكلية ك  شيدت الييئة العربية لمطاقة الذرية أخيرا تعاكنا كثيقا مع الييئات .7

التنسيؽ دفعة قكية ألنشطة ك  ىذا التعاكفأعطى ك  نكع أنشطة الييئةك  انعكس إيجابا عمى كـ
  (2)،المادمك  الييئة مف حيث الدعـ الفني

الدكلية ىك طمب ك  المؤسسات اإلقميميةك  كسياسة الييئة العامة في التنسيؽ مع المنظمات
اإلقميمية ك  المنظمات الدكلية، ك استراتيجيتوك  الدعـ ألنشطتيا المتكافقة مع خططيا التنفيذية

المعيد الككرم لؤلماف ، الككالة الدكلية لمطاقة الذرية: بنشاطات الييئة ىيذات العبلقة 
منظمة الصحة ، اإلشعاعية األمريكيةك  ىيئة الرقابة النككية، االتحاد األكركبي، النككم
  (3) غيرىا.ك  المنظمة الدكلية لمتنمية الصناعيةك  مجنة الدكلية لمكقاية مف اإلشعاعال، العالمية

في  -المدير العاـ لمييئة العربية لمطاقة الذرية -عبد المجيد المحجكب حسب الدكتكرك  
لممؤتمر العاـ لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية فقد  60كممتو التي ألقاىا في افتتاح أعماؿ الدكرة 

تطكرا كاضحا في أنشطة الييئة  2015إلى غاية  2010شيدت الفترة الممتدة مف سنة 
كانت السمة البارزة في ىذه البرامج ىك التعاكف ، ك لعديد مف البرامجالمختمفة حيث تـ تنفيذ ا

كذلؾ الككالة ك  المجالس التابعة لياك  اإلداراتك  الكثيؽ مع األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية
كما تقـك الييئة بإصدار ، المنظمات الدكلية ذات العبلقة بنشاط الييئةك  الدكلية لمطاقة الذرية

 .يا بانتظاـ عمى الييئات المتخصصةتكزيعك  أعداد في السنة( 4التنمية" فصميا )ك  نشرة "الذرة

كؿ سنتيف  تقكـ الييئة بتنظيـ " المؤتمر العربي لبلستخدامات السممية لمطاقة الذرية"ك  
كما تنظـ الييئة بشكؿ ، الطبلب العرب مف أجؿ نشر أبحاثيـك  العمماءك  اللتقاء الباحثيف
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تحمية مياه البحر" بيدؼ ك  "المنتدل العربي آلفاؽ تكليد الكيرباء 2010منذ سنة ك  دكرم
أصحاب القرار في الدكؿ العربية حكؿ دكر ك  النقاش بيف ذكم االختصاصك  التكاصؿ

الخبرة في ىذا ك  تبادؿ المعمكماتك  القدرة النككية في تمبية الطمب المتزايد عمى الطاقة
فرصة ، 2015ممكة البحريف في سنة كاف المؤتمر الثالث الذم أقيـ في م، ك الشأف

 أخرل لتدارس مكضكع تكليد الكيرباء كتحمية مياه البحر بالطاقة النككية.

الييئة العربية و  التعاون بين مركز الشرق األوسط اإلقميمي لمنظائر المشعة: رابعالفرع ال
 لمطاقة الذرية

المركز حتى يتـ ك  ريةكاف مف الضركرم التنسيؽ بيف عمؿ الييئة العربية لمطاقة الذ 
يتـ اعتماد اتفاقية التعاكف بينيما مف المؤتمر العاـ لمييئة ك  تحقيؽ أىدافيا بصكرة فعالية

قد حددت االتفاقية أطر التعاكف بينيما فيما ، ك 1993العشريف مف أكت ك  في التاسع
  (1):يمي

يؿ حيث التأىك  برامج الييئة في مجاؿ التدريبك  يتـ التنسيؽ بيف برامج المركز  -1
يضع المركز إمكاناتو تحت تصرؼ الييئة عند إقامة الدكرات التأىيمية التي تقيميا في 

الفنييف في المركز إلنجاز ما تقرر ك  كما تستعيف الييئة بالعمماء المتخصصيف، المركز
 إقامتو مف دكرات عمى أف تتحمؿ الييئة نفقات الدكرات التي تقيميا بالمركز.

التنسيؽ مع ك  دكرات دراسية بالتعاكفك  لمطاقة الذرية حمقات تقيـ الييئة العربية  -2
الحمقات الدراسية المشتركة بينيما ك  المركز عمى أف يتـ تقاسـ النفقات في حالة الندكات

 تتحمؿ الييئة بمفردىا نفقات ما تقيمو ىي مف حمقات دراسية أك ندكات داخؿ المركز.
تحديد فريؽ الباحثيف الذم ك  تركةالبحكث ذات الطبيعة المشك  القياـ بالدراسات -3

 تقاسـ النفقات.ك  سيقـك بيا
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األجيزة العممية التي تخدـ عممية إنجاز ك  التعاكف في مجاؿ تييئة بعض المكاد  -4
برامجيا المشتركة بما في ذلؾ تطكير مختبرات المركز لخدمة أىداؼ كؿ مف ك  مشاريعيا
  (1) الييئة.ك  المركز
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ي لممنظمة الحفاظ ػتنص المادة األكلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أف اليدؼ الرئيس 
الجمعية العامة الدكلي ك  فألجؿ ذلؾ تعطى لكؿ مف مجمس األم، ك األمف الدكلييفك  عمى السمـ

الميثاؽ يتكخى خطكات تدريجية ، ك ضبط التسمح كنزع السبلحصبلحيات محددة في مجاؿ 
  .(308)نحك إنشاء نظاـ لؤلمف الدكلي

اقتراح  عمى الدكلي مجمس األمفمف إشراؼ حيث تعمؿ منظمة األمـ المتحدة كب 
الحد مف ك  مشركعات معاىدات مف أجؿ التخفيض المتبادؿ في كؿ فركع القكات المسمحة

كضع نظاـ دكلي لمرقابة الفعالة عمى األسمحة النككية ، ك بة عميياالرقاك  جميع أنكاع األسمحة
، ضماف استخداـ الطاقة النككية فقط لؤلغراض السمميةك  مف أجؿ حظر إنتاج السبلح النككم

(309)التخمص مف كافة أسمحة الدمار الشامؿك 
  

رار الجمعية ػػػق ط إلىػػػزع السبلح النككم في منطقة الشرؽ األكسػاـ بمسألة نػػاالىتميعكد ك  
يراف تػػػراح تقدمػػاءا عمى اقتػػبن 1974لسنة  2263دة رقـ ػػػالعامة لؤلمـ المتح  بو مصر كا 

دة منع انتشار األسمحة ػػػى معاىلاـ إػة دكؿ الشػرؽ األكسػط االنضػػػػممة العايك فيو الجمعػتدعك 
النككم كقد تمػػت المكافقػػػة بيدؼ إقامة منطقػة منزكعػة السػػبلح  (310)،1968ة ػػالنككيػػػة لسن

صكتػػػا ضد ال شػيء، كامتنعػػت إسرائػيػػػػؿ كالكاميركف عف  125عمػػى القػػػػػػرار بأغمبيػػػة 
الصادر  1991لسنة  687مف القرار رقـ  14التصكيت. كىذا ما نصت عميو أيضا الفقرة 

لككيت، التي عمى اعتبار عف مجمس األمف الدكلي بمناسبة إنياء اليجـك العراقي عمى دكلة ا
اإلجراءات المتعمقة بنزع األسمحة العراقية تمثؿ خطكة نحك ىدؼ إنشاء منطقة الشرؽ األكسط 
خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ، غير أف ىذا لـ يتحقؽ كسببو أيضا تعنت إسرائيؿ المحتكرة 

                                                           
(308)  

Furet ,Marie-Françoise, le désarmement nucléaire, éditions A.Pédone, Paris, 1973, p 12
 

(309)  
Hosna, Abdelhamid, La réduction des budgets militaires en vue du développement: 

l'œuvre des Nations Unies, Thèse pour le doctorat en droit public, université de Paris-Nord, 

Faculté de droit sciences politiques et sociales, Décembre 1993 , p236-    
 

(310)
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اسخخـذاو األسهحـت انٌُٕٔــت فً انماَـٌٕ انذٔنــًِؾّذ د٠ت اٌشؼ١ت، فبدٞ،  

.76، ص 2013اٌؾمٛل١خ، ث١شٚد، 
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ر أنيا تطكر صناعة كلطالما أنكرت إسرائيؿ كباستمرا(311) الكحيدة ألسمحة نككية في المنطقة.
القنابؿ الذرية كقد بقى ىذا التيار الذم يمثؿ جانبا مف الخط الرسمي الداعي إلى خمؽ نكع 

  (312) مف الشؾ الدائـ لدل الدكؿ العربية.

 مطاقة النككية في الشرؽ األكسطل يةمستقبماآلفاؽ الكبناءا عمى ما تقدـ ذكره ارتأينا دراسة  
مكانيات بناء قكة نككية عربية سممية في فصؿ ثافك أكؿ، األمف القكمي العربي في فصؿ   .ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(311)

.77-76 ص ِؾّذ د٠ت اٌشؼ١ت، فبدٞ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص 
 

(312  )
ع١ٍّخ اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ ٚلٛاػذ اٌفبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ) ِغ إشبسح خبطخ ٌألصِخ عؼذ اٌؼغّٟ، صمً، "عؼذ اٌؼغّٟ، صمً، 

.151ص ، 2005، عبِؼخ اٌى٠ٛذ، عٛاْ 2، اٌؼذد29اإل٠شا١ٔخ اٌؾب١ٌخ ("، ِغٍخ اٌؾمٛق، اٌغٕخ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
 أنو ننطقة الشرق األوسطتأثير الطاقة النووىة ىلع 
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 1995( عاـ 1968عمى الرغـ مف تجديد معاىدة عدـ انتشار األسمحة النككية) لسنة  
مية، حرمت عمى بعض الدكؿ الصغيرة امتبلؾ إلى مدة غير محدكدة، إال أف التطبيقات العم

ىذه األسمحة، بينما احتفظت الدكؿ الكبرل بيا، كبعض الدكؿ الصغرل مثؿ الكياف 
كما أف استمرار التجارب النككية يدؿ بكضكح عمى أف العالـ يييئ نفسو لحركب  الصييكني.

اـ لممعاىدات التي مدمرة، كأف بعض الدكؿ التي تمتمؾ أسمحة الدمار الشامؿ ترفض االنضم
 تحـر صناعتيا. 

مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية التي رفضت االنضماـ لمعاىدة  
أكتكبر مف سنة  14حيث أعمنت ذلؾ بتاريخ  1996الكمي لمتجارب النككية لسنة  حظرال

ر ػػػػػة تفسيػػػػػي" ىك محاكلػػػػػي العربػػػػػػف القكمػة " األمػػػف دراسػػػػي مػػػػػدؼ األساسػػػػػاليك (1) .1999
تحميؿ العبلقة بيف األمف القكمي العربي كتطكر االستراتيجيات الكبرل حكؿ العالـ العربي، ك 

الصراعات  بحيث أصبحت ىناؾ حقائؽ تفرض نفسيا جعمت عالمنا العربي يتبكأ الصدارة في
قكل جديدة يمكف أف تقمب المكازيف الدكلية، كالصراع العربي اإلسرائيمي، إضافة إلي صعكد 

فقد شيدت السنكات األخيرة تصاعدا غير  في العالـ العربي كتيدد األمف القكمي العربي.
مسبكقا لتأثيرات " العامؿ اإليراني " في الشرؽ األكسط، فقد تجاكزات السياسية اإليرانية كؿ 

ية، لتتحكؿ إلى أىـ العناصر الحدكد التقميدية التي أحاطت بيا خبلؿ العقكد الثبلثة الماض
 المؤثرة في التطكرات اإلقميمية . 

بحيث لـ يعد مف الممكف تجاىؿ الدكر اإليراني في التعامؿ مع معظـ القضايا المثارة في  
العراؽ كلبناف كقطاع غزة، مع كجكد تأثير مباشر لمسياسية اإليرانية عمى أكضاع اليمف 

كالبحريف كالككيت، كما قد تـ بركز سياستيا في  كالسكداف كسكريا كعدد مف دكؿ الخميج
اتجاىات دفعت عمكما إلى تفاقـ الصراعات، عبر نيجيا لسياسات انفرادية تستند عمى 

                                                           
(1  )

 -انذٔنٍتانًُاسػاث  -انمإٌَ انذٔنً انؼاو: حمٕق انذٔل ٔٔاجباحٓاؽغ١ٓ اٌفزالٚٞ، ؽغ١ٓ، ػٛاد ؽٛاِذح، غبٌت، 

. 61، ص 2013، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 2، ِٛعٛػخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، اٌغضء انذبهٕياسٍت

ثزظشف()
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األدكات االستخباراتية ك تصكرات لمييمنة اإلقميمية، كاستخداـ المكثؼ لدبمكماسية الماؿ 
ػػػػراف في المنطقة بشكؿ كبير عقب انتشار كزعزعة االستقرار كالدعاية المكثفة، كلتتزايػػػد قكة إي

 خبر نجاحيا النككم األخير .

ىذا األمر الذم يعتبر مف بيف التحديات العسكرية لؤلمف القكمي العربي؛ باعتبار أف  
العربي )الكطف  ىناؾ تشابؾ بيف دائرتي األمف اإلقميمي ) الشرؽ أكسطي(، كاألمف اإلقميمي

التفاعبلت الدكلية اإلقميمية، ك المصالح كالتشابكات السياسية العربي(، مف حيث الجغرافيا ك 
فإف تحميؿ مجمؿ التيديدات التي تكاجو أمف المنطقة كمف ثـ التحديات التي تكاجيو يعتبر 

  (1) أمرا ضركريا لقراءة مستقبؿ ىذه المنطقة.

منطقة كعميو سكؼ ندرس مف خبلؿ ىذا الفصؿ التيديد النككم اإلسرائيمي عمى أمف دكؿ  
كالبرنامػػج النػػككم اإليرانػػي كتأثيراتػػػػو عمى منطقػػة الشػػرؽ  (مبحث أكؿ)الشرؽ األكسػػػط 

 . (مبحث ثاف) األكسػػط 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 64األِٓ اإلل١ٍّٟ: اٌزٙذ٠ذاد ٚاٌزؾذ٠بد فٟ ظً األِٓ اٌمِٟٛ اٌؼشثٟ"، ِغٍخ اٌغذ٠ش، اٌؼذد " ػٍٟ ص٘شاْ، عّبي،  

.27ٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، ص ، داس اٌفالػ 2013ٌخش٠ف 
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 المبحث األول: التيديد النووي اإلسرائيمي عمى أمن دول منطقة الشرق األوســـط
تدمير ك اء الحرب الباردة، رغـ مف تقمص التيديدات المكجية إلسرائيؿ منذ انتي عمى 

القدرات العسكرية العراقية في حرب الخميج الثانية، فإف اإلدارة األمريكية ما زالت تعتبر أف 
  (1)إسرائيؿ تكاجو تيديدات أمنية،

بؿ إنيا  –كليس العكس بعبارة أخرل أف الدكؿ العربية غير ميددة مف طرؼ إسرائيؿ  
ائيؿ، إلى غاياتو القصكل، بقصد جعؿ إسرائيؿ أكبر سعت إلى دفع التعاكف العسكرم مع إسر 
ذلؾ عبر سمسمة مف االتفاقيات كاإلجراءات العسكرية، ك قكة جكية في منطقة الشرؽ األكسط، 

، كالذم تـ خبلؿ زيارة شمعكف 1996لعؿ أىميا اتفاؽ الدفاع االستراتيجي بينيما في أفريؿ 
  (2) بيريز لكاشنطف.

التفاؽ يحدث تطكرا في حجـ كنكعية العبلقات العسكرية بيف األمر الذم جعؿ مف ىذا ا 
البمديف، لككنو تضمف االلتزاـ الكامؿ لمكاليات المتحدة بالدعـ العسكرم لمجيش اإلسرائيمي، 
كتحديث قدراتو كتطكيرىا حتى يمكنو تحقيؽ التفكؽ النكعي المباشر في مكاجية الدكؿ 

  (3)العربية مجتمعة

ركابط أمنيػة بيػػػف رئاستي األركػػاف اإلسرائيمية كاألمريكيػة كبيف كىذا فضبل عف إنشاء  
أجيزة المخابػرات في كبل البمديف، األمر الذم دفع بيريػز إلى القكؿ بأنو حاف الكقت إلقامة 
حمػؼ دفاعػي مشتػرؾ بيف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة، ىذا كقد تعزز ىذا التحالؼ 

عدـ ٍإرغاميا ك تجاه امتبلؾ إسرائيؿ ألسمحة الدمار الشامؿ،  االستراتيجي بالمكقؼ األمريكي

                                                           
(1)

اٌطجؼخ جاِ انصزاع انؼزبً اإلسزائٍهً فً ظم انُظاو انذٔنً انجذٌذ، حانسٍاست األيزٌكٍت ػجبعخ دسثبي، طٛس٠خ،  

.46، ص2012األٌٚٝ، ِؤعغخ اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ، 
 

(2)
.46، صاٌّشعغ اٌغبثكػجبعخ دسثبي، طٛس٠خ،  

 

(3)
.47-46ص  اٌّشعغ ٔفغٗ، 

 



 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-  11 - 

، في الكقت التي 1995في أفريؿ  1968لسنة منع االنتشار النككم  معاىدةعمى تكقيع 
 .(1)مارست ضغكطا عمى الدكؿ العربية كفي مقدمتيا مصر، لبلنضماـ إلى ىذه المعاىدة

بتخزيف أحدث أسمحتيا في  ـ .أ.إف تطكر السبلح النككم الصييكني، كاستمرار الك 
افتقار ك العربية،  دكؿالترسانة اإلسرائيمية، كما يقابمو مف حظر عمى تكريد السبلح إلى ال

بعض أسمحة العرب الركسية لقطع الغيار، ككضع ضكابط صارمة عمى ما يتـ بيعو لبعض 
شؾ في أف ىذا ال ك الدكؿ العربية، كمنع استخدامو ضد إسرائيؿ حتى كلك لمدفاع عف النفس، 

الكضع يشكؿ خطرا حقيقيا عمى أمف كؿ الدكؿ العربية الكاقعة في منطقة الشرؽ األكسط، 
  (2) نظرا المتبلؾ إسرائيؿ أسمحة متطكرة بعيدة المدل.

قد ساىـ ذلؾ إلى جانب االنطبلؽ النككم اإلسرائيمي ليس فقط في مجاؿ االستخداـ ك  
الستخدامات العسكرية ساىـ ذلؾ في زيادة التيديد السممي لمطاقة النككية بؿ تخطاه إلى ا

  (3) ي.لعربالمباشر لؤلمف القكمي ا

كبناءا عمى ما تقدـ ذكره، سكؼ نتطرؽ في ىذا المبحث إلى التيديد النككم اإلسرائيمي  
متيديػد النػػككم اإلسػرائيمػػي الدكؿ العربية لمجابيػػة لؤلمف القكمي العربي )مطمب أكؿ(، 

 ) مطمب ثالث(.كآليػات إخضػػاع المنشػػآت النككيػػة اإلسرائيميػػة لمرقابة كالتفتيػػش(، )مطمب ثاف

 القومي العربيمن أل: التيديـــد النــــووي اإلسرائيـمــي لولاأل  مطمبال
يتعرض األمف القكمي العربي لتحديات كتيديدات متعددة خارجية منيا الدكلية كمنيا  

كتيديدات أخرل داخمية منيا السياسية، االقتصادية كاالجتماعية، اإلقميمية، ككذلؾ تحديات 
 إال أننا في سياؽ دراستنا سنركز عمى التيديدات مف المنظكر النككم.

                                                           
(1)

.47، ص ٔفغٗاٌّشعغ  
 

(2)
، ِشوض دساعبد 11، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، دساعبد يسخمبم األيٍ انمٕيً انؼزبً فً ظم انسالو يغ إسزائٍماٌؾّذ، عٛاد،  

.23، ص 1999اٌششق األٚعؾ، ػّبْ، 
 

(3)
.95ّشعغ اٌغبثك، ص اٌأسيت انبزَايج انُٕٔي اإلٌزاًَ، ، ؽغ١ٓ، صوش٠بء 
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كليذا سكؼ نتطرؽ في ىذا المطمب إلى مفيكـ األمف القكمي العربي) فرع أكؿ(، كتأثير  
  فرع ثاف(.)  البرنامج النككم اإلسرائيمي عمى األمف القكمي العربي

 الفرع األول: مفيوم األمن القومي العربي
قبؿ أف نتعرض إلى تعريؼ األمف القكمي العربي، البد مف البحث في تعريؼ األمف 

 القكمي.

 أوال: مفيوم األمن القومي

يعتبر "األمف القكمي" مف المكضكعات اليامة كالحيكية، التي تحتاج باستمرار الكقكؼ  
لذم يمحؽ بيا، كذلؾ استنادا إلى أف األمف القكمي يمثؿ اليدؼ عندىا كمعرفة التطكر ا

النيائي لمدكلة، يعيش كيتعايش معيا، كمفيكـ األمف القكمي ىك مفيـك نسبي، يختمؼ 
باختبلؼ الدكؿ، سكاء مف حيث ككنيا دكؿ كبرل أك دكؿ صغرل، متقدمة أك متخمفة، 

  (1) ديمكقراطية أك في الطريؽ لذلؾ أـ غير ديمكقراطية.

I- :االتجاىات الرئيسية في تحديد األمن القومي 

تعددت التعريفات التي سعت لتحديد مفيـك األمف القكمي، كمع ذلؾ يمكف بمكرة  
 االتجاىات الرئيسية لتحميؿ مفيكـ األمف القكمي كما يمي:

 االتجاه األول: األمن القومي كمفيوم عسكري -9

القكمي كالقكة العسكرية، كذلؾ باعتبار أف  حيث يربط أصحاب ىذا االتجاه بيف األمف 
النكاحي العسكرية ىي اليدؼ كالجكىر كالكسيمة لتحقيؽ األمف القكمي لمدكلة، كيعتبر 

مف األكائؿ الذيف اىتمكا بيذا المفيكـ، كلذلؾ يعرفو بأف  Walter Lippman)كالترليبماف ) 
ا المشركعة تجنبا لحرب ما، األمة اآلمنة ليست ىي التي ال تضطر إلى التضحية بمصالحي

                                                           
(1)

، 64، عّبي، " األِٓ اإلل١ٍّٟ: اٌزٙذ٠ذاد ٚاٌزؾذ٠بد فٟ ظً األِٓ اٌمِٟٛ اٌؼشثٟ"، ِغٍخ اٌغذ٠ش، اٌؼذد ػٍٟ ص٘شاْ 

) ثزظشف(.16، ص 2013خش٠ف 
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كما أنيا تصبح آمنة عندما تككف قادرة عمى حماية مصالحيا كصيانتيا باالنتصار في 
  (1) الحرب إذا ما كاجيت التحدم.

يتفؽ عدد مف الباحثيف العرب مع ىذا االتجاه، منيـ عمى سبيؿ المثاؿ؛ الدكتكر عبد و 
يعرؼ األمف القكمي ؛ بأنو تأميف سبلمة  الكىاب الكيالى في كتابو مكسكعة السياسة، حيث

الدكلة مف أخطار داخمية كخارجية قد تؤدم بيا إلى الكقكع تحت سيطرة أجنبية نتيجة 
  (2) ضغكط خارجية أك انييار داخمي.

باإلضافة إلى تعريؼ لكاء عدلي سعيد، الذم يرل األمف القكمي عمى أنو: " الحفاظ عمى  
مى أرضيا كتماسؾ شعبيا في مأمف مف أطماع أك تيديدات بقاء الدكلة بكامؿ سيادتيا ع

الغير كتكفير الحد البلـز مف االستقرار كالسبلـ الذم يضمف ليا دكاـ التقدـ كصكال إلى رخاء 
شعبيا مع صيانة كؿ ذلؾ بالقدرة عمى دفع أم طرؼ دكلي عف النيؿ مف استقرارىا كاستقبلؿ 

  (3)أمنيا".

ما تقكـ بو الدكلة أك مجمكعة الدكؿ التي يضميا  « أنو:يعرؼ البعض األمف القكمي ب 
كمصالحيا في  نظاـ جماعي كاحد مف إجراءات في حددكد طاقتو لمحفاظ عمى كيانيا

  (4) . »الدكليةالحاضر كالمستقبؿ مع مراعاة التغييرات المحمية ك 

دة كفي ضكء ما سبؽ يتضح أف األمف القكمي كمفيـك عسكرم يدكر حكؿ حماية السيا 
كحماية الكياف، بؿ كصيانة المجتمع مف أم تيديد خارجي أك حتى داخمي، كىك ما يستمـز 

  (5) االستعداد بالقدرة العسكرية ككسيمة لتحقيؽ ذلؾ.

                                                           
(1)

.21-20، ص اٌغبثك اٌّشعغػٍٟ ص٘شاْ، عّبي،  
 

(2)
.131، ص 1979، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش، ث١شٚد، يٕسٕػت انسٍاستاٌى١بٌٟ، ػجذ اٌٛ٘بة ٚآخشْٚ،  

 

(3)
.18، ص 1977، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، األيٍ انمٕيً انؼزبً ٔاسخزاحٍجٍخّ ححمٍمّعؼ١ذ، ػذٌٟ،  

 

(4)
د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ثٓ ػىْٕٛ اٌغضائش، ة ؽ، ، انًُظًاث اإللهًٍٍــت َٔظاو األيٍ انجًاػًثٛصٔبدح، ِؼّش،  

.18، ص 1992
 

(5)
.22ٌّشعغ اٌغبثك، ص ػٍٟ ص٘شاْ، عّبي، ا 
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كمف الناحية التاريخية يعكد استخداـ مصطمح " األمف" إلى نياية الحرب العالمية الثانية،  
تحقيؽ األمف كتبلفي الحرب، ككاف مف نتائجو  حيث ظير تيار مف األدبيات يبحث في كيفية

، كمنذ 1974بركز نظريات الردع كالتكازف، ثـ أنشئ مجمس األمف القكمي األمريكي عاـ 
ذلؾ التاريخ انتشر استخداـ مفيـك " األمف" بمستكياتو المختمفة لطبيعة الظركؼ المحمية 

  (1) كاإلقميمية كالدكلية.

 ومي كمفيوم وظيفياالتجاه الثاني: األمن الق -2

يربط أصحاب ىذا االتجاه بيف األمف القكمي كالكظائؼ التي يؤدييا بما يحقؽ الرفاىية  
لشعب الدكلة، كىـ بذلؾ يتجاكزكف النظرة الكبلسيكية لؤلمف القكمي التي اقتصرت عمى 
الناحية العسكرية فحسب، كيتحدث مفكركا ىذا االتجاه عف كيفية تنمية الدكلة في نطاؽ 

كظيفة االقتصادية التي يجب أف تقـك بيا السمطة السياسية كاالجتماعية، بعبارة أخرل فإف ال
ىذا االتجاه يعتبر األمف القكمي ىك التنمية التي تسعى إلى تأميف المكارد االقتصادية 

  (2) كاستثمارىا بأفضؿ الكسائؿ كالصكر لتحقيؽ أعمى مستكل لمعيشة المكاطنيف.

الذيف دفعكا إلى ىذا التحديد لمفيكـ األمف القكمي كأسيمكا في  كفي مقدمة المفكريف 
كالذم ترأس البنؾ الدكلي بعد  -كزير الدفاع األمريكي األسبؽ -تطكيره، ركبرت ماكنمارا

ذلؾ، حيث حدد في كتابو " جكىر األمف" أف األمف القكمي ىك التنمية، كبدكف تنمية ال 
ال تنمك بالفعؿ ال يمكف ببساطة أف تظؿ آمنة،  يمكف أف يتحقؽ األمف، كأف الدكلة التي

فاألمف ليس ىك تراكـ السبلح بالرغـ مف أف ذلؾ قد يككف جزءا منو، ك األمف ليس ىك القكة 
العسكرية، بالرغـ أنو يحتكم عميو، فاألمف ىك التنمية كمف دكف التنمية ال مجاؿ لمحديث عف 

  (3) األمف.

                                                           
(1)

، ص 2007، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، يؼجى فً انمإٌَ انذٔنً انًؼاصزعؼذ هللا، ػّش،  

74.
 

(2)
.23ػٍٟ ص٘شاْ، عّبي، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
.23، ص ٔفغٗاٌّشعغ  
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حيث عرؼ األمف القكمي كمفيـك مجتمعي بأنو  كنجد أيضا تعريؼ عمي الديف اليبلؿ
تأميف كياف الدكلة كالمجتمع ضد األخطار التي تيددىا داخميا كتأميف مصالحيا كتييئة 
الظركؼ المناسبة اقتصاديا كاجتماعيا لتحقيؽ األىداؼ التي تعبر عف الرضا العاـ في 

  (1) المجتمع كلكف مع تغميب الطابع العسكرم.

باس نصر اهلل فاألمف القكمي يتجسد في قدرة الدكلة كقكتيا عمى كحسب ما عرفو ع 
مكاجية األخطار كالتحديات الخارجية كالداخمية، كتأميف مظاىر األمف كاالستقرار ضمف 
ف مظاىر التطكر ىذه تشكؿ القاعدة األساسية  الدكلة التي تشكؿ قاعدة لتطكر المجتمع، كا 

  (2) إلنتاج متطمبات األمف القكمي.

خبلؿ االستعراض السابؽ لبلتجاىات المختمفة في تعريؼ مفيـك األمف القكمي  مف 
ككجيات النظر المتباينة، فإنو يتضح أف االتجاه الكظيفي في تعريؼ األمف القكمي ىك 
االتجاه الكاقعي كاألكثر مبلءمة لدكؿ العالـ الثالث كالكطف العربي عمى كجو التحديد، كىذا 

مي ىك أقرب ما يككف إلى قدرتو عمى الكفاء بمتطمبات المكاطف لدرء يرجع إلى أف األمف القك 
  (3) كؿ التيديدات الداخمية كالخارجية حماية لمكطف كالمكاطف.

 ثانيا: تعريف األمن القومي العربي

 –إف األمف القكمي العربي يعني نكعا مف ترابط التكجيات القكمية الشاممة ) سياسية  
ة( المتكاممة كالمتسعة لجميع الدكؿ العربيػػػػة، كبمعنى آخر ىك عسكري -حضارية -اقتصادية

أمف لنظاـ مبني عمى عناصر قكمية مشتركة مثؿ المغة كالتقاليػػػػػد كالحضػػػػارة كالتاريخ كالديف، 

                                                           
(1)

 ِٕشٛسح فٟ االٔزشٔذ، اٌّٛلغ:، 6ِؤ٠ذ عضاْ، ٔضاس، ِؾبػشاد فٟ األِٓ اٌمِٟٛ اٌؼشثٟ، ص 
http://www.ina.edu.sy/tbl_images/FileLectures16-7-2014-747.pdf 

(2)
 .6ِؤ٠ذ عضاْ، ٔضاس، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

(3)
.25ػٍٟ ص٘شاْ، عّبي، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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كمف ثـ فإف جميع دكلو عربيػػػة باإلضافة لكحػػػػػدة اإلقميـ الجغرافػػػػي كالمصالح المشتركة 
  (1) شترؾ.كالمستقبؿ الم

أما األمف اإلقميمي، فيعني نكعا مف التحالؼ بيف دكؿ اإلقميـ العربية كغير العربية )دكؿ  
الجكار الجغرافي( لتنظيـ الترتيبات األمنية بيف كحدات اإلقميـ لمكاجية أم تيديدات مف 

  (2)داخؿ اإلقميـ أك مف خارجو،

ميمي يشكبلف مستكييف مختمفيف يتبع كال يعني ذلؾ أف األمف القكمي العربي كاألمف اإلق 
فييما األمف العربي لؤلمف اإلقميمي، كلكنيما يعبراف عف مستكل كاحد يمكف ليما أف يعمبل 
في تعاكف كتكامؿ، غير أنو يجدر عمى الدكؿ العربية أف تقدـ األمف القكمي العربي عمى 

مع األمف القكمي  األمف اإلقميمي، كأف تستبعد اإلقميمي جزئيا أك كميا عند تعارضو
  (3)العربي.

كينسحب مفيـك األمف القكمي عمى األمف اإلقميمي، باعتبار أف ىذا األخير ىك أحد  
مستكيات األمف القكمي، كىك يمثؿ الدائرة الكسط بيف الدائرة األكلى ) األمف الداخمي(، 

  (4) كالدائرة الثالثة ) األمف العالمي أك الدكلي(.

السياسي لؤلمف اإلقميمي في المنطقة العربية كالشرؽ األكسط يأتي في كلذلؾ فإف التحميؿ  
إطار األمف القكمي العربي، كمف ثـ فإف مجمؿ التحديات كالتيديدات التي تكاجو األمف 

  (5) اإلقميمي ىي بالتأكيد تكاجو األمف القكمي العربي.

                                                           
(1)

ء لٛح ٠ٚٛٔخ ػشث١خ"، ِغٍخ ٔج١ً فؤاد ؽٗ، ِؾّذ، " األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ ٚأ٠ٌٛٚبد األِٓ اٌمِٟٛ فٟ ػٛء إِىبٔبد ثٕب 

.114، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، ص 2001، عجزّجش 271اٌّغزمجً اٌؼشثٟ، اٌؼذد 
 

(2)
فؾخ ٔفغٙب.اٌّشعغ ٔفغٗ، ط 

 

(3)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(4)
.27ػٍٟ ص٘شاْ، عّبي، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(5)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 
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ى إقميـ كاحد ) الكطف فاألمف اإلقميمي ىك عبارة عف سياسة مجمكعة مف الدكؿ، تنتمي إل 
أمني لدكؿ اإلقميـ،  -الشرؽ األكسط(، تسعى لمدخكؿ في تنظيـ كتعاكف عسكرم -العربي

  (1) لمنع أية قكة أجنبية مف التدخؿ في ىذا اإلقميـ .

كيستيدؼ نظاـ األمف اإلقميمي، العمؿ عمى تأميف مجمكعة مف الدكؿ داخميا، كدفع  
يا األمف كاالستقرار، كذلؾ حاؿ تكافؽ المصالح كالغايات التيديد الخارجي عنيا بما يكفؿ ل

كاألىداؼ بيف أعضاء ىذه المجمكعة، أك حاؿ تماثؿ التحديات التي تكاجييا، عف طريؽ 
  (2)صياغة تدابير محددة فيما بينيا ضمف نطاؽ إقميمي كاحد، انطبلقا مف تكافؽ اإلرادات.

 يمي عمى األمن القومي العربيالفرع الثاني: تأثير البرنامج النووي اإلسرائ
مف كاقع أف إسرائيؿ تخفى قدرتيا النككية، فمف الطبيعي أف تخفي بدرجة عالية جدا مف  

 السرية خطة استخداـ تمؾ القكة بما تتضمنو مف أماكف انتشار أسمحتيا النككية كسائؿ حمميا
طبلقيا، كأيضا قد تحتفظ بقنابميا النككية إما مفككة أك جاىزة لمتك  ركيب أك مركبة بالكامؿ ا 

  (3) كجاىزة لبلستخداـ الفكرم .
المرجح أف مخزكف إسرائيؿ االحتياطي مف القنابؿ الذرية يشتمؿ عمى خميط مف ك  

األسمحة المفككة جزئيا كالجاىزة لمتركيب كاألسمحة المركبة بالكامؿ، حيث يسمح ليا ىذا 
قدر مف التأميف لممخزكف االستراتيجي التخطيط بمكاجية كافة االحتماالت، كأيضا يكفر أكبر 

النككم ضد األخطار التي يمكف أف تتيددىا إلى جانب أف المخزكف النككم المفكؾ أك 
الجاىز لمتركيب يسمح إلسرائيؿ بالدفاع عف كضعيا كدكلة غير نككية، كما أف األجزاء 

الكاحدة، كالتي المفككة تزيد مف الصعكبات البالغة في جانب التكصؿ إلى مككنات القنبمة 
  (4) تنتشر أجزاؤىا في أكثر مف مكاف إلى جانب صعبة إعادة تجميع مككناتيا بشكؿ صحيح.

                                                           
(1)

.27عّبي، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ػٍٟ ص٘شاْ،  
 

(2)
 ؽغ١ٓ، خ١ًٍ، " ٔظبَ األِٓ اإلل١ٍّٟ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ"، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اإلٔزشٔذ: 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html
 

(3)
.93ّشعغ اٌغبثك، ص اٌأسيت انبزَايج انُٕٔي اإلٌزاًَ، ؽغ١ٓ، صوش٠بء،  

 

(4)
اٌظفؾخ ٔفغٙب.ٗ، ّشعغ ٔفغاٌ 
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ىذا االنتشار الكاسع ألماكف تخزيف األسمحة النككية اإلسرائيمية تجعؿ كافة األىداؼ 
اعو طكال عمى كامؿ اتس ةالعربي دكؿاالستراتيجية السياسية كاالقتصادية كالعسكرية عمى امتداد ال

  (1)كعرضا شرقا كغربا في متناكؿ التدمير الذرم كباقي أسمحة الدمار الشامؿ اإلسرائيمية.
ىذا كتزداد درجات التيديد النككم اإلسرائيمي كمما أمكف استخداـ أكثر مف كسيمة إليصاؿ  

إسرائيؿ،  الرؤكس كالقنابؿ النككية، كبالتالي فإف دكؿ الطكؽ العربية كالتي ليا حدكد مشتركة مع
  (2)منيا مصر تكاجو خطرا متزايدا كمتصاعدا كبدرجات متفاكتة لؤلمف القكمي حاليا كمستقببلن.ك 

 متيديـد النــووي اإلسـرائيمــيالدول العربية ل: مجابيــة ثانيال مطمبال
طرح العرب أربعة أنكاع مف الرد عمى إمكانية حصكؿ إسرائيؿ عمى سبلح  1973منذ حرب  

  (3) نككم:
، 1968لسنة  منع انتشار األسمحة النككية معاىدةيتمثؿ في دفع إسرائيؿ لمتكقيع عمى األول: 

 كيطبؽ عمى منشآتيا النككية كسائؿ اإلشراؼ مف قبؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.
محاكلة االعتماد عمى ضمانات نككية يزكدىـ بيا االتحاد السكفياتي كقد رفض االتحاد الثاني: 

 .اتي عمى الدكاـ منح الجانب العربي أية أسمحة نككيةالسكفي
تعتمد  الدعكة إلى الرد عمى تيديد نككم إسرائيمي مستقبمي بكاسطة تطكير ردع عربيةالثالث: 

 عمى األسمحة الكيميائية كالجرثكمية.
تعتبر مصر بأكضاعيا الجيكسياسية مف أكثر دكؿ منطقة الشرؽ األكسط تعرضا  

ة مف جانب إسرائيؿ، حيث تكجد القكة العسكرية اإلسرائيمية لدكلة تعتبر لمتيديدات العسكري
  (4) .مجاليا الحيكم ممتدا ليضـ كافة الدكؿ العربية

تقميدم كتفكؽ تقميدم كنككم مع كؿ الطكؽ  -قد عممت عمى تحقيؽ تكازف عسكرم ك  
ية اإلسرائيمية، كرغـ معاىدة السبلـ المصر  -األردف" -سكريا -العربية المحيطة بيا " مصر
                                                           

(1)
.94ص  ّشعغ اٌغبثك،اٌأسيت انبزَايج انُٕٔي اإلٌزاًَ، ؽغ١ٓ، صوش٠بء، 

 

(2)
.95-94، ص ٔفغّٗشعغ اٌ 

 

(3 )
اإلعشائ١ٍـــٟ "، اٌّغٍخ اٌغضائش٠خ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ  –سثبثؼخ، غبصٞ، " اٌخ١بس إٌٛٚٞ فٟ اٌظشاع اٌؼشثــٟ 

.715، ص 1987ثٓ ػىْٕٛ،  –ِؼخ اٌغضائش، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عب3ٚاٌغ١بع١خ، اٌؼذد سلُ 
 

(4)
.97ّشعغ اٌغبثك، ص اٌ، أسيت انبزَايج انُٕٔي اإلٌزاًَؽغ١ٓ، صوش٠بء،  
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قكتيا النككية كالتي ك فإف إسرائيؿ لـ تتكقؼ عف تنمية قدراتيا المسمحة كصناعاتيا الحربية 
يتمركز جزء رئيسي منيا في ) صحراء النقب( المتاخمة لمحدكد المصرية، األمر الذم أكد 

 : (1)حقيقتيف بارزتيف

نيا تسعى دائما لزيادة أصبح أمرا مؤكد السبلح النككم إف امتبلؾ إسرائيؿأوليما:  ا، بؿ كا 
قدراتيا في ىذا المجاؿ بما يكسبيا مزيدا مف القدرة كالتفكؽ، كيدفعيا إلى استمرار السياسات 

  العدكانية التي تستيدؼ فرض األمر الكاقع كالتكسع.

إف النشاط النككم اإلسرائيمي لـ يقتصر عمى السعي المتبلؾ األسمحة النككية ثانييما: 
ى إنتاجيا فحسب، بؿ تجاكز ذلؾ إلى امتبلؾ كسائؿ إطبلؽ متنكعة أبرزىا كالقدرة عم

أرض(، كالطائرات التي تمكنيا مف حمؿ القنابؿ النككية إلى مختمؼ  –الصكاريخ )أرض 
 المسافات كبأساليب استخداـ متباينة. 

كفي ظؿ تمؾ المعطيات فإف متطمبات تحقيؽ األمف القكمي المصرم لمجابية التيديد  
نككم اإلسرائيمي المتنامي عمى الحدكد المصرية إلى جانب الثكابت التي كضعتيا إسرائيؿ ال

لمتخمص مف رادعيا االستراتيجي، كالتي قد يستغرؽ في تحقيقيا عقد أك عقديف مف الزماف 
 عمى األقؿ.

عمى ضكء ذلؾ فإف ىناؾ خمسة خيارات أماـ المخطط االستراتيجي المصرم لمجابية ك  
  (2)نككم اإلسرائيمي باعتباره تيديدا لؤلمف القكمي المصرمالتيديد ال

 الخيار األول: قبول األمر الواقع واالستسالم لمسيادة النووية اإلسرائيمية

كىك خيار مرفكض مف جانب مصر بالنظر إلى تاريخيا الحضارم كمكانتيا العربية  
طقة الشرؽ األكسط في ظؿ كاإلسبلمية، إضافة إلى أنو لف يحقؽ االستقرار المنشكد في من

اختبلؿ تكازف القكل الذم يستمر معو التيديد المباشر لؤلمف القكمي المصرم، إضافة إلى 
                                                           

(1)
فؾخ ٔفغٙب.ظاٌ اٌّشعغ اٌغبثك،، أسيت انبزَايج انُٕٔي اإلٌزاًَؽغ١ٓ، صوش٠بء، 

 

(2)
.98، ص  ّشعغ ٔفغٗاٌ 
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أف استمرار االحتكار اإلسرائيمي لمسبلح النككم سيحقؽ ليا عدة مزايا استراتيجية لعؿ 
 :(1)أىميا

بالجداكؿ كالبرامج الزمنية  استمرار سياسة االبتزاز اإلسرائيمي المستمر كعدـ االلتزاـأوليا: 
 التي التزمت بيا في ظؿ مكايثؽ السبلـ المكقعة عمييا خير مثاؿ لذلؾ.

إضعاؼ فعالية مصر في التأثير عمى األحداث في المنطقة العربية كتيميش و ثانييما: 
دكرىا الفاعؿ في عممية السبلـ، بما يتيح إلسرائيؿ تحقيؽ مطامعيما كفرض السبلـ الذم 

  (2) العربي.ك مؿ اإلسرائيمي مف كجية نظرىا عمى حساب األمف المصرم يحقؽ األ

التيديد غير المباشر كالتمميح المستمر بإنزاؿ العقاب عمى مصر بما يقنعيا و ثالثيما: 
دائما بمراجعة تحركاتيا كحساباتيا تحسبا لمخسائر المحتمؿ أف تتعرض ليا في ظؿ القدرة 

  (3) ككية المنتشرة عمى حدكدىا.التقميدية كغير التقميدية كالن

عدـ إتاحة المناخ المبلئـ لتحقيؽ األىداؼ الكطنية كتقييد حرية القرار و رابعيما: 
السياسي المصرم بما يؤدم إلى عدـ القدرة عمى تنمية اإلمكانيات الذاتية لمصر مف خبلؿ 

 (4) طنية.ك  تيديد بقائيا ذاتو، األمر الذم يخرج عف حدكد كقدرات أم قيادة مصرية

إف قبكؿ األمر الكاقع كاالستسبلـ لتفكؽ إسرائيؿ كسيادتيا النككية في المنطقة يتنافى مع  
رؤية أم محمؿ لمعبلقات الدكلية سكاء في مصر أك المنطقة العربية أك في العالـ بأسره، 

لعبرية كلعؿ الرؤية التي طرحيا ) حزقياؿ درك( أستاذ العمـك السياسية كاإلدارة في الجامعة ا
في القدس المحتمة خير دليؿ عمى ذلؾ، حيث قاؿ ) إف دكافع أية دكلة لمتكجو لمخيار النككم 
ىك لتحسيف أمنيا خاصة إذا كاف ميددا بخطر جدم ييدد البقاء، أك تكضع في ظركؼ 

                                                           
(1)

.99 -98، ص ص اٌّشعغ اٌغبثك، ٔي اإلٌزاًَأسيت انبزَايج انُٕؽغ١ٓ، صوش٠بء، 
 

(2)
.98ص  اٌّشعغ ٔفغـــٗ،

 

(3)
.فؾخ ٔفغٙبظاٌ اٌّشعغ ٔفغـــٗ،

 

(4)
اٌّشعغ ٔفغـــٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 
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أفضؿ البدائؿ األخرل مثؿ بمد يكاجو خصكما  -رغما عف مخاطره –يصبح االختيار النتكء 
  (1) دا ميددا لبلبتزاز.نككييف، أك بم

عتبرىا مف كجية اإذف فالمبررات األمنية التي جعمت إسرائيؿ تمتمؾ األسمحة النككية  
نظرم مبررات كافية لمحاكالت الدكؿ العربية المتبلؾ الطاقة النككية بشقييا السممي 

 كالعسكرم. 

 نووية لمصرنووية لتوفير الحماية ال كقوى الخيار الثاني: استمرار السعي لمدخول
 الدول العربية بضمانات دولية من الدول النووية الخمس الكبرىو 

 1968رغـ أف مصر بعد انضماميا لمعاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة  
لسنة  984، كرقـ 1996لسنة  255بالضمانات التي نص عمييا قرار مجمس األمف رقـ 

خارجيتيا السيد ) عمرك مكسى( في ، إال أف كجية نظر مصر كالتي عرضيا كزير 1995
أماـ المؤتمر الدكلي الذم انعقد في  1995أفريؿ  20ذلؾ الكقت في الكممة التي ألقاىا في 

، كالتي جاء فييا: "  1968 نيكيكرؾ لبحث تمديد معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة
اصرة عمى تكفير إف الضمانات الدكلية التي كردت في قرارم مجمس األمف ال تزاؿ ق

ضمانات األمف المطمكبة لتأميف الدكؿ غير النككية مف مخاطر ىذه األسمحة. أما بالنسبة 
لمكاليات المتحدة األمريكية فاف طبيعة عبلقتيا مع إسرائيؿ كضغط المكبي الييكدم في 

  (2) كاشنطف تمنع إمكانية تعيد الكاليات المتحدة بتقديـ ضمانات نككية لمصر ضد إسرائيػؿ .

تتمتع  1968كرغـ أف مصػػر بعد انضماميا لمعاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 
، إال أف كجية نظر 984كرقـ  255بالضمانات التي نص عمييا قرار مجمس األمف رقـ 

مصر كالتي عرضيا كزير خارجيتيا " عمرك مكسى" في ذلؾ الكقت في الكممة التي ألقاىػػا 

                                                           
(1)

.99ص اٌّشعغ اٌغبثك، ، أسيت انبزَايج انُٕٔي اإلٌزاًَؽغ١ٓ، صوش٠بء، 
 

(2)
.100ص اٌّشعغ ٔفغٗ،  
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اـ المؤتمر الدكلي الذم انعقد في نيكيكرؾ لبحث تمديد معاىدة الحد أم 1995أفريؿ  20في 
  (1)مف انتشار األسمحة النككية،

كالتي جاء فييا: ) إف الضمانات الدكلية التي كردت في قرارم مجمس األمف ال تزاؿ 
قاصرة عف تكفير ضمانات األمف المطمكبة لتأميف الدكؿ غير النككية مف مخاطر ىذه 

  (2) ث أغفمت عناصر أػساسية كىي عناصر ) الردع الحماية كالفعالية(.األسمحة، حي

فعنصر الردع يرتكز عمى أف يقـك المجمس فكرا باتخاذ التدابير البلزمة لمكاجية أم  
تيديد نككم في إطار الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة في حاالت تيديد األمف كالسمـ 

لتأكيد المسؤكليػػة الجماعيػػة لمجمػػس األمف الدكلي باتخػػاذ  الدكلييف، أما عنصر الحماية فيك
تدابيػػر مشتركػػة لقمع العػػػدكاف، كأخيػران عنصر الفعالية بعدـ استخػػداـ حؽ النقض كذلؾ 

  (3)،لمحيمكلة دكف عرقمة مجمس األمف الدكلي مف االضطػػبلع بمسؤكلياتػػو

ح مصػػػر ميمػػػا كػػانت الظػػػػػركؼ أف تجعؿ أمنيػػا القكمػػػي كمػػػػف منطمػػػػؽ أىميػػػػػة أال تسمػػػ
 (4) الميػػػػػػػػدد نككيػػػػػػػػا مف إسرائيػػػػؿ رىنػػػػػػان بضمػػػػػػاف خارجػػػػػػػػي لعػػػػػػدة اعتبػػػػػػػارات:

إف ىذا الضماف قد يؤدم إلى خضكع مصر البتزاز سياسي حكؿ طرؽ ككسائؿ أوليــا: 
 اإلسرائيمي لصالح إسرائيؿ. -اع العربيحؿ الصر 

 قد ال تتفؽ مصالػػح الدكلة الضامنة اتفاقا مطمقػػػا مع مصػػػر. ثانييمــا:و 

إف مساعدة الدكلة الضامنة قد تصؿ بعد فكات األكاف، كبعد أف تتػػـ الضربػػػة وثالثيمــــا: 
 النككيػػة فعػػبلن ممػا يجعميا عديمة الجدكل.

                                                           
(1)

.100ص اٌّشعغ اٌغبثك، ، انُٕٔي اإلٌزاًَ أسيت انبزَايجؽغ١ٓ، صوش٠بء،  
 

(2)
ٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب.ـــاٌّشعغ ٔفغ 

 

(3)
.101ص ٔفغــــٗ، اٌّشعغ  

 

(4)
.101ص اٌّشعغ ٔفغٗ،  
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مسائؿ األمف القكمي غير المقيد لتمؾ األسمحػػػة يجعميػػػا كسيػػمػػػة ردع ذات  إف ورابعيمـــا:
 مصداقيػػػة كبيػػػػرة.

الخيار الثالث: امتالك مصــر ألسمحة ردع تقميديـــة وفوق تقميديـــة تمكنيـــا مـــن 
 مواجيـــة التيديـــد النووي اإلسرائيمـــي

مف أنظمػػة التسميح التقميديػػػػة الحديثػػػة ذات القدرات يقصػػد بيذه األسمحػػة عدة أنكاع ك  
أرض أك األسمحػػػة فكؽ التقميدية الكيميائية -التدميرية العاليػػػة مثؿ الصكاريخ أرض

  (1) كالبيكلكجيػػة .

قد رجح كثير مف المفكريف كالسياسيييف كالعسكرييف العرب عمى ضركرة سعي الدكؿ ك  
بلح فكؽ التقميدم المتطكر باعتباره مف أىـ الخيارات المتاحة، كيؤكد العربية المتبلؾ ىذا الس

  (2) مؤيدم ىذا الخيار عمى عدة حقائؽ :

 سيكلة تصنيع كامتبلؾ مثؿ ىذه األسمحة. أوليـــا:

المركنة في استخداميا بالمقارنة باألسمكب المعقد كالقنكات العديدة التخاذ قرار  وثانييــا:
كم كالذم يصؿ لحد مكافقة رئيس الدكلة ذاتيا لمخطكرة المتناىية استخداـ السبلح النك 

 العكاقب الحادة التي تنتج عف استخداميا.ك 

 أف االستخداـ غير المقيد لتمؾ األسمحة يجعميا كسيمة ردع ذات مصداقية كبيرة. وثالثيــــا:

قدرات  لخيار الرابع: إعطاء دفعة جديدة لمنشاط النووي المصري لتطوير وامتـــالكا
 نوويـــة عسكريـــة

مف خبلؿ مناقشة الخيارات السابقة لرد الفعؿ المصرم كالعربي تجاه التيديد النككم  
اإلسرائيمي يتضح أنو ال سبيؿ أماـ مصر كالدكؿ العربية إال السعي منفردة أك مف خبلؿ 

                                                           
(1)

.102ص ، اٌّشعغ اٌغبثك، ًــٕٔي اإلٌزاَــــج انُــت انبزَايــأسيؽغ١ٓ، صوش٠بء،  
 

(2)
.102ص  اٌّشعغ ٔفغٗ، 
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امتبلؾ  عمؿ عربي مشترؾ كبخطكات ثابتة كفؽ تخطيط دقيؽ لتطكير قدراتيما النككية بيدؼ
  (1) قدرات نككية عسكرية.

مف استعػػػػراض الخيػػػارات األربعػػػة نستشعر حجػػػـ المعاناة التي تتحمميػػػػا الحككمػػػات  
العربية في مكاجية تيديد أمنيػػػا القكمػػػي إزاء التيديػػد النػػككم اإلسرائيمػػي المباشػػر لحاضرىػػا 

ة لحمايػػة األمػػف القكمي المصرم كالعربي كميا تتناقض كمستقبميا فكؿ الخيارات المطركحػػ
مع اسراتيجيػػػػة السػػػػبلـ التي أصبحت مطمبػػا لكػػؿ شعكب المنطقة بما فييا إسرائيؿ نحك 
مستقبؿ أفضؿ ينبني عمى تكازف المصالح كليس تكازف القكل الذم أنيؾ اقتصاديػػػات 

استنزاؼ العديد مف األمكاؿ في السباؽ نحك تسمػػح ال ك يػػػة، المنطقػػػة كميػػػا العربيػػػة كاإلسرائيم
سرائيؿ.   (2) نيائي بيف الدكؿ العربية كا 

مــن أسمحــــة إقميمية إلخالء منطقة الشرق األوسط  إبرام معاىدةالخيار الخامــــس: 
 الدمــــار الشامـــــل

خيار الكحيد الكاقعي الذم إف خيار إنشاء منطقة خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ ىك ال 
تعمؿ مصر كالدكؿ العربية جاىدة عمى التزاـ إسرائيؿ بو عمى أف ينفذ عمى مراحػػؿ زمنيػػة 
تتكاءـ مع خطكة السػػػػبلـ، مع إثبات حسف النكايا اإلسرائيمية بتكقيعيا عمى معاىدة منع 

دـ تطكيػػر قػػدرات نككيػػػة ، كالتي تعنى فقط االلتزاـ بع1968انتشار األسمحة النككيػػػة لسنة 
إسرائيميػػػة جديػػػدة مع عػػػدـ المسػػػاس بمخزكناتيا مف تمؾ األسمحة كالتي تدخؿ في نطاؽ 
تفتيػػػش الككالػػة الدكليػػة لمطاقػػة الذريػػػة كذلؾ قبؿ أف يػػؤدم التيديد النػػككم إلى العكدة إلى 

عمى ثكابت مكقفيا المعمف عنو تحقيقػػان  سباؽ تسميحي ال مفر منو في ظؿ إصرار إسرائيؿ
  (3) لؤلمف القكمي المصػػػرم كالعربػػي.

                                                           
(1)

.103ص ، اٌّشعغ اٌغبثك، زَايج انُٕٔي اإلٌزاًَأسيت انبؽغ١ٓ، صوش٠بء، 
 

(2) 
.104- 103ص صاٌّشعغ ٔفغٗ، 

 

(3)
.104ص اٌّشعغ ٔفغٗ،  
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خضــاع المنشــآت النوويــة اإلسرائيميــة لمرقابة إل الدولية ليـاتاآل: المطمب الثالث
 التفتيــشو 

اآللية القانكنية التي تنظـ  1968تعتبر معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة  
الرقابة عمى استخداـ الطاقة النككية؛ لضماف عدـ تحكيميا لؤلغراض العسكرية، مكضكع 

باإلضافة إلى الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، مجمس األمف الدكلي كمساىمة القضاء الدكلي 
سرائيؿ منذ كقت مبكر رفضت رفضا مطمؽ االنضماـ ليذه المعاىدة في في ىذا المكضكع، ك  ا 

ك تتمثؿ اآلليات الدكلية إخضاع المنشآت النككية دعي بيا.ضكء االعتبارات التي ت
اإلسرائيمية لمرقابة كالتفتيش في كؿ مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ) فرع أكؿ(، مجمس 

 األمف الدكلي ) فرع ثاف(، كالقضاء الدكلي ) فرع ثالث(.

 الوكالة الدولية لمطاقة الذريةول: الفرع األ 
كالة كتأكدت بعد كضع معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة لقد تضاعفت أىمية الك  

مكضع التنفيذ، إذ تنص المادة الثالثة مف ىذه المعاىدة عمى تعيد كؿ دكلة ليست  1968
ذات سبلح نككم طرؼ فييا أف تقبؿ ضمانات ضمف اتفاقية سيتـ التفاكض بشأنيا، كتعقد 

كقانكف الككالة كنظاـ ضماناتيا مف أجؿ التحقؽ  مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بما يتفؽ
فقط مف تنفيذ االلتزامات التي تتضمنيا ىذه المعاىدة بفرض منع تحكيؿ الطاقة النككية مف 
االستخدامات السممية إلى أسمحة نككية أك أم أجيزة أخرل لمتفجير النككم، كقد أدل ذلؾ 

مف النكاحي العممية كالتكنكلكجية إلى  إلى اتساع نطاؽ أعماؿ ىذه الككالة كامتداد نشاطيا
  (1) النكاحي السياسية أيضا.

كما ينص النظاـ األساسي لمككالة عمى أف ترفع الككالة تقريرا إلى الجمعية العامة في  
لى األجيزة األخرل ك ، االجتماعيك  كذلؾ ترفع إلى المجمس االقتصادم، كؿ دكرة عادية ليا ا 

كما تقكـ ، عف المسائؿ التي تدخؿ في اختصاص ىذه األجيزة التابعة لؤلمـ المتحدة تقارير

                                                           
(1)

.286خ١شٞ ثٕٛٔخ، ِؾّٛد، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 



 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-  1  - 

برفع تقارير إلى مجمس األمف عند المزـك أك في حالة ما طمب منيا ذلؾ في حدكد المسائؿ 
(1)التي تدخؿ ضمف اختصاصاتو

. 

 1968المبلحظ بالنسبة النضماـ الدكؿ لمعاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 
مستمر، فمنذ أف أصبحت المعاىدة معدة كمفتكحة لمتكقيع مف جانب فأعدادىا في تزايد 

دكلة  187حيث كقع عمييا  .(2)1970، حيث دخمت حيز النفاذ عاـ 1968الدكؿ في سنة 
كباكستاف كىما دكلتاف تممكاف األسمحة النككية لـ تكقعا عمى المعاىدة، كفي عاـ  كلكف اليند

كلة كال تزاؿ المعاىدة مفتكحة لمتكقيع، كقعتيا د 170كصؿ عدد الدكؿ المكقعة إلى  1995
المممكة المتحدة فكقعتيا ك أما الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفياتي  1992الصيف عاـ ك  فرنسا
كتعاىدت ىذه الدكؿ عمى عدـ نقؿ التكنكلكجيا النككية إلى دكؿ أخرل كعمى أف  1968عاـ 

كاتفقت ىذه الدكؿ عمى أف ال تستعمؿ السبلح ال تقكـ بتطكير ترساناتيا مف األسمحة النككية 
النككم إال إذا تعرضت مف قبؿ دكلة أخرل إلى ىجـك بكاسطة األسمحة النككية مف قبؿ دكلة 

  (3) أخرل .

كال جداؿ في أنو رغـ كؿ أكجو قصكر ىذه المعاىدة، إذ أف إسرائيؿ لـ تنضـ إلى معاىدة  
TNP  مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية فيما يتعمؽ فقط بؿ امتنعت أيضا عف إبراـ اتفاقات

الضمانات الخاص بيا، كعميو فإف ذلؾ يعتبر مف كجية نظرىا، أنيا غير مقيدة بأم التزاـ 
ف كاف  قانكني يؤدم إلى فرض رقابة عمييا في مجاؿ استخداميا لمطاقة النككية، ىذا كا 

 قعية.صحيح مف الناحية النظرية، فإنو غير ذلؾ مف الناحية الكا

                                                           
(1)  

Rainaud , Jean-Marie ,L'Agence Internationale de l'Energie Atomique , Librairie 

Armand Colin , Paris , 1970 , p 26 .
 

(2)
ة ؽ، عٍغخ وزبة اٌّؼشفخ (، 9141األيى انًخحذة فً َصف لزٌ ) دراست فً حطٕر انخُظٍى انذٔنً يُذ ٔبفؼخ، ؽغٓ،  

.373، ص 1995، اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة، اٌى٠ٛذ، 202ػذد 
 

(3)
ِٕشٛس ػٍٝ االٔزشٔذ، اٌّٛلغ: ، رمش٠ش يُغ حٍاسة اإلرْابٍٍٍ نهًصادر انًشؼت، 1540رمش٠ش خج١ش اٌٍغٕخ  

http://modelun.ru/reports/1540-Report.pdf 
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فانضماـ غالبية الدكؿ إلى معاىدة منع انتشار األسمحة النككية أدل إلى إرساء عرؼ  
دكلي يفضي إلى فرض نكع مف االلتزاـ عمى عاتؽ الدكؿ غير المنضمة لممعاىدة، كتتصرؼ 
كفقا لمضكابط التي أتت بيا المعاىدة حاؿ قياميا باستعماؿ حقيا السيادم في استخداـ الطاقة 

  (1) النككية.

الطاقة النككية خارج نطاؽ القكل القائمة: أعمنت اليند ب اىتماـ الدكؿكما تـ تأكيد  
 كال تزاؿ إسرائيؿ تحافظ عمى طمس قدراتيا، 1998كباكستاف عف كضعيما النككم في عاـ 

العراؽ كككريا الشمالية، التي يمكف أف يككف ليا بالفعؿ سبلح كاحد أك اثنيف إذا  النككية، أما
تصريحات قادة ككالة المخابرات المركزية األمريكية، في حيف قدمت الياباف  بصحةنعتقد  كنا

التصنيؼ العالمي بدكف طاقة نككية،  منذ فترة طكيمة كمثاؿ عمى االنضماـ إلى كضع سمطة
(2)فإف قدراتو التقنية في ىذا المجاؿ ىي مكضع أسئمة أكثر خطكرة مف المراقبيف.

  

لدكلة العضك الكحيدة في األمـ المتحدة التي ال تزاؿ خارج معاىدة كتعتبر إسرائيؿ ىي ا
منع انتشار األسمحة النككية، كتعتبر إسرائيؿ عمى نطاؽ كاسع، دكلة نككية بحكـ الكاقع 

 (3)رأس نككم.  200كيقدر أف لدييا أسمحة نككية يصؿ عددىا إلى 

كانكا دائما رائيمييف ف القادة اإلسأ، كما سرائيؿ مطمقا بامتبلكيا ترسانة نككية إكلـ تعترؼ  
 100ما يتراكح بيف سرائيؿ ف إلأجانب يقكلكف لكف الخبراء األ، يمارسكف مبدأ "الغمكض"

(4) .رأس نككم 300ك
  

                                                           
(1)

.27، ص 1990، اٌمب٘شح، اٌّطجؼخ اٌزغبس٠خ اٌؾذ٠ضخ، ة ؽ، انمإٌَ انذٔنً انؼاوِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘،  
 

(2)  
Tertrais , Bruno, « le bel avenir de l’arme nucléaire » , Critique 

internationale ,N°13,Octobre 2001 , l’Imprimerie Floch , Juillet 2001, France , p 19 .
 

(3)
اٌزغٍؼ ٚٔضع اٌغالػ ٚاألِٓ اٌذٌٟٚ، اٌىزبة "، 2005ْ.وب٠ً، شبْٔٛ َٚ.وش٠غزٕغٓ، ٘بٔظ، " اٌمٜٛ ا٠ٌٕٚٛخ اٌؼب١ٌّخ  

.855، ِؼٙذ عزٛوٌُٙٛ ألثؾبس اٌغالَ اٌذٌٟٚ، ص 2005اٌغٕٛٞ 
 

(4)  AFP ,"Israël/nucléaire: visite du chef de l'AIEA", LE FIGARO, Publié le 23/08/2010 à 
21:02 , le site: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/23/97001-
20100823FILWWW00496-nucleaire-visite-en-israel-du-chef-de-l-aiea.php 
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كما أف إسرائيؿ تعتبر الدكلة الكحيدة في الشرؽ األكسط التي لـ تكقع بعد عمى معاىدة  
آتيا لمرقابة الدكلية، كىذا ما يجعؿ المنطقة غير منع انتشار األسمحة النككية، كلـ تخضع منش

آمنة كميددة دائما بمخاطر األسمحة النككية كالحكادث اإلشعاعية التي قد تنجـ عف النشاط 
النككم، كلقد دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مرارا إلى " إنشاء منطقة خالية مف األسمحة 

  (1)النككية في الشرؽ األكسط".

ت كفكد الدكؿ العربية في مختمؼ المحافؿ الدكلية، دائما بانضماـ إسرائيؿ كلقد طالب
لمعاىدة منع االنتشار النككم، ككضع منشآتيا النككية تحت نظاـ الضمانات الشاممة لمككالة 

، كالذم طالب 1981لعاـ  487الدكلية لمطاقة الذرية، كاالنصياع لقرار مجمس األمف رقـ 
السرعة، بكضع منشآتيا النككية تحت إشراؼ نظاـ الككالة إسرائيؿ صراحة كعمى كجو 

الدكلية لمطاقة الذرية، كما تشدد الكفكد العربية عمى ضركرة التزاـ دكؿ الشرؽ األكسط في 
اتخاذ ما يمـز مف خطكات عممية عاجمة لتنفيذ االقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية مف 

رسميا، أنيا ستمتنع عف إنتاج األسمحة النككية األسمحة النككية، كأف تعمف ىذه الدكلة 
  (2) كاألجيزة المتفجرة النككية، أك الحصكؿ عمييا أك حيازتيا عمى أم نحك.

كفي المقابؿ نجد أف العديد مف الدكؿ العربية رفضت التكقيع عمى اتفاقية حظر إنتاج  
اتفاقية منع انتشار األسمحة الكيميائية كتدمير المخزكف منيا ما لـ تنضـ إسرائيؿ إلى 

، كمازالػػت دكؿ كثيػػػػػرة تعتقػػػػػد أف األسمحػػػػػػػة الكيميائية 1968األسمحة النككية لسنة 
البيكلكجية ىي "أسمحة الفقراء" لمتدمير الشامؿ كأنو مف غير العدؿ أف ياـ تجريد " الجنكب" ك 

                                                           
(1)

إعشائ١ٍ١خ ثشعُ اٌزغذ٠ذ ِٓ خٍف اٌشلبثخ اٌذ١ٌٚخ ِٚطبِش ٌٍٕفب٠بد ا٠ٌٕٚٛخ  ِفبػالد 4ا١ٌٙئخ اٌؼشث١خ ٌٍطبلخ اٌزس٠خ، "  

د٠غّجش  10ػٍٝ رخَٛ اٌؾذٚد اٌّظش٠خ ٚاألسد١ٔخ"، رمش٠ش ١ٌٍٙئخ اٌؼشث١خ ٌٍطبلخ اٌزس٠خ ٔششرٗ طؾ١فخ األٔجبء، ثزبس٠خ 

.40، ص 2007
 

(2)
.40ا١ٌٙئخ اٌؼشث١خ ٌٍطبلخ اٌزس٠خ، اٌّشعغ ٔفغٗ، ص  
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ح "الشماؿ" ىك المحتكر مف السبلح الكحيد القادر عمى إنتاجو، اقتصاديا كفنيا، كي يصب
 (1)الكحيد لمسبلح األكثر تدميرا كفتكا كىك السبلح النككم.

كيعتقد محممكف كثيركف أف لدل إسرائيؿ ترسانة نككية مخزكنة لكنيا ليست جاىزة، 
كتتطمب بعض التحضيرات قبؿ االستخداـ، كمف ىنا، قد ال تككف أنظمة إطبلؽ أسمحة 

ة بالفعؿ، كيعتقد أف أنظمة اإلطبلؽ ىذه ىي طائرات ضاربة إسرائيؿ النككية المزعكمة منشكر 
كصكاريخ باليستية ذات قكاعد أرضية كربما صكاريخ جكالة تطمؽ مف البحر، كىناؾ دليؿ ما 
عمى أف إسرائيؿ ربما طكرت ترسانة نككية غير استراتيجية تتألؼ مف قذائؼ مدفعية نككية 

  (2)(.ADMsأك ذخائر تدمير ذرية) 

ؿ إسرائيؿ متمسكة بسياسة الغمكض التي ال تؤكد فييا كال تنفي امتبلكيا أسمحة كال تزا 
، ففي اجتماع المجنة 2004نككية، كأخضعت ىذه السياسة لفحص دكلي متجدد في العاـ 

، 1968( لمؤتمر مراجعة معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 2004التحضيرية )سنة 
تحاد األكركبي إلى إنشاء منطقة خالية مف أسمحة الدمار دعت جامعة الدكؿ العربية كاال

  (3) الشامؿ في الشرؽ األكسط.

كباإلضافة إلى ذلؾ، كررت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية طمبيا أف تفتح إسرائيؿ منشآتيا  
عقب زيارة إلى إسرائيؿ قاـ بيا المدير  2004في ديمكنا ألغراض التفتيش، كفي جكيمية سنة 

مككالة محمد البرادعي، صرح رئيس الكزراء اإلسرائيمي أريئيؿ شاركف عبلنية بأف العاـ ل
إسرائيؿ ستدرس التخمي عف " قدرتيا الردعية " إذا تخمى جيرانيا عما لدييـ مف أسمحة دمار 

  (4) شامؿ كطبقكا اتفاؽ سبلـ إقميمي شامؿ تطبيقا تاما.

                                                           
(1)

.376ؽغٓ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ٔبفؼخ،  
 

(2)
.855ْ.وب٠ً، شبْٔٛ َٚ.وش٠غزٕغٓ، ٘بٔظ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
.855اٌّشعغ ٔفغٗ، ص  

 

(4)
.856 -855اٌّشعغ ٔفغـٗ، ص  
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سياسة الضبابية كالغمكض التي كشؼ تقرير لصحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية أف كقد  
اعتمدتيا الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة منذ أكائؿ الستينيات مف القرف الماضي بشأف حقيقة 

بالفائدة عمى إسرائيؿ. كبحسب  ، كترسانتيا النككية الحقيقية، عادتمفاعميا الذرم في ديمكنة
تقرير لمصحافي حاييـ ليفنسكف، اتضح أف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، ىي أكثر المنظمات 
الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة، التي تحمؿ مكقفان إيجابيان كمتعاكنان مع إسرائيؿ، عممان أف 

  (1) سمحة الدمار الشامؿ.كظيفتيا الرئيسية باألساس متابعة تطبيؽ معاىدة حظر نشر أ

كمع أف إسرائيؿ ال تزاؿ تمارس السياسة "الضبابية" نفسيا، إال أف ذلؾ لـ يمنع تكافد عدد  
محدكد مف كبار مسؤكلي ككالة الطاقة الذرية الدكلية، عمى الجناح اإلسرائيمي الذم افتُتح في 

كأشار تقرير ، ا السنكممع انطبلؽ مؤتمرى 2016سبتمبر  27بتاريخ مقر الككالة في فيينا 
"ىآرتس" إلى أنيا المرة األكلى التي تفتتح فييا إسرائيؿ جناحان ليا في أركقة الككالة الدكلة 

  .(2) منذ تأسيس الككالة قبؿ ستيف عامان 

ك ال شؾ أف المبادرة العربية األخيرة التي تـ تقديميا في المؤتمر الدكلي الخاص  
(، الذم عقد في مدينة نيكيكرؾ  TNPشار األسمحة النككية) بمراجعة كتعزيز معاىدة منع انت

رغـ  -كانت ميمة، إذ ألكؿ مرة يرد في بياف ختامي ذكر إسرائيؿ 2010مام  29بتاريخ 
  (3) الدعكة إلى شرؽ أكسط خاؿ مف السبلح النككم. -التحفظات األمريكية

                                                           
، مقاؿ منشكر عمى االنترنت، 1محمد كتد، نضاؿ، " الككالة الدكلية لمطاقة الذرية األكثر تعاكنان مع إسرائيؿ "، ص  (1)

 ع: المكق
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%

A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
 

(2)
 .1ِؾّذ ٚرذ، ٔؼبي، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

(3)
.86-85سص٠ك اٌّخبدِٟ، ػجذ اٌمبدس، اٌّشعغ اٌغبثك، ص 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/4/13/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/4/13/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8


 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-  41 - 

سرائيؿ إلى المعاىدة كجاء في البياف الختامي لممؤتمر، إف مف الضركرم " أف تنضـ إ 
كتضع كؿ منشآتيا النككية تحت الضمانات الشاممة لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية"، كبالتالي 
تحكيؿ منطقة الشرؽ األكسط إلى منطقة خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ بكؿ أنكاعيا، كىك 

ار كاألمف المنطؽ المناسب كالطبيعي ألم جيكد تبذؿ مف أجؿ تطكير حقيقي بدعـ االستقر 
في منطقة الشرؽ األكسط، كما يميز مضمكف البياف الختامي لممؤتمر المذككر ىك الدعكة 

  (1) إلى نزع كؿ أنكاع أسمحة الدمار الشامؿ، كليس فقط األسمحة النككية.

كفي األخير نقكؿ أنو لمف المخجؿ عند الحديث عف الطاقة النككية كاستخداماتيا  
لصييكني الذم ال يزيد عدد سكانو عف خمسة مبلييف نسمة يمتمؾ المختمفة نجد أف الكياف ا

أكبر قدرة نككية في الشرؽ األكسط إف لـ نقؿ إنو الكحيد في المنطقة الذم يمتمؾ ترسانة 
عسكرية نككية ذات قدرات ىائمة كلديو عدد مف المفاعبلت النككية التي تستخدـ لمبحكث 

نتاج األسمحة النككية،  (2)كالتطكير كا 

اإلضافة إلى عدد مف المفاعبلت التي تستخدـ إلنتاج الكيرباء كفي اآلكنة األخيرة بدأ ب 
ىذا الكياف يخطط لبناء محطات عمبلقة لتحمية مياه البحر بكاسطة الطاقة النككية كفي 
المقابؿ نجد أف ىناؾ أكثر مف إحدل كعشريف دكلة عربية يبمغ مجمكع عدد سكانيا أكثر مف 

يكنا ال زالت أغمبيا تعيش بدائيات مراحؿ النمك االقتصادم مائتيف كخمسيف مم
  (3)كاالجتماعي.

 : مجمس األمن الدوليالفرع الثاني
يتكلى مجمس األمف الدكلي بكؿ المياـ التي تمكنو مف تحقيؽ كظيفتو األساسية كىي  

مف المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، لكف صبلحياتو تتعدل ىذا المجاؿ لتشمؿ عددا 
األمكر اإلدارية كالدستكرية المتعمقة بانتظاـ العمؿ في األمـ المتحد ككؿ، حيث يتعيف التمييز 

                                                           
(1)

.86ص  سص٠ك اٌّخبدِٟ، ػجذ اٌمبدس، اٌّشعغ اٌغبثك،  
 

(2)
اٌّشعغ اٌغبثك، ص ِؾّذ د٠ت اٌشؼ١ت، فبدٞ، 

 22.
 

(3)
، صٔفغٗاٌّشعغ  

 22.
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بيف اختصاصات كسمطات كصبلحيات مجمس األمف المقررة لو بمكجب الفصؿ السادس مف 
المقررة لو بمكجب الفصؿ السابع الميثاؽ األممي )تسكية المنازعات بالطرؽ السممية(، كتمؾ 

  (1) تيديد السمـ أك اإلخبلؿ بو أك كقكع العدكاف( .حاالت )

ففي الحالة األكلى يستطيع مجمس األمف أف يكصي بحؿ النزاع إذا طمبت منو جميع  
(، لكف يحؽ لمدكؿ األعضاء أك غير األعضاء ككذلؾ األميف العاـ 38األطراؼ ذلؾ )المادة 

إلى أم نزاع أك مكقؼ مف شأنو  تنبيو مجمس األمف (2)كالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ؛
( بؿ كلمجمس األمف أف 37، 35، 11، 9تعريض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر )المكاد 

احتكاؾ دكلي أك قد يثير قتاال  يتدخؿ مف تمقاء نفسو لبحث أم نزاع أك مكقؼ قد يؤدم إلى
  (3)(. 34المادة )

أك إخبلؿ بو أك كقكع عدكاف(، فإف أما في الحالة الثانية ) كىي حالة كجكد تيديد لمسمـ  
مجمس األمف يممؾ سمطات كاسعة كممزمة، ألنو يتدخؿ في ىذه الحالة بصفتو سمطة ردع 
ميمتيا حفظ السمـ أك إعادتو إلى نصابو، كىنا نبلحظ أف لمجمس األمف سمطات تقديرية 

لمسمـ أك إخبلال كفعمية ىائمة، فيك الذم يقرر ما إذا كاف الذم كقع يشكؿ عدكانا أك تيديدا 
بو، كلو أف يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة بصكرة ال تخؿ بحقكؽ المتنازعيف أك بمطالبيـ أك 
بمراكزىـ، كلو أف يأمر باتخاذ ما يراه مف تدابير لمكاجية المكقؼ في حالة انصياع األطراؼ 

ط عمى الدكلة المعنية لمتدابير المؤقتة، كتندرج ىذه التدابير كالتي تشمؿ كسائؿ مختمفة لمضغ
المعتدية ال تتضمف استخداـ القكة مثؿ: كقؼ العبلقات االقتصادية أك االتصاالت بكؿ 
أنكاعيا أك قطع العبلقات معيا كميا أك جزئيا، إلى أف تصؿ حد استخداـ العنؼ كالقكة 

  (4) المسمحة ضدىا.

                                                           
(1)

.103ٔبفؼخ، ؽغٓ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص   
 

(2)
فغٙب.ٔاٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ  

 

(3)
فغٙبٔاٌظفؾخ 

 

(4) 
.104-103اٌّشعغ ٔفغٗ، ص ص
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ظ عمى السمـ بدكر ىاـ في الحفايقـك مجمس األمف الدكلي التابع لؤلمـ المتحدة ف إذف 
األمف الدكلييف، كضماف استقراره كعدـ تعريضيما لمخطر في إطار سمطاتو التي يستمدىا ك 

مف الفصؿ السابع مف الميثاؽ، كتنفيذا ليذا الدكر يقـك المجمس بالتصدم لمعديد مف 
مع النزاعات الدكلية، بما فييا المتعمقة بقياـ بعض الدكؿ باستخداـ الطاقة النككية، مثمما فعؿ 

يراف، كككريا الشمالية في ىذا الشأف .   (1) كؿ مف العراؽ كا 

ذا ما تناكلنا دكر مجمس األمف الدكلي تجاه إسرائيؿ بصفة مطمقة، فإنو جد مختمؼ عف   كا 
مكاقفو تجاه الدكؿ األخرل، كذلؾ بسبب تمتع الدكؿ الدائمة العضكية فيو، كالكاليات المتحدة 

، الذم يمكنيا مف إفشاؿ أم قرار دكلي يرغب المجمس *ك"تاألمريكية بحؽ االعتراض " الفي
كقكاعد القانكف الدكلي كمبادئو  في اتخاذه لحث أك إجبار إسرائيؿ عمى سمكؾ نيج معيف يتفؽ

  (2) العامة.

فمـ تشيد قضية ما، منذ إنشاء مجمس األمف استخداما لحؽ االعتراض مثمما شيد الصراع 
  (3) ب عديدة.العربي اإلسرائيمي، كذلؾ ألسبا

                                                           
(1)

) ثزظشف(. 620ِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

ؽب ثنٔٗ اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ اٌزٟ رزّزغ ثٙب ِؤعغخ أٚ عّبػخ أٚ شخض، ٌّٕغ لشاس أٚ إعشاء ِٓ ٠ؼشف اٌف١زٛ اططال  *

اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛافمخ اٌالصِخ إللشاسٖ ٔٙبئ١ب، ٚلذ ٠ىْٛ اٌف١زٛ ِطٍمب أٚ ِششٚؽب وّب لذ ٠ىْٛ دائّب أٚ ِؾذدا ص١ِٕب، ٚ وبْ 

ك فٟ إلشاس أٚ سفغ ٌٛائؼ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ وبْ ٠غ١ض٘ب اٌجشٌّبْ، ِٓ ٔٛع اٌف١زٛ اٌّطٍك ِب رّزغ ثٗ اٌٍّه فٟ ثش٠طب١ٔب، ِٓ ؽ

ٚ٘ٛ ِب ال ٠زّزغ ثٗ ا٢ْ، ِٚٓ أِضٍخ اٌف١زٛ اٌّششٚؽ ِب ٠زّزغ ثٗ اٌشئ١ظ األِش٠ىٟ ِٓ ؽك فٟ سفغ ٌٛائؼ اٌزشش٠ؼبد اٌزٟ 

٠زّزغ ثٗ ِغٍظ اٌٍٛسداد فٟ  ٠غ١ض٘ب ِغٍظ إٌٛاة، أِب ِٓ أِضٍخ اٌف١زٛ اٌّؾذد اٌزٞ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ فٟ فزشح ِؼ١ٕخ ٘ٛ ِب

ثش٠طب١ٔب ِٓ ؽك فٟ سفغ اٌٍٛائؼ اٌزٟ ٠غ١ض٘ب ِغٍظ اٌؼَّٛ، ٚ٘ٛ ِؾذد ثذٚسح ٚاؽذح، ٚػٍٝ ٘زا ٠ؼشف ؽك إٌمغ فٟ 

ِغٍظ األِٓ ػٍٝ أٔٗ: " عٍطخ ِّٕٛؽخ ٌٍذٚي راد اٌّشوض اٌذائُ فٟ ِغٍظ األِٓ رخٌُٛٙ ِٕغ اٌّغٍظ ػٓ ؽش٠ك 

ٚس اٌمشاساد اٌخط١شح اٌزٟ رغٕؼ األُِ اٌّزؾذح إٌٝ ارخبر٘ب"، ٠ٚشٜ اٌذوزٛس ِف١ذ شٙبة اٌزظ٠ٛذ اٌغٍجٟ، إٌٝ إ٠مبف طذ

أْ رغ١ّخ ؽك االػزشاع ثبٌف١زٛ غ١ش دل١مخ، رٌه أْ اططالػ اٌف١زٛ ٠غزؼًّ أطال ٌالػزشاع ػٍٝ لشاس طذس ثبٌفؼً، 

رؤدٞ ػذَ ِٛافمزٙب إٌٝ ػذَ ٚؽك اٌذٚي اٌّزوٛسح ٠زّضً فٟ االػزشاع ػٍٝ لشاس ِب صاي فٟ ِشؽٍخ اإلػذاد، ٚ

طذٚسٖ.اٌّشعغ: ثٓ اٌطب٘ش، األخؼش، ؽك االػزشاع اٌف١زٛ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك، اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس اٌخٍذ١ٔٚخ ٌٍٕشش 

 .39، ص 2010ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، 

(2)
.620ِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
اٌزٛص٠غ، ٚ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس اٌخٍذ١ٔٚخ ٌٍٕشش فٍخٕ بٍٍ انُظزٌت ٔانخطبٍكحك االػخزاض انثٓ اٌطب٘ش، األخؼش،  

.167، ص 2010اٌغضائش، 
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فقد رصد أحد الكتاب السياسيييف أمريكي الجنسية يدعى " جكفياليز" في دراسة أعدىا،  
ـ انترنت" تفيد قيعمى شبكة المعمكمات الدكلية " اإل 2003مارس  14كقاـ بنشرىا في 

قرارا دكليا مف جممة القرارات التي أصدرىا المجمس  24الكاليات المتحدة باالعتراض عمى 
سرائيؿ؛ سكاء كاف ىذا االعتراض مبرر مف كجية نظرىا أك غير مبرر، منيا القرارات ضد إ

التي تديف الممارسات اإلسرائيمية باألرض المحتمة كتجاكزات إسرائيؿ غير المشركعة كفقا 
  (1) لقكاعد القانكف الدكلي كمبادئو العامة.

تخذه مف قرارات في تعاممو كمف متابعة كتحميؿ اجتماعات مجمس األمف كمناقشاتو، كما ا 
 مع أزمة الشرؽ األكسط، يمكف لنا تسجيؿ المبلحظات التالية: 

حدث تطكر في سمكؾ الكاليات المتحدة فيما يتعمؽ بالتصكيت عمى مشركعات  أوال:
القرارات، ففي البداية كافقت عمى القرارات التي أصدرىا المجمس عقب اندالع حرب جكاف 

بلؽ النار، ثـ تطكر األمر كبدأت تمتنع عف التصكيت عمى كالمتعمقة بكقؼ إط 1967
مشركعات القرارات التي تديف االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة عمى األردف كلبناف كمحاكالت 

  (2)إسرائيؿ تغيير مركز مدينة القدس،

ثـ كصؿ األمر إلى حد استخداـ حؽ االعتراض لمحيمكلة دكف صدكر قرار جديد إلدانة 
الستمرار اعتداءاتيا عمى لبناف كرفضيا تنفيذ قرارات مجمس األمف بيذا الشأف، كفي  إسرائيؿ

كؿ األحكاؿ كانت الكاليات المتحدة تسعى دائما إلى التخفيؼ مف كقع استمرار االعتداءات 
  (3) اإلسرائيمية، كتحاكؿ تبريرىا مف منطؽ األعماؿ االنتقامية لمدفاع عف النفس.

ات المتحدة حؽ االعتراض عمى مشركع قرار قدمتو دكؿ عدـ كقد استخدمت الكالي 
، يديف اليجكـ اإلسرائيمي عمى لبناف، ككذلؾ مشركع قرار 1975ديسمبر  8االنحياز في 

، بشأف األكضاع المتدىكرة في األراضي 1976جانفي  15دكؿ عدـ االنحياز المقدـ في 
                                                           

(1)
.621-620ِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(2)
.176ثٓ اٌطب٘ش، األخؼش، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
.177-176، ص ٔفغٗاٌّشعغ  
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المحتمة كالدعكة إلى تمكيف الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقو غير القابؿ لمتصرؼ، العربية 
اعتراضا عمى مشاريع قرارات تديف  42كبالمحصمة فقد بمغ عدد اعتراضات الكاليات المتحدة 

  (1) إسرائيؿ.

أصبح المكضكع المدرج في جدكؿ أعماؿ مجمس  1967جكيمية  16اعتباران مف  ثانيا:
لحالة في الشرؽ األكسط" كليس القضية الفمسطينية، أك قضية فمسطيف كما األمف ىك " ا

  (2) كانت في التقارير السابقة.

إف معالجة أم نزاع يمكف أف يؤدم إلى اإلخبلؿ بالسمـ، يجب أف يمر بثبلثة ثالثا: 
  (3) مراحؿ متتابعة:

عطائيا الكقت الكافي كالظركؼ ال -1 مناسبة، كبعد بذؿ الجيكد كاآلليات السممية كا 
 استنفادىا دكف نتيجة يتـ االنتقاؿ إلى المرحمة التالية كىي :

مرحمة استخداـ كسائؿ الضغط مف مقاطعة كعقكبات، كبعد استنفادىا دكف نتيجة،  -2
 يتـ االنتقاؿ إلى المرحمة المكالية.

لجنة المرحمة الثالثة كىي استخداـ القكة كفي حدكد اليدؼ كدكف أف يتعداه كبإشراؼ  -3
إال أف مجمس األمف بإمكانو التبلعب بيذه المراحؿ دكف تدخؿ مف الجمعية  أركاف الحرب.

العامة، فقد يبدأ بالمرحمة األكلى كال ينتقؿ إلى المرحمة المكالية، رغـ أف النزاع تحكؿ إلى 
  عدكاف عسكرم كاحتبلؿ كما ىك الحاؿ في النزاع العربي اإلسرائيمي .

في إمكاف مجمس األمف الدكلي التابع لمنظمة األمـ المتحدة أف خبلصة ما تقدـ أنو  
يتصدل لفرض الرقابة عمى البرنامج النككم اإلسرائيمي كاألنشطة المتصمة بو، استنادا 
لمفصؿ السادس مف الميثاؽ األممي باعتبار مسمؾ ىذه الدكلة ييدد السمـ كاألمف الدكلييف، 

                                                           
(1)

.177، ص  بثك ثٓ اٌطب٘ش، األخؼش، اٌّشعغ اٌغ
 

(2)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(3)
.177، ص اٌّشعغ ٔفغٗ 
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سمطتو استنادا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ األممي،  بؿ كيمكنو اتخاذ بعض التدابير التي في
كالتعامؿ مع الرفض اإلسرائيمي مف المنظكر القانكني ال المنظكر السياسي كالضغط عمييا 

القبكؿ بعضكية الككالة الدكلية ك  1968لكي تنضـ لمعاىدة حظر االنتشار النككم عاـ 
  (1) لمطاقة الذرية.

 ثالث: القضاء الدوليالفرع ال
قضاء الدكلي بمحاكمو المختمفة، التي مف بينيا محكمة العدؿ الدكلية باعتبارىا تقع مل 

عمى قمة الجياز القضائي الدكلي، دكر ىاـ في حسـ المنازعات القانكنية الدكلية، إذا أراد 
 طرفي النزاع عرض المسألة محؿ الخبلؼ عمييا لمفصؿ فييا.

ائيمي مف خبلؿ قياميا بإصدار أحكاـ لذلؾ تممؾ ىذه المحكمة التصدم لمرفض اإلسر  
قضائية ممزمة تفرض خضكع تمؾ الدكلة لمرقابة كالتفتيش الدكلييف، بشرط قبكؿ ىذه الدكلة 
كالطرؼ اآلخر، المثكؿ أماـ المحكمة كالتداعي لدييا، حيث تتمع أحكاـ ىذه المحكمة بصفة 

ذا لـ تذعف الدكلة كتسمـ تنفيذا لمحكـ، جاز لمدكل ة الصادر لصالحيا الحكـ أف تمجأ اإللزاـ، كا 
عمى فرض  –لمجمس األمف الدكلي؛ ليتخذ ما يراه الزما مف تدابير؛ حتى تقبؿ إسرائيؿ 

  (2) بالمثكؿ كتقكـ بتنفيذ الحكـ. –حدكث ذلؾ مف جانبيا 

ىناؾ مف ك كما تستطيع محكمة العدؿ الدكلية أف تصدر آراء استشارية في ىذا الشأف،  
، بشاف 1996ة ما يؤكد ذلؾ؛ منيا رأييا االستشارم الذم أصدرتو عاـ السكابؽ القانكني

استخداـ األسمحة النككية في المنازعات الدكلية، كأيضا رأييا االستشارم الذم قامت بإصداره 
بشأف مدل مشركعية الجدار العازؿ، الذم قامت إسرائيؿ ببنائو عمى حدكد  2003عاـ 

  (3) مطة الكطنية الفمسطينية.األراضي التي احتمتيا، كأراضي الس

                                                           
(1)

.621ِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
.622، ص ٔفغٗاٌّشعغ 

 

(3)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب.
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في قضية " بيت سكريؾ" كالمتعمؽ بمكضكع الجدار  2004جكاف  30رأييا الصادر في ك  
العازؿ، الذم اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تقر حكـ المحكمة بشأف اآلثار القانكنية 

  (1)القدس كما حكليا". المترتبة عمى تشييد الجدار في األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا

كطالب القرار في فقرتو الثانية إسرائيؿ باعتبارىا السمطة القائمة باالحتبلؿ، بالتقيد  
بالتزاماتيا القانكنية عمى النحك المحدد بالفتكل، كدعا القرار األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

  (2) .بإعداد سجؿ خاص باألضرار التي لحقت باألشخاص طبيعييف أـ اعتبارييف

لذا تستطيع محكمة العدؿ الدكلية أف تكاصؿ السير في ىذا االتجاه، كتصدر آراء  
استشارية مماثمة بما يتعمؽ ببرنامجيا النككم، حيث يمكف ليذه المحكمة أف تطمب منيا 
القبكؿ بإخضاع مرافقيا النككية لمرقابة كالتفتيش الدكلييف، ذلؾ عمى الرغـ مف افتقاد ىذه 

ة الممزمة التي تتمتع بيا أحكاـ تمؾ المحكمة، إال أنيا تكتسب قيمة أدبية دأبت اآلراء لمصف
  (3) الدكؿ عمى احتراميا؛ لصدكرىا مف جياز قضائي يناؿ احتراـ كافة الدكؿ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

.622ِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
ب.اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙ 

 

(3) 
.623-622اٌّشعغ ٔفغٗ، ص ص 
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منطقــة الشــرق أمن المبحث الثانـــي: البرنامــج النــووي اإليرانــي وتأثيراتــــو عمى 
 األوســط

ر ما تشيػػده منطقػة الشػرؽ األكسػط ىك امتبلؾ دكليا ألسمحة رىيبة، فالعراؽ إف أخط 
كانت تمتمؾ صكاريخ سككد كقد استخدمتيا ضد إسرائيؿ كالمممكة العربية السعكدية خبلؿ 
يراف قد استعادت الكثير مف قكتيا  سرائيؿ تمتمؾ ترسانة نككية معتبرة، كا  حرب الخميج، كا 

 .(1)العراؽ، كتريد أف تحتؿ المركز الذم يميؽ بيا في المنطقة العسكرية، بعد حربيا مع

كالمنطقػة أيضا تعاني بصفة خاصػة مف تصعيد حدة المكاجية بيف كؿ مف الكاليات  
المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية كبيف الجميكرية اإلسبلمية 

دعاء بقياـ إيراف بتطكير قدراتيا التكنكلكجية بصفة عامة، اإليرانية مف ناحية أخرل حكؿ اال
 كسعييا المتبلؾ أسمحة نككية بصفة خاصة.

كبناءا عمى ما تقدـ ذكره، سندرس مدل تأثير البرنامج النككم اإليراني عمى منطقة  
 الشرؽ األكسط مف خبل تبياف مدل قانكنية البرنامج النككم اإليراني ) مطمب أكؿ(

 ل: مدى قانونية البرنامج النووي اإليرانيالمطمب األو
كافتتاح  لممرة األكلى أنيا بدأت باستخراج اليكرانيـك 2003فبراير  09أعمنت إيػػراف في  

، منشأة لتحكيؿ الخاـ إلى كقكد كتتعيد بالمضي في برنامج نككم سممي لغرض تكليد الطاقة
دكلية عديدة ككلد مكجة كبيرة مف لقد أثار اإلعبلف عف البرنامج النككم اإليراني مخاكؼ 

ردكد الفعؿ المعارضة لو خصكصا مف أكركبا كالكاليات المتحدة المتاف رأتا في ىذا البرنامج 
خطرا ييدد أمف العالـ كيضر بمصالحو، كعميو سندرس مف خبلؿ ىذا المطمب مدل 

 أثر مبدأ السيادة عميو.مشركعية البرنامج النككم اإليراني ك 

 

                                                           
(1)

، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، داس األ١ِٓ، اٌمب٘شح، انصـــزاع فـــً انشــزق األٔســػ ٔانؼانــى انؼزبـــــًطبدق طجٛس، ِؾّذ،  

.10، ص 1999
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 مشروعيـــة استخـــدام إيـــران لمطاقـــة النوويــــة الفرع األول:
لبيػػػػػاف مدل مشركعيػػػة البرنامػػج النػػككم اإليػػػراني، يجػػػب أكال أف نحػػػدد مػػػدل اتفاقو أك  

عدـ اتفاقو مع قكاعد القانكف الدكلي، كالتزامات إيراف الدكلية في ىذا المجاؿ، خاصة أف ىذه 
معاىدة حظر االنتشار النككم، حيث أنيا قامت باالنضماـ إلييا عاـ الدكلة طرفا في 

  (1) .1970، كصادقت عمييا عاـ 1968

إذا ما تناكلنا البرنامج النككم اإليراني، في إطار قكاعد القانكف الدكلي باعتباره استخداـ  
فإنو ال  سممي لمطاقة النككية، نجد أنو استخداـ أك استعماؿ مشركع لحؽ سيادم، كمف ثمة

يمكف مساءلتيا عف ذلؾ طالما ىي تمتـز بالضكابط التي تنظـ ىذا االستخداـ بمكجب قكاعد 
  (2) القانكف الدكلي كمبادئو العامة كتعيداتيا الدكلية في ىذا الصدد.

قد أكدت الحككمة اإليرانية مرات عدة، كبمساف مرشد الثكرة مباشرة عمى عدـ مشركعيػػػة ك 
  (3)ة النككيػػػػة، كعمى حرمة استخداميػػػػا كىذا يعنػػػػي أف قػػػػدرة الػػػردع.تصنيػػػػع القنبم

 البرنامج النووي اإليراني وأثر مبدأ السيادة عميوالفرع الثاني: 
إذا نظرنا إلى عممية استخداـ إيراف لمطاقة النككية، كعبلقة ذلؾ بمبدأ السيادة؛ إليجاد نكع  

إيراف تممؾ الحؽ في استخداـ تمؾ الطاقة، باعتبار ذلؾ مف المكاءمة بينيما، نجد أف 
  (4) استخداما مشركعا لحؽ سيادم، ما دامت ممتزمة بما تعيدت بو في ىذا المجاؿ.

فمعاىدة حظر االنتشار النككم حرصت بكضكح عمى ضماف احتراـ مبدأ سيادة الدكلة،  
ألغراض سممية، بؿ كتشجيعيا كذلؾ بحث الدكؿ األطراؼ فييا عمى استخداـ الطاقة النككية 

عمى إقامة نظاـ دكلي تعاكني في ىذا المجاؿ، كلكف مع مراعاة أف يككف ذلؾ، في إطار 

                                                           
(1)

.645، ص اٌّشعغ اٌغبثكِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ،  
 

(2)
.645ص اٌّشعغ ٔفغـــٗ،  

 

(3)
، داس اٌفالػ ٌٍٕشش 2013خش٠ف  64، ِغٍخ اٌغذ٠ش، اٌؼذد«أِٓ إ٠شاْ اإلل١ٍّٟ: اٌزٙذ٠ذاد ٚاٌفشص»  ػزش٠غٟ، ؽالي، 

.81← 68. ص78، ص 2013ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد، 
 

(4)
.647-646 ص اٌّشعغ اٌغبثك، صِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ،  
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المعاىدة ككفقا ألحكاميا كالضكابط التي كردت بيا، كيككف إيراف طرفا في تمؾ المعاىدة، فإف 
  (1) مييا بمكجب ذلؾ.ليا كافة الحقكؽ المترتبة عمى ذلؾ، كعمييا تنفيذ الكاجبات المفركضة ع

بالتخصيب إلى  -بشيادة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية –فإيراف لـ تقـ حتى المحظة  
مستكيات عالية تتجاكز المسمكح بو قانكنا، كلـ تقـ بأية تجارب نككية تكجب مسؤكليتيا، كما 

مفاعبلت  -عاكاق –أنيا لـ تشرع بعد حتى باستخداـ الطاقة لؤلغراض السممية، فيي ال تممؾ 
  (2) مفاعؿ بكشير .ك عاممة أك جاىزة لمعمؿ، باستثناء بعض المفاعبلت البحثية الصغيرة، 

نما   عمما أف استمرارىا بعمميات التحكيؿ كالتخصيب ليس عمبل مضرا أك غير مشركع، كا 
ىك حؽ طبيعي كقانكني ليا بمكجب المادة الرابعة مف معاىدة منع انتشار األسمحة 

اإلببلغ عف منشأتي نطنز  -قانكنا -كما أنو لـ يكف مف الكاجب عمييا، ( TNPالنككية)
مف الجزء العاـ  1-3كأراؾ ما دامت لـ تدخؿ ليما مكاد نككية حتى ذلؾ التاريخ، طبقا لمبند 

، كالذم يقضي بكجكب " 1976مف الترتيبات الفرعية بالصيغة المتفؽ عمييا مع الككالة عاـ 
قبؿ مئة كثمانيف يكما مف المكعد  -عادة –يمية عف أم مرفؽ جديد تقديـ المعمكمات التصم

  (3) المحدد ألف يستقبؿ فيو المرفؽ المكاد النككية ألكؿ مرة.

 الفرع الثالث: صدور القرارات الدولية ضد إيران
رفضت إيراف المقترح الركسي بنقؿ عمميات التخصيب إلى  2006في أكائؿ العاـ  

لعدـ لجكء اإليرانييف الستخدامو في أغراض تصنيع سبلح نككم  األراضي الركسية ضمانا
كالصيف  كقكبؿ الرفض اإليراني باتفاؽ في كجيات النظر األكركبية كاألمريكية كدعـ ركسيا

عمى ضركرة أف تكقؼ إيراف برنامجيا النككم بشكؿ كامؿ، ك مف ثـ تكحدت المكاقؼ الدكلية 
الممؼ النككم اإليراني إلى مجمس األمف مف دكف كصدر قرار مجمس الككالة ليقضى بإحالة 

اتخاذ إجراءات عقابية في ىذه المرحمة، حيث ال يزاؿ األمر متعمقا بالشؾ في طبيعة ىذا 
                                                           

(1)
.647، ص اٌّشعغ اٌغبثكِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ،  

 

(2)
اٌظفؾخ ٔفغٙب. اٌّشعغ ٔفغٗ،

 

(3)
.252ػجبط، ػبِش، اٌّشعغ اٌغبثك، ص 
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البرنامج، كبذلؾ أصبحت إيراف في مرمى فرض عقكبات عمييا ما لـ تمتثؿ لقائمة الطمبات 
  (1) التي احتكاىا قرار مجمس محافظي الككالة.

تـ تحكيؿ الممؼ النككم اإليراني إلى مجمس األمف  -2006-في نفس السنة  حيث تـ 
نجـ عف ك الدكلي في سياؽ عدـ تمكيف إيراف مف امتبلؾ قدرة نككية ذات طبيعة عسكرية، 

الفنية ك ذلؾ قيامو بإصدار خمسة قرارات تتضمف مجمكعة مف العقكبات االقتصادية 
 23في  1737القرار ك ، 2006جكيمية  31 في 1696ىي القرار ك المتصاعدة ضد إيراف، 

مارس  03في  1803القرار ك ، 2007مارس  24في  1747، كالقرار 2006ديسمبر 
  (2) .2010جكاف  09في  1929، كالقرار 2008

ة طالب إيراف بكقؼ جميع أنشطتيا المتعمقة بإعادة المعالج 1696فالقرار األكؿ رقـ  
معينة، ك لـ يتضمف أكثر مف تيديد بذلؾ، كالقرار  التنشيط، دكف أف يفرض عمييا عقكباتك 

فرض عمييا سمسمة مف العقكبات لعدـ امتثاليا لقراره السابؽ، حيث تكجو  1737الثاني رقـ 
كالبضائع كالتكنكلكجيا التي  إلى أعضاء األمـ المتحدة لمنع بيع أك نقؿ كؿ المكاد كالمعدات

 أك إنتاج المياه الثقيمة. يمكف أف تسيـ في األنشطة المتعمقة بالتخصيب

صدر لمضغط عمييا أكثر، ليس فقط فيما يتعمؽ ببرنامجيا النككم  1747كالقرار رقـ  
بفرض المزيد مف العقكبات عمى تصدير كتكريد المكاد كالسمع كالتكنكلكجيات ذات الصمة، 
نما أيضا بخصكص برنامجيا الصاركخي، فكاف يقضي بمنع التعامؿ مع بعض المؤسسات  كا 

شخصا، كمنظمات أخرل ذات الصمة بالحرس الثكرم اإليراني، كمنع  28اإليرانية الرسمية، ك
 عدد مف المسؤكليف مف السفر، كتجميد أرصدتيـ في الخارج.

                                                           
(1)

، 2011، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌطجؼخ األٌٚٝ، يسخمبم انطالت انٌُٕٔت ٔاأليٍ انؼزبًصوٟ ػ٠ٛظ، ِؾّذ،  

.128ص
 

(2) 
-2001شق األٚعؾ ِٓ ػبَ اٌغشٚاْ، ِؾّذ، أصش اٌؼمٛثبد االلزظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اإل٠شا١ٔخ رغبٖ اٌش

. 248، ص 2013، سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ ا١ٌشِٛن، و١ٍخ ا٢داة، لغُ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، إسثذ، 2011
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ألـز جميع أعضاء األمـ المتحدة بتفتيش السفف التي يشتبو أنيا  فقد 1803أما القرار رقـ  
محظكرة تكجد فييا، كالطمب مف الدكؿ الكبرل في في طريقيا إلى إيراف، كمصادرة أم مكاد 

مجمس األمف، كخصكصا الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا، القياـ بتفتيش السفف في المياه 
ألـز القرار كؿ الدكؿ بعدـ التعامؿ مع المصارؼ أك الشركات الكاردة في القائمة ك اإلقميمية، 
 السكداء.

كفاء إيراف بالتزاماتيا، كبيف اإلجراءات كالخطكات عمى ضركرة  1929كأكد القرار رقـ  
التي تحكؿ دكف حصكليا عمى المكاد النككية الحساسة، أك األمكاؿ التي تحتاجيا لمكاصمة 

 برنامجيا النككم، أك الحصكؿ عمى الصكاريخ الباليستية المكجية.

ي اتجاه السبلح لقد راىف المجتمع الدكلي بقراراتو المختمفة عمى منع إيراف مف السير ف 
النككم، كليذا تضمنت تمؾ القرارات فرض عقكبات متنكعة كصارمة، لكف إيراف حافظت 
عمى منجزاتيا النككية، مؤكدة عمى سممية برنامجيا النككم، ك تمكنت مف إدارة عدة جكالت 

 مف المفاكضات مع بعض الدكؿ الغربية بقدر كبير مف الصبر كالبراعة.

 يــــج النووي اإليرانـــــى البرنامــــة عمـــة الدوليـــــالفرع الرابع: الرقاب
 دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في إدارة أزمة البرنامج النووي اإليراني :أوال

، إلى إصدار سمسمة تقارير 2002لقد عمدت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية منذ سنة  
اء تجارب نككية دكف إببلغ الككالة، كعدـ تظير مخالفات إيراف في المجاؿ النككم، كإجر 

تقديـ بيانات كمعمكمات شاممة كسميمة عف أنشطتيا النككية، كالقياـ بأنشطة محظكرة في 
مجاؿ تخصيب اليكرانيكـ، ىذا فضبل عف تزكيد مفتشي الككالة بمعمكمات خاطئة، كممارسة 

  (1) الكثير مف أعماؿ التضميؿ في ىذا المجاؿ.

                                                           
(1) 

اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِشوض اٌض٠زٛٔخ ٌٍذساعبد ٚاالعزشبساد، ث١شٚد، انبزَايج انُٕٔي اإلٌزاًَ، ِؾّذ ص٘شح، ػطب، 

.36، ص 2015
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لنووي اإليراني في قرارات مجمس األمن والوضع القانوني ألنشطة تخصيب الممف ا ثانيا:
 اليورانيوم

عقب انتقاؿ الممؼ النككم اإليراني إلى مجمس األمف، كرد طيراف بإلغاء العمؿ  
بالبرتكككؿ اإلضافي كاستئنافيا التخصيب حصمت تطكرات حادة تمثمت بمكاجية إيراف 

منيا فرضت عقكبات عمى إيراف، كبمغت األزمة مرحمة لممجمس كصدكر سبعة قرارات، أربعة 
حرجة كأضحت مفتكحة عمى احتماالت متعددة، فيما ظمت إيراف تجادؿ حكؿ سممية 

، كحقيا القانكني في 1968برنامجيا كالتزاميا بمعاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 
 التخصيب.

 2099 غايةإلى  2001وراتو بعد عام المطمب الثانــــي: البرنامج النووي اإليراني وتط
عف كجكد مكقعيف نككييف  2002أكت  14كشؼ المنشؽ اإليراني عمي رضا جعفر زادة في  

 160غير معركفيف، منشأة تخصيب اليكرانيـك في ناتانز ) جزء منيا تحت األرض( كتبعد حكالي 
 240ع كسط إيراف عمى بعد كمـ إلى الشماؿ مف مدينة أصفياف، كمنشأة الماء الثقيؿ في أراؾ كتق

كلـ تكف إيراف باستمرارىا في بناء مكقع ناتانز سران إزاء كضع ينتيؾ معاىدة  (1) كمـ جنكب طيراف.
مف بيف ك طالما أنيا لـ تدخؿ أية مكاد نككية إلى المكقع،  1968منع انتشار األسمحة النككية لعاـ 

ة الدكلية لمطاقة الذرية أثناء زيارتيا لمكقع مياـ التحقؽ التي كاف مف المقرر أف تقـك بيا الككال
  (2)ناتانز كاف التأكد مف عدـ إدخاؿ مكاد نككية إليو.

عف عـز إيراف  2003فيفرم  9عمى ضكء ذلؾ فقد أعمف الرئيس اإليراني محمد خاتمي في ك  
رغـ مف بال عمى استثمار مناجـ اليكرانيـك في منطقة صفند مف أجؿ استكماؿ دكرة الكقكد النككم،

مكافقة ركسيا عمى تزكيد مفاعؿ بكشير بما يحتاجو مف كقكد اليكرانيـك طكاؿ مدة عممو كستبنى 
  (3) مصانع ليذا الغرض في أصفياف ككاشاف.

                                                           
(1)

.97ٌغبثك، ص عجبس ػالٞ، عزبس، اٌّشعغ ا
 

(2)
، رشعّخ: أ١ِٓ األ٠ٛثٟ، اٌذاس اسخٓذاف إٌزاٌ: حمٍمت انخطػ انخً ٌؼذْا انبٍج األبٍط نخغٍٍز انُظاوس٠زش، عىٛد، 

.102، ص 2007ٔبششْٚ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ث١شٚد،  –اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ 
 

(3)
ٍَٛ ٔبششْٚ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ث١شٚد، ، رشعّخ ثغبَ ش١ؾب، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼغًٕحاث إٌزاٌ انٌُٕٔترشٛث١ٓ، شب٘شاَ، 

.14، ص 2007
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 2003اإليرانية  تسكية األزمة النككيةبناءا عمى ما تقدـ سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى ك 
فرع ال) ياألكسط مف الممؼ النككم اإليران مكقؼ دكؿ منطقة الشرؽ(، كؿاألفرع ال) 2017 –

عمى دكؿ تأثيره ك  "تحكؿ البرنامج النككم اإليراني إلى برنامج عسكرم" مخاطر ( ك الثاني
 ث(.فرع الثالال)منطقة الشرؽ األكسط 

 .2099 – 2001الفرع األول: تسوية األزمة النووية اإليرانية 
ـ نتيجة 1984ـ إلى عاـ 1979ني مف عاـ بعد سقكط الشاه تكقؼ البرنامج النككم اإليرا 

اإليرانية مف ناحية كمف ناحية أخرل ألف قائد الثكرة اإليرانية اإلسبلمية  –لمحرب العراقية 
كانت لو رؤية أيديكلكجية تتمثؿ في تحريـ استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ. لقد خمقت الحرب 

فمذا كاف مف أكؿ أكلكيات الدكلة ، اإليرانية العراقية اإليرانية دماران كبيران في البنية التحتية
اإليرانية بعد انتياء الحرب العراقية اإليرانية البحث عف العقكد السابقة مع الدكؿ األكربية 

 . لبناء مفاعبلت نككية لتكليد الطاقة الكيربائية

ية في بعد زيارات عدة إلى مكاقع إيران  L’AIEA  استنتجت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية 
أف ىناؾ عددان مف المنشآت التقنية ذات خصكصية حساسة .كقد أثارت الككالة  2003

تساؤالت إزاء احتماؿ قياـ محاكالت تخصيب لميكرانيكـ. كلكف كبعد عممية تحميؿ أجرتيا 
عمى نماذج مف التربة لتخصيب الكقكد كظيكر يكرانيـك عالي  2003الككالة في يكنيك 

كتكر محمد البرادعي المدير العاـ لمككالة الدكلية أف إيراف أخفقت التخصيب فييا صرح الد
في التزاماتيا تجاه معاىدة حظر االنتشار النككم كبأنيا لـ تكف شفافة في نشاطاتيا النككية 
أك استيرادىا لممكاد ذات العبلقة )مزدكجة االستخداـ( كطالب البرادعي إيراف باإلفصاح 

 سيما مشركع التخصيب كتجارب ما بعد التحكيؿ . ثـ دعاىا الكامؿ عف كافة نشاطاتيا كال
 2003إلى كقؼ نشاطات التخصيب كافة كتكقيع بركتكككؿ إضافي مع الككالة قبؿ أكتكبر 
 .كيسمح لمككالة بالتفتيش االستثنائي عمى منشآت إيراف ذات العبلقة بالمشركع النككم
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يراف عمؿ كز   راء خارجية بريطانيا كفرنسا كألمانيا عمى كلحؿ األزمة بيف الككالة الدكلية كا 
حث إيراف عمى استصدار مكافقة لمتعاكف مع الككالة قبؿ نياية فترة اإلشعار، ككانت النتيجة 

بأنيا ستتعاكف مع الككالة بكؿ شفافية ككضكح كبأنيا  2003أف أعمنت إيراف في أكتكبر 
ع البركتكككؿ فعبلن في ديسمبر ستكقع البركتكككؿ كتكقؼ كافة نشاطات التخصيب، كتـ تكقي

2003. 
 2001أوال: قبل سنة 

لقد عبر مجمس محافظي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية عف قمقو حياؿ سياسة الغمكض  
، كالتي أدت إلى العديد مف المخالفات لمتعيدات 2003التي اتبعتيا إيراف حتى أكتكبر عاـ 

ف أقر بأنيا 1968سمحة النككية لسنة التي قدمتيا استجابة لمعاىدة منع انتشار األ ، كا 
استمرت في تسييؿ إجراءات الدخكؿ لممكاقع النككية، كما استمرت في التصرؼ ككاف 

يتـ  -الذم لـ يصادؽ عميو البرلماف اإليراني حتى اآلف -بركتكككؿ الضمانات اإلضافية
لمراقبيف إلى تنفيذه بالفعؿ، كقد تضمف ذلؾ تقديـ اإليضاحات الضركرية كضماف دخكؿ ا

  (1) المكاقع النككية عند طمب ذلؾ.
 نشوء األزمة مع المجتمع الدولي -9
مع بداية األلفية الثالثة دخمت إيراف في أزمة خطيرة مع األمـ المتحدة، شكمت مرحمة  

فارقة في برنامجيا النككم، كقد كجدت تمؾ األزمة انعكاساتيا في مكقؼ الككالة الدكلية 
 نو مف جية، كمكقؼ مجمس األمف الدكلي مف جية ثانية.لمطاقة الذرية م

 رفض الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ألنشطة إيران النووية. -2

يجب أف يبدأ مع تحميبلت لقكة ، أم حديث لمقانكنييف الذيف ىـ ضد الحرب كنزع السبلح 
ة نزع السبلح المؤسسات القانكنية الشرعية ىـ فقط مف يممككف اآلف تحميبلت متطكرة لمسال

 الكطني ضمف أم اعتداء.ك فالمؤسسات القانكنية ىي قكة كافية لمعاجة لمشاكؿ األمف الدكلي 
                                                           

(1)
أثٛ د٘ت ١٘ىً، فزٛػ، " أصِخ اٌجشٔبِظ إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ ٚاٌزذاػ١بد اٌّؾزٍّخ ػٍٝ أِٓ إٌّطمخ "، ِغٍخ شؤْٚ خ١ٍغ١خ،  

.19، ص 2006، سث١غ 45اٌؼذد 
 



 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-     - 

مف منطمؽ قكة كدكر المؤسسات القانكنية الدكلية في إطار نزع السبلح النككم كتكجيو ك  
ذ سنة الطاقة النككية نحك التطبيقات السممية ؛ فقد عمدت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية من

إلى إصدار سمسمة تقارير تظير مخالفات إيراف في المجاؿ النككم، كإجراء تجارب  2002
كسميمة عف أنشطتيا  عدـ تقديـ بيانات، ك معمكمات شاممةك نككية دكف إببلغ الككالة، 

، ىذا فضبل عف تزكيد مفتشي  النككية، كالقياـ بأنشطة محظكرة في مجاؿ تخصيب اليكرانيـك
 مات خاطئة، ك ممارسة الكثير مف أعماؿ التضميؿ في ىذا المجاؿ.الككالة بمعمك 

مف  ييرانكلذلؾ انطمقت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في تعامبلتيا مع البرنامج النككم اإل 
عدـ كفاء إيراف بالتزاماتيا، كليذا طالبتيا بالتكقؼ نيائيا عف القياـ بأنشطة تخصيب 

، كالتعامؿ معيا بشف افية كاممة، كتكقيع البركتكككؿ لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة اليكرانيـك
  (1) النككية.

كمع تجاىؿ إيراف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية، بإقامة منشآت لتخصيب اليكرانيكـ دكف 
إببلغيا، طالبتيا الثانية مف جديد بالتكقؼ عف أنشطتيا النككية، كما أف دكؿ التركبيكا 

، مما يعني عدـ الحاجة إلى تحكيؿ 2003اقية في ىذا المجاؿ سنة األكركبية قيدتيا باتف
، بتعميؽ كافة 2004كالتزمت في اتفاؽ مع فرنسا سنة ، المكضكع إلى مجمس األمف الدكلي

أنشطتيا النككية لؤلغراض السممية بما في ذلؾ تركيب مفاعؿ يعمؿ بالماء الخفيؼ لتكليد 
ثـ تسييؿ انضماميا لمنظمة التجارة العالمية، الكيرباء، كالحصكؿ عمى الكقكد النككم، 

نياء عزلتيا السياسية.   (2) كا 

عادت في السنة نفسيا إلى استئناؼ أنشطتيا النككية، مما دفع  –أم إيراف  –غير أنيا 
إلى إصدار قرار جديد بإيقاؼ  2006الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في أكائؿ السنة التالية 

صدار قرار أخر بإجراءات كافة أنشطة المعالجة  كالتخصيب، كأنشطة البحث كالتطكير، كا 
                                                           

(1)
ٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ ٌِٛٛد ِؼّشٞ، و١ٍخ صا٠ذٞ، ٚسد٠خ، اعزخذاَ اٌطبلخ اٌزس٠خ ٌألغشاع اٌؼغىش٠خ ٚاٌغ١ٍّخ، سعب 

.54 – 53، ص: 2012اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، لغُ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، اٌغضائش، 
 

(2)
.37-36ِؾّذ ص٘شح، ػطب، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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قدـ مديرىا العاـ ك تفتيشية كاسعة النطاؽ عمى مكاقع مختمفة، بما في ذلؾ مكاقع عسكرية، 
تقريرا إلى مجمس األمف الدكلي حكؿ تنفيذ ىذيف القراريف، كبذلؾ دخؿ مكضكع البرنامج 

  (1) د.النككم اإليراني مرحمة جديدة مف التصعي

 صدور القرارات الدولية ضد إيران. -3

تحكيؿ الممؼ النككم اإليراني إلى مجمس األمف الدكلي، كفي  2006لقد تـ في سنة  
  (2)سياؽ عدـ تمكيف إيراف مف امتبلؾ قدرة نككية ذات صبغة عسكرية،

 ك نجـ عف ذلؾ قيامو بإصدار خمسة قرارات تتضمف مجمكعة مف العقكبات االقتصادية
 9919، والقرار 2009جويمية  19في  9919القرار الفنية المتصاعدة ضد إيراف، كىي: ك 

 01في  9901، والقرار 2009مارس  24في  9949، والقرار 2009ديسمبر  21في 
ك جرل ذلؾ جنبا إلى جنب مع ، 2090جوان  01في  9121، والقرار 2009مارس 

عف برنامجيا الخاص بتخصيب اليكرانيكـ  تقديـ حزمة مف الحكافز لتشجيع إيراف عمى التخمي
مع ضماف عدـ تكجيو ضربة عسكرية ضدىا، كبدأ مجمس األمف في التعامؿ مع إيراف 

  (3) بصكرة متدرجة مف خبل تمؾ القرارات.

طالب إيراف بكقؼ جميع أنشطتيا المتعمقة بإعادة المعالجة  ؛9919فالقرار األول رقم  
القرار ، كقكبات معينة، كلـ يتضمف أكثر مف تيديد بذلؾكالتنشيط، دكف أف يفرض عمييا ع

فرض عمييا سمسمة مف العقكبات لعدـ امتثاليا لقرراه السابؽ، حيث  ؛9919الثاني رقم 
البضائع كالتكنكلكجيا ك تكجو إلى أعضاء األمـ المتحدة لمنع بيع اك نقؿ كؿ المكاد كالمعدات 

والقرار رقم ة، لتخصيب أك إنتاج المياه الثقيمالتي يمكف أف تساىـ في األنشطة المتعمقة با
صدر لمضغط عمييا أكثر، ليس فقط فيما يتعمؽ ببرنامجيا النككم يفرض المزيد  ؛ 9949

مف العقكبات عمى تصدير كتكريد المكاد كالسمع كالتكنكلكجيات ذات الصمة باألنشطة النككية، 
                                                           

(1) 
.37، صِؾّذ ص٘شح، ػطب، اٌّشعغ اٌغبثك

 

(2) 
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب.

 

(3)
.37ص ،اٌّشعغ ٔفغٗ

 



 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-     - 

نما أيضا بخصكص برنامجيا الصاركخي، فكاف يقضي بمنع التعامؿ مع بعض المؤسسات  كا 
شخص كمنظمات أخرل ذات صمة بالحرس الثكرم اإليراني، كمنع  28اإليرانية الرسمية ك

  (1) عدد مف المسؤكليف مف السفر، كتجميد أرصدتيـ في الخارج.

فقد ألـز جميع أعضاء األمـ المتحدة بتفتيش السفف التي يشتبو ؛ 9901أما القرار رقم  
ى إيراف، كمصادرة أم مكاد محظكرة تكجد فييا كالطمب مف الدكؿ الكبرل أنيا في طريقيا إل

في مجمس األمف، كخصكصا الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا القياـ بتفتيش السفف في 
المياه اإلقميمية كألـز القرار كؿ الدكؿ بعدـ التعامؿ مع المصارؼ أك الشركات الكاردة ألم 

عمى ضركرة كفاء إيراف بالتزاماتيا، كبيف اإلجراءات  9121ار رقم وأكد القر ، القائمة السكداء
كالخطكات إلي تحكؿ دكف حصكليا عمى المكاد النككية الحساسة، أك األمكاؿ التي تحتاجيا 

  (2) لمكاصمة برنامجيا النككم، أك الحصكؿ عمى الصكاريخ الباليستية المكجية.

برنامجيا  مكاصمةعمى لـ تثنييا  يالكنعمى الرغـ مف العقكبات المقررة ضد إيراف ك  
األكركبية الدكؿ بعد تدخؿ بعض مف إدارة عدة جكالت مف المفاكضات  تالنككم، كتمكن

  ككسيط بينيا كبيف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.

 .2099 – 2001تسوية الممف النووي اإليراني ثانيـا: 

ة النككية السممية، كأكد ذلؾ الرئيس ظمت إيراف تتمسؾ بما تعده حقيا في امتبلؾ القدر  
لمتعاكف بشفافية  دكلتوركحاني في خطابو أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، حكؿ استعداد 

مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية حكؿ التفتيش عمى منشآتيا النككية، مقابؿ رفع العقكبات 
 الدكلية المفركضة عمييا.

متحدة األمريكية لـ تطكر سياسة خارجية محددة تجاه إيراف، لكف المبلحظ أف الكاليات ال 
لذلؾ كانت سياستيا مزيجا مف مكاقؼ مختمفة، لقد ىددت حنا بفرض عقكبات اقتصادية، ك 

                                                           
(1)

.38-37، ص ص  شح، ػطب، اٌّشعغ اٌغبثكِؾّذ ص٘ 
 

(2)
.38ص  ،اٌّشعغ ٔفغٗ 
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خر بتكجيو ضربة عسكرية كنكع آفي سياؽ ممارسة الضغكطات االقتصادية، كىددت حينا 
دبمكماسي، ز كانت المفاكضات بداية مف الضغكط العسكرية، لكنا لجأت عمميا إلى الحياد ال

كلكف مع تعثر المفاكضات ككصكليا  1+3مع دكؿ التركيكا األكركبية، في إطار ما عرؼ بػ 
إلى طريؽ مسدكد تمت إحالة الممؼ النككم اإليراني إلى مجمس األمف الدكلي كبعد فترة مف 

كضاتيا مع مجمكعة االزمف اقترحت إيراف العكدة إلى االتصاالت الدبمكماسية فكانت مف
5+1. 

المتمثمة في السماح إليراف بتخصيب  2017لكف ما ييمنا ىك التطكرات األخيرة لسنة  
اليكرانيـك كالمضي قدما في برنامجيا النككم السممي، كنظرا ألف المجاؿ ال يسمح لنا بدراسة 

سنسمط ، 2017إلى  2003كافة التطكرات التي مرت بيا تسكية األزمة النككية اإليرانية مف 
 .2017سنة إلى غاية الضكء فقط عمى التطكرات األخيرة 

حيث تصاعدت األزمة مع اإلصرار اإليراني عمى االستمرار في القياـ باألنشطة النككية،  
كرفض المقترح الركسي بنقؿ عمميات تخصيب اليكرانيكـ إلى األراضي الركسية، كالقياـ بنزع 

، مما 2006ذرية عف بعض مراكز األبحاث النككم في جانفي أختاـ الككالة الدكلية لمطاقة ال
عادة تعميؽ جميع  دفع األخيرة إلى اتخاذ قرار شدد عمى ضركرة استجابة إيراف لمطالبيا، كا 

، كاإلسراع بالتكقيع عمى البركتكككؿ اإلضافي.   (1) أنشطة تخصيب اليكرانيـك

قناع الكاليات المتحدة بإ 2006كمع ذلؾ نجحت الدكؿ األكركبية مجددا في جكاف 
األمريكية كركسيا كالصيف بعرض رزمة مف الحكافز عمى إيراف مقابؿ تعميؽ األخيرة 

أكت لمرد عمى  6ألنشطتيا المتعمقة بتخصيب اليكرانيكـ بشكؿ كامؿ، كتـ منحيا ميمة حتى 
في ىذه الحكافز، إال أف إيراف رفضت المقترحات األكركبية الجديدة كجددت تمسكيا بحقيا 

، كقبؿ أف ترد إيراف عمى العرض الدكلي، أصدر مجمس األمف الدكلي في  تخصيب اليكرانيـك
لتعميؽ جميع األنشطة النككية اإليرانية ذات الصمة  1696القرار رقـ  2006جكيمية 

                                                           
(1)

.56صِؾّذ ص٘شح، ػطب، اٌّشعغ اٌغبثك،  
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بالتخصيب تعميقا تاما، كاالمتثاؿ لتدابير مجمس محافظي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، كما 
  (1) التدابير المبلئمة إلجبارىا عمى االمتثاؿ ليذا القرار. ىدد باتخاذ

دكؿ التركيكا  2008يمكف القكؿ بأف المفاكضات اإليرانية الغربية تجاكزت منذ سنة  
األكركبية لتأخذ إطارا جديدا، كذلؾ عندما قررت إيراف كمجمكعة الدكؿ الخمس الدائمة 

ئناؼ المفاكضات، غير أنيا تكقفت في سنة العضكية في مجمس األمف الدكلي كألمانيا است
، ثـ عادت كتعثرت بسبب رفض إيراف تخصيب 2010، ثـ استؤنفت في سبتمبر 2009

بدأت في نيكيكرؾ مرحمة جديدة مف  2013.ك في سبتمبر % 20اليكرانيـك عند مستكل نقاء 
لتصبح ، ثـ انتقمت المفاكضػػػػػات إلى جنيؼ 1+5المفاكضات أصبحت تعرؼ بػمفاكضات 
تـ التكصػػػؿ إلػػػػػى اتفػػػػػػػاؽ مرحمػػػػي لمدة ستػػػػػة  2013أكثر صعكبػػػػػة كتعقيػػػػدا، كفي نكفمبر 

  (2).2014مارس  18أشيػػػر، ثـ استؤنفػػػػػػػػت المفاكضػات اإليرانيػػػػػػػة الغربيػػػػػػػة فػػػػػػي 

في أكثر مف مدينة أكركبية،  حيث جرت لعدة شيكر سمسمة مف المقاءات بيف ممثمييا 
حيث شيدت جكالت صعبة بسبب مكاقؼ  2015آخرىا المدينة السكيسرية لكزاف، في سنة 

الطرفيف، كما ارتبط بجكانب البرنامج النككم نفسو مف تعقيد، كتدكر تفاىمات لكزاف بصكرة 
  (3) رئيسية حكؿ المسائؿ التالية:

شرة أعكاـ، مما يعني أف تظؿ إيراف أف تصؿ مدة سرياف االتفاؽ بشكؿ عاـ إلى ع .1
طيمة ىذه المدة كفية اللتزاماتيا مع الغرب بما في ذلؾ إخضاع برنامجيا النككم لرقابة 

 صارمة.
 يكما. 15عدـ بناء إيراف ألم منشآت جديدة لتخصيب اليكرانيكـ لمدة  .2
 6 جيازا، كىي المكجكدة حاليا إلى 19أف يتـ تخفيض عدد أجيزة الطرد المركزم مف  .3

 أجيزة فقط.
                                                           

(1) 
.57صِؾّذ ص٘شح، ػطب، اٌّشعغ اٌغبثك، 

 

(2) 
) ثزظشف(. 66-60-59اٌّشعغ ٔفغٗ، ص 

 

(3)
.73صاٌّشعغ ٔفغٗ،  
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، % 5إلى  % 3.5أف يتـ تخصيب اليكرانيـك فقط في مفاعؿ ناتنز، كأال يتجاكز نسبة  .4
بحيث يبقى مخزكف إيراف مف اليكرانيـك المخصب في مستكل منخفض يحكؿ دكف تمكينيا مف 

 إنتاج أسمحة نككية.
 -حاث نككيةأف يتـ تغيير طبيعة مفاعؿ فكردك مف منشأة لتخصيب اليكرانيـك إلى مركز أب .5

 فيزيائية، كأال تككف فيو أم مكاد انشطارية .
إعادة تصميـ مفاعؿ آراؾ بحيث ال يعمؿ بالماء الثقيؿ، كبالتالي الحيمكلة دكف قيامو بإنتاج  .6

 مكاد يمكف أف تستخدـ في إنتاج أسمحة نككية.
حتية لؤلجيزة عدـ تفكيؾ أم مف المفاعبلت النككية اإليرانية، كبالتالي الحفاظ عمى البنى الت .7

اإليرانية، كمكاصمة عمميات البحث كالتطكير عمى أجيزة الطرد المركزم المتقدمة خبلؿ مدة سرياف 
 .2015االتفاؽ المزمع التكصؿ إليو في نياية جكاف 

إتاحة المجاؿ لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية لمكصكؿ إلى جميع المنشآت النككية اإليرانية  .8
كزيارات مفاجئة لمتفتيش في إطار عممية الرقابة كفي ىذا السياؽ ال بد بتركيب كاميرات تصكير، 

  (1) .1968أف تصدؽ إيراف عمى البركتكككؿ اإلضافي لمعاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 
أف يتـ رفع العقكبات االقتصادية األمريكية كاألكركبية في المجاالت المصرفية، كالتأميف،  .9

  (2) التفاؽ مف قبؿ إيراف.كالنفط بعد تطبيؽ ا
  (3) كفي مقابؿ تنفيذ إيراف التفاؽ لكزاف :

                                                           
(1)

.73صِؾّذ ص٘شح، ػطب، اٌّشعغ اٌغبثك، 
 

(2)
ظفؾخ ٔفغٙب.اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌ

 

(3)
 ٚوبالد األٔجبء، "أُ٘ ثٕٛد ارفبق إؽبس ؽً أصِخ ثشٔبِظ إ٠شاْ إٌٛٚٞ"، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اإلٔزشٔذ، اٌّٛلغ:

https://arabic.rt.com/news/779051-%D8%A3%D9%87%D9%85-
%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-

%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83/ 
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  يقـك االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة األمريكية، بتعميؽ العقكبات، بعد تحقؽ الككالة
 .الدكلية لمطاقة الذرية مف تطبيؽ إيراف جميع الخطكات الرئيسة المتعمقة ببرنامجيا النككم

 إيراف في حالة عدـ التزاميا بنص االتفاؽ تجديد العقكبات عمى. 
  سيتـ رفع جميع قرارات مجمس األمف الدكلي المتعمقة ببرنامج إيراف النككم في آف كاحد مع

 (.ة )التخصيب، مفاعيؿ "فكردك" ك"آراؾ" كالشفافيةيانتياء إيراف مف معالجة جميع المحاكر الرئيس
 متعمؽ بنقؿ التكنكلكجيا الحساسة، إضافة  صياغة مشركع قرار جديد في مجمس األمف الدكلي

إلى دمج قيكد ميمة عمى األسمحة التقميدية كالصكاريخ البالستية، كالسماح بتفتيش البضائع ذات 
 .الصمة، كتجميد األصكؿ مف خبلؿ ىذا القرار الجديد

 اإلبقاء عمى .إعادة فرض العقكبات عمى إيراف في حاؿ حيادىا عف تطبيؽ ما التزمت بو
كبات األمريكية عمى إيراف الخاصة باإلرىاب كحقكؽ اإلنساف كالصكاريخ الباليستية، حسب العق

 .نص االتفاؽ

 يالفرع الثاني: موقف دول منطقة الشرق األوسط من الممف النووي اإليران
قبؿ التعرض لمكاقؼ دكؿ منطقة الشرؽ األكسط إزاء البرنامج النككم اإليراني ننكه إلى  

اف فقد برز نكعاف مف المكاقؼ عمى الساحة اإليرانية الداخمية في التعامؿ المكقؼ داخؿ إير 
مع ىذه القضية، األكؿ يمثمو بعض اإلصبلحييف الذيف دعكا إلى عدـ التأجيؿ في بت ىذا 
لى المسارعة في المكافقة عمى ما تطمبو الككالة الدكلية كعدـ إغضاب الكاليات  الممؼ كا 

بعد احتبلؿ العراؽ ال يسمح بمثؿ ذلؾ، كألف مثؿ ىذه المكافقة المتحدة ألف الكضع اإلقميمي 
كما يقكؿ البعض اآلخر قد تككف رسالة مناسبة لمكاليات المتحدة لفتح قنكات الحكار حكؿ 

 ( 1) القضايا األخرل المعمقة بيف البمديف منذ سنكات.

                                                           
(1)

"، ِذاخٍخ أٌم١ذ فٟ ٔذٚح ؽٛي اٌٍّف إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ      ٚ ؽالي، " اٌجؼذ اإلل١ٍّٟ ٌٍٍّف إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ  ػزش٠غٟ، 

 أعٍؾخ اٌزذ١ِش اٌشبًِ فٟ إٌّطمخ، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اإلٔزشٔذ، اٌّٛلغ :
http://www.baath-party.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5580:2012-

02-02-11-16-45&catid=177&Itemid=121&lang=ar 
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ض التكقيع عمى االتجاه الثاني مف بعض المحافظيف، دعا خبلفا" لبلتجاه األكؿ إلى رفك  
أم اتفاؽ كالى الخركج مف معاىدة الحد مف انتشار السبلح النككم، كالتمثؿ بككريا التي 
تحدت الكاليات المتحدة مف دكف أف تقدر ىذه األخيرة عمى أف تفعؿ شيئا ضدىا سكل الدعكة 

لى الحمكؿ الدبمكماسية.  (1) إلى التفاكض كا 
 

 الموقف الخميجي أوال:

 :(2)عاكف الخميجي أف العبلقات مع إيراف تتعمؽ مسائؿ محددة ىيترل دكؿ مجمس الت

 المسائؿ المتعمقة بالبحر كمياه الخميج. -

 المسائؿ المتعمقة بالممرات الدكلية كحرية المبلحة. -

أنو يجب التفرقة بيف أمف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كبيف أمف المبلحة في الخميج  -
عمى الطرؼ اآلخر لمخميج، حيث أف أمف دكؿ مجمس  عمى اعتبار أف إيراف دكلة تطؿ

التعاكف الخميجي ذك بعد عربي كيتعمؽ بكحدة المصير المشترؾ، فالكاقع أف أمف الخميج ىك 
جزء مف األمف العربي، كأف أمف كاستقرار منطقة الخميج مرىكف بأمف المنطقة العربية بصفة 

 عامة. 

كؿ مجمس التعاكف بما يحقؽ الصالح العاـ أنو يمكف استقطاب إيراف لمكقكؼ بجانب د -
حؿ القضايا المشتركة، شريطة عدـ تدخؿ إيراف في الشؤكف الداخمية لدكؿ مجمس التعاكف ك 

 .الخميجي

إضافة إلى إنياء احتبلليا لمجزر اإلماراتية الثبلث ) أبك مكسى، طنب الكبرل، طنب 
كترل دكؿ مجمس التعاكف الصغرل( مف أجؿ تحقيؽ عبلقات حسف جكار مع دكؿ المجمس، 

الخميجي أف خمؿ التكازف العسكرم في المنطقة كاتجاه إيراف نحك بناء قدرة عسكرية نككية 

                                                           
(1)

، اٌظفؾـــخ ٔفغٙــب.اٌغبثكاٌّشعغ ؽالي،  ٠غٟ، ػزش
 

(2)
.151اٌّشعغ اٌغبثك، ص ، ؽغ١ٓ، صوش٠بء، أصِخ اٌجشٔبِظ إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ

 



 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-     - 

يعداف مف أىـ األسباب التي تساعد عمى زيادة احتماالت تفجر الصراعات العسكرية 
 .(1)بالمنطقة

تراتيجيػػػػة دفاعيػػة لػػػدكؿ مػػػف ثػػػػػـ قامػػػت دكؿ مجمػػس التعػػػاكف الخميجػػػي بكضػع اسك  
أف تعتمػػػد باألسػػػاس ف المجػمػػػس مػػف أجػؿ مكاجيػػػػة المخاطػػػر اإليرانيػػة كغيػػػػػرىا كالتػػي يمكػػػ

  (2) عمى:

دعـ القكة العسكرية لدكؿ المجمس، كبناء قكة خميجية مكحدة في إطار نظاـ دفاعي  .1
ف التعرض ألمف دكؿ الخميج العربية مكمؼ جدا مشترؾ، كأف تبني ىذه القكة عمى أساس أ

 ألية قكة عسكرية تبدأ العدكاف. 
دعـ العبلقات األمنية مع بعض القكل الدكلية، خاصة الكاليات المتحدة األمريكية كمع  .2

 بعض الدكؿ العربية خاصة مصر كسكريا.
لتسمح أنو لمكاجية الخطر النككم اإليراني في المستقبؿ فإف ذلؾ سيزيد مف سباؽ ا .3

النككم بالمنطقة، كستزداد مخاطر انتشار التسمح النككم، ألف ذلؾ سيفتح المجاؿ أماـ الدكؿ 
لمتحرؾ مف أجؿ تحقيؽ التكازف النككم، كيمكف أف تقبؿ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي بصفة 

كؿ ذلؾ مرىكف بمدل المخاطر التي ك مؤقتة مظمة نككية دكلية إذا دعت الضركرة لذلؾ، 
ا األمف القكمي لدكؿ الخميج العربية مف ازدياد التيديد النككم اإليراني، كأال تككف يتعرض لي

  (3) ىذه الترتيبات عمى حساب القرار السياسي لدكؿ الخميج العربية.
مف المجاالت، مع السعي نحك بناء  عديدالزيادة التعاكف العسكرم العربي الخميجي في  .4

يدات اإليرانية كبما يحقؽ التكازف العسكرم في قكة ردع عربي خميجي في مكاجية التيد
المجاليف التقميدم كغير التقميدم مع التخطيط العسكرم االستراتيجي المشترؾ في مجاؿ 

                                                           
(1)

، 1996، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، انبزَايج انُٕٔي اإلسزائٍهً ٔاأليٍ انمٕيً انؼزبًِّذٚػ ؽبِذ، ػط١خ،  

.50ص 
 

(2)
.292ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ، ؽبِذ

 

(3)
.292ص  ٔفغٗ،  اٌّشعغ  
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العمميات مع تغيير ىذه الخطط بما يتفؽ كالمتغيرات العسكرية كالسياسية اإلقميمية كالدكلية 
  (1) . كحجـ كطبيعة كتطكر قكل التيديد في المنطقة

أف لمقكة العسكرية دكرىا المحكرم كالمركزم في تحقيؽ األمف القكمي لدكؿ مجمس  .5
التعاكف الخميجي، لذلؾ فإف االستراتيجية األمنية لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي في مكاجية 
تنامي القكل العسكرية اإليرانية التقميدية كالنككية البد أف تبنى عمى تنسيؽ كتخطيط مدركس 

س مف جية، كالدكؿ الشقيقة كالصديقة مف جية أخرل لضماف المحافظة عمى بيف دكؿ المجم
  (2) األمف كاالستقرار لشعكبيا كالتصدم لمتيديدات المكجية إلييا.

العمؿ عمى امتبلؾ قدرات ردع متنكعة قادرة عمى مكاجية التصاعد في قدرات الردع  .6
  (3) لمحدكد القصكل. اإليراني، مع اعتناؽ مبدأ إمكانية االستخداـ عند التصعيد

 ثانيا: الموقف العربي 
مف كجية نظر الدكؿ العربية ال يعد امتبلؾ إيراف لمقدرات النككية بالضركرة عامؿ ردع  

كتكازف أماـ القدرات النككية اإلسرائيمية، فالمصالح العميا قد تمتقي في الكقت الراىف مع 
مف احتكار إسرائيؿ لمقدرات النككية  المصالح العربية العميا مع كجكب إيجاد كسيمة لمحد

العسكرية في المنطقة، كقد أصبح ىذا المكقؼ في منطقة الخميج العربي ذا حساسية عالية 
 .2003منذ االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 

األمر الذم جعؿ قضية األمف كاالستقرار اإلقميمي تخضع لسمسمة مف التطكرات السمبية  
قائؽ، يعد تطكير القدرة النككية اإليرانية مف كجية النظر العربية الخطيرة، في ضكء ىذه الح

عامة كالخميجية خاصة، عامبل أساسيا إضافيا كتطكرا حاسما ستككف سمو تأثيراتو في األمف 
  (4) كاالستقرار عمى المستكل اإلقميمي، كال يمكف التكيف بنتائجيا اآلنية أك المستقبمية.

                                                           
(1)

.293اٌّشعغ ٔفغٗ، ص عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ، ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك،  
 

(2)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(3)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(4)
جً حجاِ سٍُارٌٕ انؼًم انؼسكزي ظذ انًُشآث انٌُٕٔت انًٕلف انًحخًم نذٔل يجهس انخؼأٌ انخهٍِظطمٝ اٌؼٕبٟٔ،  

.17-16، ص ص 2004، ِشوض اٌخ١ٍظ ٌألثؾبس، اٌطجؼخ األٌٚٝ، دثٟ، اإلٌزاٍَت
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إلػػػى أف إيػػػػراف تطمػػػػػح إلػػى التفػػػػكؽ العسكػػرم بشقيػػػو التقميػػػػدم كالنككم تشيػػػػر الشػػػػػكاىػػػد و
لتصبح القكة اإلقميمية األكلى في المنطقة بدءا مف الخميج العربي كمنو تمد نفكذىا إلى 
الكطف العربي، إضافة لذلؾ فإف لمعرب مكقفا كاضحا كمكثقا منذ سبعينيات القرف الماضي 

زالة األسمحة النككية، كطالب العرب بإنشاء منطقة خالية مف يدعك إل ى منع انتشار كا 
األسمحة النككية في المشرؽ العربي كالجكار الجغرافي مف خبلؿ إزالة الترسانة النككية لمكياف 
الصييكني كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تسعى األقطار العربية في جميع المحافؿ إلجبار الكياف 

  (1) اـ لمعاىدة عدـ االنتشار النككم.الصييكني عمى االنضم

 ثالثا: الموقف التركي 

ىناؾ تكجو ظاىر لمتعاكف اإليراني التركي مع جميكريات آسيا الكسطى اإلسبلمية، غير 
أف ىذا التكجو اليادئ يخفي كراءه تنافسان شديدان، حيث فاجأت إيراف تركيا باإلعبلف عف 

زكيف اشتركت فيو كازاخستاف، كذلؾ كضع إقامة تجمع آخر لمدكؿ المطمة عمى بحر ق
البرنامج النككم اإليراني تركيا في حرج كبير فيي مف ناحية تعارض المكقؼ األمريكي 

عدـ ك المتشدد مف إيراف، لما سيترتب عمى ذلؾ مف ظاىرة عدـ االستقرار في المنطقة، 
لمتحدة األمريكية في استطاعتيا تحمؿ النتائج المترتبة عمى اختبلؼ سياساتيا مع الكاليات ا

حاؿ شنت الحرب عمى إيراف عمى النحك الذم بدأ قبيؿ الحرب األمريكية عمى العراؽ، إذ أف 
تركيا رفضت عمنان مطالب اإلدارة األمريكية بانضماميا إلى جيكد محاصرة كربما تكجيو 

  (2) عسكرية ضد إيراف. ضربة

عمى أف انتشار التكنكلكجيا  ةػػة األمريكيدػتتفؽ الدكؿ الغربية كعمى رأسيا الكاليات المتحك  
باكستاف يمكف أف ك  النككية ذات االستخدامات العسكرية في كؿ مف إيراف، ككريا الشمالية

                                                           
(1)

.180عجبس ػالٞ، عزبس، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
بػخ ٚإٌشش ، ة ؽ، داس ِؤعغخ سعالْ ٌٍطجاسخزاحٍجٍت إٌزاٌ احجاِ دٔل انخهٍج انؼزبًعؼفش اٌطبئٟ، ربط اٌذ٠ٓ،  

.310، ص 2013ٚاٌزٛص٠غ، دِشك، 
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يخمؽ فرصا لمتنظيمات اإلرىابية كعمى رأسيا تنظيـ القاعدة لمحصكؿ عمى أسمحة الدمار 
سرائيؿ ميددا   (1) مف قبؿ الجماعات اإلرىابية.الشامؿ األمر الذم جعؿ أمف أمريكا كأكركبا كا 

عمى تأثيره و  "تحول البرنامج النووي اإليراني إلى برنامج عسكري" الفرع الثالث: مخاطر 
 دول منطقة الشرق األوسط

تتفؽ الدكؿ الغربية كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية عمى أف انتشار التكنكلكجيػػا  
باكستاف يمكف ك ريػػػة في كؿ مف إيػػػػراف كككريػػا الشماليػة النككيػػة ذات االستخدامػػػات العسك

كعمى رأسيا تنظيػػػػػـ القاعدة لمحصكؿ عمى أسمحة  –أف يخمؽ فرصَا لمتنظيمػات اإلرىابية 
سرائيؿ ميددا مف قبؿ تمؾ الجماعات  الدمار الشامؿ األمر الذم يجعؿ أمف أمريكا كأكركبا كا 

ئيؿ فتمارس عمى الكاليات المتحدة األمريكية ضغكطا مستمرة بالنسبة إلسراك  (2)اإلرىابية.
  (3)العتماد الخيار العسكرم ضد  إيراف،

عمى عكس األمريكييف الذيف يفضمكف الحؿ الدبمكماسي، كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أعادت 
الك.ـ.أ طرح الخيار العسكرم مف جديد مف خبلؿ تصريحات أطمقيا قائد القكات األمريكية 

ة ػػ، حكؿ كجكد خط2010ي ػػػراؽ كأفغانستاف؛ الجنراؿ "ديفيد بترايكس" في جانففي الع
 (4)ة إيراف.ػػلمكاجي

 

                                                           
(1)

ِغٍخ دساعبد ، «انسٍُارٌْٕاث  -االسخزاحٍجٍاث –أسيت انبزَايج انُٕٔي اإلٌزاًَ األسباب » ِششٞ، ػجذ اٌمبدس،  

، ِشوض اٌجظ١شح ٌٍجؾٛس ٚاالعزشبساد 2009، اٌؼذد اٌزبعغ، د٠غّجش 2009، د٠غّجش 9اعزشار١غ١خ، اٌؼذد اٌزبعغ 

.111ص اٌغضائش، اٌزؼ١ٍّخ، داس اٌخٍذ١ٔٚخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ٚاٌخذِبد 
 

(2)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(3)
 -2003ثٓ ٔبطش ثٓ عالِخ اٌذخ١ً هللا، ؽغ١ٓ، اٌجشٔبِظ إٌٛٚٞ اإل٠شأٟ ٚأصشٖ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ )  

.174-173، ص ١2011ب، اٌغبِؼخ األسد١ٔخ، ِبٞ (، سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ2010ٍ
 

(4)
.174 اٌّشعغ اٌغبثك، صثٓ ٔبطش ثٓ عالِخ اٌذخ١ً هللا، ؽغ١ٓ،  
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لدكؿ العربية عمى رغـ محدكدية مجاالت التعاكف كجيات التنسيؽ كالبحكث عمى مستكل ا 
إال أف البعد النككم كأحد المجاالت العممية العصرية لـ يغب عف ذىف عمى تخطيط 

؛ المبحػث األكؿ سنتطرؽ  مبحثينعميو ارتأينا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى . و العربية السياسات
، أما المبحث الثاني وسائل وآليات التعاون العربي في المجال النوويمف خبللو إلى 

في  تعاون دول منطقة الشرق األوسط مع الوكالة الدولية لمطاقة الذريةسألة سنتناكؿ م
كأخيرا في المبحث الثالث سنتطرؽ مف خبللو إلى دراسة  مجاؿ الطاقة النككية السممية

 .انعكاسات التجارب النككية اليندية الباكستانية عمى منطقة الشرؽ األكسط 
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 ات التعاون العربي في المجال النوويالمبحـث األول: وسائل وآلي
لقد كانت جامعة الدكؿ العربية أكلى المؤسسات التي ساىمت في خمؽ آليات لمتعاكف  

العربي في مجاؿ الطاقة النككية السممية حيث قرر مجمس الممكؾ كالرؤساء العرب في دكرتػو 
عربػي المشترؾ الستخداـ ( إنشاء المجمػػس العممػي ال1996الثانيػة باإلسكندريػة ) سبتمبر 

الطاقة الذرية في األغراض السممية ليككف جية التنسيؽ كالتفاعؿ بيف اإلمكانيات العربيػة 
كعمى جانب آخر ىناؾ ، المتاحػة في ىذا المجاؿ لدخػكؿ المنطقة العربيػة إلى العصر النككم

 . (1)مركز الشرؽ األكسط اإلقميمي لمنظائر المشعة لمدكؿ العربية

جامعة الدكؿ استراتيجية اءا عمى ما تقدـ ذكره، سنتناكؿ في ىذا المبحث دراسة كبن 
كيفية تفعيؿ دكر العربية في مجاؿ االستفادة مف الطاقة النككية السممية في مطمب أكؿ، 

، ككيفية تشجيع البحث العممي في مجاؿ ثافالمؤسسات العربية المتخصصة في مطمب 
 .لثب ثاالطاقة النككية السممية في مطم

المطمب األول: استراتيجية جامعة الدول العربية في مجال االستفادة من الطاقة النووية 
 السممية

اتسـ التعاكف العربي في المجاؿ النككم بجكانب قصكر عديدة منيا ما يتصؿ بالمعكقات  
عؼ العامة لمتعاكف العربي، مثؿ المجاالت االقتصادية كالتجارية كغيرىا، كبعضيا يتعمؽ بض

االىتماـ بصناعة التكنكلكجيا بشكؿ عاـ، مثمما يتعمؽ بنقص الثقافة التكنكلكجية، ككيفية إدارة 
مشاريع بحثية متقدمة كمعقدة تكنكلكجيا، ككيفية إدارة العبلقات الخارجية لمحصكؿ عمى 
التكنكلكجيا األساسية البلزمة لممشركعات الكبرل، كبعضيا اآلخر يتعمؽ بطبيعة التعاكف في 

  (2) المجاالت النككية بشكؿ خاص.

                                                           
(1)

.368غبثك، ص اٌّشعغ اٌِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب،  
 

(2)
٠ٚٛخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ"، ِمبي ِٕشٛس فٟ أؽّذ أثٛ اٌخ١ش، ِظطفٝ، " ؽك اٌذٚي فٟ االعزخذاِبد اٌغ١ٍّخ ٌٍطبلخ إٌ 

-http://saotaliassar.org/Frei%20Kitabat/01032012Schrift/D اإلٔزشٔذ، اٌّٛلغ:
AhmadAbuAlKchair03.htm 
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كفي الفترة األخيرة اىتمت المؤسسات العربية الجماعية بالتعاكف العربي في المجاؿ النككم، بدأ 
( الذم دعا إلى دعـ البحث 2006مارس  29-28الخرطـك ار القمة العربية الثامنة عشرة )ذلؾ بقر 

زمة كزيادة المكارد المخصصة لو، كالعمؿ العممي كالتكنكلكجي، كتخصيص اإلمكانيات المالية البل
  (1) عمى تطكير برامج االستخداـ السممي لمطاقة النككية.

أىـ القرارات الصادرة عف جامعة الدكؿ العربية كالمتعمقة بالمكضكع قرار القمة أيضا  مف بيفك  
 (2) .الذم سكؼ ندرسو مف خبلؿ تبياف إيجابياتو كسمبياتو 19رقـ 
لجامعة الدكؿ العربية المنعقدة بالرياض عاـ  19بيات الكاردة في قرار القمة ئليجابالنسبة ل 

 04لممجمس الكزارم لمجامعة المنعقد بتاريخ  127الصادر عف الدكرة  6744القرار رقـ  –2007
( المتعمؽ بمخاطر 19كالصادر عف مجمس الجامعة المنعقد في دكرتو العادية ) 2007مارس سنة 

 :(3)تتمثؿ حسب رأينا في اآلتيف األمف القكمي العربيك سرائيمي عمى السمـ السبلح النككم اال
اعتبار مفيـك األمف القكمي العربي آلية جميع الدكؿ العربية، كعدـ اختزالو في مكضكع  -1

 يخص مناطؽ أك جيات محددة مف الكطف العربي.
قكمي العربي، إف أحكاـ ىذا القرار تربط بشكؿ كاضح بيف مفيـك كمحتكل األمف ال -2

األمف ك  كمضمكف السمـ الدكلي، كذلؾ يعني أف تيديد األمف القكمي العربي، يعتبر تيديدا لمسمـ
ال يعارض كال يخالؼ مكاثيؽ كقرارات  الدكلييف، كىذا التكسع في مفيـك األمف القكمي العربي

ميع أحكاميا في الشرعية الدكلية ذات الصمة، بؿ ىك تأكيد عممي عمى التزاـ الدكؿ العربية بج
 األمف الدكلييف، ك  مجاؿ حفظ السمـ

لمقرار  -أم الدكؿ العربية األعضاء في الجامعة –كقد عبرت عف ذلؾ مف خبلؿ تبنييا 
المتضمف: "تنمية االستخدامات السممية لمطاقة النككية في الدكؿ األعضاء بجامعة الدكؿ العربية" 

 (4) كالذم سنقدـ فيما يمي ممخصا عنو:

                                                           
(1)

، اٌظفؾخ ٔفغٙب.اٌغبثكاٌّشعغ  ،أؽّذ أثٛ اٌخ١ش، ِظطفٝ
 

(2)
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس اٌٙذٜ، ػ١ٓ ١ٍٍِخ، راحٓاجايؼت انذٔل انؼزبٍت: لزاءة فً يسارْا ٔلزادغجبس، ػجذ اٌؾ١ّذ،  

.126، ص 2013اٌغضائش، 
 

(3)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(4)
.128-127اٌّشعغ اٌغبثك، ص دغجبس، ػجذ اٌؾ١ّذ،  
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جمس الجامعة عمى مستكل القمة، إذ يستذكر دعكة القادة العرب الصادرة عف )إف م
( المنعقدة بجميكرية السكداف 18مجمس الجامعة عمى مستكل القمة، في الدكرة العادية ) 

بشأف تنمية االستخدامات السممية لمطاقة النككية بالدكؿ  2006مارس سنة  29بتاريخ 
فييا، كبعد اطبلعو عمى تكصية مجمس الجامعة عمى العربية، كيؤكد التزامو بما كرد 

ذ يؤكد أف 26العادية  الصادر عف الدكرة 6688المستكل الكزارم الكاردة في قراريو رقـ  ، كا 
االستخدامات السممية لمطاقة النككية، ىي حؽ أصيؿ لمدكؿ األعضاء في معاىدة منع 

ذات الصمة، كبصفة خاصة النظاـ  انتشار األسمحة النككية، كغيرىا مف المعاىدات كاألنظمة
ذ يذكر بانضماـ جميع الدكؿ األعضاء بجامعة  األساسي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية، كا 

( الصادر عف الدكرة العادية 6748رقـ ) ك  2006الدكؿ العربية إلى معاىدة سبتمبر سنة 
كالتزاميـ  منع انتشار األسمحة النككية، 2007مارس سنة  04( المنعقدة بتاريخ 27)

بأحكاميا، بما يؤكد استحقاقيا لمدعـ الدكلي البلـز لتنمية االستخدامات السممية لمطاقة 
 :(1)يقرر، النككية

دعكة الدكؿ العربية إلى الشركع في التكسع باستخداـ التقنيات النككية السممية في كافة  -1
حاجات المتنكعة لمختمؼ المجاالت التي تخدـ التنمية المستدامة، كاألخذ في االعتبار ال

الدكؿ العربية، مع االلتزاـ بكافة المعاىدات كاالتفاقيات كاألنظمة التي كقعتيا ىذه الدكؿ، 
 كمف أجؿ ذلؾ تـ اتخاذ اإلجراءات التنفيذية التالية: 

 إنشاء ىيئات كمؤسسات تعنى باالستخداـ السممي لمطاقة النككية في كؿ دكلة عربية. -أ

ابة كطنية مستقمة تعنى بمراقبة استخداـ الطاقة النككية في الدكلة إنشاء ىيئات رق -ب
ككاردات كصادرات الدكلة مف المكاد كاألجيزة المشعة، كذلؾ بيدؼ تأميف السبلمة النككية 

 في الدكلة، كمزيد مف الشفافية أماـ المؤسسات الدكلية كالمجتمع الدكلي.

                                                           
(1)

.129-128دغجبس، ػجذ اٌؾ١ّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ص  
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ات العربية، بغية تأميف الخبرات تدريس العمـك كالتقنيات النككية في الجامع -ج
المتخصصة في ىذا الميداف الحيكم، كالطمب مف كزراء التعميـ العالي أخذ الخطكات 

 التنفيذية لذلؾ.

إجراء البحكث السممية كالتطبيقية الضركرية، لبلستفادة مف التقنيات النككية، في كافة  -د
الطمب مف كزراء ك الضركرم لذلؾ،  األنشطة االقتصادية كالصحية كالبيئية كتأميف التمكيؿ
 البحث العممي أك نظراتيـ اتخاذ الخطكات التنفيذية لذلؾ.

إنشاء المفاعبلت النككية ألغراض البحث العممي، كالتكسع في استخداميا في عممية  -ق
 التدريس كالبحث العممي كاألنشطة االقتصادية كالصحية.

دارة المكارد المائية باستخداـ ا -ك لتقنيات النككية، كالتعاكف العربي في إنتاج تنمية كا 
 النظائر المشعة المستخدمة في الطب.

دعـ الييئة العربية لمطاقة الذرية كأداة لمعمؿ العربي المشترؾ في ىذا الميداف، كدعكة  -ز
الدكؿ العربية التي لـ تنو إجراءات االنضماـ إلى عضكيتيا، إلى إنياء ىذه اإلجراءات 

 ة، لما في ذلؾ مف دعـ ليذه الدكؿ، كالعمؿ المشترؾ في ىذا الميداف. بالسرعة المطمكب

ستراتيجية عربية خاصة بامتبلؾ االطمب إلى الييئة العربية لمطاقة الذرية، كضع  -2 
( كعرضيا عمى االجتماع 2020التقنيات النككية لؤلغراض السممية حتى العاـ ) ك  العمـك

 القادـ لمجمس.

الدكلية اإلقميمية العربية ) جامعة الدكؿ العربية( قد أعطى  مف ىنا تككف المنظمة 
لممجتمع الدكلي عامة كىيئات الرقابة الدكلية المكمفة ) بمتابعة كمنع( انتشار األسمحة النككية 
في العالـ صكرة شفافة ككاضحة عف األنشطة النككية السممية لمدكؿ العربية بما يؤكد أف 

لكسب الطاقة النككية  -خبلؿ برامجيا في مجاؿ الطاقة النككيةمف  –الدكؿ العربية ال تسعى 
 غير السممية.
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( المتعمؽ بمخاطر السبلح النككم 19مسمبيات الكاردة في أحكاـ قرار القمة )ل أما بالنسبة
 :(1)تتمثؿ في اآلتي، فاإلسرائيمي عمى السمـ الدكلي كاألمف القكمي العربي

قد أحاطت بكؿ األخطار كشممت كؿ المجاالت التي إف الجـز بأف أحكاـ ىذا القرار  -1
 تيدد األمف القكمي العربي ىك حكـ ال يجانبو الصكاب، لككف مصادر الخطر ىنا متعددة، 

سكتت ك أشارت أحكاـ ىذا القرار لبعض األخطار التي تيدد األمف القكمي العربي  -2
لمعمف عنو، كمف ذلؾ عف البعض اآلخر، كنرل نحف أف المسككت عنو ال يقؿ خطكرة عف ا

األمف الغذائي، كالتخمؼ العممي كالتكنكلكجي كاالستبداد، كاألزمات الداخمية السياسية منيا 
 كاالجتماعية كالثقافية.

 : تفعيل دور المؤس سات العربية المتخص صةثانيالمطمب ال
مف أعمنت أخيرا عدة دكؿ عربية في إدراج خيار تكليد الكيرباء كتحمية مياه البحر ض 

استراتيجياتيا لتنكيع مصادر الطاقة كىي مقبمة عمى الشركع في بناء أكؿ محطاتيا النككية 
كستشيد المنطقة العربية في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا إنشاء العديد مف المحطات 

 النككية.

ضركرة دراسة كاستكشاؼ القدرة النككية كخيار عربي  الييئة العربية لمطاقة الذريةتدرؾ  
تراتيجي ألمف اإلمداد بالطاقة، كتأمؿ في إبراز فيـ أفضؿ لممظاىر الرئيسية البلزمة اس

لتخطيط برنامج قدرة نككية عربية، بما يشمؿ تقييـ شامؿ لمطاقة مع التأكيد عمى تأسيس 
 البنية التحتية األساسية إلنشاء محطات نككية. 

ع ػػػػة كشركط اختيار المكقػػػػد البشريكباألخص مف حيث الييكمية التشريعية كالرقابية كالمكار  
كالشركط األساسية  اتػػػػاع القرار بشأف المتطمبػػػي لدل صنػػػػادة الكعػػػؿ كاألماف كزيػػػػاألمث

كااللتزامات التشريعية كالمالية كاإلدارية األخرل التي تصاحب قرار الشركع في برنامج القدرة 
  .النككية

                                                           
(1)

.129دغجبس، ػجذ اٌؾ١ّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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احؿ المبكرة لمبرنامج النككم لنطاؽ كاسع مف عناصر البنية إف التخطيط الدقيؽ في المر  
نشاء ك  التحتية الكطنية يمكف أف يساعد في غرس الثقة في قدرة الدكلة عمى تشريع كتنظيـ ا 

 كتشغيؿ محطة قدرة نككية، بأمف كأماف عالييف.
لكيرباء كما أف التعاكف العربي كالتشارؾ في مجاؿ االستعداد لبناء محطات نككية لتكليد ا 

يصبح ضركرة ممحة، كالتعاكف أيضا مطمكب في تطكير كدعـ الربط الكيربائي كالتبادؿ 
الييئة العربية الطاقكم بيف أجزاء الكطف العربي فيما بينيا كبينيا كبيف األقاليـ المجاكرة.ك 

كضمف خطتيا لتنفيذ االستراتيجية العربية لبلستخدامات السممية حتى العاـ  الذرية لمطاقة
تسعى لتعزيز البنية التحتية لبرامج القدرة النككية في الدكؿ العربية كبناء قدراتيا مف  2020

أجؿ الشركع في برنامج ناجح كسميـ إلنشاء محطات قدرة نككية لتكليد الكيرباء كتحمية مياه 
 البحر .

الذرية  عمى تعاكف كثيؽ مع الككالة الدكلية لمطاقةتعمؿ كالييئة العربية لمطاقة الذرية  
قد شرعت الييئة العربية ك  كالمنظمات اإلقميمية ذات الصمة مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ .

، حيث باشرت بالفعؿ في تنفيذ ما 2010لمطاقة الذرية في تنفيذ ىذه اإلستراتيجية منذ بداية 
تيسر لو مف األنشطة المنبثقة عنيا كالتي ساىمت بإحداث حراكا مممكسان في األربع سنكات 

 األخيرة انعكس عمى تعزيز البنى التحتية لبرامج الدكؿ العربية النككية. 
العربية مف أجؿ بناء الدكؿ كتمعب الييئة العربية لمطاقة الذرية دكرا محكريا في استعداد  

عداد الككادر البشرية البلزمة تحت مشاريعيا اإلستراتيجية .  القدرات كا 
امعة العربية عمى مستكل القمة قرارات عديدة مف المعمكـ أنو قد صدرت عف مجمس الج 

تدعك لتنمية االستخدامات السممية لمطاقة النككية في الدكؿ األعضاء بجامعة الدكؿ العربية 
ككذلؾ كضع برنامج جماعي عربي الستخداـ الطاقة النككية في األغراض السممية، كالطمب 

يات النككية السممية في كافة مجاالت مف الدكؿ العربية الشركع أك التكسع في استخداـ التقن
التنمية المستدامة كتمبية الحاجات المتنكعة لمختمؼ الدكؿ العربية في تقكية البنية التحتية 
األساسية لبرامجيا النككية كدعكة جميع الدكؿ العربية لبلنضماـ لمييئة العربية لمطاقة الذرية، 
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عرب جميعا لبلضطبلع بيا في سبيؿ تييئة إف ىذه القرارات تجعؿ مف البلـز تضافر جيكد ال
الظركؼ المبلئمة لمدكؿ العربية لمشركع في التخطيط كالدراسة كالتنفيذ لبرامج االستخداـ 
اآلمف كالسميـ لمطاقة الذرية كتبعا لذلؾ كضعت الييئة العربية لمطاقة الذرية" االستراتيجية 

  (1)".2020العربية لمطاقة الذرية حتى العاـ 
الذم انعقد  21اعتماد ىذه االستراتيجية في مؤتمر القمة العربي رقـ  2009اـ كشيد ع

، كالذم أصدر قراريف ىاميف بخصكص تنمية 2009مارس  30في الدكحة يكـ 
االستخدامات السممية لمطاقة النككية في الدكؿ األعضاء بجامعة الدكؿ العربية كضركرة 

كتـ في ىذيف ( 2)ذرية لؤلغراض السممية.كضع برنامج عربي جماعي الستخداـ الطاقة ال
القراريف الطمب مف الجيات المختصة في الدكؿ العربية كضع خطط كبرامج تفصيمية لما كرد 
باالستراتيجية . كما طمب مف الييئة تقديـ المساعدة الفنية لمدكؿ العربية في تنمية البنية 

تنسيؽ بيف الدكؿ العربية لتبادؿ التحتية لبرامج االستخدامات السممية لمطاقة الذرية كال
الخبرات، ككاف محكر األمف كاألماف في استخداـ الطاقة النككية مف المحاكر الرئيسية 

  (3) كالميمة كالضركرية مف أجؿ استخداـ أمثؿ لمطاقة النككية.
كلقد كضعت الييئة الخطط التنفيذية التفصيمية لمشاريع االستراتيجية العربية  

سممية لمطاقة الذرية كتمت صياغة العديد مف المشاريع، كتـ تبياف مبرراتيا لبلستخدامات ال
كأىدافيا كاألنشطة المصاحبة ليا كاإلجراءات البلزمة لتحقيقيا كالنتائج المتكقعة منيا 
كالميزانيات المطمكبة لتنفيذىا، تـ ذلؾ مف خبلؿ اجتماع لكبار المسؤكليف العرب عف الطاقة 

ربية عقبتو سمسمة مف اجتماعات الخبراء المتخصصة لكضع التفاصيؿ الذرية في الدكؿ الع
الفنية ليذه المشاريع كالتي يمكننا كصفيا بالمشاريع العمبلقة ألنيا تعكس االحتياجات الفعمية 

  (4)لمدكؿ العربية،
                                                           

(1)
 .2ػٛ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  عؼذ ِظجبػ، 

(2)
.اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب 

 

(3)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(4)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 
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 :(1)ك لقد غطت ىذه المشاريع ثبلثة محاكر رئيسية ىي

 بالطاقة النككية.األماف كاألمف النككييف كتكليد الكيرباء  .1
 الزراعة كالصحة كالبيئة.  .2
 الصناعة كالخدمات. .3

  (2)كيشمؿ محكر األماف كاألمف النككييف كتكليد الكيرباء بالطاقة النككية المشاريع اآلتية:

 تعزيز األطر التشريعية كالرقابية لؤلنشطة النككية كاإلشعاعية في الدكؿ العربية. .1
 بلستعداد كاالستجابة لمطكارئ النككية كاإلشعاعية.تعزيز القدرات الكطنية كالعربية ل .2
 شبكات الرصد اإلشعاعي كاإلنذار المبكر. .3
 تعزيز القدرات الكطنية كالعربية إلدارة النفايات المشعة. .4
 إدخاؿ العمـك النككية في المؤسسات التعميمية. .5

  (3) لنستعرض باختصار ىذه المشاريع حسب آخر برنامج الييئة:ك 

 الكطنية كالعربية لبلستجابة لمطكارئ النككية كاإلشعاعية كميزانيتو  تعزيز القدرات
 ( ألؼ دكالر أمريكي.175)

 ( ،ألؼ دكالر.140مشركع تعزيز القدرات الكطنية كالعربية إلدارة النفايات المشعة ) 
 ( ،125تعزيز األطر التشريعية كالرقابية لؤلنشطة النككية كاإلشعاعية لمدكؿ العربية )

 .ألؼ دكالر
 ( 70)  ءتعزيز البنية األساسية العربية مف أجؿ إنشاء محطات نككية لتكليد الكيربػػػػػػا

 ألؼ دكالر.
  ( ،ألؼ دكالر.140إدخاؿ العمـك النككية في المؤسسات التعميمية) 

                                                           
(1)

 .2عؼذ ِظجبػ، ػٛ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

(2)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(3)
.103-102ِشعٟ اٌطؾبٚٞ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص 

 



 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-   1 - 

  ( ،ألؼ دكالر.75استخداـ التقانات النككية في تحسيف اإلنتاج النباتي ) 
 ( ألؼ دكالر.75يف اإلنتاج الحيكاني، ) استخداـ التقانات النككية في تحس 
 ( ،100معالجة األغذية باإلشعاع كطرائؽ التعرؼ عمى األغذية المعالجة إشعاعيا )

 ألؼ دكالر.
  ( ،)( ألؼ 76استخداـ التقانات النككية في تشخيص كعبلج األمراض )الطب النككم

 دكالر.
 ( 76(، )عالجة اإلشعاعيةالملنككية في تشخيص كعبلج األمراض )انات اقاستخداـ الت

 ألؼ دكالر.
  ( ،ألؼ دكالر.150استخداـ نككية في إدارة المارد المائية ) 

 (1) باإلضافة إلى: 

 االختبارات البلئتبلفية،  ؿتقكية كتعزيز القدرات العربية في مجاNDT (300 ألؼ )
 دكالر.
 ( ،ألؼ 90استخداـ المسرعات األيكنية في مجاؿ التحميؿ كتحسيف خكاص المكاد )
 ( ألؼ دكالر. 190إنتاج النظائر المشعة بيف الدكؿ العربية، ) في تكامؿ ، دكالر

 : تشجيع البحث العممي في مجال الطاقة النووية السمميةلثالمطمب الثا
مف أجؿ أف تككف لمدكؿ العربية طاقة نككية سممية البد أف تقـك باالىتماـ بالبحث العممي  

مية لمطاقة النككية؛ حيث يمكف البدء بمشركعات بحثية مشتركة في مجاؿ االستخدامات السم
في تخصصات كمياديف تيـ الدكؿ العربية كتحتاج إلى تظافر جيكد العمماء مثؿ مشكمة 
المكارد المائية، التصحر، األمراض المستعصية كالنادرة مثؿ السرطاف التي يحتاج عبلجو 

 لمطاقة النككية. 

                                                           
(1)

.103اٌغبثك، صِشعٟ اٌطؾبٚٞ، اٌّشعغ  
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التكنكلكجيا، ػػػػػػػػي ك ث العممػػة لمبحػػدة عربيػػػس قاعػػػػػة تأسيػػػػكؿ العربيى الدػػػا عمػػػأصبح لزام 
ككضع استراتيجية عربية مشتركة، تأخذ بعيف االعتبار تحقيؽ األمف القكمي العربي عمى 
الصعيد العسكرم، كبناء تكنكلكجيا نككية لبلستفادة منيا في الطاقة النككية كالصناعات 

  (1)الحديثة،
خبلؿ البدء بتنفيذ استراتيجية عربية مكحدة في مجاؿ البحث العممي كالتكنكلكجيا، مف 

زيادة حصة اإلنفاؽ عمى البحث العممي كالتطكير في ميزانيات الدكؿ العربية، االىتماـ 
  (2) تقديـ الحكافز المادية كالمعنكية ليـ.ك  مراكز البحكثك  بالعمماء كالباحثيف في الجامعات

 تنفيذ استراتيجية عربية موحدة في مجال البحث العممي والتكنولوجيا الفرع األول:
التكنكلكجيا ك تنفيذ استراتيجية عربية مكحدة في مجاؿ البحث العممي عمى الدكؿ العربية  

كالبدء بمشركعات بحثية نككية مشتركة بيف العمماء العرب، التعاكف بيف شبكات كمؤسسات 
في ىيئات بحثية مشتركة ذات اختصاصات متنكعة،  البحث العربية، كضـ ىذه القدرات

عمى سبيؿ المثاؿ، فإف خمسيف ألؼ عالـ بحث كتطكير ينضككف تحت لكاء منظكمة عمـ ك 
متطكرة سينشركف سنكيا حكالي مائة ألؼ كرقة، بدال مف ستة آالؼ كرقة_ في الكطف العربي 

كخمسيف ألؼ  ة عمـ كتقانةكمستكل الناتج القكمي اإلجمالي المرتبط باقتصاد يممؾ منظكم
عالـ بحث كتطكير ينضككف تحت لكاء منظكمة عمـ متطكرة سينشركف سنكيا حكالي مائة 

بدال مف ستة آالؼ كرقة_ في الكطف العربي، كمستكل الناتج القكمي اإلجمالي  -ألؼ كرقة
المرتبط باقتصاد يممؾ منظكمة عمـ كتقانة كخمسيف ألؼ عالـ بحث تطكير سيككف عمى 

رجح أكبر بخمسة أضعاؼ إلى عشرة مف الخمسمائة مميار تقريبا الذم كصؿ إليو إنتاج األ
  (3).الدكؿ العربية

                                                           
(1)

.408ص اٌّشعغ اٌغبثك، ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، ٚ عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ 
 

(2)
.408ص  ،اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب 

 

(3)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 
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الفرع الثاني: زيادة حصة اإلنفاق عمى البحث العممي والتطوير في ميزانيات الدول 
 العربية

 زيادة حصة اإلنفاؽ عمى البحث العممي كالتطكير في ميزانيات الدكؿ العربية؛ بحيث 
بالمائة مف الناتج القكمي اإلجمالي لكؿ قطر عربي، كعدـ إخضاع  2ترتفع نسبتيا إلى 

ار العربية، كأف زيادة حصة اإلنفاؽ عمى ػػػػػالبحث العممي كالتطكير لمخطط التقشفية لؤلقط
و، بؿ يجب أف تحصؿ كفؽ استراتيجية عربية شاممة ػػػػالبحث العممي ليس أمرا مقصكدا بذات

  (1)حقيؽ تكنكلكجيا متطكرة، لبلستفادة منيا في االقتصاد العربي.تيدؼ إلى ت

كيمكف لمعرب االستفادة مف تجارب الدكؿ المصنعة في جنكب شرؽ آسيا، التي ركزت  
ع في المشاريع المتكسطة كالصغيرة في تطكير قاعدة جيدة لمتكنكلكجيا ػعمى التكسع السري

ءة بإمكانات كطنية، كبدعـ مف الحككمات عف العصرية، كتشكيؿ قاعدة بشرية عالية الكفا
  (2) . مف إجراءات غير ذلؾك طريؽ اإلعفاءات مف الفكائد كخفض الضرائب 

مف المعركؼ أف نسبة النفقات عمى البحث العممي متفاكتة بشكؿ كبير بيف الدكؿ ك  
سرائيؿ التي يعتبر اإلنفاؽ فييا عمى البحث العممي مف أعمى النسب في ا لعالـ، إذ العربية كا 

، ثـ الكاليات المتحدة األمريكية %3مف الناتج المحمي، كتمييا الياباف التي تنفؽ  % 4تبمغ 
بينما ىي في الدكؿ العربية تعتبر األدنى في العالـ كال تتجاكز  %1.9، ثـ أكركبا % 2.6
  (3) مجمكع اإلنفاؽ العالمي عمى البحث العممي. 0.2%

 ماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحوثالفرع الثالث: االىتمام بالعم
 االىتماـ بالعمماء كالباحثيف في الجامعات كمراكز البحكث كتقديـ الحكافز المادية 
ة، ػػػػػػة(، لمبيركقراطيػػػػػة كالعمميػػػػػػات البحثيػػػػـ ) كالمؤسسػػػػػعدـ إخضاعيو ـ؛ػػػػػػة ليػػػػػالمعنكيك 
 إذا ما أردنا تسريع كتيرة البحث العممي –المتخمفة، فبل بد  اإلدارية -المكائح التنظيميةك 

                                                           
(1)

.409عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ ٚؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2 )
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب.

 

(3)
اٌظفؾخ ٔفغٙب.اٌّشعغ ٔفغـٗ،  
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مف منح تسييبلت كامتيازات كحكافز تشجيعية لممرافؽ البحثية  -التطكير التكنكلكجيك 
يقاؼ ىجرة الكفاءات العربية إلى  كلمعامميف فييا، بغية دفع عجمة اإلنتاج في ىذا المجاؿ، كا 

أطره البشرية المؤىمة بسياسات تنمكية شاممة، ك بط العمـ الدكؿ المتقدمة، كخمؽ بيئة مبلئمة لر 
منحيا الفرصة الحقيقة ك تقـك عمى االستفادة القصكل مف الطاقات كالكفاءات العربية، 

لممشاركة في جيكد التنمية كي ال تمحؽ بالكفاءات العربية التي ىاجرت إلى الدكؿ 
  (1)المتقدمة.

الستراتيجية العربية لبلستخدامات السممية لمطاقة كما شيدت السنكات التي أعقبت اعتماد ا
تطكرا كاضحا في أنشطة الييئة المختمفة حيث تـ تنفيذ العديد مف  2020النككية حتى عاـ 

البرامج التدريبية كالزيارات كاإلقامات العممية كاجتماعات الخبراء كالندكات كالمؤتمرات في 
الذرية ككانت السمة البارزة في ىذه البرامج ىك العديد مف مجاالت االستخداـ السممي لمطاقة 

 (2)التعاكف الكثيؽ مع األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية كاإلدارات كالمجالس التابعة ليا.
ككذلؾ قامت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بالتعاكف مع المنظمات الدكلية ذات العبلقة  

يث ساىمت ىذه األنشطة، كبدكف شؾ في باختصاصيا عمى المستكل العربي كالدكلي، ح
زيادة االستعداد العربي في امتبلؾ المعرفة كالتقانات النككية كعززت البنى التحتية األساسية 

  (3) لبلستخداـ السميـ كاآلمف لمطاقة الذرية.

الفرع الرابع: فتح قنوات تبادل الخبرات بين مراكز البحوث العربية والمراكز المماثمة ليا 
 دول المتقدمةفي ال

كالمراكز المماثمة  فتح قنكات التفاعؿ كالتنسيؽ كتبادؿ الخبرات بيف مراكز البحكث العربية 
ليا في الدكؿ المتقدمة عمميا كتكنكلكجيا، كالتركيز عمى االستفادة مف خبرات المجتمعات 
ية النامية، التي قفزت إلى مصاؼ الدكؿ المصنعة، كاقتباس ما يناسب بيئتنا االجتماع

                                                           
(1)

.409 عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ ٚؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص 
 

(2)
 .3عؼذ ِظجبػ، ػٛ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص 

(3)
 .3، صٔفغٗاٌّشعغ  
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كاالقتصادية كالعممية، كاالستفادة مف الكفاءات العممية العربية المياجرة، مف خبلؿ تنظيـ 
الباحثيف العرب المغتربيف في الدكؿ العربية، كطمب مساعدتيـ ك  مؤتمرات لمعمماء كالخبراء

 تبادؿ المشكرة الدائمة معيـ لبلطبلع عمى أحدث االبتكارات كاالختراعاتك كخبراتيـ، 
عادة ربطيـ بكطنيـك ، رقات الحديثة في مجاالت البحث كالتطكيالتطبيك    (1) قضايا أمنيـ.ك  ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

.410عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ، ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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 المبحث الثاني: تعاون دول منطقة الشرق األوسط مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
ريػػة كاستخداميا إف إنشػػاء الككالػػة الدكليػػػة لمطاقػػة الذريػػة كػاف مػف أجػؿ تنميػػة الطاقػػة الذ 

في خدمة السبلـ كالصحة كالرخاء العالمي، كأنيا ال تقدـ معكنتيا أك خبراتيا لمدكؿ إال 
دارتيا، حتى ال تستخدـ في أم غرض عسكرم أك حربي  .(1)بشركط مشددة تحت إشرافيا كا 

حيث أف ظيكر الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في خضـ أحداث دكلية، سارعت في  
أماـ مجمس الشيكخ األمريكي في  Trumanىميا تصريح الرئيس األمريكي تركماف إنشائيا أ

حكؿ ضركرة االستخداـ السممي لمطاقة النككية، قبؿ ضرب ىيركشيما  1945أكتكبر  03
  (2) .1945كناغازاكي بالقنبمة النككية في السادس كالتاسع مف أكت سنة 

مف  مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية تعاكف دكؿ منطقة الشرؽ األكسطمما تقدـ سندرس  
خبلؿ تبياف الدكر الرقابي لمككالة ) مطمب أكؿ(، دعائـ التعاكف النككم لمككالة الدكلية لمطاقة 

 الذرية مع دكؿ منطقة الشرؽ األكسط ) مطمب ثاف( .

 المطمب األول: الدور الرقابي لموكالة
عمى أنو :" تسعى الككالة جيدىا نصت المادة الثانية مف النظاـ األساسي لمككالة  

تعمؿ عمى التأكد ك زيادة إسياـ الطاقة الذرية في خدمة سمـ العالـ كصحتو كرخائو، ك لتعجيؿ 
مف عدـ استخداـ المعكنة المقدمة منيا، أك بناءا عمى طمبيا، أك تحت إشرافيا أك رقابتيا بما 

ظاـ األساسي لمككالة فإف الككالة مف النالثالثة طبقا لممادة ك فيو خدمة لؤلغراض العسكرية"، 
تقكـ بتشجيع كتيسير بحث استخداـ الطاقة النككية في األغراض السممية في جميع أنحاء 

فيما يتعمؽ بالحماية الصحية عمى نحك يقمؿ مف  فإف لمككالة سمطة تنظيميةكذلؾ العالـ، 
 المخاطر التي يتعرض ليا األشخاص . 

                                                           
(1)

، ص 1985، ِؤعغخ اٌشعبٌخ، ث١شٚد، ت ٔاإللهًٍٍتانٕجٍش فً لإٌَ انًُظًاث انذٔنٍِؾّذ أؽّذ ثبربعخ، عؼ١ذ،  

117.
 

(2)
Manuel Diez De Velasco Vallejo , Les organisations internationales , Economica, Paris, p 

    .
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لكف نشير فقط إلى  .الدكلية لمطاقة الذرية في الباب األكؿ  الككالةالتزامات كنا قد درسنا  
ىي إحدل المنظمات المتخصصة التابعة لييئة األمـ  الككالة الدكلية لمطاقة الذرية أف

المتحدة كتستيدؼ التكسع في استخداـ الطاقة الذرية في األغراض السممية لدفع التقدـ 
الطاقة في تكليد الكيرباء، ككذا باستخداـ  االقتصادم كاالجتماعي كتطكيره باستخداـ ىذه

اإلشعاعات النككية في مجاالت الطب، الزراعة كالصناعة، دكف أف يشكؿ ىذا االستخداـ 
 (1) .خطرا عمى الصحة العامة أك عمى السمـ الدكلي

يتمثؿ األساس القانكني لدكر الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في مجاؿ حماية األمف البيئي  
ي؛ أكال في نظاميا األساسي كنظاـ الضمانات الخاص بيا، ككذلؾ ثانيا في اتفاقات الدكل

الضمانات التي تقكـ الككالة بإبراميا مع بعض الدكؿ؛ كاتفاقية الضمانات الثبلثية التي تضـ 
، كأيضا االتفاقية المبرمة 1976مارس  18ذة في ػػاف النافػكؿ مف الككالة، كفرنسا، كباكست

  (2)،1977اـ ػػفبراير ع 10ذة في ػػػػا النافػػدا، إسبانيػػػػف كنػػكؿ مك  بيف الككالة

ديسمبر  14كذلؾ اتفاقية اإلخضاع االختيارم بيف الككالة، ك المممكة المتحدة النافذة في ك 
الييئة ك جميكرية البرازيؿ االتحادية ك  ، كاالتفاؽ المعقكد بيف جميكرية األرجنتيف1970عاـ 

نتينية لحساب كمراقبة المكاد النككية كالككالة الدكلية لمطاقة الذرية لتطبيؽ البرازيمية األرج
  (3).1991ديسمبر عاـ  13الضمانات في 

إذف فالنظاـ األساسي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية، كاتفاقات الضمانات التي قامت  
عية دكرىا الذم بإبراميا مع بعض الدكؿ، ىي السند القانكني الذم تستمد منو الككالة شر 

  (4)تمارسيا المتعمؽ برقابة االستخداـ السممي لمطاقة النككية.

                                                           
(1)

.270اٌّشعغ اٌغبثك، ص خ١شٞ ثٕٛٔخ، ِؾّٛد،  
 

(2)
.601ِؾّذ ػجذ اٌؾف١ع ؽغٓ، أؽّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
.602-601، ص ٔفغٗاٌّشعغ  

 

(4)
.602ص ، اٌّشعغ ٔفغٗ 
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كفي إطار النظاـ األساسي المنشئ لمككالة تـ كضع الضكابط الحاكمة التي تنظـ استخداـ  
الدكؿ أعضائيا لمطاقة النككية السممية، كتشمؿ نظاـ الضمانات الخاص بالككالة، الذم ييدؼ أكال 

ـ استخداـ تمؾ الطاقة في األغراض العسكرية ؛ لتعارض ذلؾ مع مقاصد معاىدة إلى ضماف عد
، ثـ ثانيا كضع المعايير العممية كالفنية؛ كىك ما يطمؽ 1968منع انتشار األسمحة النككية لسنة 

 عمييا ضمانات الحماية.
ى تدعيـ فعالية بدراسة استراتيجيات تيدؼ إل 1991تقـك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية منذ سنة  

معاىدة منع انتشار األسمحة النككية كضماناتيا، بصفة خاصة فيما يتعمؽ بكشؼ األنشطة 
  (1) كالمنشآت غير المعمنة كفقػػا لممعاىدة.

لمراجعة ىامة  1968خضعت معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة  1995في سنة ك  
اىدة عمد إذا ما تـ االتفاؽ عمى ذلؾ، طبقا لممما إذا كاف يجب مدىا كفترة ىذا ال بيدؼ تقرير

نفسيا، فإنيا تبقى لمدة خمسة كعشريف عاما تقرر الدكؿ األطراؼ بعدما إذا كاف سيتـ مدىا، 
، أكدت بعض الدكؿ األطراؼ أف الدكؿ النككية المعمنة 1995اقتراب مؤتمر المراجعة في عاـ ك 

زاـ بالتفاكض حكؿ نزع السبلح النككم، كذلؾ كانت التي يبمغ عددىا دكؿ قد فشمت في الكفاء بااللت
بعض الدكؿ تضغط مف أجؿ التفاكض حكؿ اتفاقية شاممة لحظر االختبارات النككية كتخفيض 

 (2)إنتاج مكاد االنشطار.
: دعائم التعاون النووي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية مع دول منطقة نيالثا مطمبال

 الشرق األوسط
 لدكلية لمطاقة الذرية مف أجؿ األمف كالحث عمى االستخداـ السممي لمعمـكتعمؿ الككالة ا 

كعميو سنتناكؿ كالتكنكلكجيا النككية، كالرئيسي ىك اإلسياـ لتحقيؽ السبلـ كاألمف الدكلييف، 
مف خبلؿ ىذا المطمب؛ آليات تعاكف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مع دكؿ العالـ ) فرع 

 (.ثاف)فرع  مع دكؿ منطقة الشرؽ األكسط تعاكف الككالةأكؿ(، 

                                                           
(1)

، رشعّخ شش٠ف ثغ١ٟٛٔ، ِؾّٛد، ة ؽ، ثذْٚ داس ٔشش دنٍم انزلابت انذٔنٍت ػهى أسهحت انذيار انشايم، ثبسٞ، و١ٍّبْ 

.964، 1999(، اٌمب٘شح، 1998ع١ٍ٠ٛخ  3 -عٛاْ  27) أػّبي ٔذٚح ػمذد فٟ ع١شاوٛصا ثئ٠طب١ٌب خالي 
 

(2)
.965ٌّشعغ اٌغبثك، ص ا ، ثبسٞ،و١ٍّبْ 
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 آليات تعاون الوكالة مع دول العالم: ولالفرع األ 
تسعى الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كبشكؿ دائـ إلى تقديـ الدعـ كالمساندة لمدكؿ  

 :(1)كذلؾ بيدؼ ؛األعضاء
 دكؿ األعضاء.خمؽ الكعي الكافي ألىمية التدابير القانكنية الممزمة كغير الممزمة لم -1
 مساعدة الدكؿ األعضاء لمكفاء بالتزاماتيا الدكلية. -2
مساعدة الدكؿ عمى إنشاء إطار قانكني تشريعي يحكـ أمف كسبلمة استخداـ الطاقة  -3

 النككية.
 تزكيد الدكؿ األعضاء بالمعمكمات المتعمقة باألمف النككم.  -4
نما كالجدير ذكره أف المساعدة التي تقدميا الككالة ف  ي المجاؿ التشريعي ليست محدكدة كا 

يحدد الحدكد كالعبلقات  )s3كىناؾ ما يسمى بمفيـك ) ، تمتد جميع مجاالت القانكف النككم
األمف النككم كالحماية النككية كمف خبلؿ ذلؾ يتـ تنفيذ إنشاء كتطكير ك  بيف األماف النككم

المساعدة في المجػاؿ التشريعػي  يتمثؿ برنامج، قكانينيا الكطنية في مجاؿ القانكف النككم
 :(2)الذم تقدمػو الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مف خبلؿ

 .تحقيؽ التكاصؿ بيف الدكؿ األعضاء 
 .الفصؿ بيف القضايا القانكنية كالتقنية 
 : نقؿ المعرفة المتبادلة مف خبلؿ 
 كرشات العمؿ. - 
 التدريب. - 
 المساعدة في إيجاد التشريعات . - 

                                                           
(1)

.45اٌّشعغ اٌغبثك، ص ٔظش اٌذ٠ٓ، ِؾّٛد ِٚٓ ِؼٗ،  
 

(2)
.45- 44 ص اٌّشعغ ٔفغٗ، ص 
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ضماف ، ك لر مكاد مرجعية الستخداميا لتقكيـ مسكدة التشريعات الكطنية النككيةتطكي - 
اإلرشادية لتقديـ الخدمات ك االىتماـ باألمف النككم تـ إنشاء العديد مف الييئات االستشارية 

 (1)االستشارية كمف ىذه الييئات:

  INSServخدمة اإلرشاد لؤلمف النككم الدكلية -
 IPPASالمادية الدكلية.خدمة إرشاد الحماية  -
 ITEفرؽ الخبراء الدكلية. -
 ISSASنظاـ محاسبة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية لضبط المكاد النككية اإلرشادم  -

 ثاني: تعاون الوكالة مع دول منطقة الشرق األوسطالفرع ال
أنشأت الككالة الدكلية كفي إطار التنظيػػػػػػػػـ الدكلػي الستخدامات التكنكلكجيػػػا النككيػػة، فقد  

، كىي تعتبر إحدل الككاالت الدكلية المتخصصة لؤلمـ المتحدة 1957لمطاقة الذرية سنة 
بمكجب االتفاقية المبرمة معيا، كمف أبرز مياميػا بمكجب نظاميا األساسػي الذم يحتكم 

  (2)مادة الضمانات الخاصة كمراقبة استخدامات التكنكلكجيا النككيػة. 23عمى 

د أظيرت تجربة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في العراؽ في مطمع تسعينيات القرف لق 
، كما تمخض عف عمميات التفتيش   (3)المنصـر

أف نظاـ التحقؽ  مف كشؼ النقاب عف برنامج سرم لتطكير األسمحة النككية في العراؽ
و عمى األنشطة النككية المعتمد لدل الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، كالذم يركز جؿ اىتمام

المعمنة في ظؿ صبلحيات محدكدة لمكصكؿ إلى المعمكمات كالمكاقع األخرل، لـ يكف فعاال 
كما يجب، كما أنو لـ يكف شامبل، ىذه الحقيقة الجديدة حدت بالمجتمع الدكلي لتبني عدد مف 

                                                           
(1)

.45ص اٌّشعغ اٌغبثك، ٔظش اٌذ٠ٓ، ِؾّٛد ِٚٓ ِؼٗ،  
 

(2)
ـخ، اٌٍّّىخ اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس دعٍـاإلغـار انمإََــً نأليـٍ انمٕيـــً: دراســت ححهٍهٍت، طجشٞ ئبوشح ٠ٓ، ٔغذد،  

.276، ص 2011األسد١ٔخ اٌٙبش١ّخ، 
 

(3)
، عٍغٍخ ِؾبػشاد االسخخذاياث انسهًٍت نهطالت انٌُٕٔت يساًْت انٕكانت انذٔنٍت نهطالت انذرٌتاٌجشادػٟ، ِؾّذ،  

.13، ص 2003اإلِبساد، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِشوض اإلِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس االعزشار١غ١خ، أثٛظجٟ، 
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عطك اإلجراءات لتعزيز النظاـ المعتمد في الككالة الدكلية لمطاقة الذرية،  اء الككالة السمطات ا 
 (1)الضركرية لتقديـ ضمانات شاممة يمكف أف يعتمد عمييا.

إف أىـ اإلجراءات المتخذة ىي تمؾ المتضمنة في االتفاقية النمكذجية بما عرفت باسـ "  
مف طرؼ ىيئة حكاـ الككالة  1997اتفاقية اإلجراءات الكقائية"، كالتي تـ إقرارىا في عاـ 

ة، إذ تعزز ىذه االتفاقية الممحقة قدرات الككالة الدكلية لطاقة الذرية عمى الدكلية لمطاقة الذري
التحقؽ مف القدرات النككية، كبدرجة عظيمة، كذلؾ مف خبلؿ منحيا مزيدا مف الحقكؽ 

  (2)لمكصكؿ إلى المعمكمات كالمكاقع.
شأف تحكيؿ مقدكر الككالة الدكلية لمطاقة الذرية اآلف أف تقدـ ضمانات بالثقة ليس ب كفي 

المكاد النككية المعمنة فحسب، بؿ كبشأف غياب المكاد النككية كاألنشطة النككية غير المعمف 
غير أف ىذه السمطة متكافرة فحسب لتمؾ الدكؿ التي أبرمت كبل مف "اتفاقية  عنيا أيضا.

دكلية لمطاقة اإلجراءات الكقائية" الشاممة ك)البركتكككؿ( أك االتفاقية الممحقة بيا مع الككالة ال
الذرية، أما بشأف الدكؿ التي لـ تكقع عمى االتفاقية الممحقة، فإف حقكؽ الككالة الدكلية لمطاقة 

 الذرية إلجراء عمميات تفتيش فيي مماثمة لتمؾ التي كانت قبؿ القضية العراقية.
ر كتعتبر كؿ دكؿ منطقة الشرؽ األكسط باستثناء إسرائيؿ؛ أطرافا في معاىدة منع انتشا 

دكلة في  23دكلة فحسب مف أصؿ  13، فيما أقرت 1968لسنة  TNPاألسمحة النككية 
كىي  –، بينما أدخمت دكلة كاحدة فقط 1997المنطقة اتفاقية اإلجراءات الكقائية لسنة 

( دكؿ عربية مكقعة 9كعميو فإف ىناؾ تسع )، االتفاقية الممحقة حيز النفاذ –المممكة األردنية 
" اتفاقية اإلجراءات  انتشار األسمحة النككية ما يزاؿ يتعيف عمييا أف تبـرعمى معاىدة منع 

 (3) الكقائية " أك تدخميا حيز النفاذ، فيما لـ تبـر كؿ الدكؿ العربية تقريبا االتفاقية الممحقة.

                                                           
(1)

.13ؾّذ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص اٌجشادػٟ، ِ 
 

(2)
.14-13اٌّشعغ ٔفغٗ، ص  

 

(3)
.14، صٔفغٗاٌّشعغ  
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كعبلكة عمى ذلؾ فقد طمبت الدكؿ األعضاء في الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مف الككالة،  
سنكات عديدة، أف تتشاكر مع دكؿ منطقة الشرؽ األكسط مف أجؿ تسييؿ تطبيؽ عمى مدل 

نظـ حماية كاممة في مرحمة مبكرة عمى كافة األنشطة النككية في المنطقة، ككذلؾ كضع 
اتفاقيات نمكذجية كخطكة أكلى نحك إقامة منطقة خالية مف األسمحة النككية، كمف المؤسؼ 

مبادرات لـ يكتمؿ بإجراءات معينة كما لـ يحقؽ أم منيا نجاحان حقا أف أيان مف االقتراحات كال
  كبيران.
رغـ اتفاؽ دكؿ منطقة الشرؽ األكسط مف حيث المبدأ عمى الحاجة إلى إقامة منطقة  

خالية مف األسمحة النككية في الشرؽ األكسط، ككذلؾ الحاجة إلى تطبيؽ معايير السبلمة 
ذرية عمى كؿ المكاد كالمنشآت النككية في المنطقة، ما تزاؿ الخاصة بالككالة الدكلية لمطاقة ال

ثمة خبلفات حكؿ ما إذا كاف مف الممكف تحقيؽ ذلؾ في منأل عف التكصؿ إلى اتفاقية 
 سبلـ شاممة.

كتعتقد إسرائيؿ أف معايير الرقابة ككذلؾ سائر قضايا أمف المنطقة ال تمكف معالجتيا في  
قة، كتتعيف معالجتيا في إطار التسكية السممية الشاممة، معزؿ عف عممية السبلـ في المنط

فيما ترل الدكؿ األخرل في المنطقة أنو ال تكجد ىناؾ رابطة تمقائية بيف تطبيؽ الرقابة 
الشاممة عمى جميع المنشآت النككية في منطقة الشرؽ األكسط، أك إقامة منطقة خالية مف 

كفي رأم ىذه الدكؿ أف المبادرات السابقة  األسمحة النككية، كالتكصؿ إلى تسكية سممية،
 يمكف أف تدعـ التسكية السممية.

كفيما يتعمؽ بالبرنامج النككم اإليراني، فيذا األمر ىك مسألة استراتيجية بامتياز، كىك  
حؽ مشركع إليراف، كمف يعترض عمى ىذا المشركع بكصفو تيديدا لو يككف قد كضع نفسو 

اإليرانية اإلسبلمية، في الكقت الذم تتغاضى الدكؿ النككية عف  في خانة المكاجية مع الثكرة
  (1)الترسانة النككية اإلسرائيمية.

                                                           
(1)

أثٟ طؼت، فبسط، " اٌزؾٛالد اٌؼشث١خ فٟ ػبٌُ ِزغ١ش ِٚضٍش اٌمٛح فٟ اٌششق األٚعؾ "، ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ،  

.110ص ، اٌغٕخ اٌشاثؼخ ٚاٌضالصْٛ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، 389، اٌؼذد 2011ع١ٍ٠ٛخ 
 



 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-   1 - 

تيدؼ المساعدة التي تقدميا الككالة الدكلية لمطاقة الذرية إلى بناء قدرات محمية في مجاؿ  
جراء دراسات شاممة لكضع استراتيجية كطنية لمطاقة تتفؽ مع أىداؼ  التنمية تخطيط الطاقة كا 

 .(1)المستدامة، كسكؼ تغطي الدراسات عدة جكانب

كفي إطار تعاكف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مع المنظمات العربية المتخصصة في الطاقة 
النككية ؛ فقد كقعت الككالة اتفاقية تعاكف مع الشبكة العربية لممنظمات النككية حيث كقع مف جانب 

السبلمة كاألمف النككييف دينيس فمكرم مف جانب الشبكة رئيسيا الككالة مدير عاـ إدارة شؤكف 
حافظ بممبركؾ، ك تيدؼ االتفاقية إلى تعزيز التعاكف مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية كاالستفادة 
مف مساعداتيا التقنية في بناء قدرات الدكؿ العربية النككية السممية، عف طريؽ تسييؿ حصكؿ 

كذلؾ تقديـ الخبرات ك ص التعميـ كالتدريب في مجاؿ التكنكلكجية النككية، الدكؿ العربية عمى فر 
 ( 2)المكائح التكجييية ذات الصمة.ك  االستشارية لمييئات التنظيمية النككية الكطنية في مجاؿ التشريع

العربية لمطاقة الذرية عبد المجيد محجكب أىمية الحاجة إلى تعزيز  ييئةأكد المدير العاـ لم كقد 
بنى التحتية الكطنية كبناء القدرات عمى المستكيات المؤسسية كالتنظيمية كالتقنية، خاصة فيما ال

 .(3)يتعمؽ بتطكير األطر التشريعية كالتنظيمية الكطنية

يذكر أف الشبكة العربية لممنظمات النككية ىي منظمة فرعية منبثقة عف جامعة الدكؿ العربية  
الدكلية الطاقة الذرية، عمى المستكل العربي حيث أنيا تسير عمى كتقـك بدكر مماثؿ لدكر الككالة 

المختمفة في  نفس المبادئ كاألىداؼ كتضـ الدكؿ العربية التي تستخدـ التطبيقات النككية
 .(4)المجاالت الطبية كالصناعية كالزراعية ككذلؾ الدكؿ الميتمة بتطكير قدرة طاقتيا النككية

 

                                                           
(1)

انذٔل اإلفزٌمٍــت حبًُ لذراحٓا يٍ أجم حًٍُت انطالت » ٌ٘ٛغ١ش سٚعٕض،  -ػٍٟ ثٛطؾخ، آالْ ِبوذٚٔبٌــذ، ٘بٔظ 

ِغٍخ اٌٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ اٌطبلخ اٌزس٠خ، اٌّغٍذ ، «انًسخذايت يٍ خالل لُٕاث دػى انٕكانت انذٔنٍت نهطالت انذرٌت ٔأدٔاحٓا

.37ٔزشٔذ، اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٍٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ اٌزس٠خ، ص ، ِٕشٛسح ػٍٝ اإل2007، أ٠ٍٛي 1/49
 

(2 )
ٚوبٌخ األٔجبء اٌغٛدا١ٔخ، " اٌٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ اٌزس٠خ رٛلغ ارفبل١خ رؼبْٚ ِغ اٌشجىخ اٌؼشث١خ ٌٍّٕظّبد ا٠ٌٕٚٛخ "، ص 

 https://www.sudaress.com/suna/197635 ، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اإلٔزشٔذ، اٌّٛلغ:1

(3 )
  اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب.

(4)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 
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الشرق األوسط من السالح النووي بين انعكاسات  المبحث الثالث: إخالء منطقة
 التجارب النووية اليندية الباكستانية ومبادرات منع تسميحيا نوويا

ف أمنذ ، ك تمكنت اليند كباكستاف مف إقامة تعادؿ استراتيجي نسبي عمى المستكل النككم 
إجرائيما  بعد، 1998مام عاـ  يحصمت اليند كباكستاف رسميا عمى مركز القكل النككية ف

  (1) لتجارب نككية.

عمى منطقة  اليندية الباكستانيةانعكاسات التجارب النككية مف خبلؿ ىذا المبحث سندرس  
مف األسمحة  مبادرات جعؿ منطقة الشرؽ األكسط منطقة خالية)مطمب أكؿ(،  الشػػػرؽ األكسػػػط

بيف المنافع كالعقبات  لنككيةجعؿ الشرؽ األكسط منطقة خالية مف األسمحة اثاف(، مطمب النككية )
 )مطمب ثالث(.

عمى منطقة الشـــرق  اليندية الباكستانية: انعكاسات التجارب النووية ولالمطمب األ 
 األوســـط

سرائيؿ مف أكثر دكؿ المنطقة تأثران بالتجارب النككية الينديةإيكانت   الباكستانية، كقد ك  ػراف كا 
اف ربما تشعر بالمزيد مف الخطر أماـ حقيقة كجكد دكلتيف أشارت العديد مف التقارير إلى أف إير 
  (2)مجاكرتيف ليا تمتمكاف سبلحا نككيػػا،

ربما يزداد القمؽ اإليراني مف التجارب النككية الباكستانية عمى كجو ك باإلضافة إلى إسرائيؿ، 
ميبلت إلى أف الباكستانية، كبالتالي ذىبت بعض التح -التحديد في ظؿ تدىكر العبلقات اإليرانية

  (3) ىذه األكضاع ربما تزيد مف اىتماـ إيراف بالحصكؿ عمى سبلح نككم خاص بيا.
كبناءا عمى ما تقدـ ذكره، سندرس مف خبلؿ ىذا المطمب، البرنامج النككم اليندم )فرع أكؿ(، 

ة الشرؽ البرنامج النككم الباكستاني )فرع ثاف(، تأثير التجارب اليندية الباكستانية عمى أمف منطق
 األكسط )فرع ثالث(.

                                                           
(1)  Dagorn,René-Eric et Gabriel-Oyhamburu, Kattalin et Anquetil,Nicole et Morbois-
Viney,Emilie et Viney, Joseph ?, Asie 80 problématiques, Géopolitique en fiches, Edition 
Nathan, Paris, 2008,p 93. 

(2)
.495ِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
.495، ص ٔفغٗاٌّشعغ  

 



 الباب الثاني:                 تحديات الطاقة النووية في منطقة الشرق األوسط وآفاقيا المستقبمية

-   4 - 

 الفرع األول: البرنامج النووي اليندي
بدأت اليند برنامجيا النككم منذ األربعينات بإعداد العمماء كالمتخصصيف كالفنييف،  

باإلضافة إلقامة معيد تانا لمبحكث األساسية كتككيف لجنة الطاقة الذرية اليندية كأنشأت 
ؾ معيد البحث العممي كالتطكير كالذم يعنى بالبحث مركز تدريب لمعمـك النككية، ككذل

 (1) العممي كالتنمية التكنكلكجية.
صدر قانكف الطاقة الذرية اليندية، كأنشئت لجنة الطاقة الذرية التابعة  1948كفي عاـ  

أقامت كحدة البحث في الخامات النادرة ( مثؿ اليكرانيكـ  1949لرئيس الكزراء ) كفي عاـ 
.   (2) كالثكريـك

لـ تتطكر تكنكلكجيا اليند النككية داخميا كلكف جرل استيرادىا مف الكاليات المتحدة  
كحمفائيا، فقد قدمت الكاليات المتحدة المساعدات لمدكؿ غير النككية مف أجؿ تطكير قدرات 
نككية سممية في إطار برنامج " الذرة مف أجؿ السبلـ" الذم أطمقو الرئيس األمريكي 

كقعت اليند مع فرنسا اتفاقية تعاكف نككم نصت عمى القياـ  1951عاـ  إيزنياكر، ففي
  (3) بتدريب العمماء الينكد.

أنشأت مؤسسة الطاقة الذرية التي تشتمؿ عمى المفاعؿ النككم  1954كفي عاـ  
 1955كالمنشآت البحثية كالعممية، كسميت فيما بعد مركز " بيابكا" لمبحكث الذرية، كفي عاـ 

ميغاكات يعتمد عمى كقكد نككم عالي اإلغناء  1أكؿ مفاعؿ نككم بحثي بقدرة تـ إنشاء 
، كفي 1956)اإلثراء( تـ استيرادىا مف كؿ مف انجمترا كفرنسا، حيث بدأ تشغيمو عاـ 

ديسمبر مف نفس العاـ بدأ تنفيذ برنامج التعاكف بيف اليند ككندا بإنشاء المفاعؿ النككم 
  (4)ت يتـ تشغيمو باليكرانيـك الطبيعي.ميغاكا 40الكندم الصنع بقكة 

                                                           
(1)

.109عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ ٚؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(3)
األِش٠ى١خ"، دساعبد  –ٔزشبس إٌٛٚٞ ٚاٌؼاللبد اٌظ١ٕ١خ ثذسٟٚٔ، فبؽّخ، " إدِبط إٌٙذ فٟ إٌظبَ اٌذٌٟٚ ٌؼذَ اال 

 34اعزشار١غ١خ، اٌؼذد اٌضبٌش ػشش، ص 

(4)
.109عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ، ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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بتدريب العمماء النككييف األجانب  1955كقامت الكاليات المتحدة بداية مف عاـ  
كالميندسيف، كفي نفس العاـ قامت المجنة األمريكية لمطاقة الذرية بزيارة اليند بيدؼ ترقية 

ر الؿ نييرك في إقناع االستخدامات السممية لمطاقة النككية، كنجح رئيس الكزراء جكاى
  *المجتمع الدكلي مف أجؿ انتخاب ىكمي بيابيا،

رئيسا ألكؿ مؤتمر لؤلمـ المتحدة حكؿ االستخدامات السممية لمطاقة النككية الذم عقده في 
، كقد سيؿ المؤتمر تدفؽ المساعدات األمريكية 1955جنيؼ في شيرم جكيمية كأكت سنة 

  (1)اليند النككم في منتصؼ الخمسينات.كالكندية كالبريطانية عمى برنامج 
مف كندا عمى مفاعؿ أبحاث مف النكع الذم يستخدـ فيو الماء  1955كحصؿ بيابيا عاـ  

ميغاكاط، كبعدىا قامت  40الثقيؿ الذم يحرؽ اليكرانيـك الطبيعي كينتج عنو البمكتكنيـك بقكة 
المفاعؿ يعرؼ ب "  طف مف الماء الثقيؿ كأصبح 21كاشنطف بتزكيد المفاعؿ بقيمة 

  (2)(.CIRUS Canadian-Indian Reactorسايركس) 
تـ تشغيؿ مصنع إلنتاج اليكرانيكـ المخصب مف خامات محمية، كفي  1957كفي عاـ  
كبذلؾ تككف اليند قد أتمت استكماؿ  1964تـ تحضير الكقكد النككم منذ عاـ  1960عاـ 

جريبي معتمدة عمى الذات، ككذلؾ أيضا دكرة الكقكد النككم عمى المستكل البحثي كالت
أصبحت اليند أكؿ دكلة تمتمؾ التكنكلكجيا النككية كاممة بعد الدكؿ النككية الكبرل، كفي 

بدأت اليند في إجراء عمميات فصؿ البمكتكنيـك في مصنع  1974إلى  1964الفترة مف 
ـ تقدير طاقة إنتاج إنتاج البمكتكنيكـ، ثـ تكقؼ العمؿ بو لفترة حتى يتـ تطكيره، كقد ت

( كغ، حيث يقدر مجمكع ما 10.5البمكتكنيـك مف المفاعؿ النككم الكندم الصنع بنحك ) 
 (3)قنبمة نككية. 16( كغ أم ما يكفي لصنع حكالي 80أنتج بحكالي ) 

                                                           
*

بٌُ ػ Homi Bhabhaثذأد إٌٙذ اال٘زّبَ ثبٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ ِٕز فزشح ِب لجً االعزمالي ثفؼً عٙٛد اٌذوزٛس ِٟ٘ٛ ثٙبثٙب  

اٌف١ض٠بء اٌزٞ رخشط ِٓ عبِؼخ وبِجش٠ذط ٚعؼً ِٓ اٌّؼٙذ االٔطاللخ ٌجذء ٚرشى١ً ثشٔبِظ ٔٛٚٞ ٌٍٕٙذ، ٚرشأط اٌجشٔبِظ 

 إٌٛٚٞ ثذػُ ِٓ ٔٙشٚ سئ١ظ ٚصساء إٌٙذ آٔزان.
(1)

.34ثذسٟٚٔ، فبؽّخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
اٌّشعغ ٔفغـٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(3)
.109ط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ، ؽبِذ ػ 
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كقد شكؿ امتبلؾ مفاعؿ سايركس نقطة تحكؿ في طمكحات اليند النككية حيث كاف  
نتاج البمكتكنيـك العسكرم المستعمؿ في أكؿ تفجير نككم ىندم تصميـ ذلؾ المفاعؿ مثاليا إل

 (1).1974عاـ 

كشكؿ التصميـ النمكذجي لمفاعؿ أبحاث قكم آخر إلنتاج البمكتكنيكـ كالمسؤكؿ تقريبا  
عف إنتاج نصؼ البمكتكنيكـ العسكرم في المخزكنات اليندية، كرغـ أف التعاكف األمريكي 

اف منحة عمى أساس تفاىـ بأنو سكؼ يستعمؿ لؤلغراض فيما يتعمؽ بمفاعؿ سايركس ك
  (2)السممية غير أنو لـ تكف ىناؾ ضمانات دكلية لمتحقؽ مف استعماؿ التكنكلكجيا المستكردة.

يعتقد أف اليند تزيد في حجـ ترسانتيا النككية مع أف المعمكمات العمنية المتكافرة قميمة 
سبلحا  50تقدير المقدـ ىنا بأف اليند تمتمؾ نحك بشأف سرعة ىذه الزيادة كنطاقيا، كيفيد ال

كغ مف البمكتكنيكـ  530 -360نككيا، كالرقـ ىذا مستند إلى مخزكف اليند المقدر بػ 
لى تقديرات أجيزة مخابرات الدفاع األمريكية حيث قدرت في جكيمية  أف  1999العسكرم، كا 

  (3) سبلحا نككيا. 15 -10اليند كانت تمتمؾ مف 

 ثاني: البرنامج النووي الباكستانيالفرع ال
كاف اتجاه باكستاف نحك تطكير قدرتيا النككية مرتبطا برغبتيا في مجاراة اليند، كتحقيؽ  

 1955التكافؤ االستراتيجي معيا في المجاؿ النككم، فقد بدأ البرنامج النككم الباكستاني منذ 
ف مف االستفادة مف االستخدامات مع إنشاء الطاقة الذرية الباكستانية، بيدؼ تمكيف باكستا

السممية لمطاقة الذرية ككاف تطكر البرنامج النككم الباكستاني مرتبطا إلى حد كبير بتطكر 
  (4) البرنامج النككم اليندم.

                                                           
(1)

.34ثذسٟٚٔ، فبؽّخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
.اٌظفؾخ ٔفغٙب، ٔفغٗاٌّشعغ  

 

(3)
اٌزغٍؼ ٚٔضع اٌغالػ "،  2006ْ.وب٠ً، شبْٔٛ ٚف١ذشٕىٛ، ف١زبٌٟ َٚ.وش٠غزٕغٓ، ٘بٔظ، " اٌمٜٛ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ اٌؼبٌُ  

.969ٌُٙٛ ألثؾبس اٌغالَ اٌذٌٟٚ، ص، ِؼٙذ عزٛو2006ٚاألِٓ اٌذٌٟٚ، اٌىزبة اٌغٕٛٞ 
 

(4)
.113عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ، ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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ككانت معظـ التطكرات الجارية في المجاؿ النككم الباكستاني بمثابة رد فعؿ لمتطكرات  
م كفي نفس ىذا اإلطار ربطت باكستاف دكما مكقفيا مف الجارية عمى البرنامج النككم اليند

كمعاىدة حظر التجارب النككية  1968االنضماـ إلى معاىدة منع االنتشار النككم لسنة 
بالمكقؼ اليندم، فباكستاف ليس لدييا مف حيث المبدأ أم تحفظات عمى  1996لسنة 

مع الدكلي ضغكطا عمى االنضماـ إلى ىاتيف المعاىدتيف، كلكف شريطة أف يمارس المجت
  (1) اليند مف أجؿ االنضماـ أيضا إلييما.

 1975 -1965كقد أدت الجيكد اليندية المكثفة في المجاؿ النككم خبلؿ الفترة ما بيف  
بإنشاء  1972إلى إثارة اىتماـ مماثؿ عمى الجانب الباكستاني كلذلؾ قامت باكستاف في عاـ 

 137بطاقة كيربائية سعة  (2)بالتعاكف مع كندا،أكؿ محطة لمطاقة النككية في كراتشي 
أبدت باكستاف اىتماما  1074ميغاكات، كبعد إجراء اليند أكؿ تفجير نككم ليا عاـ 

  (3)مماثبل.

مع فرنسا  1976كبعد مفاكضات استمرت أكثر مف ثبلث سنكات كقعت باكستاف في عاـ 
يستطيع سنكيا إنتاج كمية مف  طف كىذا األخير 100عقد شراء مصنع إعادة معالجة، بطاقة 

كقؼ بيع ىذا  1978قنبمة نككية إال أف فرنسا قررت عاـ  15-10البمكتكنيـك تكفي لصنع 
المصنع كذلؾ لضغكط شديدة مف الكاليات المتحدة، كلكف ىذا التراجع لـ يكقؼ الجيكد 

مف المعدات كالتدريب البلـز قبؿ المقاطعة  % 95الباكستانية التي حصمت عمى 
  (4)لفرنسية.ا

منع بيع مصنع المعالجة لباكستاف تكجو العمماء  1978كبعد قرار فرنسا عاـ  
الباكستانيكف إلى عممية إغناء اليكرانيـك كاستطاعكا بمساعدة العالـ الباكستاني عبد القادر 

                                                           
(1)

اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 
 

(2)
.114اٌّشعغ ٔفغٗ، ص  

 

(3)
.114، ص عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ، ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك 

 

(4)
.698غبصٞ سثبثؼخ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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خاف مف شراء جميع المعدات البلزمة لممصنع مف شركات ىكلندية كألمانية، كما حصمكا 
كفي ىذا السياؽ  (1) جزاء مف مصنع إعادة المعالجة مف شركات أكركبية أخرل.عمى بعض أ

شكؿ التعاكف بيف باكستاف كالصيف حجر الزاكية في تطكير القدرات النككية الباكستانية 
كارتكز ىذا التعاكف كالشراكة كتبادؿ المنافع كال سيما أف باكستاف كانت تمتمؾ خبرات نظرية 

في المجاؿ النككم كلذلؾ أمدت الصيف البرنامج النككم الباكستاني كعممية ىامة كمتطكرة 
  (2) بالعديد مف المككنات الحيكية.

كمع ذلؾ فإف التعاكف النككم بيف باكستاف كالصيف كاف غير كاؼ لتمبية كافة  
االحتياجات الباكستانية حيث أف القدرات النككية الصينية كانت مختمفة إلى درجة لـ تسمح 

ف ببناء المفاعبلت البلزمة لتحقيؽ الطرد المركزم أك الحصكؿ عمى المادة الكيميائية لباكستا
الخاـ لميكرانيـك كلذلؾ اضطرت باكستاف إلى المزاكجة بيف التعاكف مع الصيف كاالعتماد 

  (3) عمى مصادر التكريد األجنبية.
لى العديد مف كفي األعكاـ القميمة الماضية، امتد التعاكف بيف باكستاف كالصيف إ 

المجاالت الميمة، حيث تشير بعض التقارير إلى أف الصيف ساعدت باكستاف عمى إنشاء 
البنجاب،  مفاعؿ بحثي صغير، مزكد بكحدة الستخبلص اليكرانيـك في منطقة " كاسما" بإقميـ

ميغاكات، كيمكف ىذا المفاعؿ أف ينتج بمكتكنيكـ لبناء أسمحة  100 -50كتتراكح قكتو بيف 
ية صغيرة، كيعتقد بعض المحمميف أف ىذا المفاعؿ النككم الجديد ييدؼ إلى إنتاج نكك 

 5البمكتكنيـك البلـز إلنتاج السبلح النككم، كما يتردد أف الصيف باعت لباكستاف حكالي 
آالؼ مغناطيس خمقي لتطكير كحدات الطرد المركزم الخاص بتخصيب اليكرانيـك في مركز 

ا، كمف خبلؿ ىذه الجيكد المتنكعة، استطاعت باكستاف إنشاء البحكث النككية في كاىكت
  (4) قاعدة دائمة لمصناعة النككية.
                                                           

(1)
.697ٌّشعغ ٔفغٗ، ص ا 

 

(2)
.114عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ ٚؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
.114ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ٚ عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ 

 

(4)
.478ِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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  (1)كتتمثؿ أىـ المنشآت النككية الباكستانية فيما يمي: 

  بقكة خمسة ميغاكات في إسبلـ  1965مفاعؿ أبحاث أمريكي يعمؿ منذ ديسمبر عاـ
 أباد العاصمة.

  نتاجو السنكم مف البمكتكنيكـ  125ة بقك  1973مفاعؿ نككم كندم عاـ  30ميغاكات كا 
 كيمكغراما في كراتشي.

  حيث انسحبت  1975مفاعؿ تشازما الفرنسي، كالذم طمبتو باكستاف مف فرنسا عاـ
، كلـ يغادر بعض الفنييف باكستاف إال في أكاخر 1978بعد ذلؾ فرنسا مف الصفقة في أكت 

 .1979سنة 
 رة غير معركفة بمنطقة " سياال" كما يكجد ىناؾ منشأة محطة " إغناء" رئيسية ذات قد

نككية كبيرة في كاىكتا، بيا معمؿ لتخصيب اليكرانيـك يعمؿ بنظرية الطرد المركزم، قادر 
كيمك  20كؿ عاـ ) أم ما يكفي إلنتاج قنبمة عيارية  235كغ مف اليكرانيكـ  45عمى إنتاج 

 طف كؿ عاـ(.
 ( ميغاكات.600بقدرة ) 1980نائيا عاـ محطة قكل نككية قامت إيطاليا بب 

سياال المكاف الذم أقامت فيو باكستاف في منتصؼ السبعينيات سرير تعتبر منشأة ك  
 -داخؿ ثكنة الجيش المتكاجد  –كقد احتكل المكقع ، اختبار لمعمؿ في أجيزة الطرد المركزم

 10ف ػػػػتتراكح بيآلة حيث تـ تخصيب اليكرانيكـ بنسبة  164عمى مصنع تجريبي يصؿ إلى 
 (.2)% 12ك

مكنت مرافؽ الطرد المركزم باكستاف مف بناء مخزكنات كبيرة مف اليكرانيكـ تكقد 
اـ ػػػػة عػػػػػو بحمكؿ نيايػػػشركة "برايت" أن تدر ػػق، ك ةػػػة النككيػػػاج األسمحػػػـ إلنتػػػب المبلئػػػالمخص

                                                           
(1)

.122ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ، ؽبِذ ػط١خ،  
 

(2) Project Alpha ( Centre for Science and Studies), Pakistan’s strategic nuclear and 
missile industries,A baseline study for non-proliferation efforts,King’s College, London, 
2016,p 17. 
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 2.880ف ػػػػمف األسمحة تتراكح بي ، كانت مخزكنات باكستاف مف اليكرانيـك المخصب2014
 (1) .غك 3.290ك غك

سبلحا نككيا، كىك تقدير مستند إلى مخػػػػزكف باكستاف  60يعتقد أف باكستاف تممؾ نحك 
العسكػػػرم المقػػػدر مف المػػػػادة االنشطاريػػػػة، ككانت ككالػػػػػػة المخابػػػػرات الدفػػػػاع األمريكية قد 

مف األسمحة  25أنو كاف لدل باكستاف ما كصؿ عدده إلى  1999قدرت في جكيمية 
  (2)النككية. 

 الفرع الثالث: تأثير التجارب اليندية الباكستانية عمى أمن منطقة الشرق األوسط
يمكف القكؿ بأف المشكمة النككية في الكقت الراىف تكمف في آسيػػػػػا كليس في أم مكاف  

بأنيا الحرب الباردة، كتمقي بظبلليا عمى النظاـ العالمي  آخر، فاألسمحة النككية تكصؼ مراران 
حيث يكجد عدد مف الدكؿ اآلسيكية التي تعمؿ  (3)الجديد، كتتحكـ في منظكرنا لممستقبؿ.

إدانتيا بخرؽ التزاماتيا  تعمى زيادة ترساناتيا النككية، كىناؾ بعض الدكؿ األخرل التي تم
سرائيؿ كالعراؽ، باإلضافة إلى ك ىػػػي ككريػػػا الشماليػػػة بالحد مف انتشار األسمحة النككيػػة، ك  ا 

ما زالت إيراف متيمة بممارسة أعماؿ ممنكعة مف طرؼ معاىدة منع انتشار األسمحة  ذلؾ
 .1968النككية لسنة 

كما أف اليند كباكستاف دكلتاف تممكاف األسمحة النككية، كلـ تكقعا عمى معاىدة منع  
، كما أنيما يرفضاف أم تكقيع عمى معاىدات منع 1968لسنة  انتشار األسمحة النككية

  (4)انتشار األسمحة النككية، ألف في ذلؾ تحجيـ لقدراتيما في الدفاع عف نفسيما.

                                                           
(1) Project Alpha ( Centre for Science and Studies), Op Cit, p 17 . 

(2)
اٌزغٍؼ ٚٔضع اٌغالػ "،  2006ْ.وب٠ً، شبْٔٛ ٚف١ذشٕىٛ، ف١زبٌٟ َٚ.وش٠غزٕغٓ، ٘بٔظ، " اٌمٜٛ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ اٌؼبٌُ  

.975، ِؼٙذ عزٛوٌُٙٛ ألثؾبس اٌغالَ اٌذٌٟٚ، ص2006ٚاألِٓ اٌذٌٟٚ، اٌىزبة اٌغٕٛٞ 
 

(3)
.516اٌّشعغ اٌغبثك، ص ّذ ِٚٓ ِؼّٙب، ِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽ 

 

(4)
.123سص٠ك اٌّخبدِٟ، ػجذ اٌمبدس، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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كقد أثارت التفجيرات النككية اليندية كالباكستانية العديد مف التساؤالت بالنسبة لدالالتيا  
أجرت اليند ثبلث تجارب نككية جكفية فػػػػي مكقع الدكلية كمنيا منطقة الشرؽ األكسط، حيث 

، كأتبعيا 1998بكخػػراف بصحػػراء كاليػػة راجستػاف الشماليػة فػػػي الحػادم عشػر مف مام 
بتجربتيف أخرييف في الثالث عشر مف نفس الشير ليصؿ بذلؾ عدد التجارب اليندية إلى 

 (1) خمس تجارب نككية.

في نفس المكقع إباف حكـ  1974مام  18بة نككية في كيذكر أف اليند قد أجرت تجر  
حزب المؤتمر برئاسة السيدة أنديرا غاندم، كمنذ ذلؾ التاريخ كلـ تعمف عف إجراء أية تجارب 

، كما أنيا أقامت االستعدادات إلجراء اختبار نككم في بكخراف 1998نككية أخرل حتى مام 
كجاء الرد الباكستاني قبؿ نياية الشير، ، كتـ كقؼ إجراء تمؾ التجربة، 1995في ديسمبر 

مام، ككاف  30، كتجربة سادسة في 1998مام  28حيث أجرت خمس تجارب نككية في 
  (2) ذلؾ في مكقع شاجام بصحراء بمكخستاف.

تنطكم التفجيرات النككية اليندية كالباكستانية عمى دالالت ىامة بالنسبة لمشرؽ األكسط،  
بصكرة غير معمنة كىي إسرائيؿ كالتي لـ تمـز نفسيا بالنظاـ الدكلي  كالتي يكجد بيا قكة نككية

، كما 1968لمنع االنتشار النككم، فمـ تكقع عمى معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 
أنيا لـ تمتـز بنظاـ إقميمي لمنع االنتشار النككم فما زالت تعرقؿ إنشاء منطقة خالية مف 

 (3) األكسط. األسمحة النككية في الشرؽ

ككانت السياسة التمييزية لمنع االنتشار النككم ابتداءا مف معاىدة منع االنتشار النككم  
أحد دكافع  1996كانتياء بمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النككية لسنة  1968لسنة 

                                                           
(1)

.125ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ٚ عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ 
 

(2)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(3)
.138-137ص  ،اٌّشعغ ٔفغٗ 
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التفجيرات النككية اليندية ككذلؾ كاف ضعؼ مستكل الرد الدكلي عمى التفجيرات اليندية 
 (1) تكفر مظمة أمنية أحد دكافع التفجيرات النككية الباكستانية. كعدـ

ك استمرار ازدكاجية المعايير في التعامؿ مع المسألة النككية اإلسرائيمية يصيب دكؿ   
منطقة الشرؽ األكسط باإلحباط كخيبة األمؿ تجاه سياسات منع االنتشار النككم، كىك األمر 

عض الدكؿ الخركج مف ذلؾ النظاـ طالما استمر الخمؿ الذم يمكف أف يؤدم إلى محاكلة ب
األمني في المنطقة، كما يشكؿ عكامؿ ضغط عمى حككمات دكؿ المنطقة لمخركج مف ذلؾ 
النظاـ التمييزم الذم يكرس أكضاعا استثنائية لدكلة معينة ييدد أمف باقي دكؿ المنطقة 

مر الذم يدفع إلى محاكلة بأسرىا، كىك كضع ال يمكف معو تحقيؽ تكازف استراتيجي األ
  (2) الخركج مف ذلؾ النظاـ لتحقيؽ التكازف عمى المدل الطكيؿ.

أما عف رد الفعؿ اإليراني مف التجارب النككية في جنكب آسيا يتسـ بقدر كبير مف  
التعقيد، فمف الكاضح، مف حيث المبدأ، أف إيراف لـ تشعر بأم نكع مف التيديد تجاه التجارب 

اإليرانية بخصكص الممؼ النككم  -اكستانية، حيث أف الخبلفات الباكستانيةالنككية الب
  (3)األفغاني ال يمكف أف تككف سببا في اندالع سباؽ نككم بيف الجانبيف.

ككاف رد الفعؿ اإليراني الرسمي إيجابيا إلى حد كبير تجاه التجارب النككية الباكستانية،  
بشأف التجارب النككية في جنكب آسيا يتمثؿ في  كالجانب الرئيسي الذم شكؿ قمؽ إليراف

 (4) تأثير التجارب النككية عمى المكانة اإلقميمية إليراف.

كبالتالي فإنو مف الممكف أف تؤدم التجارب النككية الباكستانية إلى تقديـ المزيد مف قكة 
نامجا نككيا الدفع تحت تأثير اعتبارات المكانة اإلقميمية، حيث إف إيراف تمتمؾ بالفعؿ بر 

طمكحا منذ بداية التسعينات، كقطع ىذا البرنامج خطكات ميمة لمغاية خبلؿ السنكات القميمة 
                                                           

(1)
.138، ص  اٌغبثك ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغٚ عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ 

 

(2)
اٌظفؾخ ٔفغٙب.اٌّشعغ ٔفغٗ،  

 

(3)
.495اٌّشعغ اٌغبثك، ص ِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب،  

 

(4)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 
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الماضية، كعمى الرغـ مف أف الحككمة اإليرانية تشدد عمى أنيا تسعى فقط إلى اإلفادة مف 
ليس االستخدامات السممية لمطاقة النككية، كبالذات في مجاؿ تكليد الطاقة الكيربائية، ك 

 االستخدامات العسكرية. 

إال أف ىذا الطرح ال يصمد أماـ حقيقة أف إيراف تعتبر إحدل أكبر الدكؿ المنتجة 
كالمصدرة لمنفط في العالـ، كيمكنيا بسيكلة تكفير احتياجاتيا مف الطاقة الكيربائية بتكاليؼ 

الصدد يتمثؿ في بسيطة، مف دكف حاجة إلى امتبلؾ قدرات نككية، كاالحتماؿ األكبر في ىذا 
أف الحككمة اإليرانية تنظر إلى البرنامج النككم مف منظكر استراتيجي أكسع، يقـك عمى أف 
القدرات النككية يمكف أف تكفر إليراف أداة لمحماية في مكاجية الكاليات المتحدة، كما يمثؿ 

يمية كالدكلية، مف ناحية أخرل كسيمة أساسية لزيادة كتعظيـ الدكر اإليراني عمى الساحة اإلقم
  (1)كبالذات في العالـ اإلسبلمي.

أما بالنسبة لمدكؿ الغربية فقد أثارت التفجيرات النككية اليندية كالباكستانية مخاكفيا حكؿ  
مكانية انتقاؿ التجارب  إمكانية اتجاه إيراف إلى محاكلة السعي بجدية المتبلؾ سبلح نككم، كا 

ؿ بتجربة نككية بعد التجارب الباكستانية كترددت أخيرا إلى منطقة الشرؽ األكسط بقياـ إسرائي
تقارير غير مؤكدة بيذا الخصكص، كجدير بالذكر أف إسرائيؿ تنظر دائما إلى القدرة النككية 

 (2).1972الباكستانية كمصدر تيديد منذ عاـ 

 كمف ناحية ثانية، استندت بعض التقارير إلى أف إسرائيؿ ال بد أف تتخذ مكقفا عدائيا 
تجاه البرنامج النككم الباكستاني، بحكـ تعاكنيا النككم مع اليند، حيث كاف كاضحا أف ىناؾ 

  (3)شكبل مف التعاكف بيف إسرائيؿ كاليند في المجاؿ النككم،

ككاف ىذا التعاكف قد بدأ في أكاخر الثمانينات، حيث أبدت إسرائيؿ منذ ذلؾ الكقت 
مؿ عمى تطكير المفاعؿ النككم اليندم مقابؿ سماح استعدادىا لتقديـ معكنة فنية لميند تشت

                                                           
(1)

.496-495اٌّشعغ اٌغبثك، ص ص ِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب،  
 

(2)
.138، ص ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثكٚ َٛ، ِؾّذعّبي ِظٍ

 

(3)
.496ص اٌّشعغ اٌغبثك، ِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب،  
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سرائيؿ عمى تبادؿ  الحككمة بتيجير الييكد الينكد إلى إسرائيؿ، كاشتمؿ التعاكف بيف اليند كا 
  (1) زيارات عمماء الذرة بيف الجانبيف.

حيث ذكرت الصحؼ اإلسرائيمية صراحة أف العالـ اليندم زيف العابديف عبد الكبلـ،  
 1996األب الركحي لمبرنامج النككم اليندم، قاـ بزيارات إلسرائيؿ عامي  الذم يعتبر

  (2) ، كما قاـ عمماء نككيكف إسرائيميكف بزيارة لميند.1997ك

كما أشارت بعض التقارير إلى أف مف بيف التجارب النككية الخمس التي أجرتيا اليند،  
ؿ، إال أف المصادر اليندية نفت كانت ىناؾ تجربة نككية كاحدة عمى األقؿ لمصمحة إسرائي

 (3) بشدة ىذه التقارير.

ىذا كعمى الرغـ مف إمكانية أف تؤثر التجارب النككية الباكستانية عمى الطرح المصرم  
الذم يدعك إلى إخبلء منطقة الشرؽ األكسط مف أسمحة الدمار الشامؿ كىي المبادرة التي 

  (4)تمقي تأييدا متزايدا مف المجتمع الدكلي،

فمف المتكقع أف تتمسؾ إسرائيؿ بذريعة األسمحة الباكستانية كمبرر الحتفاظيا بقدرتيا 
النككية كخاصة كأنيا ترل أف باكستاف تدخؿ ضمف التحديد الجغرافي لمشرؽ األكسط كىك 

  (5) األمر الذم سيعيؽ إعماؿ تمؾ المبادرة المصرية.

مف أسمحة الدمار الشامؿ في  كفي األخير يمكف القكؿ أف خيار إنشاء منطقة خالية 
النطاؽ اإلقميمي خاصة في المناطؽ التي تشيد سباقا نككيا مثؿ حالة اليند كباكستاف أك 

                                                           
(1)

.496اٌّشعغ اٌغبثك، ص ؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب، ِ 
 

(2)
.497-496اٌّشعغ ٔفغٗ، ص ص  

 

(3)
.497ص  اٌّشعغ ٔفغٗ، 

 

(4)
.140 ، صؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثكٚ عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ 

 

(5)
.140، ص ٔفغٗاٌّشعغ   
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حالة انفراد دكلة بعينيا بامتبلؾ تمؾ األسمحة مثؿ حالة إسرائيؿ في منطقة الشرؽ األكسط 
  (1) تجعؿ مف ىذا الخيار الحؿ الكاقعي الكحيد لكقؼ سباؽ التسمح النككم.

 من األسمحة النووية : مبادرات جعل الشرق األوسط منطقة خاليةثانيالمطمب ال
احتمت منطقة الشرؽ األكسط اىتماما خاصا بالنسبة لمستقبؿ منع انتشار األسمحة في  

مرحمة ما بعد الحرب الباردة، بسبب األحداث التي شيدتيا المنطقة في بداية التسعينات، مثؿ 
ككم العراقي، الذم أكضح إمكانية امتبلؾ دكلة عربية لسبلح نككم اكتشاؼ البرنامج الن

كأسمحة تدمير شامؿ، كأيضا إعراب العديد مف دكؿ المنطقة عف اىتماميا بالحصكؿ عمى 
  (2)أسمحة نككية،

ككذلؾ ما يثار حكؿ نية إيراف لمتسمح النككم، الذم نفاه مسئكلكىا بالتأكيد عمى بناء 
يرباء، يضاؼ إلى ذلؾ كؿ التقديرات الجديدة شبو المؤكدة حكؿ محطات نككية لتكليد الك

قميميا لمعمؿ عمى منع  قدرات إسرائيؿ النككية، لذلؾ بدأت المنطقة تشيد اىتماما دكليا كا 
 .(3)االنتشار النككم

كيشبو الكضع القائـ حاليا في الشرؽ األكسط فيما يتعمؽ بالسبلح النككم، أم بيف الدكؿ  
سرائ يؿ ما كاف عميو الكضع بيف الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفياتي في الفترة ما العربية كا 

، كىناؾ (4)، حيث كاف السبلح النككم كقفا عمى الكاليات المتحدة كحدىا1949 -1945بيف 
، العديد مف المبادرات إلخبلء منطقة الشرؽ األكسط مف األسمحة النككية، سنتناكؿ أىميا

لمبادرات سنكضح بإيجاز الجيكد الدكلية إلنشاء مناطؽ خالية مف كقبؿ التطرؽ إلى ىذه ا
المصرية إلخبلء منطقة الشرؽ األكسط  –المبادرة اإليرانية األسمحة النككية )فرع أكؿ(، ثـ 

المبادرة المصرية لجعؿ منطقة الشرؽ األكسط خالية )فرع ثاف(، بعدىا مف األسمحة النككية 
                                                           

(1) 
.145ص  ،ؽبِذ ػط١خ، ِّذٚػ، اٌّشعغ اٌغبثكٚ عّبي ِظٍَٛ، ِؾّذ

 

(2)
.51ِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
.51، ص ٔفغٗاٌّشعغ  

 

(4)
، 1987اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ، ػّـــبْ، انخحذي انُٕٔي فً انشزق األٔسػ، أؽّذ وؼـٛػ، ٠ٛعف،  

.59ص 
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 687قرار مجمس األمف رقـ  )فرع ثالث(، كأخيرا( 1990مف كافة أسمحة الدمار الشامؿ )
 )فرع رابع(.

 الفرع األول: الجيود الدولية إلنشاء مناطق خالية من األسمحة النووية
برزت فكرة المناطؽ الخالية مف األسمحة النككية ككسيمة مف كسائؿ تأميف خمك بعض 

  (1) منع انتشار ىذه األسمحة. مناطؽ العالـ المختمفة مف األسمحة النككية، باإلضافة إلى

كثمة عكامؿ متعددة لعبت دكرا ىاما في إخراج الفكرة إلى حيز الكجكد منيا إدراؾ الدكؿ 
العتبارات أمنيا كالظركؼ السائدة في منطقة معينة كالقمؽ الناجـ عف احتماؿ حدكث ىجكـ 

ؽ نزع السبلح نككم كخطر التكرط في حرب نككية باإلضافة إلى رغبة المساىمة في تحقي
العاـ الكامؿ كبصكرة خاصة نزع السبلح النككم، كبناء عمى ذلؾ ظير إلى حيز الكجكد عدد 
مف المعاىدات المعمنة إلنشاء مناطؽ خالية مف األسمحة النككية، التي تعنى بمناطؽ معينة، 

  (2) كتككف مفتكحة لكؿ دكؿ العالـ أك خاصة بمجمكعة دكؿ معينة.

ترح االتحاد السكفييتي في إطار لجنة نزع السبلح فرض حظر اق 1956في عاـ حيث 
  (3)،عمى كضع أسمحة نككية في أكركبا الكسطى

 في العاـ التالي اقترحت بكلندا إنشاء منطقة خالية مف ىذه األسمحة في ذات المنطقةك 
رة بحثت الجمعية العامة التابعة لؤلمـ المتحدة االقتراح البكلندم في دكرتيا الثانية عشك 
(. ثـ قدـ نص منقح ليذا االقتراح إلى لجنة الثمانية عشرة لنزع السبلح في عاـ 1957)

قدـ االتحاد السكفيتي اقتراحا مفاده إنشاء منطقة خالية مف  1959 في عاـ، ك 1959

                                                           
(1)

، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، اسخخذاو األسهحت انٌُٕٔت فً انمإٌَ انذٔنًِؾّذ د٠ت اٌشؼ١ت، فبدٞ،  

.59، ص 2013ث١شٚد، 
 

(2)
.60 -59ٔفغٗ، ص ص اٌّشعغ  

 

(3)
اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، " دٚس ِظش فٟ إٔشبء إٌّطمخ اٌخب١ٌخ ِٓ األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ اٌششق األٚعؾ"، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ،  

.150، ص1985، عبٔفٟ 79اٌؼذد 
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في خبلؿ نفس العاـ قدمت الصيف اقتراحا ، ك األسمحة النككية في البمقاف كبحر األدرياتيؾ
 .(1)المحيط اليادمك  ة مف األسمحة النككية في آسيابإنشاء منطقة خالي

تقدمت إيرلندا إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة باقتراح دعت فيو  1960ك في أكتكبر 
، كسط أكركبا، ىي الشرؽ األكسط، إلى إنشاء أربع مناطؽ منزكعة السبلح النككم في العالـ

إلى خطكرة ىذه المناطؽ عمى أكضاع بالنظر ، جنكب شرؽ أسياك  إفريقيا الكسطى الغربية
 .(2)تطبيقي قتراح اإليرلندم لـ يأخذ أم شكؿلكف اال، ك السمـ الدكلي

ك كما ىك مسجؿ في الكثيقة النيائية لمجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة في دكرتيا 
أف فإف اليدؼ األسمى ، الخاصة بشأف مناطؽ خالية مف األسمحة النككية في العالـ، العاشرة

ىناؾ في الكاقع مناطؽ ، ك يحصؿ المجتمع البشرم عمى عالـ يككف خاليا مف األسمحة النككية
 ، (3)بناءا عمى معاىدات إقميمية، منزكعة السبلح النككم في العالـ

 كقد تـ االتفاؽ عمى ثبلث مف ىذه المعاىدات أك ىذه المناطؽ قبؿ نياية الحرب الباردة.
 مي:كتتمثؿ ىذه المعاىدات فيما ي

 .1967معاىدة حظر األسمحة النككية في أمريكا البلتينية معاىدة تبلتيمكلػكك لعاـ  -1
لعػاـ  سيا مف األسمحة النككية )معاىدة بانككؾ(آمعاىدة إخبلء منطقة جنكب شرؽ  -2

1995 . 
( النككية ) معاىدة سيميباالتينسؾ معاىدة إخبلء منطقة آسيا الكسطى مف األسمحة -3
 .2006لعاـ 

شبء ِٕطمخ خب١ٌخ ِٓ األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ إفش٠م١ب ) ِؼب٘ذح ث١ٍٕذاثب ( ٌؼبَ ِؼب٘ذح إٔ -4

1996. 
                                                           

(1)
عخ اٌذ١ٌٚخ، اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، " دٚس ِظش فٟ إٔشبء إٌّطمخ اٌخب١ٌخ ِٓ األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ اٌششق األٚعؾ"، ِغٍخ اٌغ١ب 

.150، ص1985، عبٔفٟ 79اٌؼذد 
 

(2)
 Szurek , Sandra, "Zones Exemptes D'armes Nucléaires et Zones de paix dans le tiers-

monde", R.G.D.I.P, Tome 88 N1, éditions A.Pédone, Paris, Mai 2003, p 111 .
 

(3)
.140طجشٞ ِمٍذ، إعّبػ١ً، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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 أربعحيت تـ إبراـ  المحيطات:ك  المعاىدات الخاصة بالمجاالت المشتركة لئلنسانية -5
 معاىدات:

 .1959معاىدة المنطقة القطبية الجنكبية )معاىدة األنتاراكتيؾ( لعاـ  -أ

نشطة الدكؿ في ميداف استكشاؼ كاستخداـ الفضاء معاىدة المبادئ المنظمة أل-ب
 .1967األجراـ السماكية األخرل لعاـ ك  بما في ذلؾ القمر، الخارجي

قعر ك  معاىدة حظر كضع أسمحة نككية كأسمحة دمار شامؿ أخرل في قاع البحر -ج
  .1970تحت تربتو التحتية ) معاىدة قاع البحار( لعاـ ك  المحيط

عٕٛة اٌٙبدٞ ِٓ األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ " ِؼب٘ذح ساسٚرٛٔغب " ٌؼبَ  ِؼب٘ذح إخالء ِٕطمخ -د

1985. 

ىذا كفي سبيؿ نشر المعمكمات عف المناطؽ الخالية مف السبلح النككم، كتأصيؿ  
المبادئ كالقكاعد التي تحكميا بحيث تككف تحت مرأل الدكؿ الراغبة في إنشاء مثؿ ىذه 

تحت إشراؼ  –لخبراء الحككمييف المؤىميف المناطؽ، كحثيا عمى إنشائيا، قاـ فريؽ مف ا
 -1974مؤتمر لجنة نزع السبلح كبناء عمى قرار صادر مف الجمعية العامة في عاـ 

  (1) بالبحث كالتقرير في شأف المبادئ كالقكاعد التي تحكـ مكضكع المناطؽ الخالية.

ي تقرير لجنة التي كردت ف -التي أمكف التكصؿ إلييا –كيمكف إجماؿ المبادئ كالقكاعد  
  (2) الخبراء المشار إلييا فيما يمي:

تنشأ المنطقة الخالية مف األسمحة النككية بناء عمى اتفاؽ بيف مجمكعات مف الدكؿ أك  .1
 حتى دكؿ بمفردىا.

 قياـ عدد مف الترتيبات مف شأنيا خمك المنطقة مف األسمحة النككية بالفعؿ. .2

                                                           
(1)

.153اٌّشعغ اٌغبثك، ص ٟ، ٠ؾٟ، اٌش١ّ 
 

(2)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 
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كؿ المنطقة كأف يتـ االنضماـ إلييا عمى تأتي المبادرة بإنشاء المنطقة الخالية مف د .3
 أساس اختيارم.

انضماـ جميع دكؿ المنطقة كبصفة خاصة الدكؿ القكية عسكريا إلى المعاىدة المنشأة  .4
 لممنطقة الخالية، سكؼ يعزز مف فعالية ىذه المنطقة.

كجكب تضميف الترتيبات المتخذة نظاما فعاال لمتحقؽ مف عدـ كجكد ىذه األسمحة حاال  .5
 ستقببل.كم

 قياـ تعاكف بيف دكؿ المنطقة في مجاؿ إنماء االستخدامات السممية لمطاقة الذرية. .6
  (1)أف تككف المعاىدة المنشئة لممنطقة الخالية غير محددة المدة.  .7

كتكتسي معاىدات المناطؽ منزكعة السبلح ىذه أىمية كبيرة في الحد مف انتشار  
  (2) :األسمحة النككية، كذلؾ لؤلسباب التالية

ىذه المعاىدات تمتد لتشمؿ مناطؽ خارج الحدكد اإلقميمية لمدكؿ كمف ثـ تشمؿ مناطؽ  .1
 ال يممكيا أحد أك تعكد ممكيتيا إلى الجميع كالمنطقة القطبية كالفضاء الخارجي كقاع البحر.

 1968إْ ٘زٖ اٌّؼب٘ذاد ٠ؼذ دٚس٘ب ِىّال ٌّؼب٘ذح ِٕغ أزشبس األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ ٌغٕخ  .2

ٔشبء ِٕطمخ خب١ٌخ إلؽشف فٟ ِؼب٘ذح ث١ٍٕذاثب  –ٕبن ثؼغ اٌذٚي وجٛسو١ٕبفبعٛ ؽ١ش إْ ٘

أؽشاف فٟ ِؼب٘ذح  -١ٔٛٞٚ عضس اٌىٛنٚ -1996ِٓ األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ إفش٠م١ب ٌؼبَ 

١ٌغذ أؽشافب فٟ  -1985خالء ِٕطمخ عٕٛة اٌٙبدٞ ِٓ األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ ٌؼبَ إلساسٚرٛٔغب 

فٟ ِؼب٘ذاد إٌّبؽك ِٕضٚػخ اٌغالػ إٌٛٚٞ، ِٚٓ  ( ثً ٟ٘ أؽشافTNP٘زٖ اٌّؼب٘ذح) 

 صُ فٟٙ رٍزضَ ثّمزؼٝ ٘زٖ اٌّؼب٘ذاد فمؾ ثٕضع اٌغالػ إٌٛٚٞ.
إْ أوضش ٘زٖ اٌّؼب٘ذاد رؾزٛٞ ثشٚرٛوٛالد ٍِؾمخ ثٙب رٍزضَ ثّمزؼب٘ب اٌذٚي ا٠ٌٕٚٛخ  .3

ذٚي األؽشاف اٌخّظ فٟ ؽبي اٌزٛل١غ ػ١ٍٙب ػذَ االػزذاء أٚ اٌزٙذ٠ذ ثبالػزذاء إٌٛٚٞ ػٍٝ اٌ

فٟ اٌّؼب٘ذح اٌٍّؾك ثٙب ٘زا اٌجشٚرٛوٛي، ِٚٓ صُ رغزط١غ اٌذٚي األؽشاف أْ رؾظً ػٍٝ 

                                                           
(1)

.153اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
.79 -78ِؾّذ د٠ت اٌشؼ١ت، فبدٞ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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ثّمزؼٝ ٚص١مخ ٍِضِخ د١ٌٚب ٚ٘زا ٌُ ٠ؾظً ف١ّب  –ٚ٘ٛ ػّبْ عٍجٟ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ  –ػّبْ 

٠زؼٍك ثّؼب٘ذح ؽظش االٔزشبس إٌٛٚٞ.
 (1)  

 –ي رغّؼٙب اٌّظبٌؼ اٌّشزشوخ إْ أوضش ٘زٖ اٌّؼب٘ذاد رشًّ ػذدا ِؾذدا ِٓ اٌذٚ .4

أٚ رغّؼٙب ِٕطمخ  -1959إٌّطمخ اٌمطج١خ اٌغٕٛث١خ )ِؼب٘ذح األٔزبساوز١ه( ٌؼبَ وّؼب٘ذح 

ِٚٓ صُ فئْ  -وّؼب٘ذح ؽظش األعٍؾخ ا٠ٌٕٚٛخ فٟ أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ أٚ إفش٠م١ب –عغشاف١خ ٚاؽذح 

ب عٛا٘ب، ٚ٘زا ٠ؤدٞ إٌٝ اٌزٛطً إٌٝ اٌزضاِبد ِمجٌٛخ ٌٍذٚي األؽشاف ٠ىْٛ أعًٙ ٔغج١ب ِّ

.ػّبْ أؼّبَ وض١ش ِٓ اٌذٚي راد اٌظٍخ إٌٝ ٘زٖ اٌّؼب٘ذاد
 (2) 

المصرية إلخالء منطقة الشرق األوسط من األسمحة  –: المبادرة اإليرانية ثانيالفرع ال
 النووية

أدرج مكضكع إنشاء منطقة خالية مف األسمحة النككية في الشرؽ األكسط ضمف جدكؿ  
( بناء عمى 1974ة العامة التابعة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا التاسعة كالعشريف )أعماؿ الجمعي

يراف.   (3) طمبيف تقدمتا بيما كؿ مف مصر كا 

 1974حيث بناء عمى طمب إيراف، أدرج في جدكؿ أعماؿ الجمعية العامة بند جديد عاـ 
ركت مصر في ىك "إنشاء منطقة خالية مف األسمحة النككية في الشرؽ األكسط"، ثـ اشت

تقديـ االقتراح، كأعمنت إيراف في مذكرتيا التكضيحية المشفكعة بطمبيا :" إف اتساع حصكؿ 
الدكؿ عمى التكنكلكجيا النككية، قد جعؿ خطر انتشار األسمحة النككية أشد حدة، كفي حيف 
الحظت أنو ينبغي أف يترؾ إلى الجمعية العامة اتخاذ قرار بشأف رأييا بكجكب أف تككف 

  (4) لمنطقة بأقصى درجة مف االتساع.ا

كمكجية إلى األميف العاـ، أشار أيضا شاه  1974سبتمبر  17كفي رسالة مؤرخة في  
إيراف، إلى األخطار المترتبة عمى سرعة انتشار التكنكلكجيا النككية داخؿ اإلطار السياسي 

نككية في الشرؽ لمشرؽ األكسط، كاستخمص مف ذلؾ أف تحقيؽ منطقة خالية مف األسمحة ال
                                                           

(1)
.79 -78ِؾّذ د٠ت اٌشؼ١ت، فبدٞ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(2)
.79، ص ٔفغٗاٌّشعغ  

 

(3)
.150ك، ص اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، اٌّشعغ اٌغبث 

 

(4)
.17، ص اٌّشعغ اٌغبثكخ١ٍفخ، ػضِٟ ٚثىش، ؽغٓ،  
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األكسط، يمكف أف يككف مشكمة، بيد أنو أعرب عف ثقتو، بأننا سنحقؽ النجاح أخيرا، كبتأييد 
 (1) األمـ المتحدة لنا كبمساعدتيا.

كما أسمفنا الذكر في دكرتيا التاسعة -كأثناء انعقاد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  
يراف مشركع قرا –( 1974كالعشريف)  ر مؤداه أف عمى الجمعية العامة دعكة قدمت مصر كا 

جميع األطراؼ في المنطقة إلى اإلعبلف فكرا عف عزميا عمى االمتناع، عمى أساس متبادؿ، 
لى االنضماـ إلى معاىدة منع انتشار  عف إنتاج األسمحة النككية أك الحصكؿ عمييا، كا 

  (2) .1968األسمحة النككية لسنة 

  (3) ت مصر، لمدرس كالبحث، المبادئ التالية:كفي أثناء مناقشة المكضكع، طرح 

أنو يجب عمى دكؿ المنطقة أف تمتنع عف إنتاج األسمحة النككية أك الحصكؿ عمييا أك  .1
 حيازتيا.

أنو يجب عمى الدكؿ الحائزة لؤلسمحة النككية أف تمتنع عف إدخاؿ ىذه األسمحة إلى  .2
 المنطقة، كعف استخداميا ضد أم دكلة مف دكؿ المنطقة.

 نو يجب إنشاء نظاـ دكلي فعاؿ لمضمانات.أ .3

كلدل قياـ إيراف كمصر، بتقديـ مشركع قرارييما، كاف مف رأييما أف إنشاء منطقة خالية  
، ما لـ 1968مف األسمحة النككية، ىك أمر متمـ لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النككية لسنة 

يراني معظـ دكؿ المنطقة فضبل كأيدت مشركع القرار المصرم اإل (4) تنضـ إسرائيؿ إلييا.
عف الدكؿ الخمس الحائزة لؤلسمحة النككية التي صكتت لصالح القرار بعد إبداء بعض 
التحفظات مف كؿ مف االتحاد السكفياتي سابقا كالصيف كفرنسا، كأعربت الكاليات المتحدة 

ـ تسبقيا األمريكية عف شكككيا في شأف النص الذم يحث دكؿ المنطقة عمى تقديـ تعيدات ل
                                                           

(1)
.17ص، اٌّشعغ اٌغبثك خ١ٍفخ، ػضِٟ ٚثىش، ؽغٓ،  

 

(2)
.150اٌّشعغ اٌغبثك، ص اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ،  

 

(3)
.ٔفغٗ اٌظفؾخ ٔفغٙباٌّشعغ  

 

(4)
.17، ص اٌّشعغ اٌغبثكخ١ٍفخ، ػضِٟ ٚثىش، ؽغٓ،  
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مفاكضات، كعارضت إسرائيؿ مشركع القرار بمقكلة أف خير كسيمة لتحقيؽ تقدـ في ىذا 
المجاؿ ىك إجراء مشاكرات مباشرة بيف دكؿ المنطقة، كىك المطمكب الذم طالما سعت 

 (1) إسرائيؿ إليو كىك إجراء مفاكضات مباشرة مع الدكؿ العربية.

-) د 3263لعامة لؤلمـ المتحدة القرار رقـ اعتمدت الجمعية ا 1974ديسمبر  09كفي  
صكتا مقابؿ ال شيء، كامتنعت دكلتاف عف التصكيت ىما إسرائيؿ  128( بأغمبية 29

كبكرما، كصكتت جميع الدكؿ النككية الخمس، إلى جانب مشركع القرار، عمى الرغـ مف أف 
ماـ إلى معاىدة منع الصيف كفرنسا أعربتا عف تحفظاتيما حياؿ الفقرة التي تشير إلى االنض

  (2) االنتشار النككم .

 (3) حيث تضمف ىذا القرار تأكيد الجمعية العامة عمى أنيا: 

 تقر فكرة إنشاء منطقة خالية مف األسمحة النككية في الشرؽ األكسط. .1

مف أجؿ تطكير ىذه الفكرة ترل أف تعمف جميع األطراؼ المعنية في المنطقة عف نيتيا،  .2
االمتناع عف صنع األسمحة النككية كاختبارىا كحيازتيا، أك الحصكؿ مف دكف تأخير، في 

 عمييا أك اقتنائيا بأم شكؿ مف األشكاؿ.

 تطمب مف األطراؼ المعنية في المنطقة االنضماـ إلى معاىدة حظر االنتشار النككم.  .3

تعبر عف أمميا في تعاكف الدكؿ كافة كال سيما النككية منيا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذا  .4
 القرار. 

                                                           
(1 )

.150 اٌّشعغ اٌغبثك، صاٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، 
  

(2)
.18، ص اٌّشعغ اٌغبثكخ١ٍفخ، ػضِٟ ٚثىش، ؽغٓ،  

 

(3)
يخاغز أسهحت انذيار انشايم اإلسزائٍهٍت ػهى األيٍ انمٕيً انؼزبً ) دراست فً ظٕء آٍَار سػب ث١ِٟٛ، ػّشٚ،  

، ص 2000شح، ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘يصذالٍت يجهس األيٍ فً ظم انُظاو انذٔنً انجذٌذ انًشػٕو(

137.
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كابتداءا مف الدكرة الثبلثيف، اتخذت الجمعية العامة خمسة قرارات فيما يتعمؽ مباشرة  
بإنشاء مناطؽ خالية مف األسمحة النككية، ىي فيما يتعمؽ بالشرؽ األكسط كجنكب آسيا، 

فريقيا، كجنكب المحيط اليادم، كأمريكا البلتينية.   (1) كا 

طمب األميف العاـ  3263يذا لقرار الجمعية العامة رقـ كفيما يتعمؽ بالشرؽ األكسط، كتنف 
لمنظمة األمـ المتحدة مف دكؿ المنطقة مكافاتو بكجية نظرىا، كتبيف مف ردكد الدكؿ التي 
تمقاىا األميف العاـ أنيا تكافؽ عمى إنشاء منطقة خالية مف األسمحة النككية في المنطقة، 

ار األسمحة النككية، كما تؤديو ىذه المعاىدة فضبل عف االعتراؼ بأىمية معاىدة منع انتش
في سبيؿ إنشاء منطقة خالية مف األسمحة النككية، كعاكدت إسرائيؿ عند اإلجابة عمى طمب 

مطمبيا بكجكب إجراء مفاكضات مباشرة بيف دكؿ المنطقة، كفي أعقاب ذلؾ  –األميف العاـ 
 (2) كؿ المعنية .قدـ األميف العاـ تقريرا لمجمعية العامة تضمف آراء الد

( قدمت مصر 30-كأثناء الدكرة العادية النعقاد الجمعية العامة ) د 1975كفي عاـ  
يراف كتبعتيا األردف كالبحريف كتكنس كالككيت، مشركع قرار يؤكد القرار السابؽ، كيكصي  كا 
 الدكؿ األعضاء ببذؿ الجيكد البلزمة إلنشاء منطقة خالية مف األسمحة النككية في منطقة
الشرؽ األكسط، كقد أيدت الجمعية العامة ىذا المشركع كطرح عمى التصكيت عميو، كصدر 

  (3)شيء، كامتناع كؿ مف إسرائيؿ كالكاميركف عف التصكيت. صكت مقابؿ ال 125بأغمبية 

قبكليا بإجراءات ضبط  بداية السبعينات، بيفك  قد ربطت مصر، في نياية الستيناتك  
حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني عمى أرضو، إضافة إلى ك التسمح في الشرؽ األكسط 

كمنع تصدير المكاد المشعة  مطالبتيا باإلشراؼ الدكلي عمى المفاعبلت النككية اإلسرائيمية
  .(4)إلى إسرائيؿ

                                                           
(1)

.18، ص سػب ث١ِٟٛ، ػّشٚ، اٌّشعغ اٌغبثك 
 

(2)
.151اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(4)
.138-137 ص، سػب ث١ِٟٛ، ػّشٚ، اٌّشعغ اٌغبثك 
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، أكد مندكب مصر في الجمعية العامة 1976كأثناء مناقشة ذات المكضكع في عاـ  
األسمحة النككية في المنطقة، كأنو يتفؽ كمبادئ معاىدة  عمى أىمية إنشاء منطقة خالية مف
، كذكر المندكب المصرم أيضا أف إسرائيؿ ىي 1968منع انتشار األسمحة النككية لسنة 

الدكلة الكحيدة في المنطقة التي لـ تؤيد القرارات التي ناشدت دكؿ المنطقة لبلنضماـ إلى 
ف الحككمة المصرية عمى استعداد "، كما كرد في كممة مندكب مصر أTNPمعاىدة " 

 (1) لمتصديؽ عمى ىذه المعاىدة عقب أف تعمف إسرائيؿ انضماميا إلييا.

كفي الكممة التي ألقاىا مندكب إسرائيؿ أماـ الجمعية العامة أعرب عف استعداد حككمتو  
لممشاركة في مفاكضات مباشرة مع دكؿ المنطقة في شأف إنشاء منطقة خالية مف األسمحة 

نككية، كفي شأف القيكد الكاجب فرضيا فيما يتعمؽ بنقؿ ىذه األسمحة إلى المنطقة، كأضاؼ ال
لى نص القرار لـ  أف امتناعو عف التصكيت يرجع إلى الحالة السياسية التي تسكد المنطقة، كا 

  (2) يدع إلى إجراء مشاكرات، كأف المفاكضات ىي السبيؿ الكحيد لبمكغ اليدؼ.

رة ككجكب إنشاء منطقة خالية مف األسمحة النككية في الشرؽ كنظرا ألىمية كخطك  
(، كأعرب 1977األكسط، ناقشت الجمعية العامة ىذا المكضكع في دكرتيا الثاني كالثبلثيف )

عدد مف الدكؿ مف بينيا :األردف، اإلمارات العربية المتحدة، البحريف، ليبيا، الزائير، 
  (3) ف تأييدىـ إلنشاء تمؾ المنطقة.الصكماؿ، العراؽ، قطر، النيجر كاليمف ع

اإليرانية إلى جانب المقترحات المصرية الداعية -لكف إذا كانت ىذه المبادرة المصريةك  
ليا قد كجدت قبكال لدل جميع دكؿ الشرؽ األكسط، فإف إسرائيؿ لـ تصدر مكافقة صريحة 

حيف أعمف ييكدا بمكـ ، 1981كعمنية إال بعد أف تـ ضرب المفاعؿ النككم العراقي في جكاف 
في جمسة مجمس األمف التي عقدت لبحث مكقؼ  -مندكب إسرائيؿ في األمـ المتحدة  –

                                                           
(1)

.151اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
اٌّشعغ ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙب. 

 

(3)
.ٔفغٗ، اٌظفؾخ ٔفغٙباٌّشعغ 
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قد قرر قبكؿ ببلده ليذه ك المجمس إزاء الغارة اإلسرائيمية عمى المفاعؿ النككم العراقي، 
 .(1)المبادرة

أعمنتيا في  غير أف قبكؿ إسرائيؿ لـ يكف بعيدا عف أىدافيا األساسية كالشركط التي 
مقابؿ مجرد قبكليا بالمبادرة المتمثمة في ضركرة الربط بيف سياسة نزع السبلح كبيف التقدـ 

 . (2)في عممية السبلـ في المنطقة

( دعت دكؿ 1982كمف الجدير بالذكر أف الجمعية العامة في دكرتيا السابعة كالثبلثكف ) 
النككية في الشرؽ األكسط، إلى أف تعمف  المنطقة، ريثما يتـ إنشاء منطقة خالية مف األسمحة

  (3) تأييدىا إلنشاء ىذه المنطقة، كأف تكدع تمؾ اإلعبلنات لدل مجمس األمف.

أصدرت قرارا يديف  1983ديسمبر  15كيضاؼ إلى ذلؾ أف الجمعية العامة بتاريخ  
دـ انضماميا التسمح اإلسرائيمي الذرم كالتعاكف بينيا كبيف حككمة جنكب إفريقيا، كما يديف ع

  (4)، كأىـ ما كرد في ىذا القرار ما يمي:1968إلى معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 

إدانة رفض إسرائيؿ تحريـ حيازة األسمحة النككية، كرفض إخضاع نشاطيا الذرم تحت  .1
 ضمانات السبلمة التي كضعتيا الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.

إجراءات سريعة كفعالة إلجبار إسرائيؿ عمى إخضاع مناشدة مجمس األمف اتخاذ  .2
 نشاطيا الذرم لضمانات السبلمة.

 مطالبة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية بقطع كؿ تعاكف عممي مع إسرائيؿ. .3
 إدانة عدكاف إسرائيؿ عمى المفاعؿ النككم العراقي " أكزيراؾ". .4
 

                                                           
(1)

.151اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
. 139 – 138ص ، سػب ث١ِٟٛ، ػّشٚ، اٌّشعغ اٌغبثك 

 

(3)
.152اٌش١ّٟ، ٠ؾٟ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(4)
.153اٌّشعغ ٔفغٗ، ص  
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سط خالية من كافة أسمحة : المبادرة المصرية لجعل منطقة الشرق األو لثالفرع الثا
 (9110الدمار الشامل )

بمبادرة حكؿ إخبلء منطقة الشرؽ األكسط  1990تقدـ الرئيس حسني مبارؾ في أفريؿ  
 :(1)مف أسمحة الدمار الشامؿ تضمنت المبادئ التالية

ضركرة تحريـ جميع أسمحة الدمار الشامؿ بدكف استثناء سكاء كانت نككية أك كيميائية  -أ 
 ة في منطقة الشرؽ األكسط.أك بيكلكجي

 كمتبادلة في ىذا الشأف. تقـك جميع دكؿ المنطقة دكف استثناء بتقديـ تعيدات متساكية -ب 

ضركرة كضع إجراءات كأساليب مف أجؿ ضماف التزاـ جميع دكؿ المنطقة دكف استثناء  -ج 
 بالنطاؽ الكامؿ لمتحريـ.

الدكؿ العربية بناءا عمى تضمف إعبلف قمة بغداد غير العادية لجامعة  1990كفي مام  
المبادرة المصرية أف الدكؿ العربية تؤيد المساعي الدكلية لنزع أسمحة الدمار الشامؿ كتؤكد 
بأف تطبيؽ ذلؾ عمى منطقة الشرؽ األكسط البد مف أف يقـك عمى أساس النزع الكامؿ لكؿ 

ذلؾ في إطار  أسمحة الدمار الشامؿ في المنطقة كليس نكعا كاحدا منيا كما البد أف يتـ
الحؿ الشامؿ كالعادؿ لمنزاع في المنطقة كأف يرافقو إتاحة فرص متساكية لمحصكؿ عمى 

 .(2)التكنكلكجيا لؤلغراض السممية دكف تمييز

رغـ أف الجيػكد المصريػػة لـ تقؼ في دعميا المستمر لممبادرة الخاصة بإخبلء المنطقة  
ظيار نيتيا الصادقة في كضع عناصر مف أسمحة الدمار الشامؿ عف حد اإلعبلف عنيا  كا 

رغـ حرص جميع الدكؿ العربية عمى تأييد ىذه المبادرة كالذم ك تمؾ المبادرة مكضع التطبيؽ، 
تبمكر في نشاط المجنة العربية الفنية بإعداد مشركع معاىدة إقميمية لجعؿ منطقة الشرؽ 

                                                           
، محمكد، " المشركعات كاألفكار المطركحة بخصكص التعاكف اإلقميمي في (1) مجاؿ األمف كالحد مف  فيمي، نبيؿ ككاـر

 .180ص  ، 4   ، السنة الثبلثكف، جانفي    التسمح كنزع السبلح "، مجمة السياسة الدكلية، العدد 
(2)

اٌظفؾخ ٔفغٙب.، ٔفغٗاٌّشعغ  
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تأييدا دكليا كاسع النطاؽ، األكسط خالية مف جميع أسمحة الدمار الشامؿ، األمر الذم كجد 
 . (1)حيث أعمنت كزارة الخارجية الصينية تأييدىا التاـ ليذه المبادرة المصرية

قد أبرزت األحداث التي تمت حرب الخميج الثانية كامتناع إسرائيؿ عف التكقيع عمى ك  
نطقة حتى تمديد معاىدة عدـ انتشار األسمحة النككية أىمية ىذه المبادرة، كالقت قبكال في الم

في إسرائيؿ التي رحبت بالفكرة عمى أف تككف مشركطة ) كعادتيا( في بناء الثقة بعد عممية 
 .(2)السبلـ كاختبارىا

كقد قامت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة بتنشيط المبادرة المصرية بإنشاء منطقة  
براء دكلييف اقتراحات خالية مف األسمحة النككية في الشرؽ األكسط، حيث قدمت لجنة مف خ

لمحصكؿ عمى التعضيد السياسي كالقانكني مف دكؿ المنطقة، ككذلؾ مف الدكؿ النككية 
أكسع مدل مف النظاـ ك الكبرل، كأف تككف إجراءات التحقؽ في اتفاقية إنشاء المنطقة أشد 

ة، باإلضافة الدكلي لمضمانات النككية الشاممة الذم تقـك بتنفيذه الككالة الدكلية لمطاقة الذري
 .(3)إلى التزاـ الدكؿ النككية بتأكيد تعيداتيا نحك المنطقة

أما بالنسبة لفكرة انضماـ إسرائيؿ إلى منطقة خالية مف األسمحػػػة النككيػػػة في الشرؽ ك  
األكسط، فإنيا تبدم مكافقة مف حيث المبدأ إال أنيا تربط بيف ذلؾ كبيف أكلكية إقػػػػػػػػػػػػػػرار 

ـ في المنطقػػػة كاستقػػػراره كاستمػػػراره، كما أنيا تدعػك إلػى تكسيػػع الحػػػػدكد الجغرافيػػػػػة السػػػبل
 .(4)كباكستػػػػاف لممنطقػػػة بحيػث تنضػـ إلييػػػػػػػا دكؿ أخػػرل متاخمػػػة أك قريبػػػة مثػػػؿ تركيػػػا

 

 

                                                           
(1)

.148سػب ث١ِٟٛ، ػّشٚ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
( "، ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ، 1999-1991ٟ ) ع١ٍّبْ اٌض٠ٛد، ِؾّذ، "اٌزٙذ٠ذ إٌٛٚٞ اإلعشائ١ٍٟ ٌألِٓ اٌمِٟٛ اٌؼشث 

. 125، ص 2001، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، أٚد 270اٌؼذد 
 

(3)
.141ِؾّذ اٌؼٕبٟٔ، إثشا١ُ٘ ٚإثشا١ُ٘ ِؾّٛد، أؽّذ ِٚٓ ِؼّٙب، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(4)
.142 -141، صٔفغٗاٌّشعغ  
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 999رقم  الدولي : قرار مجمس األمنرابعالفرع ال
في أعقاب غزك  687القرار رقـ  الدكلي أصدر مجمس األمف 1991أفريؿ  3بتاريخ  

العراؽ لمككيت، كالذم كضعت بمكجبو أكثر البنكد تشددا كصرامة في تاريخ التفتيش، 
مف  12. كدكف في الفقرة (1)كضمنو شركط كقؼ إطبلؽ النار بيف العراؽ كالقكات المتحالفة

عمى العػػراؽ أف يمتـز دكف قيػػد أك شرط بعدـ يتكجب » الجزء )ب( مف القرار ما نصػو: 
تطكيػػر أك بناء أك استخداـ أسمحة نككية، كعدـ إنتاج مكاد تصمح لتصنيع قنابػػؿ نككيػػة كعػػدـ 

، «إجػػػراء أية بحكث أك تطكػيػػر أك بناء منظكمػػػػات أك كرش يمكف استخداميا ليذا الغرض 
مكاقع ك  عشر يكما مف تاريخو عف كميات كأنكاع كاشترط عمى العراؽ أف يعمف خبلؿ خمسة

ىذه األمكر، أف يضعيا جميعا تحت تصرؼ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ، إذ يتكجب عمييا 
أفريؿ كافؽ  10أك نقؿ أك إبطاؿ مفعكؿ جميع ىذه المكاد كالمعدات كالمنظكمات، كفي  تدمير

 . (2)العراؽ رسميا عمى القرار

المؤسسية لتجريد ك ح( منو كىك عصب القرار، اإلجراءات التنفيذية قد تناكؿ الجزء )ك  
العراؽ مف أسمحة الدمار الشامؿ ككسائؿ إيصاليا كالحد مف قدراتو التقميدية، كبينما خصت 
الفقرات التنفيذية العراؽ بإجراءات ممزمة لنزع السبلح، فإف ديباجتو أشارت إلى عدد مف 

 :(3)خاصة إلى االلتزاـ بيا كمنياالمبادئ، كدعت دكؿ المنطقة بصفة 

نتاج كتخزيف األسمحة  - اإلشارة إلى أىمية انضماـ جميع الدكؿ إلى معاىدة منع تطكير كا 
 البيكلكجية كالسامة .

اإلشارة إلى أىمية سرعة إبراـ معاىدة حظر األسمحة الكيميائية كأىمية أف تككف ذات  -
 عضكية عالمية. 

                                                           
(1)

، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِشوض ف األخٍز: حمٍمت انبزَايج انُٕٔي انؼزالًاالػخزاػ١بء عؼفش، عؼفش ٚإٌؼ١ّٟ، ٔؼّبْ،  

.147، ص 2005دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، ِبٞ 
 

(2)
.فؾخ ٔفغٙبظاٌ، اٌّشعغ ٔفغٗ 

 

(3)
. 181فّٟٙ، ٔج١ً ٚوبسَ، ِؾّٛد، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
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لى اإلشارة إلى ىدؼ إنشاء منطقة خال - ية مف األسمحة النككية في الشرؽ األكسط كا 
الحاجة إلى العمؿ مف أجؿ إنشاء منطقة خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ األكسط 

  كما أشارت الفقرة الرابعة عشر بمبادرة الرئيس مبارؾ في ىذا الشأف.

 اإلشارة إلى ىدؼ إجراء ضبط شامؿ كمتكازف لؤلسمحة في المنطقة.  -

لجعؿ الشرؽ األكسط منطقة  1990ة إلى دعكة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة سنة باإلضاف
خالية مف األسمحة النككية، كتجميد أم شكؿ مف أشكاؿ الحصكؿ عمى الصكاريخ الباليستية 
في المنطقة تبرز مبادرة الرئيس األمريكي جكرج بكش لمحد مف التسمح في الشرؽ األكسط 

يا مباشرة بعد انتياء حرب الخميج الثانية بيدؼ التعامؿ مع كالتي طرح؛ 1991أيار  29في 
  (1) .أسمحة الدمار الشامؿ كالصكاريخ الباليستية كاألسمحة التقميدية في منطقة الشرؽ األكسط

بين المنافع  : جعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسمحة النوويةثالثالمطمب ال
 والعقبات

ط منطقة خالية مف األسمحة النككية، سيعكد بفكائد كبيرة إف بإعبلف منطقة الشرؽ األكس 
عمى دكؿ المنطقة كباألخص الدكؿ العربية كسيعيد األمف كاالستقرار لممنطقة، لكف ىناؾ 
عدة إشكاالت تعيؽ تحقيؽ ذلؾ، إذ تبقى منطقة الشرؽ األكسط مف أعقد مناطؽ العالـ 

حقؽ األمف المتبادؿ لدكؿ المنطقة كأصعبيا عند الحديث عف تطكير استراتيجية مشتركة ت
  كافة.

كبناء عمى ما تقدـ ذكره، سكؼ ندرس مف خبلؿ ىذا المطمب ؛ المنافع المحتممة لجعؿ  
منطقة الشرؽ األكسط منطقة خالية مف السبلح النككم في الفرع األكؿ، كالعقبات التي تحكؿ 

 ع ثاف.جعؿ منطقة الشرؽ األكسط منطقة خالية مف السبلح النككم في فر 

 

                                                           
(1)

ٚعـــؾ"، اٌجظبئـــش، اٌّؤعغـــخ اٌؼشث١ـــخ أؽّذ ػٍٟ، ِؾّٛد، " أزشبس اٌظٛاس٠خ اٌجب١ٌغزـ١ـــخ فٟ اٌششق األ 

.123، ص 1998، ػّبْ، أ٠ٍٛي 2اٌّغٍذ  2ٌٍذساعبد ٚإٌشش، اٌؼذد 
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 الفرع األول: المنافع المحتممة
تكمف حيث  مف بيف معاىدات إنشاء مناطؽ خالية مف السبلح النككم معاىدة بميندابا 
ككنيا تعتبر نقطة بداية نحك إخبلء نصؼ الكرة الجنكبي مف األسمحة النككية ل تياأىمي أيضا

، (1)كعة مف السبلح النككمتبلصقيا بما يشكؿ شبكة منز ك  نتيجة تعدد ىذا النكع مف المناطؽ
، األمر الذم يؤدم إلى تدعيـ التعاكف في ميداف استخداـ الطاقة النككية ألغراض سممية

 الكامؿ .ك  المساىمة في نزع السبلح الشامؿك 
 

ىي ، أال ك أشارت المعاىدة في ديباجتيا إلى ضركرة إنشاء منطقة أخرل في العالـكقد  
بما أف بعض  ة بميندابا مف شأنو أف يساىـ في ذلؾكجكد معاىد، ك منطقة الشرؽ األكسط

 .(2)الدكؿ األطراؼ فييا تنتمي إلى ىذه المنطقة

إف خيار إنشاء منطقة خالية مف أسمحة الد مار الش امؿ ىك الخيار الكحيد الكاقعي الذم  
تعمؿ مصر كالدكؿ العربية جاىدة عمى التزاـ إسرائيؿ بو، عمى أف ينفذ عمى مراحؿ زمنية 

إسرائيؿ  ةبيد أف ىذا الخيار يتطمب إثبات حسف ني، كاءـ مع خطكات السبلـ الحاليةتت
بتكقيعيا عمى معاىدة منع انتشار األسمحة النككية التي يجدر أف نكضح أنيا تعني مجرد 

  (3)أك إضافة قدرات نككية إسرائيمية جديدة،  االلتزاـ بعدـ تطكير

ػػة، كمف المعمـك أف نطاؽ تفتيش الككالة مع عدـ المساس بمخزكنيػا مف تمؾ األسمح
الدكلية لمطاقة الذرية يتركز عمى المنشآت النككيػػة فحسب، كال يتضمف المخزكف مف األسمحة 

  (4) .كعرضا داخؿ إسرائيؿ النككية المنتشرة طكال

                                                           
(1)  

Hosna , Abdelhamid, " Le traité de Pélindaba: aspects juridiques et perspectives ", Revue 

IDARA, volume 7, N° 1, l'école nationale d'administration, Alger , 1997,p 11.
 

(2)  
Ibid , p 11.

 

(3 )
، 2001، عجزّجش 271ؽغ١ٓ، صوش٠ب، " اٌخ١بس إٌٛٚٞ ٚاٌخ١بساد اٌؼغىش٠خ اٌجذ٠ٍخ "، ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ، اٌؼذد 

.87، ص 2001ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، 
 

(4)
.87، ص ٔفغٗاٌّشعغ  
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إف المكقؼ العربي كاف يطالب في البداية بإنشاء منطقة خالية مف األسمحة النككية، إال  
ىذا األمر يصعب تحقيقو لعدـ كجكد سبلح نككم عربي يتـ التنازؿ عنو مقابؿ السبلح أف 

النككم اإلسرائيمي، لذلؾ كاف مف الضركرم أف يتطكر المكقؼ العربي إلى ضركرة إخبلء 
منطقة الشرؽ األكسط مف جميع أسمحة الدمار الش امؿ، كذلؾ في إطار صفقة يتـ فييا تنازؿ 

نككم كباقي أسمحة الد مار الش امؿ، كذلؾ نظرا لمتيديد الذم يمثمو إسرائيؿ عف سبلحيا ال
  (1) تكديس ىذا النكع مف األسمحة، سكاء في إسرائيؿ أك في المنطقة العربية.

كفي ىذا اإلطار فإف إسرائيػػؿ لـ تمتـز بأم نظاـ دكلػػي أك إقميمػػي خاص بمنع انتشار  
أف إسرائيؿ ىي الدكلة الكحيدة في المنطقة التي  األسمحة النككية حتى اآلف، باإلضافة إلى

تسمح ليا بالتصدير لذا سيككف لزامان عمييا أف تنضـ إلى ، لدييا صناعة صكاريخ متقدمة
  (2)نظاـ مراقبة الصكاريخ،

ذلؾ ك كىي اآلف تعمؿ عمى فرض حظر عمى كاردات الصكاريخ، كليس عمى صناعتيا،  
تصدير كتكريد ك اقي دكؿ المنطقة لفرض حظر إنتاج بسبب تفكقيا في ذلؾ، في حيف تسعى ب

 (3) ىك ما ترفضو إسرائيػػػؿ.ك تمؾ الصكاريخ 

كبغير ىذا الخيار أم خيار جعؿ الشرؽ األكسط منطقة خالية مف األسمحة النككية، قد  
يتكافؽ ىذا الخيار مع ك يؤدم التيديد النككم اإلسرائيمي إلى العكدة لسباؽ تسمح ال مفر منو، 

، كما دعت إليو مف قبؿ كفكد البرلمانات 1990أفريؿ عاـ  8رة الرئيس مبارؾ في مباد
مف  1989العربية في لقائيا مع ممثمي البرلمانات األكركبية في مدينة دبمف في سبتمبر 

ضركرة إخبلء الشرؽ األكسط مف جميع أسمحة الدمار الش امؿ، كما التقت مع دعكة الحقة 

                                                           
(1)

ػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، ب، داس ِ٘ٛخ ٌٍطج2013، اٌطجؼخ هفعاء انخارجًاالسخخذاو انسهًً نثٓ ؽّٛدح، ١ٌٍٝ،  

.448، ص 2013
 

(2)
.449 -448اٌّشعغ ٔفغٗ، ص ص  

 

(3)
.449 -448، ص ص ٔفغٗاٌّشعغ  
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مام  21بمنع انتشار ىذه األسمحة في الشرؽ األكسط في  لمرئيس األمريكي جكرج بكش
1991. (1)  
إذا ما أصبحت منطقة الشرؽ األكسط منطقة خالية مف األسمحة النككية فإف مف شأف  

  (2) ذلؾ أف يحقؽ فكائد كثيرة، مف بينيا:

 الغياب الشامؿ كالكامؿ لؤلسمحة النككية في المنطقة المحددة. .1
قبة كالتحكـ كذلؾ لمتحقؽ مف التزاـ الدكؿ، كقد يدعـ ذلؾ بآلية إقامة نظاـ دكلي لممرا .2

 إقميمية لمتحقؽ مف األسمحة النككية.
تقديـ ضمانات مف الدكؿ الخمس المالكة لؤلسمحة النككية لممكافقة ببل شركط عمى  .3

اإلحجاـ عف استخداـ األسمحة النككية أك التيديد باستخداميا ضد الدكؿ األعضاء في 
 االتفاقية.

 (3) باإلضافة إلى:
 تفكيؾ األسمحة النككية القائمة كتدميرىا كالتحقؽ مف ذلؾ. .4
تحكيؿ كؿ المكاد النككية القائمة التي يمكف استخداميا في األسمحة إلى شكؿ غير  .5

 صالح لبلستخداـ في األسمحة.
 حظر التخمص مف النفايات النككية كالمكاد المشعة كمياجمة المنشآت النككية.  .6
 في مجاؿ السبلمة النككية.التعاكف  .7
 حماية مادية لممكاد النككية كمنشآتيا.  .8

 الفرع الثاني: العقبات
كمحاكالت إنشاء منطقة خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ لـ تتكقؼ، عمى  1974ذ عاـ من 

الرغـ مف تمؾ الجيكد كالمبادرات الدكلية المبذكلة، في حيف أثمرت الجيكد الدكلية في إنشاء 

                                                           
(1)

.87، " اٌخ١بس إٌٛٚٞ ٚاٌخ١بساد اٌؼغىش٠خ اٌجذ٠ٍخ "، اٌّشعغ اٌغبثــك، ص ءؽغ١ٓ، صوش٠ب 
 

(2)
.21شعغ اٌغبثك، ص اٌجشادػٟ، ِؾّذ، اٌّ 

 

(3)
.21، ص ٔفغٗاٌّشعغ  
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الية مف األسمحة النككية في العديد مف مناطؽ العالـ مثؿ أمريكا البلتينية كجنكب مناطؽ خ
فريقيا، كتمقى دكؿ المنطقة بالبلئمة عمى إسرائيؿ كذلؾ مف خبلؿ مكقفيا  المحيط اليادم كا 
الرافض لمتخمي عف أسمحتيا النككية كاالنضماـ لمعاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 

1968. (1)  

، بامتبلؾ 2003قب زعـ الكاليات المتحدة األمريكية إباف غزكىا لمعراؽ في مارس كع
األخيرة ألسمحة دمار شامؿ، تعالت األصكات في المنطقة نحك تجريد كافة الدكؿ مف تمؾ 
األسمحة، كغدت الدعكة إلخبلء المنطقة مف األسمحة النككية ككافة أسمحة الدمار الشامؿ 

قميميا، إال أنيا أيضا كاجيت صعكبات عديدة، أىميا أف الخبرة تمقى قبكال كترحيبا دكل يا كا 
  (2) العالمية المتكافرة تتعمؽ بإنشاء مناطؽ خالية مف كافة أسمحة الدمار الشامؿ.

نتاج كتخزيف كاستخداـ األسمحة  1997أفريؿ  29كبتاريخ   دخمت معاىدة حظر تطكير كا 
ة الكيميائية( حيز النفاذ حيث تـ التكقيع عمييا في الكيميائية كتدميرىا ) معاىدة حظر األسمح

، كبمكجب ىذه المعاىدة يحظر عمى الدكؿ األطراؼ فييا 1993جانفي  13باريس بتاريخ 
نتاجيا كحيازتيا كنقميا كتخزينيا، كيتعيد كؿ طرؼ  استخداـ األسمحة الكيميائية كتطكيرىا كا 

ف عشر سنكات مف دخكؿ المعاىدة حيز بتدمير أسمحتو الكيميائية كمنشآت إنتاجيا في غضك 
  (3) التنفيذ.

حيث لـ تكقع عمييا العديد مف الدكؿ العربية مثؿ مصر كسكريا، كقد ربطت تمؾ الدكؿ  
العربية مكقفيا مف االنضماـ إلى المعاىدة بانضماـ إسرائيؿ لمعاىدة منع االنتشار النككم، 

                                                           
(1)

.144 -143ثٓ ػجذ هللا ثٓ عؼ١ذ اٌجٍٛشٟ، ػّش، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ص 
 

(2)
.144، ص ٔفغٗاٌّشعغ  

 

(3)
، 2006اٌزغٍؼ ٚٔضع اٌغالػ ٚاألِٓ اٌذٌٟٚ، اٌىزبة اٌغٕٛٞ ثٛد٠ً، ٔٓ، " ارفبلبد اٌؾذ ِٓ األعٍؾخ ٚٔضع اٌغالػ"،  

.1179ثؾبس اٌغالَ اٌذٌٟٚ، ص ِؼٙذ عزٛوٌُٙٛ أل
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، ال زاؿ في بداياتو األكلى، 1993نة كما أف تطبيؽ اتفاقية حظر األسمحة الكيميائية لس
  (1) األمر الذم ال يكفر خبرة دكلية متراكمة يمكف االستفادة منيا.

نتاج كتخزيف األسمحة الجرثكمية كالسامة كتدميرىا ) معاىدة  كما أف اتفاقية حظر تطكير كا 
كدخمت حيز ، 1972حظر األسمحة البيكلكجية كالسامة( كالتي تـ التكقيع عمييا بتاريخ أفريؿ 

تفتقر إلى نظاـ رصيف لمرصد كالتحقؽ ىذا باإلضافة إلى  (2)؛1975مارس  26النفاذ بتاريخ 
اختبلؼ مكاقؼ دكؿ المنطقة بالنسبة لممعاىدات الثبلث السابقة المتعمقة بأسمحة الدمار 

  (3) الشامؿ.

ة كأغمبيا ظؿ كيبلحظ أف أغمب الجيكد الجماعيػػػػة لضبط التسمح لـ تتسـ بالجدية الكافي 
بمنزلة إعبلف أك معاىدة عمى الكرؽ دكف تطبيؽ، كخاصة في منطقة الشرؽ األكسط، كذلؾ 
بسبب استمرار الصراع بيف الشرؽ كالغرب عمى منطقة الشرؽ األكسط بكصفيا إحدل 

 (4) مناطؽ النفػػػػػػػكذ المتنازع عمييا حتى في ظؿ النظاـ الدكلي المعاصر.

أساسييف ىما األرباح اليائمة التي تحققيا الدكؿ كالشركات  كيرجع ذلؾ إلى عامميف 
المنتجة لمسبلح، كأف منطقة الشرؽ األكسط تعد أغنى مناطؽ العالـ بالمكارد األكلية كعمى 
رأسيا النفط مما أكسبيا اىتماما دكليا متزايدا، كقد أدل استمرار الصراع العربي اإلسرائيمي 

طقة مع الجيكد الدكلية لضبط التسمح في المنطقة كال سيما إلى تعقيد مسألة تجاكب دكؿ المن
  (5) في ظؿ التفكؽ العسكرم اإلسرائيمي النكعي.

كيبدك مما سبؽ، أف سبيؿ الكصكؿ إلى معاىدة تنشأ بمكجبيا منطقة خالية مف أسمحة  
الدمار الشامؿ في الشرؽ األكسط يتطمب تكافر عدة متطمبات مف أىميا انضماـ جميع دكؿ 

                                                           
(1)

.145ثٓ ػجذ هللا ثٓ عؼ١ذ اٌجٍٛشٟ، ػّش، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  
 

(2)
.1168ثٛد٠ً، ٔٓ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(3)
.145ثٓ ػجذ هللا ثٓ عؼ١ذ اٌجٍٛشٟ، ػّش، اٌّشعغ اٌغبثك، ص  

 

(4)
اٌظفؾخ ٔفغٙب.، ٔفغٗاٌّشعغ  

 

(5)
اٌظفؾخ ٔفغٙب.اٌّشعغ ٔفغٗ،  
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، 1968منطقة دكف استثناء، كبحسف نية إلى معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة ال
 (1) .1972كمعاىدة حظر األسمحة البيكلكجية لسنة 

، كيستتبع ذلؾ قياـ الدكؿ األطراؼ في 1993كمعاىدة حظر األسمحة الكيميائية لسنة  
بحكزتيا تحت إشراؼ األمـ تمؾ المعاىدات بالتخمص مف كافة أسمحة الدمار الشامؿ التي 

المتحدة، كذلؾ ضركرة اعتماد عقكبات اقتصادية كعسكرية تستخدـ ضد الدكؿ التي تحكز 
  (2) أسمحة دمار شامؿ في المنطقة، عمى غرار العقكبات التي فرضت عمى العراؽ.

سمحة النككية ىك تحديد إلقامة المناطؽ الخالية مف األ ساسيةىـ الشركط األأف كذلؾ إ 
ف يككف ذلؾ التحديد مبني عمى اتفاؽ أكال بد ، م تعريؼ المنطقة جغرافيان ، أاؽ المنطقةنط

ف أكسط نجد كفيما يتعمؽ بمنطقة الشرؽ األ، نشاء ىذا التدبيرإبيف دكؿ المنطقة التي تريد 
ف مصطمح الشرؽ أكالحقيقة ، ىناؾ تباينان شديدا في تحديد نطاؽ المنطقة كمف ثـ تعريفيا

سيا آنو يكصؼ المنطقة الكاقعة بيف غرب أذ ، إمصطمح يتسـ بمركنة متباينة تبريع، كسطاأل
ساس الجغرافي. فتنقبض حدكد المنطقة ساس المصالح ال عمى األأفريقيا عمى إكشماؿ 

كنظران لذلؾ جاءت جميع التعاريؼ الخاصة ، قميميةكتنبسط بحسب المصالح الدكلية كاإل
بعاد كؿ دكلة أكمحددة طبقان لمصالح ك ، عضيا البعضكسط مختمفة عف ببمنطقة الشرؽ األ

 .مف النكاحي االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

.146-145جذ هللا ثٓ عؼ١ذ اٌجٍٛشٟ، ػّش، اٌّشعغ اٌغبثك، ص ص ثٓ ػ 
 

(2)
.146، ص اٌّشعغ ٔفغٗ 
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ىذه حكؿ الحؽ في االستخداـ السممي لمطاقة النككية في منطقة  يلقد تمحكرت دراست
كنػػػػي كسياسػػػػي بيف مختمؼ الدكؿ الشرؽ األكسط حيث تعتبر الطاقة النككية محؿ جدؿ قان

% مف الطاقة الكيربائية لسكاف 17صغيرىا، فمف جية تكفر الصناعة النككية ك  كبيرىا 
العالـ، كىذه النسبة تختمؼ مف دكلة إلى أخرل، كمف جية أخرل، فإف مف يممؾ المحطات 

الكصكؿ إلى صناعة  النككية إلنتاج الكيرباء )االستعماؿ السممي لممحطات النككية( بإمكانو
 األسمحة النككية، كىذا مف أىـ أسباب الخبلؼ الدكلي حكؿ ىذا النكع مف الصناعة.

 تالسممي لمطاقة النككية حيث أخذ لمكضكع الحؽ في االستخداـ تيؿ دراسكمف خبل
 إلى النتائج التالية :   تفقد تكصممنطقة الشرؽ األكسط كدراسة حالة ، 

     طر المشاكؿ البيئية في المجتمع الدكلي المعاصر، الضرر النككم مف أخ تبريع .1
ف كاف الضرر النككم مف الظكاىر المبلزمة لبلستخدامات السممية لمطاقة النككية منذ ك  ا 

جراء تجاربيا السممية منيا كالعسكرية، إال أف ارتفاع معدالتو حاليا بمغ حدا مف  اكتشافيا كا 
بنية عمى السكاء، كخاصة أنو إذا حدث ىذا الخطكرة التي أصبحت تيدد كياف اإلنساف ك 

الضرر فبل تمنعو الحدكد كال تقؼ دكنو الحكاجز، غير أف الشعكر بعدـ األماف دفع الدكؿ 
إلى السعي لمكصكؿ إلى التسمح النككم، حيث أف الدكلة التي ترل نفسيا بأنيا ميددة ألم 

سكؼ تككف أكثر استقرارا، كلذا سبب كاف، فتعتقد بأنيا في حاؿ امتبلكيا لؤلسمحة النككية، 
ما في كسعيا لمكصكؿ إلى ىذه الغاية، فالرغبة في امتبلؾ السبلح النككم يككف في  تبذؿ كؿ 

يراف .  بقصد تحقيؽ التكازف العسكرم، كما ىك مبلحظ بيف باكستاف كاليند كبيف إسرائيؿ كا 
ة مراقبتيا كصعكب les risques d'accident nucléaireأخطار الحكادث النككية   .2

 سكاء في المفاعؿ النككم أك في دكرة الكقكد.
عدـ إيجاد الحمكؿ لتسيير كالتخمص مف النفايات المشعة عمى المدل الطكيؿ،   .3

 باإلضافة إلى التكاليؼ المرتفعة جدا لتخزينيا كالتخمص منيا.
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( في منع انتشار IAEAأىمية كالدكر األساسي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية )  .4
سمحة النككية كضماف الكصكؿ إلى استخدامات سممية لمطاقة النككية تخضع إلجراءات األ

حماية فعالة، ىذا األمر ميـ بصكرة خاصة لكي يضمف أف ال يؤدم االىتماـ المتعاظـ 
 بالطاقة النككية إلى ظيكر دكؿ إضافية تممؾ قدرات تسميحية  نككية.

تكترا في العالـ، حيث تكالت الجيكد تعتبر منطقة الشرؽ األكسط المنطقة األكثر   .5
الدكلية ككذا العربية مف أجؿ جعميا مف المناطؽ الخالية مف األسمحة النككية كاف آخرىا 

مبادرة بشأف الحد مف أسمحة الدمار الشامؿ في  1991 ماقتراح الرئيس األمريكي في ما
مبادرة تكحي بالرغبة الشرؽ األكسط تعمؿ عمى تحقيؽ االستقرار في المنطقة إال أف ىذه ال

 في استخداـ معايير مزدكجة في التعامؿ مع دكؿ المنطقة. 
إف دخكؿ الدكؿ العربية عتبة االستخداـ السممي لمطاقة النككية لـ يعد مجرد رغبة   .6

في امتبلؾ تكنكلكجيا متقدمة، بؿ صار ضركرة قصكل ليس فقط لتنكيع مصادر الطاقة بقدر  
 ممة في ىذه الدكؿ.ما يكضح مسيرة التنمية الشا

بجكانب قصكر عديدة، منيا ما يتصؿ التعاون العربى فى المجال النووى اتسـ  .7
بالمعكقات العامة لمتعاكف العربي المشترؾ في المجاالت األخرل، مثؿ المجاالت االقتصادية 
كالتجارية كغيرىا، كبعضيا يتعمؽ بضعؼ االىتماـ بصناعة التكنكلكجيا بشكؿ عاـ، مثمما 

بنقص الثقافة التكنكلكجية، ككيفية إدارة مشاريع بحثية متقدمة كمعقدة تكنكلكجيا  يتعمؽ
كحساسة سياسيا، ككيفية إدارة العبلقات الخارجية لمحصكؿ عمى التكنكلكجيا األساسية البلزمة 
لممشركعات الكبرل، كبعضيا اآلخر يتعمؽ بطبيعة التعاكف في المجاالت النككية بشكؿ 

 خاص.
ىاب النككم عف طريؽ السكؽ السكداء، إذ يمكف أف تنتشر تجارة المكاد أخطار اإلر   .8

أك اليجكمات  المشعة أك سرقتيا أك صناعة أسمحة سامة منيا أك صناعة قنابؿ نككية
 المباشرة عمى المفاعبلت  كالمحطات النككية، باإلضافة إلى تسرب المكاد المشعة.

 ما يمي : أقترحكمف خبلؿ النتائج السابقة 
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     فير الدعـ القكم لضماف ألف تككف لدل الككالة الدكلية لمطاقة الذرية السمطة تك  .1
المرافؽ ك      المكارد الضركرية لتنفيذ ميمتيا في التحقؽ مف االستعماؿ المصرح بو لممكاد  ك 

عدـ كجكد نشاطات غير معمف عنيا، كدعـ جيكد الككالة مف أجؿ التحقؽ مف التزاـ ك  النككية
 باتيا بشأف إجراءات الحماية.الدكؿ بكاج

يجب أف تتعامؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مع البرامج النككية لجميع الدكؿ معاممة  .2
كاحدة غير انتقائية كبمينية كحيادية، كما يجب عمييا عدـ الرضكخ لضغكط الدكؿ الكبرل 

 لقراراتيا. عند إصدار قراراتيا كذلؾ إلضفاء المصداقية عمى أعماليا كاحتراـ الدكؿ
بعد أحداث التسرب اإلشعاعي مف مفاعؿ فكككشيما بالياباف عمى إثر تعرضيا لمزلزاؿ  .3

باالتحاد السوفياتي  تشرنوبيل النووية، كمف قبميا محطة 2099 مارس 99الرىيب بتاريخ 
 ، خاصة مع استحداث معامؿاألمان النووينرل أىمية األخذ بمعايير ، 9199عاـ  السابق

حد كبير السالمة بكسائؿ تضمف إلى  النفايات النوويةصة لمعالجة مخص تقنياتك
 .العالمية
مف  االنسحابلمنع  9999ضركرة االلتزاـ كتفعيؿ قرار مجمس األمف الدكلي رقـ  .4

ضمف  الطاقة النوويةكلضماف استعماؿ  9199معاىدة منع انتشار األسمحة النككية لسنة 
 تزام بمعايير أمنية عالية.انتشار األسمحة النووية واالل إطار عمؿ

 العسكرية الطاقة النككيةحظر ضركرة إصدار قكانيف دكلية صارمة لئلشراؼ عمى  .5
 خشية كقكعيا بأيدم جماعات إرىابية. 

إنشاء شبكة رصد عربية لبلستشعار عف بعد بيدؼ الكشؼ المبكر عف التمكث  .6
يح النككم اإلسرائيمي تحت اإلشعاعي كالتسرب النككم اإلسرائيمي، كالعمؿ عمى إدراج التسم

 بند اإلرىاب الدكلي الذم يستكجب حممة مماثمة لما يجرم في العالـ اآلف.
نشاء منظمة بيئية عربية لتنسيؽ الجيكد البيئة مع المنظمات البيئية العالمية  .7    كا 

حداث مقررات تدريسية عربية خاص نشاء آلية عربية لزيادة تطبيؽ أنظمة اإلدارة البيئية، كا  ة كا 
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بالبيئة تشمؿ كافة المراحؿ الدراسية كتكثيؼ برامج التكعية البيئية عبر كسائؿ اإلعبلـ 
 المختمفة.

إحياء عمؿ ىيئة الطاقة الذرية العربية كالحصكؿ عمى معدات متقدمة كمتطكرة لدراسة   .8
صدار  البيئة التربة كاليكاء كالماء، كاالقتراح عمى الجامعة العربية بإنشاء محكمة خاصة بجرائـ كا 

قانكف مكحد لمبيئة، كالعمؿ لدل المنظمات الدكلية الفعالة كالمؤثرة إلنشاء آلية خاصة بمراقبة 
 كمتابعة كمعالجة األخطار الناجمة عف التمكث الذم تتسبب فيو إسرائيؿ في المنطقة.

كالعمؿ جديا ما أمكف الستصدار قرار ممـز مف مجمس األمف الدكلي، تحت الفصؿ السابع  .9
لميثاؽ األممي، يمـز إسرائيؿ بإزالة ككضع ترسانتيا النككية تحت إشراؼ كمراقبة الييئة الدكلية مف ا

تعزيز دكر ك لمطاقة الذرية، كتعزيز سبؿ ككسائؿ االستخداـ السممي لمطاقة الذرية حماية البيئة، 
كفرض عقكبات أجيزة اإلعبلـ العربية كالجامعات كالمعاىد في مجاؿ البيئة كزيادة الكعي البيئي، 

رادعة اقتصادية كغيرىا بحؽ مف ينتيؾ حرمة البيئة العربية، كالربط بيف عممية السبلـ المتكقفة 
اآلف كأية مبادرات مستقبمية كضركرة امتثاؿ إسرائيؿ الكامؿ كغير المشركط بالتخمص مف ترسانتيا 

 النككية.
لمكافحة التمكث البيئي،  زيادة حجـ اإلنفاؽ العربي عمى البيئية كتخصيص ميزانية كبيرة .10

نشاء جامعات كأقساـ مراكز البحث كالتأىيؿ  كتطكير القدرات التقنية كالعممية لمدكؿ العربية، كدعـ كا 
العممي المتخصصة، كتطكير العبلقة مع مراكز األبحاث المتقدمة عالميا، كتطكير آليات كقاية 

 كردع عربية كأنظمة إنذار بيئي مبكر.
عممية لكضع إعبلف أبك ظبي حكؿ مستقبؿ العمؿ البيئي في الكطف ك كضع استراتيجيات  .11

عبلف تكنس2001العربي ) عبلف القاىرة )1986) ( كا  ( مكضع التطبيؽ الفعمي، كجعؿ 1991( كا 
يـك البيئة العربي الذم يصادؼ في الرابع عشر مف تشريف األكؿ مف كؿ عاـ كيـك ينصرؼ فيو 

حداث ىيئة كافة العرب مف مختمؼ األعمار إلى ال قياـ بنشاطات بيئية عربية مشتركة كمختمفة، كا 
تعنى باألمف البيئي العربي كتشكيؿ لجاف تقصي حقائؽ كلجاف تحقيؽ عربية كعالمية مف مختصيف 
كخبراء لمتحقيؽ في االنتياكات البيئية كالممارسات اإلسرائيمية الخطرة في كافة األراضي العربية 

المحتمة.
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 قـائـمـــة الـمـراجــــع

  أوال: بالمغــة العربيــةأوال: بالمغــة العربيــة

II..  :الكتــب العامة:الكتــب العامة  

، الطبعة األشخاص – المصادر -القانون الدولي العام، التعريفأحمد الطائي، عادؿ،  .1
 . 2009األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

المبادئ  -الدولي العام : النظرياتدراسات في القانون أحمد حمدم، صبلح الديف،  .2
 -الالمساواة في السيادة -الحرب وتعريف العدوان –المصادر  -األشخاص -العامة

، جامعة جيياف أىم القضايا الدولية -الجرائم الدولية المخمة بالسمم -المسؤولية الدولية
 .2011العراؽ،  -الخاصة، الطبعة الثالثة، أربيؿ

، ب ط، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر الدولي العامالقانون البيطار، كليد،  .3
 .2007كالتكزيع، بيركت، 

ديكاف المطبكعات ب ط، ، المنظمات اإلقميميــة ونظام األمن الجماعيبكزنادة، معمر،  .4
 .1992الجامعية، بف عكنكف الجزائر، 

كلى، ، الطبعة األحق االعتراض الفيتو بين النظرية والتطبيقبف الطاىر، األخضر،  .5
 .2010دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

، الطبعة األكلى، دار الوجيز في مبادئ القانون الدولي العامحسف صباريني، غازم،  .6
 .2005الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 

القانون الدولي العام : حقوق الدول حسيف الفتبلكم، حسيف، عكاد حكامدة، غالب،  .7
، الطبعة الثالثة، 2، مكسكعة القانكف الدكلي جالدبموماسية -ت الدوليةالمنازعا -وواجباتيا

 .2013دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
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، ب ط، المنظمات الدولية الحكومية في النظام القانوني الدوليسالـ جكيمي، سعيد،  .8
 .2002/2003دار النيضة العربية، مصر، 

الطبعة الرابعة، ديكاف المطبكعات وب، حقوق اإلنسان وحقوق الشعسعد اهلل، عمر،  .9
 . 2007الجامعية، الجزائر، 

، الطبعة الثانية، ديكاف معجم في القانون الدولي المعاصرسعد اهلل، عمر،  .10
 .2007المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

، دار األكاديمية، الطبعة دراسات في القانون الدولي اإلنسانيسي عمي، أحمد،  .11
  .2011عاصمة، األكلى، الجزائر ال

، مؤسسة الوجيز في قانون المنظمات الدولية واإلقميميةمحمد أحمد باتاجة، سعيد،  .12
 .1985الرسالة، بيركت، 

، ب ط، المطبعة التجارية الحديثة، القانون الدولي العاممحمد العناني، إبراىيـ،  .13
 .1990القاىرة، 

لتنظيم الدولي منذ األمم المتحدة في نصف قرن ) دراسة في تطور انافعة، حسف،  .14
، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، 202ب ط، سمسة كتاب المعرفة عدد (، 9141
 . 1995الككيت، 

IIII..  :الكتب المتخصصة:الكتب المتخصصة  

، ب ط، دار النيضة العربية، الشرق األوسط وصراع العولمةأحمد الكعكي، يحي،  .1
 .2001بيركت، 

، الطبعة األكلى، مكتبة طالتحدي النووي في الشرق األوسأحمد كعكش، يكسؼ،  .2
 .1987الجامعة األردنية، عماف، 
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، مركز المحركسة االستراتيجية اإلسرائيمية تجاه الوطن العربيالباقكرم، عبد العاؿ،  .3
 .2009لمنشر كالخدمات الصحفية كالمعمكمات، الطبعة األكلى، القاىرة، 

الوكالة الدولية  االستخدامات السممية لممطاقة النووية مساىمةالبرادعي، محمد،  .4
، سمسمة محاضرات اإلمارات، الطبعة األكلى، مركز اإلمارات لمدراسات لمطاقة الذرية

 .2003كالبحكث االستراتيجية، أبكظبي، 

، الطبعة مستقبل األمن القومي العربي في ظل السالم مع إسرائيلالحمد، جكاد،  .5
 .1999، مركز دراسات الشرؽ األكسط، عماف، 11الثانية، دراسات 

، ب ط، الييئة الطاقة النووية السممية في مصر والبالد العربيةالطحاكم، مرسي،  .6
 .2013المصرية العامة لمكتاب، 

، اإلشعاع والطاقة النووية : حقائق العمم في مواجية الوىمالعجمكني، عبد الكالي،  .7
 .2010دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، 

حتمل لدول مجمس التعاون الخميجي تجاه سيناريو الموقف المالعناني، مصطفى،  .8
مركز الخميج لؤلبحاث، الطبعة األكلى، العمل العسكري ضد المنشآت النووية اإليرانية، 

 .2004دبي، 
لمدراسات كالنشر،  المؤسسة العربية، موسوعة السياسة، الكيالي، عبد الكىاب كآخركف .1

 .1979بيركت، 
، بدكف طبعة، دار ىكمة ي لمفضاء الخارجياالستخدام السممبف حمكدة، ليمى،  .10

 .2013لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
مشروعية أسمحة الدمار الشامل وفقا لقواعد بف عبد اهلل بف سعيد البمكشي، عمر،  .11

 .2007، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، القانون الدولي
، ترجمة بساـ شيحا، الدار العربية لمعمكـ ةطموحات إيران النوويتشكبيف، شاىراـ،  .12

 .2007ناشركف، الطبعة األكلى، بيركت، 
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، دار رسبلف، استراتيجية إيران اتجاه دول الخميج العربيجعفر الطائي، تاج الديف،  .13
 . 2013ب ط، دمشؽ، 

، ب ط، الصراع النووي في قارة آسياجماؿ مظمكـ، محمد كحامد عطية، ممدكح،  .14
 .2010مية، مصر، المكتبة األكادي

، سمسمة البرنامج النووي اإليراني وتداعياتو اإلقميمية والدوليةجبار عبلم، ستار،  .15
 .2009، بيت الحكمة العراقي، الطبعة األكلى، بغداد، 10كتب ثقافية، العدد 

، سمسمة شؤكف إقميمية القدرات النووية في الشرق األوسطخميؿ العبلؼ، إبراىيـ،  .16
 .2006راسات اإلقميمية، جامعة المكصؿ، العراؽ، سبتمبر (، مركز الد10رقـ )
، الطبعة الثانية، القانون الدولي واستخدام الطاقة النوويةخيرم بنكنة، محمكد،  .17

 . 1971مؤسسة الشعب، القاىرة، 
، الطبعة جامعة الدول العربية: قراءة في مسارىا وقراراتيادغبار، عبد الحميد،  .18

  .2013مة، الجزائر، األكلى، دار اليدل، عيف ممي
مخاطر أسمحة الدمار الشامل اإلسرائيمية عمى األمن القومي رضا بيكمي، عمرك،  .19

العربي ) دراسة في ضوء انييار مصداقية مجمس األمن في ظل النظام الدولي الجديد 
 .2000، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، القاىرة، المزعوم(
اق التسمح الدولي: اليواجس والطموحات سبرزيؽ المخادمي، عبد القادر،  .20

 .2090، ب ط، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، والمصالح
استيداف إيران: حقيقة الخطط التي يعدىا البيت األبيض لتغيير ريتر، سككت،  .21
 . 2007ناشركف، الطبعة األكلى، بيكت،  -، ترجمة أميف األيكبي، الدار العربية لمعمكـالنظام
 -التحديات المتبادلة اإليرانية -أزمة البرنامج النووي اإليرانيسيف، زكريا، ح .22

 .2011الطبعة األكلى، مؤسسة حكرس الدكلية، اإلسكندرية، األمريكية،  -اإلسرائيمية
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، الطبعة األكلى، الييئة مستقبل الطاقة النووية واألمن العربيزكي عكيس، محمد،   .23
 . 2011المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

، الييئة العامة لمكتاب، األمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقوسعيد، عدلي،  .24
 .1977القاىرة، 
، الطبعة الثانية، الصراع في الشرق األوسط والعالم العربيصادؽ صبكر، محمد،  .25

 .2000دار األميف، القاىرة، 
تحميمية،  اإلطـار القانونــي لألمـن القومـــي : دراســةصبرم ئاكرة يف، نجدت،  .26

 .2011الطبعة األكلى، دار دجمػػة، المممكة األردنية الياشمية، 
االعتراف األخير : حقيقة البرنامج النووي ضياء جعفر، جعفر كالنعيمي، نعماف،  .27
 .2005، الطبعة األكلى، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، مام العراقي
منشكرات زيف القانون الدولي، البرنامج النووي اإليراني في ضوء عباس، عامر،  .28

 .2012بيركت، الحقكقية، الطبعة األكلى، 
السياسة األمريكية جاه الصراع العربي اإلسرائيمي في ظل عباسة درباؿ، صكرية،   .29

 .2012الطبعة األكلى، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، النظام الدولي الجديد، 

، الطبعة لقانوني الدولي لحماية البيئةالنظام اعبد الرحمف عبد الحديثي، صبلح،  .30
 .2010األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 

، الطبعة األكلى، ىبة الطاقة النووية لخدمة البشريةعبد الغفكر حسف، ممدكح،  .31
 .2002النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 

في األغراض  ضمانات استخدام الطاقة النوويةعبد اهلل محمد نعماف، محمد،  .32
  . 2001ب ط، صنعاء، السممية دراسة قانونية في ضوء القواعد والوثائق الدولية، 

، 7، العدد التموث اإلشعاعي لمبيئةعثماف محمد، حسف كبف محمد السريع، أحمد،  .33
سمسمة مف النشرات المتخصصة تصدرىا المجنة الدائمة لمكقاية مف اإلشعاعات بجامعة الممؾ 

 .1998عة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية، سعكد، مطابع جام
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، ترجمة شريؼ دليل الرقابة الدولية عمى أسمحة الدمار الشامل، بارم، كميماف .34
 27بسيكني، محمكد، ب ط، بدكف دار نشر ) أعماؿ ندكة عقدت في سيراككزا بإيطاليا خبلؿ 

  .1999(، القاىرة، 1998جكيمية  3 -جكاف 
نظام الضمانات الدولية لالستخدامات السممية لمطاقة كد، ماىر محمد ماىر، محم .35
 .1980، دار النيضة العربية، القاىرة، النووية
، استخـدام األسمحـة النوويــة في القانـون الدولــيمحمد ديب الشعيب، فادم،  .36

  .2013الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 
الفيزياء الذرية: بحوث في النشاط ، محمد نبيؿ، غادة، حسيف عامر، حناف .37

التموث اإلشعاع وقواعد الوقاية من  -اإلشعاعي واستخداماتو السممية في الطب والزراعة
 .2010، دار الكتاب الحديث، الطبعة األكلى، القاىرة، اإلشعاع
النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية في معكض غنيـ، سكزاف،   .38

 .2011، دار الجامعة الجديدة، ب ط، االسكندرية، لسمميةاألغراض ا
براىيـ محمكد، أحمد كمف معيما،  .39 الخيار النووي في محمد العناني، إبراىيـ كا 

، أعماؿ الندكة الفكرية التي نظميا مركز دراسات المستقبؿ بجامعة أسيكط، الشرق األوسط
 . 2001تمبر الطبعة األكلى، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، سب

االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من محمد الفار، عبد الكاحد،  .40
 .1985، دار النيضة العربية، ب ط، القاىرة، أخطار التموث

، ترجمة : منيب عادؿ خميؿ، دار الكتب لمطباعة الطاقة النوويةمكرم، ر.ؿ،  .41
 .1987كالنشر، جامعة المكصؿ، العراؽ

االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من فار، عبد الكاحد، محمد ال  .42
 .1985، دار النيضة العربية، ب ط، القاىرة، أخطار التموث

أبعاد االستخدام السممي لمطاقة النووية في ظل محمد عبد الحفيظ حسف، أحمد،  .43
 .2013رة، ، دار النيضة العربية، الطبعة األكلى، القاىمبدأ سيادة الدولة



 قـائـمـــة الـمـراجــــع

- 11  - 

، الطبعة األكلى، مركز الزيتكنة البرنامج النووي اإليرانيمحمد زىرة، عطا،  .44
 .2015لمدراسات كاالستشارات، بيركت، 

، دار استخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العاممصطفى يكنس، محمد،  .45
 .1996النيضة العربية، ب ط، القاىرة، 

ترجمة مارؾ قة النووية الحاضر والمستقبل، الطاقة النفطية والطامكف، لكدكفيؾ،  .46
  .2014عبكد، الطبعة األكلى، دار المؤلؼ، الرياض، 

، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمـــــن النــــــــووينصر الديف، محمكد كمف معو،  .47
 .2014األمنية، األكاديمييف لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف، 

ب ط، مصر واالستخدامات السممية لمطاقة النووية، ، كزارة الخارجية المصرية .48
 .1981الييئة العامة لبلستعبلمات، القاىرة، 

III. :المقاالت والدوريــات المتخصصة:المقاالت والدوريــات المتخصصة  

أبك دىب ىيكؿ، فتكح، " أزمة البرنامج النككم اإليراني كالتداعيات المحتممة عمى أمف  .1
 .28←12، ص 2006، ربيع 45المنطقة "، مجمة شؤكف خميجية، العدد 

أبي صعب، فارس، " التحكالت العربية في عالـ متغير كمثمث القكة في الشرؽ  .2
، السنة الرابعة كالثبلثكف، 389، العدد 2011األكسط"، مجمة المستقبؿ العربي، جكيمية 

 .111 ←96مركز دراسات الكحدة العربية، ص 

البصائر،  أحمد عمي، محمكد، " انتشار الصكاريخ الباليستية في الشرؽ األكسط"، .3
 .1998، عماف، أيمكؿ 2المجمد  2المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، العدد 

الشيمي، يحي، " دكر مصر في إنشاء المنطقة الخالية مف األسمحة النككية في الشرؽ  .4
 .153 ←149، ص 1985، جانفي 79األكسط"، مجمة السياسة الدكلية، العدد 

طنية في ظؿ العكلمة"، مجمة الغدير، العدد بكبكش، محمد، " مصير سيادة الدكلة الك  .5
 .119←86، دار الفبلح لمنشر كالتكزيع، بيركت، ص 2012ربيع  57
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التسمح كنزع السبلح كاألمف بكديؿ، نف، " اتفاقات الحد مف األسمحة كنزع السبلح"،  .6
، معيد ستككيكلـ ألبحاث السبلـ الدكلي، 2006الدكلي، الكتاب السنكم 

 .1186←1155ص

ر، ستيفيف، " آفاؽ جديدة في المستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية"، مجمة ج.ماذ .7
مجمة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، ترجمة ىيئة الطاقة الذرية الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، 

 .65 ←62، ص 2005، دمشؽ، مارس 2، العدد46السكرية، المجمد 

كرية البديمة "، مجمة المستقبؿ العربي، حسيف، زكريا، " الخيار النككم كالخيارات العس .8
 ←72، ص2001، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، 2001، سبتمبر 271العدد 
95. 

خميفة، عزمي كبكر، حسف، " مصر كنزع السبلح في األمـ المتحدة"، مجمة السياسة  .9
 .19 ←12، ص 1978، جكيمية 53الدكلية، العدد 

    Derfoufi, Lakhdar, «
 

Le nucléaire civil dans la zone arabe : défis 

énergétique ou risque de prolifération ? » , 

، جوان 1) مقال منشور في مجمة جيل لمدراسات السياسية والعالقات الدولية، العدد 
 (.992←919، مركز جيل البحث العممي، ص 2099

مسيف الككالة الدكلية تمثؿ إدارة المػػأزؽ النػػػككم : فيعيدىا الخ» ديفيد بي، كالر،  .11
، 1/49، مجمة الككالة الدكلية الطاقة الذرية، المجمد «منظمة محكريػػة لمشركع نػػككم عالمػػػي

 .5، منشكرة عمى اإلنترنت، المكقع الرسمي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية، ص 2007أيمكؿ 

، المجمة الجزائرية «اإلسرائيمي –صراع العربي الخيار النككم في ال»ربابعة، غازم،  .12
 جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ، بف عكنكف، 03لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، العدد 

 .734←694، ص 1987
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سعد العجمي، ثقؿ، "سممية الطاقة النككية كقكاعد الفانكف الدكلي العاـ ) مع إشارة  .13
، جامعة الككيت، جكاف 2، العدد29خاصة لؤلزمة اإليرانية الحالية ("، مجمة الحقكؽ، السنة 

 .187 ← 139، الصفحات 2005

-1991سميماف الزيكد، محمد، "التيديد النككم اإلسرائيمي لؤلمف القكمي العربي )  .14
، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، أكت 270( "، مجمة المستقبؿ العربي، العدد 1999
 . 134 ← 98، الصفحات 2001

طاقة نككية مف أجؿ المستقبؿ"، مجمة الككالة الدكلية لمطاقة شكداككؼ، ميخائيؿ، "  .15
، منشكرة عمى اإلنترنت، المكقع الرسمي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية، 2016الذرية، سبتمبر 

 .18←17ص 

ضيفي، عبد الرزاؽ، " الطاقة النككية بيف السمـ كالحرب "، مجمة العمـ كاإليماف،  .16
، مؤسسة المعالي لمنشر كاإلعبلـ، سطيؼ 2006كؿ سبتمبر مجمة عممية شيرية، العدد األ

 .30←24الجزائر، ص

عبادم المغمس، ىاني، " المحددات القانكنية كالسياسية لحؽ الدكؿ في لبلستخداـ  .17
، ص 2008شتاء  17العددالسممي لمطاقة النككية "، المجمة العربية لمعمـك السياسية، 

 .128ص  ←113

، المجمة الجزائرية «ت النككيػػػة كانعكاساتيػػا عمى البيئةالسياسػػا» عرجكف، شكقي،  .18
لمسياسات العامة، العدد الثاني، مجمة مخبر دراسات كتحميؿ السياسات العامة في الجزائر، 

 .18ص  ←7، ص 2013، بف عكنكف، الجزائر، Zid Com، مطبعة 2013أكتكبر 

يات في ظؿ األمف القكمي عمي زىراف، جماؿ، " األمف اإلقميمي : التيديدات كالتحد .19
 .36←10، ص 2013، خريؼ 64العربي"، مجمة الغدير، العدد 
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، محمكد، " المشركعات كاألفكار المطركحة بخصكص التعاكف  .20 فيمي، نبيؿ ككاـر
اإلقميمي في مجاؿ األمف كالحد مف التسمح كنزع السبلح "، مجمة السياسة الدكلية، العدد 

 . 186 ← 178الصفحات ، 1994، السنة الثبلثكف، جانفي 115

فكاز، مي، " كيؼ تساعد الككالة الدكلية لمطاقة الذرية البمداف المستجدة في المضي  .21
، منشكرة عمى 2016نحك طاقة مستدامة"، مجمة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، سبتمبر 

 .16←15اإلنترنت، المكقع الرسمي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية، ص 

تكني كيثيراؿ كركبيف، إيزابيؿ، " الجكانب القانكنية لمتصرؼ في النفايات كريستياف، أن .22
المشعة : الصككؾ القانكنية الدكلية ذات الصمة "، مجمة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، المجمد 

 . 2014، سبتمبر 3، العدد 55

"، ككيةستخدامات الضارة لمطاقة النمجاىدم، إبراىيـ، "مكقؼ القانكف الدكلي مف اال .23
المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، مجمة تصدر عف كمية الحقكؽ 

 .337←291، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، ص 04/2010جامعة الجزائر، عدد 

محمد أحمد، عادؿ، "تطكرات البرنامج النككم السممي المصرم"، مجمة السياسة  .24
 .2006ة ، جكيمي165الدكلية، العدد 

محمد العشرم، عبد اليادم، " معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية كالمتغيرات  .25
، كمية 5االقتصادية، ممحؽ العدد اإلقميمية في الشرؽ األكسط "، مجمة البحكث القانكنية ك 

 .1993أفريؿ  3الحقكؽ جامعة المنكفية، 

لتطكير ثقافة محمد مصطفى، كفاء، " الدركس المستفادة مف الحكادث الماضية  .26
السبلمة"، مجمة الذرة كالتنمية، نشرة عممية تصدر عف الييئة العربية لمطاقة الذرية، المجمد 

 .14←3، تكنس، ص 2016الثامف كالعشركف، العدد الثاني 
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 -االستراتيجيات –أزمة البرنامج النككم اإليراني األسباب»مشرم، عبد القادر،  .27
، مركز البصيرة 2009، ديسمبر 9تيجية، العدد التاسع ، مجمة دراسات استرا«السيناريكىات 

 .116← 107لمبحكث كاالستشارات كالخدمات التعميمة، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، ص

ميداكم، عبد القادر، "مف ىيركشيما إلى فكككشيما: القانكف الدكلي كاالستخداـ  .28
، ص 2013جكاف  5دد اآلمف لمطاقة النككية"، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، الع

265←278. 

نبيؿ فؤاد طو، محمد، " األسمحة النككية كأكلكيات األمف القكمي في ضكء إمكانات  .29
، مركز دراسات 2001، سبتمبر 271بناء قكة نككية عربية"، مجمة المستقبؿ العربي، العدد 

 .124 ←98الكحدة العربية، بيركت، ص 

، المجمد ك.ككنانت، " امبراطكرية جديدة لركسيا قدر  .30 ، 30تيا النككيػػة"، مجمة العمـك
، الترجمة العربية لمجمة ساينتيفيؾ أمريكاف، مؤسسة 2014، جانفي/ فبراير 2ك 1العدداف 

 .19←12، ص 2014الككيت لمتقدـ العممي، الككيت، 

ىارت، جكف كف.كايؿ، شانكف، "تخمي ليبيا عف األسمحة النككية كالبيكلكجية  .31
الباليستية"، التسمح كنزع السبلح كاألمف الدكلي، الكتاب السنكم كالكيماكية كالصكاريخ 

 .918ص ←893، معيد ستككيكلـ ألبحاث السبلـ الدكلي، ص 2005

التسمح كنزع "، 2005ف.كايؿ، شانكف كـ.كريستنسف، ىانس، "القكل النككية العالمية  .32
لسبلـ الدكلي، ص ، معيد ستككيكلـ ألبحاث ا2005السبلح كاألمف الدكلي، الكتاب السنكم 

 .857ص ←821

.كريستنسف، ىانس، " القكل النككية في العالـ  .33 ف.كايؿ، شانكف كفيدشنكك، فيتالي ـك
، معيد ستككيكلـ 2006التسمح كنزع السبلح كاألمف الدكلي، الكتاب السنكم "،  2006

 .980←937ألبحاث السبلـ الدكلي، ص
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IIVV..  :المذكرات واألطروحات الجامعيــــة:المذكرات واألطروحات الجامعيــــة  
مد، أثر العقكبات االقتصادية الدكلية عمى السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الجركاف، مح .1

، رسالة ماجستير، جامعة اليرمكؾ، كمية اآلداب، 2011-2001الشرؽ األكسط مف عاـ 
 . 2013قسـ العمـك السياسية، إربد، 

كييف بف ناصر بف سبلمة الدخيؿ اهلل، حسيف، البرنامج النككم اإليراني كأثره عمى المست .2
(، رسالة ماجستير في العمكـ السياسية، كمية الدراسات 2010 -2003اإلقميمي كالدكلي ) 

 .2011العميا، الجامعة األردنية، مام 
زايدم، كردية، استخداـ الطاقة الذرية لؤلغراض العسكرية كالسممية، رسالة ماجستير،  .3

 .2012ـك السياسية، الجزائر، جامعة مكلكد معمرم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ العم
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VVII..  لتقارير والمداخالت العممية:لتقارير والمداخالت العممية:اا  

مفاعبلت إسرائيمية برسـ التجديد مف خمؼ الرقابة  4 الييئة العربية لمطاقة الذرية، " .1
الدكلية كمطامر لمنفايات النككية عمى تخـك الحدكد المصرية كاألردنية"، تقرير لمييئة العربية 

 .2007ديسمبر  10لمطاقة الذرية نشرتو صحيفة األنباء، بتاريخ 

ألمف البيئي في سعد مصباح، ضك، " دكر الييئة العربية لمطاقة الذرية في تعزيز ا .2
الدكؿ العربية"، كرقة عممية مقدمة ضمف فعاليات الممتقى العممي " االستخداـ السممي لمطاقة 

مممكة -، المنامة2014مارس  20إلى  18النككية كأثره عمى األمف البيئي"، خبلؿ الفترة مف 
 .8 ← 1البحريف، ص 

IIV- :المقاالت االلكترونية 

ية كمستقبؿ العالـ العربي"، مقاؿ منشكر عمى اإلنترنت، حمدكف، بساـ، " الطاقة النكك  .1
 ، http://www.samikhadra.org/__print/php?filename=200908250501080المكقع: 

 صفحات. 3مف  1ص 

الدول اإلفريقيــة تبني » كلجير ركجنز، ى -عمي بكصحة، آالف ماكدكنالػػد، ىانس .2
قدراتيا من أجل تنمية الطاقة المستدامة من خالل قنوات دعم الوكالة الدولية لمطاقة 

، منشكرة 2007، أيمكؿ 1/49مجمة الككالة الدكلية الطاقة الذرية، المجمد ، «الذرية وأدواتيا
 ذرية.ع الرسمي لمككالة الدكلية لمطاقة العمى اإلنترنت، المكق

 مقاؿ منشكر عمى اإلنترنت، المكقع:، " الطاقة الذرية"، منظمة األمـ المتحدة .3
energy-depth/atomic-http://www.un.org/ar/sections/issues   

 ي، منشكرة في االنترنت، المكقع:مؤيد جزاف، نزار، محاضرات في األمف القكمي العرب .4
747.pdf-2014-7-http://www.ina.edu.sy/tbl_images/FileLectures16 

 Nuclear Power and the »"ترجمة سعدك الظكاىرة، د، ـ، " الطاقة النككية كاتفاؽ باريس .5

Paris Agreement » ، 

http://www.samikhadra.org/__print/php?filename=200908250501080
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/atomic-energy
http://www.ina.edu.sy/tbl_images/FileLectures16-7-2014-747.pdf
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 مف مكقع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية:
http://www.iaea.org/NuclearEnergytwitter.com/IAEA,November      

لمجمد التاسع كالعشركف، العدد نشرة الذرة كالتنمية، تصدر عف الييئة العربية لمطاقة الذرية، ا
 .24←14، ص 2017الثاني 

  ثانيــا: بالمغـة الفرنسيـةثانيــا: بالمغـة الفرنسيـة
I-Les livres : 

   Basdevant Jean-Louis, Maîtriser le nucléaire : Sortir du nucléaire après 

Fukushima, Deuxième édition, Edition Eyrollles, Paris, 2012. 

   Bouriche Riadh , Les ralations internationales en quelques 

contributions, Edition n 1, Elmaia Edition Diffusion,Constantine, 2012 . 

   Dagorn,René-Eric et Gabriel-Oyhamburu, Kattalin et Anquetil,Nicole et 

Morbois-Viney ,Emilie et Viney, Joseph ?, Asie 80 problématiques, 

Géopolitique en fiches, Edition Nathan, Paris, 2008. 

   Furet ,Marie-Françoise, le désarmement nucléaire, éditions A.Pédone, 

Paris, 1973 . 

   Rainaud , Jean-Marie ,L'Agence Internationale de l'Energie Atomique , 

Librairie Armand Colin , Paris , 1970 .  

   Rezieg Al-Mokhadimi Abdelkader, Le Nouvel Ordre Mondial : le 

constant et le variable, traduit par Abdelaziz Layoune, 1=
ère

 Edition, Office Des 

Publications Universitaires, « OPU »,Alger, Juin 2006 . 

   Serge Marguet, Les accidents de réacteurs nucléaires, Edition Chantal 

Arpino , Lavoisier, 2012. 

   Soccol , Brice, Relations internationales,   
e 

édition, éditions paradigme, 

Orléans, manuel 2007-       

   Tertrais Bruno, L’Arme Nucléaire ,   
ere 

Edition, Presses Universitaires De 

Fance, Paris, 2008. 

http://www.iaea.org/NuclearEnergytwitter.com/IAEA,November
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    Manuel Diez De Velasco Vallejo , Les organisations internationales , 

Economica, Paris,2002 . 

    Pière de Senarclens, Mondialisation,Souveraineté et Théories des 

relations internationales, Armand Colin , Paris, 1998 . 

 

II- les articles et périodiques : 

   Hosna , Abdelhamid , " Le traité de Pélindaba : aspects juridiques et 

perspectives ", Revue IDARA, volume 7, N° 1, l'école nationale 

d'administration, Alger , 1997, pp 51-    

   Szurek , Sandra,"Zones Exemptes D'armes Nucléaires et Zones de paix 

dans le tiers-monde", R.G.D.I.P, tome 88 N1,éditions A.Pédone, Paris , Mai 

2003, pp115 -      

   Tertrais, Bruno,« le bel avenir de l’arme nucléaire », Critique 

International, N 13, Octobre 2001, imprimerie Floch, Juillet 2001,France, 

pp  →   . 

III - Les thèses universitaures : 

Hosna, Abdelhamid, La réduction des budgets militaires en vue du 

développement : l'œuvre des Nations Unies, Thèse pour le doctorat en droit 

public, université de Paris-Nord, Faculté de droit sciences politiques et sociales, 

Décembre 1993. 

 VI - Les articles d'Internet : 

   AFP ,"Israël/nucléaire: visite du chef de l'AIEA", LE FIGARO, Publié 

le 23/08/2010 à 21:02 , le site : http://www.lefigaro.fr/flash-

actu/2010/08/23/97001-20100823FILWWW00496-nucleaire-visite-en-israel-du-

chef-de-l-aiea.php 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/23/97001-20100823FILWWW00496-nucleaire-visite-en-israel-du-chef-de-l-aiea.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/23/97001-20100823FILWWW00496-nucleaire-visite-en-israel-du-chef-de-l-aiea.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/23/97001-20100823FILWWW00496-nucleaire-visite-en-israel-du-chef-de-l-aiea.php
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  ثالـــثا: بالمغــة االنجميزيةثالـــثا: بالمغــة االنجميزية
I .The books : 

   Bull , Heardley , The control of arms race : disarmament and arms 

control in the missile age , the institute for strategic studies , New-York , 1961. 

   Jack Caravelli, Beyond Sand and Oil,The nuclear Middle East , U.S.A, 

Praeger, 2011.  

   Project Alpha ( Centre for Science and Studies), Pakistan’s strategic 

nuclear and missile industries,A baseline study for non-proliferation 

efforts,King’s College, London, 2016. 

II.The articls : 

   M.V.Ramana, « Nuclear Power  Economic, Safety,Health and 

Environmental Issues of Near –Term Tecnologies », Annuel Reviews of 

Enviroment and Resources, volume 34, 2009, the site: www.annuareviews.org 

   US Central Inteligence Agency, « Unclassified Report to the 

 acquisition of Technology Relating to weapons of Mass Destruction and 

Advanced Conventional Munitions » , 1 January through 30 June 2002, the 

site  

http://www.cia.gov/library/reprts/archived-reports-1/721report-jan- 

jue2002 .pdf. 
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 19 ثانيػػػا: التزامات الدكؿ غير المالكة لؤلسمحة النككية
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 910 مشركعية استخداـ إيراف لمطاقة النككية: الفرع األكؿ
 910 الفرع الثاني: البرنامج النككم اإليراني ك أثر مبدأ السيادة عميو

 919 : صدكر القرارات الدكلية ضد إيرافالفرع الثالث

 911 الدكلية عمى البرنامج النككم اإليرانيالفرع الرابع: الرقابة 

 911 أكال: دكر الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في إدارة أزمة البرنامج النككم اإليراني

ثانيا: الممؼ النككم اإليراني في قرارات مجمس األمف ك الكضع القانكني ألنشطة تخصيب 
  اليكرانيكـ

914 

 914 2017 غاية إلى 2003: البرنامج النككم اإليراني ك تطكراتو بعد عاـ المطمب الثاني

 91 2017-2003يرانية الفرع األكؿ : تسكية األزمة النككية اإل

 919 2003أكال: قبؿ سنة 
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 911 2017-2003ثانيا: تسكية الممؼ النككم اإليراني 

 991 يلفرع الثاني: مكقؼ دكؿ منطقة الشرؽ األكسط مف الممؼ النككم اإليرانا

 994 المكقؼ الخميجيأكال: 

 999 ثانيا: المكقؼ العربي

 999 ثالثا: المكقؼ التركي

ره عمى يأثتك    نامج النككم اإليراني إلى برنامج نككم عسكرمتحكؿ البر مخاطر الفرع الثالث: 
  دكؿ منطقة الشرؽ األكسط

999 

 999 "سمميةال"عربية النككية ال الطاقة آفاؽلفصؿ الثاني : ا

 992 في المجاؿ النككم المبحث األكؿ : كسائؿ ك آليات التعاكف العربي

 992 جاؿ االستفادة مف الطاقة النككية السمميةمالمطمب األكؿ: استراتيجية جامعة الدكؿ العربية في 

 999 السمميةالنككية  سسات العربية المتخصصة في الطاقة: تفعيؿ دكر المؤ لثانيالمطمب ا

 990 : تشجيع البحث العممي في مجاؿ الطاقة النككية السممية لثالمطمب الثا

 999 التكنكلكجياك الفرع األكؿ: تنفيذ استراتيجية عربية مكحدة في مجاؿ البحث العممي 

 992 التطكير في ميزانيات الدكؿ العربيةالفرع الثاني: زيادة حصة اإلنفاؽ عمى البحث العممي ك 

 992 مراكز البحكثالباحثيف في الجامعات ك الفرع الثالث: االىتماـ بالعمماء ك 

المراكز المماثمة ك  الخبرات بيف مراكز البحكث تبادؿالتنسيؽ ك الفرع الرابع: فتح قنكات التفاعؿ ك 
 ليا في الدكؿ المتقدمة

991 

 991 الدكلية لمطاقة الذرية المبحث الثاني: تعاكف دكؿ منطقة الشرؽ األكسط مع الككالة
 991 : الدكر الرقابػػػػػي لمككالػػػػةالمطمب األكؿ

الشرؽ  المطمب الثاني: دعائـ التعاكف النككم لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية مع دكؿ منطقة
 األكسط

999 

 999 الفرع األكؿ: آليات تعاكف الككالة مع دكؿ العالـ
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 991 الفرع الثاني : تعاكف الككالة مع دكؿ منطقة الشرؽ األكسط

سط مف السبلح النككم بيف انعكاسات التجارب المبحث الثالث: إخبلء منطقة الشرؽ األك 
 النككية اليندية الباكستانية ك مبادرات منع تسميحيا نككيا

911 

 911 المطمب األكؿ: انعكاسات التجارب النككية اليندية الباكستانية عمى منطقة الشرؽ األكسط

 994 الفرع األكؿ: البرنامج النككية اليندم

 919 الفرع الثاني: البرنامج النككم الباكستاني

 200 : تأثير التجارب النككية اليندية الباكستانية عمى أمف منطقة الشرؽ األكسطالفرع الثالث

 201 : مبادرات جعؿ الشرؽ األكسط منطقة خالية مف األسمحة النككيةالمطمب الثاني

 209 الفرع األكؿ: الجيكد الدكلية إلنشاء مناطؽ خالية مف األسمحة النككية

 290 المصرية إلخبلء منطقة الشرؽ األكسط مف األسمحة النككية –المبادرة اإليرانية  لفرع الثاني:ا

المبادرة المصرية لجعؿ منطقة الشرؽ األكسط خالية مف كافة أسمحة الدمار  الفرع الثالث:
 (1990الشامؿ )

299 

 299 687رقـ  الدكلي : قرار مجمس األمفرابعالفرع ال الفرع الرابع:

 291 العقباتجعؿ الشرؽ األكسط منطقة خالية مف األسمحة النككية بيف المنافع ك :  طمب الثالثالم

 220 المنافع المحتممةالفرع األكؿ: 
 222 الفرع الثاني: العقبات

 229 الخاتمة
 212 قائمة المراجع

 210 الفيرس
  بالمغة العربيةاألطركحة ممخص 
  بالمغة الفرنسيةاألطركحة ممخص 
  بالمغة االنجميزية األطركحة ممخص

 



 الملخـــــــص

بدأ حق تقرير يستند حق الدول في االستخدامـــات السمميـــة لمطاقـــة النوويــة فــي القانون الدولي عمى م
الخامسة المادة في فقرتيا الثانيـــة و  األولىالسياسي لمدول الوارد في المادتين المصير االقتصادي و 

من ميثاق األمم المتحدة، ويستند أيضًا عمى الحق في التنمية، فممدول في ثنايــا ىذا الحق أن  والخمسين
واالجتماعي العالمـــي، ومن األسـس القانونية لحق الدول  تحصل عمى حصة عادلة من الرفـــاه االقتصادي

 .8691سنة في االستخدام السممـي لمطاقة النووية معاىدة منع انتشار األسمحة النووية ل
وقد تمحورت دراسة موضوع االستخدام السممي لمطاقة النوويـة حول منطقة الشرق األوسط دون 
سواىا، حيث ازداد ترّقب دول المنطقة و المجتمع الدولــي ككل لمسألـة التفّوق اإلسرائيمي فـي المجال 

يين والمحّممين السياسيين من النــووي في المنطقـة، و في نفس الوقت حذر الكثير من الباحثين القانون
 انعـدام التوازن االستراتيجي في المنطقة. 

كذلك تعتبر منطقة الشرق األوســط المنطقة األكثر توترًا في العالم، حيث توالت الجيود الدولية وكذا 
 8668جعميا من المناطق الخالية من األسمحة النووية كان آخرىا اقتراح الرئيس األمريكي في ماي 

درة بشأن الحّد من أسمحة الّدمار الشامل في الشرق األوسط، تعمل عمى تحقيق االستقرار في المنطقة مبا
 إاّل أّن ىذه المبادرة توحي بالرغبة في استخدام معايير مزدوجة في التعامل مع دول المنطقة.  

طاقة النووية لم يعد إن دخول الدول العربية المنتمية لمنطقة الشرق األوسط عتبة االستخدام السممي لم
مجّرد رغبة في امتالك تكنولوجيا متقدمة، بل صار ضرورة قصوى ليس فقط لتنويع مصادر الطاقة بقدر 

عسكرية ما تمتمكـو من مقومات اقتصادية و ما يوضح مسيرة التنمية الّشاممة في ىذه الدول، كما أن إيران ب
ياسات اإلقميمية و الدولية و طبيعي أن تكون و جيواستراتيجية مؤىمة ألن تكون طرفًا ميمًا في الس

لعب دور إقميمي و دولي يتناسب مع حجم قوتيا حيث سعت المتالك الطاقة النووية  طموحاتيا كبيرة في
 السممية من أجل ردع الطموحات اإلسرائيمية غير المحدودة في منطقة الشرق األوسط.

موضوع الطاقة النووّية سواء السممية  أم إضافة إلى ما تقّدم ذكره، توّصمنا من خالل دراسة 
العسكريـــة أّنو أصبح من الّضروري إصدار قوانين دولية صارمة لإلشراف عمى استخدام الطاقة النووية 

 سواء السممية أو العسكرية خشية حصول التنظيمات اإلرىابية عمييا. 

 

 



Résumé 

L'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire de n'importe quel pays en droit 

international, est fondée sur le principe d’'autodétermination économique et politique, 

mentionnée dans la Charte des Nations Unies dans le deuxième paragraphe de l’article un, 

ainsi que dans le cinquante cinquième article. Cette utilisation repose également sur le droit au 

développement, puisque ces pays ont droit à une part équitable du bien-être économique et 

social mondial. D’autre part, l'un des fondements juridiques de l'utilisation pacifique de 

l'énergie nucléaire est le Traité de la non-prolifération des armes nucléaires de 1968.  

L'étude s’est essentiellement concentrée sur utilisation pacifique de l'énergie nucléaire 

au Moyen-Orient, puisque les pays de la région ainsi que l’ensemble de la communauté  

internationale sont attentifs à la supériorité nucléaire d'Israël, face à la mise en garde des 

chercheurs juridiques et des analystes politiques du déséquilibre stratégique dans la région. 

D’autre part, la région du Moyen-Orient est considérée comme la région la plus tendue 

au monde, les efforts internationaux se sont donc succédés  afin de dénucléariser la région. La 

dernière proposition de réduction des armes de destruction massive, fut celle du Président des 

Etats-Unis en mai 1991, œuvrant à la stabilité de la zone. Cependant,  cette initiative  suggère 

l'utilisation des critères différents dans les relations avec les pays de la région. 

L'entrée des pays arabes du Moyen-Orient au seuil de l'utilisation pacifique de l'énergie 

nucléaire n'est plus seulement une volonté d'acquérir des technologies avancées, mais devient 

absolument nécessaire non seulement pour diversifier l'énergie mais nécessaire ou processus 

de développement global de ces pays. L'Iran avec tous  ses atouts économiques, militaires et 

géostratégiques est habilité à jouer un rôle important dans les politiques régionales        et 

internationales et il est donc naturel que ses ambitions ce soient à la mesure de sa puissance et 

son désir d’acquérir ces énergies ,afin de dissuader les ambitions illimitées israéliennes au 

Moyen-Orient. 

En plus de ce qui a été citée précédemment, et à travers l'étude de l'énergie nucléaire, qu'elle 

soit pacifique ou militaire, nous avons conclu qu'il est devenu nécessaire d’émettre des lois 

internationales strictes régissant l’utilisation de ces énergies pour éviter qu’elles ne se 

retrouvent entre les mains des groupes terroristes.  

 

 



 

Abstract 

The peaceful use of nuclear energy by any country in International Law  based on the 

right of economical and political self- determination, and it is mentioned in the UN Charter : 

the first Article(the second paragraph) and Article number fifty-five, and also this use based 

on the right to development , in the folds of this right these countries have a fair part  from the 

universal economic and social well-being , one of the – peaceful use of  nuclear energy -  

legal fundamentals  is The  Treaty of The Nonproliferation of Nuclear Weapons on 1968.   

The study of the peaceful use of nuclear energy had been centered only  with the Middle 

East where the international community  and all the countries of this region are waiting  for 

the Israel's nuclear superiority , at the same time a lot of legal researchers and political 

analysts warned of the lack of strategic balance in the region. 

Also  the Middle  East region considered as the most tension  region in the world , that 

is why all the international efforts trying to make it as a nuclear-free zones and the last effort 

was the USA President's  proposal in May 1991 about  the reduction of weapons of mass 

destruction in the Middle East, and working  to achieve the stability in the region, however ; 

this  proposal  hints  at  the use of double standards in dealing with the countries of the region. 

The  entering of Arab Middle East countries to the threshold  peaceful use of  nuclear 

energy no longer just a desire to acquire advanced Technology, but become an absolutely 

necessary not only to diversify the energy as much as explain the march of overall 

development in these countries , also Iran and its holdings of an economic and military and 

geo-strategic elements  ligible to be an important part in regional and international policies 

and so normal that her aspires are playing an international and regional role  commensurate 

with its power where she has sought to acquire peaceful nuclear energy in order to deter the 

Israeli ambitions in the Middle East . 

In addition to the foregoing ,and through the study of the subject of nuclear power, 

whether peaceful or military we concluded that it has become necessary issuing strict 

international laws to oversee the proliferation of nuclear energy in order not to fall in the 

hands of terrorist groups. 


